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رییس کل دادگستری استان اعام کرد

»حمایت« بررسی کرد

در پایان هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

 برخورد با فساد 
منحصر به دستگاه قضایی  نباشد

رسیدگی به اتهامات 48 اخالگر اقتصادی 
در فارس

 نقاط ضعف مدیریت بحران 
پیش از زلزله

 سپاهان  قهرمان
 نیم فصل شد

ظریف در نشست دوحه:
 موشک های ایران قابل مذاکره نیستند

وزیر امور خارجه کشورمان در نشست »مجمع دوحه« بابیان اینکه موشک های 
ایران ماهیت دفاعی دارند به ادعاهای مقام های آمریکایی که ایران را به نقض 
2231 قطعنامه شورای امنیت به دلیل آزمایش های موشکی متهم می کنند، 
پاسخ داد. محمدجواد ظریف در پاسخ به س�وال خبرنگار الجزیره، مبنی بر 
اینکه آمریکایی ها آزمایش های موشکی ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای 
امنیت می دانند گفت: موشک های ایران ماهیت دفاعی دارند و ما به آن ها برای 
بازدارندگی نیاز داریم. ما نسبت به تمامی کشورها در منطقه کمتر در مسائل 
نظامی هزینه می کنیم و به همین دلیل ما از ابتدا گفته ایم که موشک های ما 
قابل مذاکره نیستند.وزیر خارجه کشورمان در ادامه با اشاره به قطعنامه شماره 

2231 شورای امنیت گفت که آمریکا خودش...
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نشس�ت یک هفته ای اس�تکهلم بی�ن نمایندگان 
دولت مستعفی و فراری »عبد ربه منصور هادی« و 
انصار اه، یک خروجی بسیار روشن و شفاف داشت 
که عبارت بود از پیروزی سیاس�ی و میدانی انصار 
اه در جنگ چهارس�اله یمن. عربس�تان سعودی 
از زمان کلید خوردن این هجمه وحش�یانه با کمک 
هم پیمانانش انواع جنایت ها را در این کشور مرتکب 
شد، بیش از 50 هزار ش�هید در این مدت به خاک و 
خون غلطیدند که آمار غیررسمی، شش برابر بیش 
از آن است و وجهه همت آن ها این بود که شهرهای 

»الحدیده« و »تعز« را اشغال کنند...

 بازنده نهایی 
جنگ یمن

یاد د اشت
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  حسن هانی زاده 

آگهی

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

مناقصه گزار : هواپيمایی جمهوری اسامی ایران به آدرس تهران – فرودگاه مهرآباد – ادارات مرکزی "هما"
موضوع مناقصه: تهيه 1288 جفت کفش مردانه )کابين و کاکپيت( از کارکنان پروازی هواپيمایی جمهوری اسامی ایران "هما"

مدت قرارداد : از اباغ قرارداد به مدت 6 ماه
محل خرید و ارائه پيشنهادات : تهران – فرودگاه مهرآباد – ادارات مرکزي هما – ساختمان پشتيباني – واحد امور پيمان و رسيدگي پشتيباني – اطاق 301

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

الف - از تاریخ 97/9/24 لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/10/5 طي ساعات اداري )ساعت 9 صبح الي 15 بعداز ظهر( با در دست داشتن معرفي نامه به همراه کپی برابر اصل گواهينامه صاحيت 
پيمانکار صادره از اتحادیه صنف کفاشان تهران یا سایر مراجع صاحيت دار، اصل فيش واریزي بانکي به مبلغ 000ر109 ریال به حساب سيبا شماره 0105705989006 بانک ملي ایران به نام 

شرکت هواپيمایي جمهوري اسامي ایران اقدام نمایند ) پنج شنبه ها تعطيل مي باشد( .
. http://iets.mporg.ir ب- از طریق شبکه اطاع رساني اینترنتي

مهلت تحویل پيشنهادات : حداکثر تا ساعت 15 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 97/10/16
تاریخ و محل گشایش پاکات : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/8  در اتاق جلسات ساختمان پشتيباني .

ميزان تضمين فرآیند ارجاع کار : برابر 000ر000ر161  ریال )به شرح مندرج در بند 5 برگ شرایط(
ميزان تضمين انجام تعهدات : 10 درصد مبلغ پيشنهاد قيمت .

مناقصه گرانی که نسبت به تهيه اسناد مناقصه از طریق سایت )http://iets.mporg.ir( اقدام می نمایند می بایست در زمان ارائه پيشنهادات، کپی برابر اصل گواهينامه صاحيت پيمانکار 
صادره از اتحادیه صنف کفاشان تهران یا سایر مراجع صاحيت دار را به واحد امور پيمان و رسيدگی ارائه نمایند. در غير اینصورت از پذیرش پيشنهادات خودداری خواهد شد.

توضيحات :
رعایت کليه شرایط عمومی و خصوصی مندرج در اسناد مناقصه الزامي است .

محل کار شرکت و یا توليدکنندگان لزوماً باید بيش از 5 فروشگاه در شهر تهران و همينطور بيش از یک فروشگاه در شهرستانها و داشتن مجوز توليد و کارخانه .
هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .

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

م.الف:3310

آگهی برگزاری مناقصه عمومي شماره 65144/پ رپ همراه با ارزیابی کيفی مناقصه گران
هواپيمایي جمهوري اسامي ایران » هما «

)کفش فرم کارکنان(

»آگهی اخطار ماده 120 آئين نامه اجرای  اسناد رسمی«
چون از طرف آقای محمدعلی زارع وکيل شرکت بسپار ایساتيس 
نسبت به ارزیابی پاک های 1  الی 6  فرعی همگی  مجزی شده 
از  2145 فرعی از پاک اصلی 5621 کيش واقع در  کيش فاز 4 
صدف قطعه 214 مورد وثيقه سند رهنی شماره 57512  تنظيمی 
دفترخانه  187 تهران متعلق به آقای رضا لطف محمدی در مقابل 
طلب بانک تجارت واخواهی گردیده لذا طبق ماده 102  آئين نامه 
اجرائی به قيد قرعه آقای  مهندس پورعبداله به عنوان کارشناس 
انتخاب  گردیده لذا مراتب بدینوسيله  به شما اعام می شود که 
خواهد  اقدام  ارزیابی  به  نسبت  مذکور  کارشناس  مقررات   طبق 

نمود. 
رئيس اداره ثبت  و اماک کيش 

محمد طایفه نادی 

آگهی احضار متهم 
 آقای عليرضا لطفی  کرگانی،  فرزند محمد شما متهم   هستيد 
به: اختاس و جعل سند. با توجه به  اینکه فعا مجهول المکان 
می باشيد، بدین وسيله  به شما اباغ می گردد تا راس ساعت 
10 صبح مورخ 1397/11/15 خود را به  ش�عبه چهارم دادگاه 
نظامی یک اس�تان تهران، به نش�انی: تهران، خيابان دکتر 
ش�ریعتی،  بااتر از خيابان  معلم،  سازمان قضایی نيروهای 

مسلح جهت رسيدگی  به اتهامات معرفی نمایيد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور،  رسيدگی  طبق مقررات 
ادامه می یابد.   حق همراه داشتن  تا سه وکيل نيز بدینوسيله 

به شما اباغ می گردد. 
احمد تربتی – رئيس شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران 

»آگهی اخطار ماده 120 آئين نامه اجرای  اسناد رسمی«

چون از طرف آقای محمدعلی زارع وکيل شرکت بسپار ایساتيس 
نس�بت به ارزیابی پاک های 1  الی 6  فرعی همگی  مجزی شده 
از  2145 فرع�ی از پاک اصل�ی 5621 کيش واقع در  کيش فاز 4 
صدف قطعه 214 مورد وثيقه سند رهنی شماره 57512  تنظيمی 
دفترخانه  187 تهران متعلق به آقای رضا لطف محمدی در مقابل 
طلب بانک تجارت واخواهی گردیده لذا طبق ماده 102  آئين نامه 
اجرائی به قيد قرعه آقای  مهندس پورعبداله به عنوان کارشناس 
انتخاب  گردیده لذا مراتب بدینوسيله  به شما اعام می شود که 
طبق مقررات  کارش�ناس مذکور نس�بت به ارزیابی اقدام خواهد 

نمود. 
رئيس اداره ثبت  و اماک کيش - محمد طایفه نادی 

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

اراضی  ثبتی  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيئت  صادره  برابرآرائ 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضيان ذیل واقع درشهرستان بم  ونرماشير بخشهای  28لغایت 33کرمان 
آگهی  فاصله 15روز  به  دردونوبت  مراجعين  عموم  اطاع  لذابمنظور  است  محرزگردیده 
ميشود ودرصورتيکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته 
باشند ميتوانند ازتاریخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسليم 
وپس ازاخذ رسيدظرف مدت یکماه ازتاریخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع 
قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکيت صادرخواهدشد.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان

3110811642فرزندعباس  کدملی  سلحشوری  سکينه  از434-اصلی  6فرعی  پاک 
ششدانگ یکدربندمغازه جهت ادغام درملک خودمتقاضی پاک 434-اصلی بمساحت 

6/45مترمربع واقع درخيابان پاسداران شهربم ازمالکيت عباس مساحی.
پاک 3فرعی از 444-اصلی فرزانه مهرعلی زاده نوقی کدملی 3110941244فرزندحسين 
بمساحت  –متقاضی  4991اصلی  از  79فرعی  درپاک  ادغام  جهت  مغازه  ششدانگ 

29/30مترمربع واقع درخيابان پاسداران شهربم ازمالکيت فاطمه ، هادی وهدی کامگار.
پاک 4فرعی از1022اصلی زهراعبدالکریمی  کدملی 3110835657فرزندقنبر ششدانگ 
اعيانی مغازه بمساحت 27/20مترمربع واقع درخيابان سيدطاهرالدین  شهربم ازمالکيت 

اوقاف.
پاک 631فرعی از 1024اصلی یداه جالی کرکی کدملی 3110921103فرزندمحمدششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 271مترمربع واقع در خيابان اميرالمومنين شهربم ازمالکيت حشمت 

السادات ووجيهه السادات ظهير.
پاک 9فرعی از1627اصلی زهراایثارکدملی 311101835فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 358مترمربع واقع درخيابان مصطفی خمينی شهربم ازمالکيت محمدایثار.
3201655111فرزندمحمدنسبت  کدملی  پور  مجيدقربان  2399اصلی  از  18فرعی  پاک 
به سه دانگ ومليحه افشاری پور کدملی 3090750198فرزندمحمد نسبت به سه دانگ 
ازششدانگ مغازه بمساحت 197مترمربع واقع درخيابان مطهری شهربم ازمالکيت یداه 

امانی.
کدملی  آبادی  تاج  احسان  2802اصلی  از  120فرعی  از  179فرعی  پاک 
4459960087فرزندمحمد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 237مترمربع واقع در خيابان 

سيدجمال الدین خيابان فاطميه ازمالکيت قنبرآرامش.
پاک 23فرعی از 3552اصلی عبداه جنتی کدملی 3209904448فرزندرضاششدانگ 
ازمالکيت  16شهربم  کوچه  چمران  خيابان  در  واقع  313مترمربع  بمساحت  یکبابخانه 

رضاثابت رای.
پاک 22فرعی از 4214اصلی کبری افشارپور باغخان کدملی 3110140403فرزندقدمعلی 
ششدانگ مغازه تجاری مسکونی بمساحت 82مترمربع واقع درخيابان عربخانه شهربم 

ازمالکيت معصومه  ومليحه مومن زاده.
پاک  یکفرعی از4355اصلی علی شهسواری کدملی 3111134614فرزندحسين ششدانگ 

مغازه بمساحت 19/45مترمربع واقع درخيابان عربخانه شهربم ازمالکيت قنبرذولفی زاده.
کدملی 3111386309فرزندعلی  زاده  اه جزینی  روح  از 4839اصلی  پاک 285فرعی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 260متر مربع واقع دربلوارمالک اشترکوچه 16ازمالکيت 

منوچهروسيروس ومحمدجواد سااربهزادی.

کدملی  جوکامی  شادکان  غامعلی  از4843اصلی  فرعی   137 پاک 
3440830365فرزندمرتضی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 321مترمربع واقع دربلوارمالک 

اشتر شهربم ازمالکيت فاطمه و محمدومعصومه صوفی آبادی.
کدملی  افشار  کریمی  محمدعلی  4907اصلی  از  یکفرعی  پاک 
کدملی  راینی  لعياشریفی  وخانم  دانگ   سه  به  3111123073فرزندعليرضانسبت 
30201317213فرزندحميد نسبت به سه دانگ ازششدانگ خانه بمساحت 351مترمربع 
واقع در ميدان بسيج خيابان دلگشا کوچه موسسه دارالقرآن شهربم ازمالکيت غامحسين 

عباسی زاده بارانی.
3111076261فرزندعليرضا  کدملی  افشار  کریمی  حسنيه  از4907اصلی  2فرعی  پاک 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312مترمربع واقع در ميدان بسيج خيابان دلگشا کوچه 

موسسه دارالقرآن شهربم ازمالکيت غامحسين عباسی زاده بارانی.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 30کرمان

3110673592فرزندعباس  کدملی  حيدری  شجاع  فاطمه  1823اصلی  از  6فرعی  پاک 
ششدانگ یکبابمغازه  بمساحت 23مترمربع واقع درخواجه عسکر هراران شهربم ازمالکيت 

غامحسين کمال الدینی.
کدملی  الدینی  محمدکمال  از1823اصلی  7و8و9و10و11و12و13فرعی  پاک 
23مترمربع  بمساحت  بابمغازه  هفت  ششدانگ  3110672855فرزندغامحسين 
و22/6مترمربع و 21/5مترمربع و67/75مترمربع و49/5مترمربع و42مترمربع و47مترمربع 

واقع درهراران خوجه عسکر شهربم ازمالکيت غامحسين کمال الدینی.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 31کرمان

کدملی  برواتی  شاهی  حسين  معصومه  1315اصلی  از  192فرعی  پاک 
بروات  دربم  واقع  453مترمربع  بمساحت  خانه  ششدانگ  3111613712فرزندابراهيم 

بلوارآزادی کوچه 2ازمالکيت محمدعلی مشيری واحمدتدین.
پاک 2فرعی از1234اصلی عصمت بنی اسدی کدملی 3110438801فرزنداکبر ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 186مترمربع واقع دربم بروات کوچه بنی اسدی ازمالکيت حسين 

اسدی برواتی.
از2506اصلی وحيدشایان کدملی 3111041824فرزندروح اه ششدانگ  پاک یکفرعی 

خانه بمساحت 970مترمربع واقع دربم بروات بلوارتوحيد ازمالکيت محمدعلی باران زاده.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان

پاک 17فرعی از 4196اصلی حسين جمشيدی فرکدملی 3200002719فرزندمرادششدانگ 
یکبابخانه وباغچه  بمساحت 2814مترمربع واقع درشهرستان نرماشير روستای ميرآباد 

ازمالکيت جوادصادقيان.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 33کرمان

3209754497فرزند  کدملی  کوهشاهی  روزبه  مصطفی  از1336اصلی  یکفرعی  پاک 
روستای  بم  درشهرستان  واقع  224مترمربع  بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  لشکری 

دهبکری  کوچه شهيدگروهی ازمالکيت ذبيح اه وطن خواه.
پاک 11فرعی از 2798اصلی منصورنایب زاده کدملی 3111274640فرزندکرامت ششدانگ 
یکبابخانه و باغچه  بمساحت 4984مترمربع واقع درمحمودآباد دهنه مرغک شهرستان بم 

ازمالکيت تاج پاینده وپروین زابلستانی.
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/09/10  تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/09/25

                                                                                محمداميری خواه
م.الف:38                                                                   رئيس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بم

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

قانونی اداره ثبت اقدام  به صدور المثنای سند مالکيت خو اهد نمود. 
محمد طایفه نادی   رئيس اداره ثبت  اسناد و اماک کيش 

رییس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور در گفت وگو با »حمایت« مطرح کرد

وصول 3 هزار میلیاردی 
مطالبات معوق بانکی

3

3

شناسایی ۱۷ ملک و خودرو های گران قیمت 
وحید مظلومین

دادستان تهران  خبر داد

دادستان تهران جعفری دولت آبادی آخرین وضعیت شناسایی اموال وحید مظلومین را تشریح کرد.  عباس جعفری دولت 
آبادی در حاشیه نشست با مدیران رسانه ها در  جمع  خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت شناسایی اموال وحید مظلومین 
اظهارکرد: پلیس گزارش مبس�وطی از شناس�ایی اموال مظلومین ارائه ک�رده که حداقل 17 ملک و تع�دادی خودروهای 
گران قیمت از جمله یک دستگاه BMW 2018 که در یک برج  مسکونی مخفی شده بود  و همچنین اماکی در کیش شناسایی 
شده است. وی افزود: قرار شده است پلیس ظرف یک هفته آینده گزارش را تکمیل کند، از آنجایی که دادگاه حکم به ضبط 
تمامی اموال ناشی از جرم وحید مظلومین داده اس�ت ولی در زمانی که پرونده به دادگاه رفت برخی از این اقدامات ناقص 
مانده بود که این کارها ظرف یک ماه گذشته به سرعت انجام شد و هفته قبل نیز متهمی را از کیش به تهران منتقل کردند. 
به گزارش میزان، دادستان تهران خاطرنشان کرد: در مجموع پیشرفت خوبی صورت گرفته و امیدوارم ظرف یک هفته تا 
10 روز آینده گزارش نهایی پرونده مظلومین ارائه ش�ود.جعفری دولت آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر پرونده داان 
فوتبال افزود: هفته گذشته رییس فدراسیون نامه ای را به دادسرای فرهنگ و رسانه مرقوم می دارد که براساس آن اسامی 
22 نفر را اعام کرده و عنوان می دارد که این افراد در این بخش فعالیت می کنند که موضوع به شعبه بازپرسی ارجاع شده 

و منتظر هستیم تحقیقات صورت گیرد و در مراحل اولیه کار است.

    در8 ماهه  امسال  36 هزار و 580 میلیارد 
ریال از مطالبات معوق بانک ها وصول شده است

  97 درصد خاصه معامات در کمتر از
 2 روز وارد بانک جامع اماک شده است

تظاهرات جلیقه زرد ها در فرانسه  وارد هفته پنجم شد

ادامه اعتراضات پاریس تا استعفای ماکرون
15
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جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست 
آیت اه جنتی برگزار شد.

آیت اه جنتی در این جلسه مبارزه با فساد را وظیفه ای همگانی دانست 
و گفت: برخورد منحصر به دستگاه قضایی نیست و می بایست در همه 

قوا و با شکل گیری هر نوع فساد برخورد مؤثر صورت پذیرد.
وی با اشاره به مشکات ناشی از تورم و گرانی کااهای موردنیاز مردم 
خواستار نظارت مؤثر دستگاه های مسئول ش��د و افزود: انتظار به حق 
مردم رسیدگی جدی به وضعیت آشفته بازار است و در شرایط فعلی این 
موضوع می بایست به عنوان اولویت اصلی همه دستگاه ها موردتوجه 

جدی قرار گیرد.
آیت اه جنتی همچنین موضوع برخورد با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی 
را وظیفه همه قوا دانست ضمن تش��کر از اقدامات قوه قضائیه در این 
خصوص گفت: مبارزه با فس��اد در هر س��طحی و هر دس��تگاه و نهاد، 
وظیفه ای همگانی است اما برخورد منحصر به دستگاه قضایی نیست 
و می بایس��ت در همه قوا و با شکل گیری هر نوع فس��اد برخورد مؤثر 

صورت پذیرد.
در ادامه این جلسه ایحه اصاح قانون پولشویی اختافی بین مجلس 

شورای اسامی و شورای نگهبان موردبحث قرار گرفت.

 مجمع از منافع مردم و نظام نخواهد گذشت
دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظام نی��ز پس از برگزاری جلس��ه 
مجمع، در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز بررسی ایحه اصاح قانون 
پولش��ویی کش��ور در مجمع گفت: بحث های مربوط به اصاح قانون 
پولش��ویی کشور احتماًا یک یا دو جلس��ه مجمع تشخیص را به خود 

اختصاص خواهد داد.
محس��ن رضایی گفت: قانون مبارزه پولشویی در حدود 10 سال پیش 
در کشور تصویب شده و اجرا هم شده است. اینکه یک عده گفته اند که 
در ایران قانون مبارزه با پولش��ویی وجود ن��دارد، این خاف واقع بوده 
و جمهوری اس��امی قانون مبارزه با پولش��ویی را داش��ته و بر اساس 
آن هم دولت و هم مجلس و هم قوه قضاییه در مقابله با پولشویی های 

احتمالی کارکرده اند.
وی اف��زود: م��ا در هیئت عالی نظارت م��وادی از این قان��ون را مغایر 
سیاست های کلی نظام تش��خیص دادیم و به شورای محترم نگهبان 
نظ��رات هیئت عالی نظارت را ارس��ال کردیم. از ای��ن رو ما از مجلس 
می خواهیم ماده یک این مصوبه را اصاح کند که مربوط به منشا جرم 

است و در ایحه دولت هم نبوده و مجلس، آن را اضافه کرده است.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: عن��وان مصوبه ای که در 
مجمع بررس��ی شد ایحه اصاح قانون پولش��ویی کشور است و این 
قانون داخلی کشور است و ربطی به دیگر کشورها و خارج ندارد. ربطی 
به CFT و پالرمو هم ندارد. این قانون داخلی کشور بوده و این قانون 
را داشته ایم، اما باید اصاحاتی در آن صورت می گرفت که مجلس این 
اصاحات را انجام داد ولی در هیئت عالی نظارت ایراداتی بر آن گرفتیم.

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در خصوص سؤالی در رابطه با 
 CFT جو مجمع در مورد تصویب ایحه گفت: ما نمی توانیم در مورد
اظهارنظر کنیم و هنوز هم مصوبه مجلس به دس��ت ما نرسیده است. 
مطمئن باش��ید که مجمع از منافع مردم و نظام نخواهد گذش��ت، ما با 
ش��جاعت و منطق و با در نظر گرفتن نظرات تمام کارشناسان در مورد 

این لوایح برخورد خواهیم کرد.
وی در مورد پیوستن به توافق نامه پاریس گفت: ما هنوز وارد این بحث 

هم نش��ده ایم. ما با هر کاری که به درآمد، اشتغال و تولید آسیب بزند، 
مخالفت می کنیم و از کس��ی هم باکی نداریم. بای��د منافع و مضار آن 

را بررسی کنیم.

 شورای نگهبان نمی تواند از ایرادات CFT چشم پوشی 
کند

همچنین روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایرادات شورای 
نگهبان به CFT را نباید سیاس��ی دانست و شورا باید بر اساس قانون 
اساس��ی و ش��رع مقدس اس��ام ایرادات ازم را بگیرد و نمی تواند از 
اشکاات چشم پوشی کند. عباسعلی کدخدایی در همایش ایران و لوایح 
چهارگانه FATF درباره مخالفت ش��ورای نگهبان با CFT، اظهار 
داشت: اینکه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام موردبررسی 
قرار می گیرد به این علت اس��ت که مجمع تش��خیص موارد اختافی 
بین شورای نگهبان و مجلس را همواره مورد رسیدگی قرار می دهد و 
 CFT موضوع جدیدی نیست. وی ادامه داد: ایرادات شورای نگهبان به
را نباید سیاس��ی دانست و شورای نگهبان باید بر اساس قانون اساسی 
و ش��رع مقدس اس��ام ایرادات ازم را بگیرد و نمی تواند از اشکاات 
چشم پوشی کند. ایرادات شورای نگهبان 11 گانه است نه 22 گانه و نباید 
بزرگ نمایی کنیم چون 11 موردایراد گرفته شده است که بر دیگر موارد 
تأثیر می گذارد. کدخدایی تأکید کرد: از ابتدای تشکیل مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تاکنون بیش از 130 مورد اختافی بین شورای نگهبان 
و مجلس بررسی شده اس��ت و اینکه CFT هم به مجمع رفته است، 
مسئله جدیدی نیست. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: شورای 
نگهبان نمی تواند وظایفش را انجام ندهد و در چارچوب شرع و قانون 

درباره الحاق به یک کنوانسیون نظر می دهد.

برخورد با فساد منحصر به دستگاه قضایی  نباشد
آیت اه جنتی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت:

وزیر امور خارجه کش�ورمان در نشست   سیاست  
»مجمع دوحه« بابیان اینکه موشک های 
ای�ران ماهیت دفاعی دارن�د به ادعاهای 
مقام های آمریکایی که ایران را به نقض 
2231 قطعنامه ش�ورای امنی�ت به دلیل 
آزمایش ه�ای موش�کی مته�م می کنند، 

پاسخ داد.

محمدج��واد ظریف در پاس��خ به س��وال خبرنگار 
الجزیره، مبنی بر اینکه آمریکایی ها آزمایش های 
موش��کی ایران را نقض قطعنامه 2231 ش��ورای 
امنیت می دانند گفت: موش��ک های ایران ماهیت 
دفاعی دارن��د و ما به آن ها ب��رای بازدارندگی نیاز 
داریم. ما نسبت به تمامی کشورها در منطقه کمتر 
در مسائل نظامی هزینه می کنیم و به همین دلیل 
ما از ابتدا گفته ایم که موش��ک های ما قابل مذاکره 
نیس��تند.وزیر خارجه کشورمان در ادامه با اشاره به 
قطعنامه ش��ماره 2231 ش��ورای امنیت گفت که 
آمریکا خ��ودش این قطعنامه را نق��ض کرده و در 
جایگاهی نیس��ت که ایران را ب��ه نقض آن متهم 
کند. وی گفت: آمریکایی ها در جایگاهی نیس��تند 
که درب��اره آن قطعنامه حرف بزنن��د چراکه آن ها 
ت��اش کردند که این قطعنام��ه را از بین ببرند اما 
به رغ��م تاش های آن ها ای��ن قطعنامه همچنان 
پابرجا است.ظریف همچنین از اینکه آمریکایی ها 
خواس��تار بازگرداندن محدودیت ه��ای قطعنامه 
1929 علیه برنامه موش��کی ایران هس��تند انتقاد 
کرد. وی گفت: آمریکایی ها فکرش��ان معطوف به 
گذشته است و درباره قطعنامه هایی حرف می زنند 
که دیگ��ر وجود خارجی ندارن��د و قطعنامه 2231 
جایگزین آن شده است و تاش آن ها برای نقض 
این قطعنامه به منظور احیای قطعنامه های پیشین 

هرگز موفق نخواهد شد.

 هی�چ دلیلی ب�رای مذاک�ره ب�ا آمریکا 
وجود ندارد

ظریف همچنین در جلس��ه پرس��ش و پاسخ این 
نشس��ت در خصوص هرگونه احتمال گفت وگو با 
آمریکا در آینده تاکید کرد: ما هرگز با کش��وری که 
برای ما 12 شرط تعیین کرده، آن هم پس از نقض 
قطعنامه شورای امنیت که خودش هم آن را تأیید 
کرده ب��ود، وارد مذاکره نخواهیم ش��د. اگر قرار بر 
عمل به یک سری شروط باشد، این ما نیستیم که 

باید شروطی را رعایت کنیم بلکه خود آمریکایی ها 
هس��تند که باید به یک سری شروط پایبند باشند. 
من از آن ها نمی خواهم که قانون مدار باشند چراکه 
این تقریبًا غیرممکن اس��ت اما من می خواهم که 
کمتر بی قانونی کنند.رییس دس��تگاه دیپلماس��ی 
ایران تصریح کرد: هیچ دلیلی برای مذاکره بیشتر 
وجود ندارد آن هم در ش��رایطی که نتایج یک دوره 
نس��بتاً طوانی و مذاکرات س��خت که در گذشته 
انجام گرفته، مبهم اس��ت و آمریکا به طور فعال در 
تاش است تا این نتایج را تضعیف کند، اقدامی که 
تمام جامعه بین المللی به جز اندک انگشت شماری 
که ب��ه خاطر گرفتن منافع بیش��تر از آمریکا، با آن 
مخالفت کرده اند. ظریف در ادامه گفت: ما مطابق 
با منافع کش��ورمان عمل خواهیم کرد. برجام یک 
تواف��ق دوجانبه میان ایران و آمری��کا نبود. برجام 
یک توافق چندجانبه بود ک��ه طرف های دیگری 
نیز دارد و ازآنجایی که تأیید قطعنامه شورای امنیت 
را نیز دارد، یک توافق بین المللی اس��ت. بنابراین، 
مادامی که م��ا منافعمان را در باق��ی ماندن در این 
تواف��ق ببینیم به آن پایبند خواهی��م ماند و به طور 
مشخص زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، این 
حق نیز برای ما ب��ه وجود آمده که هر زمان صاح 
بدانیم از آن خارج ش��ویم و اگر ما ببینیم که به نفع 
منافع ملی کش��ورمان اس��ت از این حق استفاده 
خواهیم ک��رد و البته یک عامل اصل��ی و اثرگذار 
بر این تصمیم، عملک��رد اتحادیه اروپا در عمل به 
تعهدات خود خواهد بود. وی گفت: من بر این باورم 
که ما به فروش نفتمان ادامه خواهیم داد و به انجام 

تبادات و تعامات اقتصادی با جامعه بین المللی 
ادامه خواهیم داد. کسانی که از ایران خارج شدند، 
ض��رر کرده اند.  وزی��ر خارجه ای��ران در خصوص 
تحریم های ایران تأکید کرد: ما در دوره های قبلی 
نیز با تحریم ها مواجه بوده ایم و به خوبی می دانیم 
که چط��ور اقتصادمان را در این ش��رایط مدیریت 
کنیم. اگر هنری در ایران وجود داش��ته باشد که ما 
بتوانیم آن را به دیگران آموزش دهیم، آن هنر دور 

زدن تحریم هاست.

 چشم انداز روابط ایران و عربستان
ظریف درباره چش��م انداز روابط ایران و عربستان 
سعودی تصریح کرد: متأسفانه عربستان سعودی 
به دنبال کاهش تنش ها نیست. درواقع سعودی ها 
به این معتقد هس��تند که افزای��ش تنش ها به نفع 

منافع آن ها است.
وزیر خارجه ایران ادامه داد: عربس��تان س��عودی 
فکر می کنند می توانند قتل بکنن��د و از زیرش در 
بروند و وقتی ش��ما این گونه فک��ر می کنید دیگر 
هیچ پایانی بر آن وج��ود ندارد. و آمریکا و متحدان 
غربی عربستان سعودی نیز در هر شرایطی از این 
کشور حمایت می کنند. رفتار بد در منطقه پاسخ بد 

دریافت خواهد کرد.

 آمریکا همدس�ت عربستان در جنایت 
جنگی یمن

وزیر خارجه کش��ورمان در خص��وص جنگ یمن 
گفت: فکر می کن��م دیگر زمان آن اس��ت به این 

بحران که میلیون ها یمنی را درگیر کرده است پایان 
بدهیم. ما در آوریل سال 2015 طرحی برای پایان 
دادن به جنگ در یمن ارائه کردیم؛ آتش بس، ارسال 
کمک های بشردوستانه، مذاکرات یمنی-یمنی و 
یک دولت فراگیر با روابط خوب با همه کشورهای 
همس��ایه. من فکر می کنم 4 سال پیش  براساس 
همان فرمول می توانستیم به نتیجه برسیم و امروز 
نیز بر اساس همین فرمول می توان به نتیجه رسید 
و اکنون نیز هر کاری ازم باشد برای تضمین نتیجه 

براساس این فرمول انجام خواهیم داد.
وی افزود: اما من فکر می کنم که جامعه بین المللی 
4 سال ایس��تاد و بمباران مردم یمن را تماشا کرد؛ 
اما آن ها تصمیم گرفتن��د تا ایران را متهم کنند که 
به حوثی ها ساح ارس��ال می کند؛ اما واقعیت این 
است که هواپیماهای سعودی که ایاات متحده و 
انگلیس در اختیار این کش��ور گذاشتند مردم یمن 
را بمب��اران می کند و آمریکا نگ��ران این موضوع 
نیست. اکنون آمریکا از عربستان سعودی و امارات 
درخواس��ت میلیون ها دار پ��ول می کند به خاطر 
کمک به سوخت رس��انی به جنگنده های سعودی 
ک��ه ثابت می کند آن ها در جنای��ت جنگی در یمن 
مش��ارکت دارند و این هزینه بس��یار اندکی برای 

مشارکت در یک جنایت جنگی است.

 شورای همکاری هیچ قدرتی ندارد
ازم به ذکر اس��ت وزیر امور خارج��ه قطر هم در 
جلسه افتتاحیه سمینار دوحه تأکید کرد که شورای 
هم��کاری خلیج فارس هی��چ قدرتی ن��دارد و به 

ساختارسازی دوباره و اساسنامه جدیدی نیاز دارد.
محمد بن عبدالرحم��ن آل ثانی گفت: درخصوص 
ش��ورای همکاری، فکر می کنم ک��ه این ائتاف 
منطق��ه ای نی��از به ساختارس��ازی دوب��اره و یک 
اساس��نامه جدید دارد و باید )این اساسنامه( برای 
همه کش��ورها الزام آور باش��د. وزی��ر خارجه قطر 
افزود: این ش��ورا امروز وجود دارد، اما قدرتی ندارد. 
سازوکارها وجود دارد، اما نمی توان آن را فعال سازی 
کرد. وی اف��زود: بای��د س��ازوکارهایی برای حل 
درگیری ها و کش��مکش ها وجود داش��ته باشد که 

این سازوکارها برای همه کشورها الزام آور باشد.
همچنین در دیدار وزیر خارجه ایران با نخست وزیر 
قطر ضم��ن گفتگو درباره توس��عه و تعمیق روابط 
دوجانبه، بر امنیت و ثبات منطقه تاکید و از پیشرفت 

مذاکرات صلح در یمن حمایت شد.

 موشک های ایران قابل مذاکره نیستند
ظریف در نشست دوحه:

  حسن هانی زاده 
یادداشت

بازنده نهایی جنگ یمن
نشست یک هفته ای اس��تکهلم بین نمایندگان دولت مستعفی و فراری 
»عبد ربه منصور هادی« و انصار اه، یک خروجی بسیار روشن و شفاف 
داش��ت که عبارت بود از پیروزی سیاس��ی و میدانی انص��ار اه در جنگ 
چهارس��اله یمن. عربس��تان س��عودی از زمان کلید خوردن این هجمه 
وحش��یانه با کمک هم پیمانانش انواع جنایت ها را در این کشور مرتکب 
شد، بیش از 50 هزار شهید در این مدت به خاک و خون غلطیدند که آمار 
غیررس��می، شش برابر بیش از آن اس��ت و وجهه همت آن ها این بود که 
شهرهای »الحدیده« و »تعز« را اشغال کنند تا بتوانند آن را به عنوان برگ 

برنده و ابزار فشار در گفتگوهای صلح یمن بکار گیرند. 
حضور قدرتمندانه و از موضع برتر انصار اه در نشست های صلح اما موجب 
شد که توافقنامه قابل قبولی که نشانه ای غیرقابل خدشه از پیروزی سیاسی 

این جریان نوظهور مقاومت در منطقه غرب آسیاست، به دست بیاید.
بر اس��اس این توافقنامه بنا شد که تبادل 16 هزار اس��یر بین انصار اه و 
عبد ربه منصور هادی تا دو هفته آینده انجام و عملیاتی ش��ود. همچنین 
قرار اس��ت یک کمیته هماهنگی با حضور طرف های درگیر و س��ازمان 
ملل تشکیل شود، نمادها و سمبل های نظامی در شهرهای »الحدیده«، 
»تعز« و »صنعا« جمع آوری گردد؛ ضمن اینکه ادامه گفتگوها و پرهیز از 
هرگونه اقدامی که مفاد توافق را در سایه ابهام قرار می دهد، در توافقنامه 

استکهلم گنجانده شده است.
از سوی دیگر، عربس��تان س��عودی بعد از این توافق و متعاقب انتقاداتی 
که به نمایندگان دول��ت عبد ربه منصور هادی باب��ت نقش تخریبی آل 
س��عود صورت گرفت، حمات جدیدی را علیه م��ردم الحدیده آغاز کرد. 
جنگنده های ائتاف سعودی طی 24 ساعت اول پس از مذاکرات سوئد، 
21 حمله هوایی با استفاده از تسلیحات ممنوعه از جمله بمب های خوشه ای 
علی��ه الحدیده ترتیب دادند و توپخانه های آن ها به ش��دت این مناطق را 

زیر آتش گرفتند.
 افزون بر این، بیش از یک صد خمپاره به ش��کل بی هدف به سمت برخی 
محله های مسکونی شهر الحدیده شلیک شده و مزدوران سعودی پس از 
اتمام مذاکرات تاش کردند به ویژه در جبهه های ساحل غربی نفوذ کنند. 
اس��تان مرزی صعده نیز از گلوله باران س��عودی ها در امان نماند و ارتش 
شکست خورده عربستان خانه ها و مزارع شهرستان های مرزی »باقم« و 
»الظاهر« در این استان را با موشک و توپخانه هدف قرار داد که بر اثر آن 

خساراتی به مردم این مناطق وارد شد.
گفتنی است که ریاض، جدوجهد بیهوده و فراوانی کرد تا الحدیده در اختیار 
نیروهای رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن باشد و شهر تعز نیز به عنوان 
بخشی از ساختار جغرافیایی دولت عبد ربه منصور هادی به رسمیت شناخته 
شود اما در توافقنامه استکهلم، خروج نظامی هر دو طرف مورد تأکید قرار 
گرفته اس��ت. لذا این امر، خشم س��عودی ها را برانگیخت و در نتیجه آن، 

حمات خود را علیه مردم الحدیده از سر گرفتند.
این در حالی است که نهادهای به اصطاح حقوق بشری در قبال سبعیت 
سعودی ها علیه مردم بی دفاع یمن سکوت اختیار کردند. در پرتو این سکوت 
بود که ائتاف خود خوانده ریاض و شرکایش هزاران زن و کودک بی گناه 
یمنی را قتل عام کردند و بی س��ابقه ترین قحطی و بحران را طی حداقل 

یک دهه اخیر رقم زدند. 
غرب با چش��م بس��تن به کش��تار روزانه غیرنظامیان یمنی ثابت کرد که 
موضوع حقوق بشر و دموکراس��ی تنها ابزاری در خدمت منافع بازیگران 
قدرتمند جهانی است، چراکه طی چهار سالی که هر روز آن با خون، اشک، 
آه و ضجه مادران یمنی ورق خورد، هم کشورهای پرمدعای غربی و هم 
س��ازمان ملل هیچ تاش در خور و شایانی برای پایان دادن به این فاجعه 
انس��انی از خود نشان ندادند و تنها زمانی س��خن از توقف خونریزی ها به 
میان آوردند که آمار وحش��تناک جنایات صورت گرفته به افکار عمومی 
دنیا س��ر ریز و آن ها را مجبور کرد که دس��ت ب��ه حرکتی هرچند صوری 

و ظاهری بزنند. 
به قول »محمد علی الحوثی«، رئیس کمیته عالی انقابی یمن، »بیش از 
پنج هزار مورد نقض جداگانه حقوق بشر و بین المللی به دست متجاوزان 
آمریکایی، سعودی، اماراتی و هم پیمانان آن ها در یمن و گرسنگی و وبا، 
شورای امنیت و کشورهای جهان را به متوقف کردن این جنایت ها موظف 
می کند. اگر ارت��ش و کمیته های مردمی در کنار مردم یمن ایس��تادگی 

نمی کردند، ماهیت این نظام های متجاوز برما نمی شد.«
افزون بر این، خود سازمان ملل که نقش��ی خنثی و حداکثر روایتگرانه از 
فجایع یمن داش��ت و دارد، به تازگی طی گزارشی اعام کرده است که از 
زمان یورش بربرهای سعودی به یمن هر هفته 123 یمنی کشته و زخمی 
شده اند. این در حالی است که بنا به تصریح این سازمان، جان 13 میلیون 
یمن��ی به دلیل کمبود غذا در معرض تهدید قرار گرفته، بیش از 400 هزار 
کودک بر اثر س��وءتغذیه شدید در آس��تانه مرگ قرار دارند و 2 میلیون و 
500 هزار نفر دیگر نیازمند درمان هس��تند. با در نظر گرفتن این وضعیت 
ناگ��وار – همچنان که »م��ارک لوکوک« معاون دبیرکل س��ازمان ملل 
اذعان کرده - توافق س��وئد هنوز تأثیری بر مردم یمن نداشته و می توان 
گفت که تنها فایده آن، کنار رفتن پرده از باطن خبیث و جنگ طلب قبیله 

بدوی آل سعود است.
این نکته را نیز باید در نظر داش��ت؛ نمایش��ی که آمریکا اخیراً در حمله به 
بن سلمان در پرونده قتل خاشقجی به راه انداخته از این زاویه قابل تحلیل 
است که عربستان را وادار به امتیازدهی کرده و با حمایت از مذاکرات صلح 
اس��تکهلم وانمود کند که طرفدار پایان درگیری ها و برقراری صلح است! 
این احتمال ضعیف نیز مطرح است که آمریکا به اندازه کافی این گاو شیرده 
را دوشیده اما بن سلمان با سیاست های غیرمنطقی و جنایاتی که رقم زده، 

هزینه های سنگینی برای کاخ سفید رقم زده است. 
بنابراین، س��ناریوی اخیر آمریکایی ها کامًا مشکوک بوده و در بهترین 
حالت، برای حفظ پرس��تیژ حقوق بشر کذایی توس��ط سیاستمداران کاخ 

سفید روی صحنه رفته است.
آنچه مسلم اس��ت اینکه پدرجد تروریس��ت ها درصدد بودند تا مدیریت 
مذاک��رات را در اختیار گرفته و هدایت کند اما ب��ا به جریان افتادن پرونده 
قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی و افزایش نفرت و خشم 
علیه حاکمیت آل سعود، این رژیم کودک کش در حال حاضر تحت فشار 
و انزوای سیاس��ی قرار دارد. عاوه بر خارج ش��دن کنترل میدان جنگ از 
دست سعودی ها و سنگین شدن معادات میدانی به نفع انصار اه، اوضاع 

داخلی این کشور نیز متزلزل و بی ثبات است.
 از این رو، پیش بینی می ش��ود که بحران یمن حداکث��ر طی دو ماه آینده 
به سرانجام برسد و قبیله س��عودی با صرف میلیون ها دار در این جنگ 

بی حاصل، بازنده اصلی آن باشد.

گزیده ها

هیچ محدودیتی در گسترش 
روابط با ترکیه وجود ندارد

رئیس دفت��ر رئیس جمهور در 
دیدار ب��ا رئیس جمهور ترکیه 
گفت: هیچ مانع و محدودیتی 
در مسیر گس��ترش روابط در 
به ویژه  بخش های مختل��ف 
مناسبات تجاری و اقتصادی با 

ترکیه قائل نیستیم.
محم��ود واعظی در دیدار با رجب طی��ب اردوغان افزود: جمهوری 
اسامی ایران آماده توسعه همه جانبه روابط و همکاری ها با ترکیه 
به عنوان کشوری همسایه، دوس��ت و برادر است. واعظی دوستی، 
تفاهم و اشتراک نظر رؤسای جمهور ایران و ترکیه در موضوعات و 
مسائل گوناگون دوجانبه، منطقه ای و بین المللی را عاملی مهم در 
گسترش مناس��بات و همکاری های دو کشور دانست و بر ضرورت 
تاش برای تسریع در اجرای توافقات فی مابین و تسهیل همکاری 
فعاان اقتصادی دو کش��ور تأکید کرد. اردوغان نی��ز در این دیدار 
عنوان کرد: توسعه روابط با ایران برای ترکیه اهمیتی راهبردی دارد.

بررسی بودجه ۹8 در کمیسیون 
برنامه مجلس

فراکس��یون  س��خنگوی   
مس��تقان وایی مجلس از 
حض��ور محمدباق��ر نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه 
برای تش��ریح بودجه سال 98 

در این فراکسیون خبر داد.
مهرداد بائ��وج اهوتی گفت:  

بر اس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه )یکشنبه 25 آذر( این فراکسیون حضور یابد. وی افزود: قرار 
است رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در این جلسه جزئیات ایحه 
پیشنهادی بودجه سال آینده را برای اعضای فراکسیون تشریح کند.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان وایی مجلس با بیان اینکه در این 
جلس��ه پیرامون بخش های مهم بودجه از جمله قیمت بنزین، نفت 
و میزان فروش آن، وابستگی بودجه به نفت، سهم صندوق توسعه 
ملی از ف��روش نفت و همچنین حقوق کارمندان و ... بحث و تبادل 
نظر می ش��ود، اظهار داشت: اعضای فراکس��یون نیز در این جلسه 

نقطه نظرات و پیشنهادات خود را را درباره بودجه مطرح می کنند.

تشکیل بزرگترین ناوگان بالگردی 
هوانیروز ارتش

 فرمان��ده هوانی��روز ارتش در 
اولی��ن همای��ش تخصص��ی 
نخبگان هوانیروز اظهارداشت: 
هوانی��روز امروز ب��ر مرزهای 
دانش و لبه صنعت دنیا حرکت 
می کند. امیر س��رتیپ یوسف 
قربانی گفت: ام��روز در حوزه 
بالگردی پیشرفت های بسیاری داشته ایم که از آن جمله می توان به 
پیش��رفت در حوزه قطعه سازی و تعمیر و نگهداری بالگردها اشاره 
کرد. در نهضت قطعه سازی و تعمیر و نگهداری بالگردها توانسته ایم 

با استفاده از ظرفیت های داخلی به جایگاه مطلوبی برسیم.
وی افزود: ناوگان بالگ��ردی هوانیروز ارتش ام��روز در خاورمیانه 
بزرگتری��ن ناوگان بالگردی را تش��کیل می ده��د و مرکز آموزش 
بالگردی ش��هید وطن پور بزرگترین مرکز آموزش خاورمیانه است 
که امروز در صدد پذیرش دانشجویان خارجی از کشورهای دوست 

و همسایه است.
امیر قربانی اظهار داشت: هوانیروز نیازهای عملیاتی خود را متناسب 
با تهدیدات کش��ورهای متخاصم تعریف می کند و متناسب با همه 

سناریوهای دشمن، سناریو طراحی می کند.

افزایش همکاری میان
 تهران و دهلی نو

معاون اول ریی��س جمهور بر 
گس��ترش رواب��ط دو کش��ور 
جمه��وری اس��امی ایران و 
هندوس��تان در همه زمینه ها 
تاکید کرد و خواستار استفاده از 
همه ظرفیت ه��ا برای ارتقای 
س��طح مناس��بات تج��اری و 

اقتصادی دو کشور شد.
اسحاق جهانگیری در دیدار سفیر کش��ورمان در دهلی نو افزایش 
سطح همکاری های دو کشور بزرگ ایران و هند را به نفع دو کشور 
و منطق��ه ارزیابی کرد و گفت: این همکاری ه��ا می تواند به ایجاد 

ثبات و امنیت بیشتر در منطقه کمک کند.
وی با اش��اره به سفر و دیدار روسای جمهور دو کشور ابراز اطمینان 
کرد؛  تهران و دهلی نو می توانند با اتکا به منابع، دستاوردها و اهداف 
مشترک در حوزه های اقتصادی،  سیاسی و فرهنگی گام های بلندی 
بردارند. جهانگیری همچنین به ضرورت پیگیری سفیر کشورمان در 
هند برای اجرایی شدن قراردادها و نیز تصمیمات کمیسیون مشترک 
ایران و هند تاکید کرد. گفتنی اس��ت نقش بندر استراتژیک چابهار 
برای توسعه مناسبات ایران و هند بخصوص در دوران تحریم بسیار 
حائز اهمیت اس��ت و می تواند حجم تجارت دو کشور را به صورت 

چشمگیری افزایش دهد.

دشمن در صدد ایجاد آشوب است 
 معاون امنیتی و انتظامی وزارت 
کش��ور گف��ت: چاپلوس��ی و 
بی قانونی نباید در دستگاه های 
اجرای��ی فراگیر ش��ود و همه 
مسئوان در برابر اقدامات خود 

مسئول هستند. 
حس��ین ذوالفقاری با اشاره به 
مطالبه گری مردم به عنوان مسیر خدمت مسئوان، افزود: استکبار 
جهانی درصدد ایجاد آش��وب و تفرقه در ایران اسامی است و تنوع 
نقشه های دشمنان برای جدایی مردم از نظام قابل بررسی و نیازمند 

هوشیاری است.
 وی به بیان اهداف دشمنان اسام و بیانات اخیر مقام معظم رهبری 
در موردتوجه به اقدامات دش��من در آین��ده پرداخت و تصریح کرد: 
اکنون درصحنه نابرابر در مقابل استکبار جهانی قرار داریم و آمریکا 

می خواهد با رویکرد مذاکره ایران را تسلیم کند.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، رئوس تمام اقدامات آمریکا را 
ایجاد نارضایتی در بین مردم ذکر کرد و گفت: امروز هرکسی که دل 
درگرو آحاد جامعه دارد برای رفع گرفتاری های مردم باید اقدام کند.

وی افزای��ش امید، اعتماد و رضایت در بین م��ردم را اولویت کاری 
مدیران و مسئوان برشمرد و خاطرنشان کرد: با اتخاذ این راهبردها، 

باید توطئه های استکبار جهانی را خنثی کرد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

عضو مجمع تش�خیص مصلح�ت نظام با 
اش�اره به اینکه دش�من راهبرد پوشاندن 
موفقیت های جمهوری اس�امی ایران را 
دنبال می کند، گفت: باید نش�ان بدهیم که 
می شود ایس�تاد، مقاومت کرد، پیروز شد، 

پیشرفت کرد و تکثیر شد.

سعید جلیلی با اشاره به دشمنی استکبار، نگرانی 
آن ها را مربوط به پیش��رفت ایران در زمینه های 
مختلف دانست و اظهار کرد: در آن تقابلی که بین 
ما و دش��منان ما و کسانی که از ابتدای انقاب در 
مقام مقابله با انقاب اس��امی قرار گرفتند، یک 
سؤال مهمی مطرح می شود که چرا این ها با همه 
توان این طور پای کار مقابله با انقاب اس��امی 
آمدند؟! این یک س��ؤال مهم اس��ت. به نظر من 
چنین جمع هایی نباید از کنار این سؤال به راحتی 
عبور کنند. جلیلی دراین باره افزود: چرا نتوانستند 
با زور، زر و تزویر به اهداف نامشروع خود در رابطه 
با ملت ما دست یابند؟ این سؤالی است که جوان 

ایرانی باید از خود بپرسد و از پاسخ آن قانع شود.
وی ب��ا حائز اهمی��ت دانس��تن پروژه تش��ریح 
دس��تاوردهای بین المللی کش��ور به وی��ژه برای 
جوانان خاطرنش��ان ک��رد: اینکه ش��ما بر روی 
موفقیت ه��ای چهل س��ال گذش��ته جمهوری 
اس��امی ایران که دیگ��ران نیز ب��ه آن اعتراف 
دارند، متمرکز شدید، بسیار بااهمیت است؛ چراکه 

می توان��د به جوان ایرانی کمک کند تا به پاس��خ 
قانع کننده در رابطه با علت دشمنی های استکبار 

و لزوم مقاومت در برابر آن ها برسد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت افزود: دشمن 
می فهمد اگر دیگر ملت ها نمایش موفقیت های 
انقاب اسامی در ایران را ببینند، کار او سخت تر 
خواهد شد. او می داند اگر نسخه تکثیر بشود، تنها 
خرمشهر آزاد نمی شود بلکه جنوب لبنان نیز آزاد 
می شود. می فهمد وقتی هزینه سیاسی، رسانه ای، 
نظامی و هزینه ه��ای مختلف را می دهد و نتیجه 

نمی گیرد به چه علتی است.
جلیلی مقابله با این راهبرد خاموش را همان فتح 
خرمشهرهای پیش رویی دانست که رهبر انقاب 

به آن اشاره کردند.
وی اف��زود: اینکه مقام معظم رهب��ری فرمودند 
که خرمش��هرها در پیش اس��ت، یک��ی از آن ها 
در همین جاس��ت. خرمش��هری که امروز دشمن 
قصد ک��رده ت��ا آن را اش��غال کند، کجاس��ت؟ 
پوشاندن موفقیت های انقاب اسامی. پوشاندن 
موفقیت های نظام جمهوری اسامی است. خب 
اگر ما می خواهیم عملیات بکنیم و خرمشهری را 
آزاد بکنیم، این اس��ت که دش��من را از این قضیه 
بیرون کنیم؛ یعنی تبیین کنیم و موفقیت هایمان 
را نشان بدهیم. نش��ان دهیم که می شود ایستاد، 
مقاومت کرد، پیروز شد، پیشرفت کرد و تکثیر شد. 

این اهمیت را نشان بدهیم. 

نماین�دگان جمهوری خ�واه  از  گروه�ی 
کنگ�ره آمریکا طرحی را به س�نا و مجلس 
نمایندگان برده اند که هدف آن قطع نظام 
بانکی ایران از شبکه بین المللی و فشار به 
پول ملی ایران به اتهام بی اس�اس تامین 

مالی تروریسم و پولشویی است.

نش��ریه »واش��نگتن فری بیکن« به نقل از منابع 
آگاه نوشته است، هدف از این طرح که به رهبری 
»تد کروز« س��ناتور جمهوری خواه آمریکایی به 
سنا و مجلس نمایندگان ارائه شده، قطع دسترسی 
بانک های ایرانی به سیس��تم مالی بین المللی به 

بهانه حمایت آن ها از »تروریسم« است.
این طرح که به رؤیت خبرنگار فری بیکن رسیده، 
تمام بانک های ایرانی را حامی تروریسم و عامل 
پولشویی معرفی می کند و تحریم آن ها را خواستار 
می شود. بنا بر این گزارش، نمایندگان حامی این 
طرح دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
را به اجرای کن��د تحریم های مال��ی علیه ایران 
باهدف جلب رضایت کشورهای اروپایی همکار 

با ایران متهم کرده اند.
طرح پیش��نهادی این نمایندگان، عاوه بر نظام 
بانکی، نظام مالی و روش هایی مانند اس��تفاده از 
ارزهای رمزنگاری شده )کریپتو کارنسی ها( برای 
دور زدن تحریم های آمریکا و ادامه تجارت میان 
ای��ران و اروپا را نیز هدف ق��رار می دهد. مقابله با 

تاش ایران برای حفظ ارزش ریال هم یکی دیگر 
از اهداف این طرح عنوان شده است.

کروز با طرح دوباره این ادعا که توافق هس��ته ای 
منابع مالی ازم برای فعالیت های منطقه ای را در 
اختیار ایران قرار داد، در مورد طرحی که به س��نا 
برده، در توییتر نوشت: جبران این خسارت نیازمند 
اعمال فشار حداکثری به رژیم ایران است. اقدام 
رئیس جمهور ترامپ در آغاز روند خروج از توافق 
هسته ای، کامًا درست بود. قطع مؤثر ]دسترسی[ 
ایران به نظام مال��ی جهانی، که کارکرد این طرح 

است، یک گام بعدی ازم است.
همزم��ان ب��ا ط��رح ک��روز در س��نا، در مجلس 
نمایندگان آمریکا ه��م »مایک گااگر« نماینده 
جمهوری خواه ایالت ویسکانسین طرح مشابهی 
را ارائه کرده است که تاکنون با حمایت 6 نماینده 

جمهوری خواه دیگر همراه شده است.
فری بیکن مدعی شده است که برخی از مقام های 
وزارت خزان��ه داری آمریکا با اعم��ال حداکثری 
تحریم ها علیه ایران مخالف هستند و با سیاست 
مدنظر ترامپ مخالف��ت می کنند. به همین دلیل 
این نمایندگان قصد دارن��د عملکرد خزانه داری 

آمریکا در ارتباط با ایران را هدف قرار دهند.
یک منبع در کنگره آمریکا که خواسته نامش فاش 
نشود، به این پایگاه گفته است: وزارت خزانه داری 
در برابر اروپایی ها کوتاه آمد و اتصال ایران به نظام 

مالی جهانی را حفظ کرد.

تحریم های بانکی ایران تشدید می شودمقاومت رمز پیروزی کشور است
سناریوی نمایندگان آمریکا برای فشار بر کشورمانسعید جلیلی:
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مدیرکل زندان های استان تهران:
7 مددجو در آزمون کارشناسی ارشد 

فراگیر دانشگاه پیام نور شرکت کردند
مدیرکل زندان های اس��تان تهران گفت: 7 مددجوی زندان های استان با 
برگزاری نوزدهمین دوره آزمون کارشناس��ی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 
در آزمون شرکت کردند. مصطفی محبی با اعام این خبر افزود: همزمان 
با سراسر کشور نمایندگان سازمان س��نجش و آموزش کشور در ندامتگاه 
ش��هرری، بازداش��تگاه اوین و زندان رجایی ش��هر حضور یافت��ه و آزمون 
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور برگزار شد. مدیرکل زندان های استان تهران 
با بیان اینکه در ندامتگاه زنان 1 نفر، در زندان رجایی شهر 4 نفر و در بازداشتگاه 
اوین 2 نفر از مددجویان ش��رکت کرده اند اظهارکرد: بنا بر سیاس��ت های 
اصاحی و تربیتی در سطح زندان های کشور خط مشی زندان های استان 
نیز بر آن است تا کلیه فعالیت های آموشی، فرهنگی و تربیتی در زندان ها هم 

گام با سایر فعالیت های در جامعه در حد مطلوب انجام پذیرد.

 نقشه فرار »باقری درمنی« 
با تدبیر قضایی ناکام ماند

پرونده فساد اقتصادی باقری درمنی طی 9 جلسه در شعبه 15 دادگاه انقاب 
اس��امی تهران به ریاست قاضی صلواتی رس��یدگی حکم اعدام در مورد 
آن صادر و در دیوان عالی کش��ور تایید شد، شامل 155 جلد و 325 صفحه 
کیفرخواست است. جرائم متهم از قبل طراحی شده بوده و با تصمیم جمعی 
با دیگر متهمان پرونده به صورت باندی و سازمان یافته صورت گرفته است. 
حمید باقری درمنی با ترغیب و تش��ویق، دس��تور به فرار و خروج از کشور 
تعدادی از متهمان موثر و کلیدی پرونده از جمله جوانمیر محمدی و محمد 
خزاعلی، محمدرضا نصیری، محمد جزایری و مجید باقری درمنی را می دهد.

متهمان در قالب شرکت های شش گانه تحت هدایت و مدیریت مستقیم 
باقری درمنی و با تبانی و مش��ارکت مدیران وقت ش��رکت های مربوطه و 
مدیران سابق ش��رکت نفت جی با ارائه اسناد مجعول از شرکت نفت جی، 

قیر هایی را با کاهبرداری تحصیل نموده اند.
باقری درمنی بخش قابل توجه��ی از اموال و دارایی های خود را به صورت 

صوری به اشخاص مورد اعتماد انتقال داده است.
وی با عملیات مجرمانه و در سطح گسترده و به نحو سازمان یافته از طریق 
ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول، پرداخت رشوه، کاهبرداری کان، 
فرار مالیاتی، انتقال صوری اموال، ترغیب و تشویق افراد موثر و کلیدی شبکه 
به فرار و خروج از کشور و با استفاده از چهار کارشناس رسمی دادگستری و 
یک شعبه بانک ملی و آلوده کردن سیستم اداری و چند مسئول وقت شرکت 

نفت، مرتکب این جرائم شده است.
در زمان محاکمه حمید باقری درمنی در دادگاه و بررسی ابعاد مختلف آن، به 
نام و عنوان یکی از نهادها تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار باقری 
درمنی برقرار می ش��ود، ماموران زندان، فورا قاضی و دادستان تهران را در 
جریان قرار داده و مقام های قضایی از اعزام وی جلوگیری می کند. )پیگیری 

تماس و منشا آن به سرعت انجام و اقدام می شود(.
براساس گزارش خبرگزاری مهر، ماجرا از این قرار بوده است که در جریان 
رس��یدگی به پرونده باقری درمنی قاضی صلواتی به ماموران زندان و تیم 
بدرقه تاکید بس��یاری برای اهمیت اعزام های صورت گرفته کرده بود و در 
نتیجه به حفاظت ندامتگاه اوین تاکید شده بود تمامی اعزام های متهم باید با 

هماهنگی قاضی صلواتی و مقامات مسئول در قوه قضاییه صورت بپذیرد.
بافاصله پس از تماس جعلی و مشکوک و برقراری برخی تماس ها از سوی 
جریان وابس��ته به درمنی حفاظت و اطاعات ق��وه قضاییه به پرونده ورود 

می کند و سرانجام تیم فرار شناسایی و دستگیر می شود.
با دستگیری تیم فرار مشخص می شود این افراد بدون وابستگی به نهادی 
ولی با عنوان جعلی قصد داشته اند با ارسال نامه  و تماس ها وی را از ندامتگاه 
اوین به منظور اعزام برای رسیدگی به پرونده خارج کنند و در اعزام صورت 

گرفته مقدمات فرار وی را فراهم آورند.
یک مقام آگاه در پرونده می گوید مبلغ مشخص شده برای انجام این عملیات 
ده میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که باید به صورت نقد در اختیار گروه 
قرار می گرفت. گفتنی است؛ با هوشیاری مسئولین قضایی دخیل در پرونده 
و در نتیجه ناکام ماندن عملیات ف��راری دادن باقری درمنی تیم فرار پولی 
دریافت نکرده است. در حال حاضر افراد دستگیر شده در مرحله تحقیقات و 

تکمیل پرونده در دادسرا هستند.

اعمال نظارت مؤثر و مستمر بر 
عملکرد ها

رییس کل دادگستری خراسان رضوی، گفت: حضور مؤثر دستگاه قضایی 
در عرصه های مختلف اجتماعی با هدف دفاع از حقوق عامه موجب افزایش 
رضایتمندی عمومی شده و ان شاء اه با برنامه ریزی های صورت گرفته این 

اقدامات به صورت هدفمند استمرار خواهد یافت.
حجت ااس��ام والمس��لمین مظفری در بازدید از مجتمع ها و حوزه های 
قضایی مش��هد و شهرس��تان ها از مجتمع قضایی ش��هید بهشتی مشهد 
بازدید و با قضات و کارکنان این مجتمع دیدار و گفت وگو کرد و با اش��اره به 
وجود سیس��تم های نظارتی قدرتمند درون سازمانی بیان کرد: تمام تاش 
ستادمدیریت استان خراسان رضوی حفظ سامت ارکان سازمان به ویژه 

نیروی انسانی از مخاطرات گوناگون است.
وی با اش��اره به برخی از اظهارنظر های غیرکارشناس��انه در مورد عملکرد 
دستگاه قضایی، گفت: متأسفانه در مواردی شاهدیم که عده ای افراد ناآگاه 
با دشمن هم صدا شده و در مورد عملکرد دستگاه قضایی اظهارات و مطالب 
نادرستی بیان می دارند که جای تأمل دارد. بر این اساس انتظار می رود در این 
اظهار نظر ها انصاف رعایت ش��ود. رییس کل دادگستری خراسان رضوی 
با تأکید بر انتظارات افکارعمومی از دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: مردم 
از خادم��ان خود در قوه قضاییه انتظار رعایت قانون و ش��رع را دارند که این 
مهم باید به صورت ویژه مورد توجه شما همکاران گرانقدر قرار داشته باشد.

مظفری ضمن تقدیر مج��دد از اقدامات قضات و کارکنان به ویژه در زمینه 
کنترل ورودی پرونده، کاهش موجودی پرونده ها و تس��ریع در انجام امور 
مراجعان گفت: با تمام توان ضمن اعمال نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد ها 
از اقدامات قانونی، نظام مند و استاندارد با رویکرد تخصصی حمایت می کنیم.

در این مراس��م تعدادی از قضات و کارمندانی که در این زمینه نقش فعالی 
داشته اند تقدیر شدند.

تکذیب وضعیت نامساعد جسمانی 
علی نجاتی و انتقال وی به بیمارستان

پیرو خبرسازی جدید برخی رس��انه های معاند مبنی بر وضعیت 
جسمانی نامس��اعد علی نجاتی متهم تحت نظر و ادعای انتقال 
وی به بیمارس��تان رییس دادگس��تری ش��وش این موضوع را 

تکذی��ب ک��رد.
جعفری چگن��ی در این رابطه گفت: متهم تح��ت نظر علی نجاتی 
باوجود بیماری قلبی قبل از دستگیری، اکنون در سامت کامل به 
سر می برد وهیچ گونه نیازی به انتقال به بیمارستان نداشته و در محل 
تحت نظر زیرنظر س��ازمان زندان ها نگهداری می شود و از تمامی 

امکانات درمانی وپزشکی برخوردار است.
به گزارش میزان، وی افزود: اخبار منتشره درمورد سامت جسمی 
وانتقال وی به بیمارس��تان کذب محض است و در جهت تشویش 
اذهان عمومی وتحت فشار گذاشتن دستگاه قضایی طرح می شود.

رییس دادگس��تری ش��وش بیان کرد: ضمن تعقیب کیفری متهم 
براس��اس قانون از حق��وق قانونی مته��م هم دفاع می ش��ود و با 
انتش��اردهندگان اخبار کذب و تش��ویش کنندگان اذهان عمومی 

برخورد قانونی صورت می گیرد.

درخواست صدور اجراییه نسبت 
به چک بامحل در دفاتر قضایی 

با افزوده ش��دن عنوان »درخواس��ت صدور اجراییه نس��بت به 
چک با محل« به س��امانه دفاتر الکترونی��ک خدمات قضایی، 
این دفاتر موظف به ثبت و ارس��ال دادخواس��ت این گونه چک 

ها به دادگاه ش��دند.
به گ��زارش تس��نیم، علی اصغر تدی��ن سرپرس��ت اداره خدمات 
الکترونیک قضایی مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در اباغیه ای 

به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور آورده است:
مطابق ماده 23 قانون اصاح صدور چک که در 29 آبان ماه 1397 
اجرایی ش��ده اس��ت، دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم 
پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند، لذا در راستای 
اجرای ماده مذکور عنوان »درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک 
بامحل« به عناوین خواسته های بدوی در سامانه اضافه شده است، 
ازم است دادخواست متقاضیان را با رعایت مقررات مربوط، ثبت و 

به دادگاه صالح ارسال کنید.

مقادیر زیادی 
پودرغیرمجاز بدنسازی معدوم شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از معدوم کردن پودرهای 
غیرقابل مصرف بدن سازی در تهران خبر داد.

محمدعلی اسفنانی اعام کرد: گزارش کانتری بهارستان درمورد 
کشف مقادیر زیادی پودر آمینو وگلوتامین به ظن قاچاق، به تعزیرات 
حکومتی استان ارسال ، وبرای رسیدگی به شعبه 27 ویژه تخلفات 

قاچاق کااوارز تعزیرات حکومتی تهران ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات اس��تان تهران افزود: با اس��تعام از معاونت غذا 
و داروی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران مشخص ش��د ، پودرهای 
بدنسازی مکشوفه به دلیل آنالیز غیر قابل مصرف باید معدوم شود 
که شعبه مربوطه پس از رس��یدگی و احراز تخلف، حکم به معدوم 

کردن کااها و جریمه متهم در حق دولت صادر کرد.

دیوان عدالت اداری، دستگاه برتر 
در نظام حسابداری شد

وزارت امور اقتصاد و دارایی، دیوان عدالت اداری را به عنوان دستگاه 
برتر سال 97 در اجرای نظام حسابداری بخش عمومی برگزید.

دیوان عدالت اداری اعام کرد: همزمان با روز جهانی حس��ابداری 
طی مراس��می در وزارت امور اقتصاد و دارایی ک��ه با حضور فرهاد 
دژپسند، وزیر امور اقتصاد و جمعی از معاونان، مشاوران و کارشناسان 
این وزارتخانه و نمایندگان امور مالی برخی دستگاه ها برگزار شد، 
از ذیحس��اب و مدیرکل امور مالی دیوان عدال��ت اداری، به عنوان 
نماینده دس��تگاه برتر س��ال 97 در اجرای نظام حسابداری بخش 

عمومی تقدیر شد.
در لوح تقدیری که به امضای معاون نظارت و خزانه دار کل کشور به 
پیمان فروزان سپهر، ذیحساب و مدیرکل امور مالی دیوان عدالت 
اداری اعطا ش��ده از تاش ها و زحمات ام��ور مالی دیوان در زمینه 

اجرای نظام حسابداری بخش عمومی، تقدیر شده است.

 مسابقه موت کورت دیوان عدالت اداری برگزار شد
در راستای آموزش جنبه عملی رشته حقوق در حوزه حقوق اداری، 
مرکز شبیه سازی دادرس��ی های ملی و بین المللی دانشگاه عامه 
طباطبائی با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه عامه طباطبائی 
و دیوان عدالت اداری، مس��ابقه موت کورت دیوان عدالت را برگزار 
کرد.  این مس��ابقه که در راس��تای انعقاد تفاهم نامه همکاری میان 
دانشگاه عامه طباطبایی و دیوان عدالت اداری برگزار شد، با ثبت 
نام از 74 تیم دانشجویی از دانشگاه های سراسر کشور کار خود را آغاز 
کرد، که پس از ارزیابی صورت گرفته توسط هیات علمی مسابقات، 
نهایتا 42 دادخواست، ایحه مورد پذیرش قرار گرفت و 42 تیم وارد 

دور شفاهی این رقابت ها شدند.
در این مسابقات عاوه بر تیم های ش��رکت کننده از دانشگاه های 
سراسر کشور، 20 تن از استادان مطرح حقوق عمومی کشور، قضات 
و رؤسای شعب دیوان عدالت اداری به عنوان داور حضور داشتند و در 
پایان با حضور قضات، معاونین و رؤسای شعب دیوان عدالت اداری، 
مقامات دانشگاه عامه طباطبایی و استادان برجسته حقوق عمومی 

کشور از تیم های برگزیده تقدیر و جوایز اهداء شد.
در مسابقات ملی موت کورت، یک پرونده فرضی مربوط به حقوق 
بین المللی کیفری در اختیار تیم های ش��رکت کننده قرار می گیرد. 
این تیم ها در مقابل تیم قضات که از اس��اتید برجسته حقوق کشور 
هستند یک بار در مقام دادستانی و یک بار دیگر در مقام وکیل مدافع 
متهمان فرضی قرار می گیرد. دانش و معلومات حقوقی در کنار نحوه 
ارائه و نیز نوآوری ها و مسائل روان شناختی چون اعتماد به نفس و نیز 
مهارت بر زبان انگلیسی برای موفقیت در چنین شبیه سازی ضروری 

است و هر کدام از این موارد دارای نمره هستند.

سازش در شورای حل اختاف 
شهرستان پردیس

س��ه فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه در شعبه ششم شورای حل 
اختاف شهرستان پردیس به صلح و  سازش رسید.

ارزش این  س��ه فقره پرون��ده 300 میلیون ریال اس��ت. همچنین 
پرونده ای با موضوع دس��تور تخلیه و استرداد ودیعه  به ارزش 200 
میلیون ریال در شعبه 1007 مجتمع شماره 21 شورای  حل اختاف 

تهران به سازش منتهی شد.
پرونده ای هم با موضوع مطالبه وجه خسارت ناشی از تصادف به مبلغ 
43 میلیون و 200 هزار ریال با تاش اعضای ش��عبه 168 مجتمع 

شماره  4 و 8 شورای حل اختاف تهران به صلح و سازش رسید.

روی خط خبر

رییس سازمان ثبت اسناد 
انسیه  آبشاری

 گروه قضایی 
و اماک کشور، گفت: این 
س�ازمان در هشت ماهه 
امس�ال بالغ بر 36 هزار و 
580 میلیارد ری�ال از مطالبات معوق بانک ها را وصول 

کرده است.

 کاهش اشتباهات ثبتی و افزایش سامت اداری
احمد تویس��رکانی در گفت وگو با »حمایت« با بیان اینکه سازمان 
ثبت اسناد و اماک کش��ور تاش های فراوانی انجام می دهد تا از 
بروکراسی زاید خارج شده و مراجعات حضوری مردم برای دریافت 
خدمات کاهش یابد تا بتواند حداکثر مراجعات را در محیط مجازی 
ارائه دهد، اظهارکرد: این موضوع بس��یار تأثیر مثبتی در سرعت و 
دقت انجام کار گذاشته است به شکلی که میزان اشتباهات ثبتی در 

سال 97 کاهش یافته و سامت اداری ارتقا یافته است.

 ارائه بیش از 40 میلیون خدمت به مردم
وی ادامه داد: در رابطه با ارائه خدمات خاص س��ازمان ثبت اس��ناد 
و اماک کشور در هفت ماهه امس��ال به مردم باید بگویم که این 
سازمان حدود 40 میلیون و 414 هزار و 970 خدمت در سال 97 به 
مردم ارائه داده است که در این مدت، 2 میلیون و  207 هزار و 365 
سند مالکیت در سیستم کاداستر برای مردم صادر شده است که به 
طور کلی ارائه خدمات به مردم نس��بت به هفت ماهه سال 96، 21 

درصد افزایش داشته است.
رییس سازمان ثبت اس��ناد و اماک کشور بیان کرد: در این هفت 
ماهه اسناد رسمی صادر شده در دفاتر اسناد رسمی 22 درصد نسبت 
به سال 96 افزایش داشته است که میزان آن 8 میلیون و 696 هزار و 

801 سندرسمی در  دفترخانه های اسناد رسمی بوده است.

 رشد سریع طاق متوقف شده است
تویس��رکانی افزود: خوش��بختانه در این هفت ماهه رشد طاق ها 
که در سنوات گذشته افزایش داشته، این رشد متوقف شده و تعداد 
طاق ها در هفت ماهه به 103  هزار و 988 طاق بوده اس��ت که 
فقط یک درصد رش��د داشته اس��ت که ما در مقاطع زمانی تا رشد 
هش��ت درصد را تجربه کرده بودیم که خوشبختانه آن رشد سریع 
متوقف شده است. تعداد ازدواج های ثبت شده در هفت ماهه، 346 
هزار و 991 ازدواج بوده است که نسبت به هفت ماهه سال گذشته 

9 درصد کاهش داشته است.
وی در ادامه بیان کرد: در رابطه با ش��رکت های ثبت شده در هفت 
ماهه 28 هزار و 772 شرکت تجاری به ثبت رساندیم که نسبت به 

هفت ماهه گذشته 6 درصد کاهش داشته است.

 رفع ممنوع الخروجی بیش از 8 هزار نفر
تویس��رکانی بیان کرد: مؤسسات ثبت شده 6 هزار و 264 مؤسسه 

بوده است که هشت درصد کاهش داشته است.
وی بیان کرد: در رابطه با وصول مطالبات بانک ها در هش��ت ماهه 
سازمان ثبت 36 هزار و 580 میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک ها 

را وصول کرده است. نس��بت به هشت ماهه گذشته 2 درصد رشد 
داش��ته است. رییس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور اظهارکرد: 
در همین مدت15  هزار و 733 نفر به لحاظ بدهکاری مالی ممنوع 
الخروج شدند که 43 درصد نسبت به هفت ماهه گذشته رشد داشته 
است. تویسرکانی در ادامه گفت:  8 هزار و 227 نفر به لحاظ پرداخت 

بدهی مالی رفع ممنوع الخروجی شدند.

 ورود ۹7 درصدی معامات ثبت ش�ده در کمتر از 2 
روز به بانک جامع اماک

وی افزاود: در رابطه با اس��تعامات و خاص��ه معامات که یکی 
از اقدامات مهم در س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کش��ور اس��ت، 
خوشبختانه با راهکار های خوبی اندیشیده شده است به شکلی که 
97 درص��د خاصه معامات ثبت ش��ده در کمتر از 2 روز از طریق 
دفاتر اسناد رسمی وارد بانک جامع اماک شده است که این امر از 

لحاظ نظم و دقت کار بسیار اثربخش است.
وی بیان کرد: 93 درصد از اس��تعامات در کمتر از 2 روز پاسخ داده 
شده اس��ت که در گذشته به روش س��نتی این اقدامات همه مدت 

طوانی تر بوده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور عنوان کرد: خوشبختانه 
در رابطه با صدور اس��ناد رسمی در گذشته به دلیل اشتباهات ثبتی 
یا جعل هویت با مش��کات و تخلفات مواجهه بودیم که امروز به 
لحاظ حذف دفتر نویسی ها، احراز هویت از طریق اثر انگشت افراد 
و همین طور پاسخ استعامات به صورت الکترونیکی ضمن حذف 

میلیون ه��ا مکاتبه کاغ��ذی، دقت در امور افزای��ش یافته و میزان 
تخلفات و جعل به ش��دت کاهش یافته اس��ت و امروز کار با دقت 

بسیار مناسب صورت می گیرد.

 بیش از 1۹ هزار بازرسی صورت گرفته است
وی ادامه داد: در رابطه با نظارت ها خوشبختانه بازرسی های فراوانی 
انجام شده است و بحث نظارت ها به شکل جدی صورت می گیرد.

تویسرکانی بیان کرد: در هفت ماهه امسال 19 هزار و 502 بازرسی 
در س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کشور انجام ش��ده است که این 
بازرسی ها  از همه بخش ها بوده است به این معنا که 11 هزار و 810 
بازرسی از دفترخانه های اسناد رسمی انجام شده است. 4 هزار و 604 
بازرس��ی از دفتر خانه های ازدواج و 2 هزار و 191 از دفترخانه های 
طاق صورت گرفته است و 967 از ادارات ثبت بازرسی شده است 

و به طور جدی با تخلفات برخورد شده است.
وی ادامه داد: در این مدت 4 هزار و 106 ش��کایت واصل ش��ده به 
ادارات ثبت که این تعداد 754 شکایت مربوط به ثبت بوده و 3 هزار 
و 352 ش��کایت مربوط به دفترخان��ه ازدواج و طاق بود که مورد 

رسیدگی قرار گرفته است.
تویس��رکانی اظهارکرد: در این مدت 183 پرونده در شورای عالی 
ثبت مطرح و مورد رس��یدگی واقع شده اس��ت که رسیدگی ها در 
ش��ورای عالی ثبت 76 ثبت افزایش داشته اس��ت و 6 هزار و 759 
پرونده در هیات های نظارت اس��تان ها مورد رس��یدگی واقع شده 

است و 25 درصد افزایش داشته است.

وصول 3 هزار میلیاردی مطالبات معوق بانکی
رییس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور در گفت وگو با »حمایت« مطرح کرد

نظارت جدی بر تخلفات دفاتر اسناد رسمی

دادس�تان ته�ران جعف�ری دولت آبادی 
ام�وال  وضعی�ت شناس�ایی  آخری�ن 

وحید مظلومین را تشریح کرد.

 عباس جعفری دولت آبادی در حاش��یه نشست با 
مدیران رس��انه ها در  جمع  خبرن��گاران در رابطه با 
آخرین وضعیت شناس��ایی اموال وحید مظلومین 
اظهارکرد: پلیس گزارش مبس��وطی از شناس��ایی 
ام��وال مظلومین ارائه کرده ک��ه حداقل 17 ملک 
و تع��دادی خودروهای گران قیم��ت از جمله یک 
دستگاه BMW 2018 که در یک برج  مسکونی 
مخفی ش��ده ب��ود  و همچنین اماک��ی در کیش 

شناسایی شده است.
وی اف��زود: قرار ش��ده اس��ت پلیس ظ��رف یک 
هفت��ه آینده گزارش را تکمیل کن��د، از آنجایی که 
دادگاه حک��م به ضبط تمامی اموال ناش��ی از جرم 
وحید مظلومین داده است ولی در زمانی که پرونده 
به دادگاه رفت برخی از ای��ن اقدامات ناقص مانده 
بود که این کارها ظرف یک ماه گذشته به سرعت 
انجام شد و هفته قبل نیز متهمی را از کیش به تهران 

منتقل کردند.
به گزارش میزان، دادستان تهران خاطرنشان کرد: 
در مجموع پیشرفت خوبی صورت گرفته و امیدوارم 
ظرف یک هفته ت��ا 10 روز آینده گ��زارش نهایی 

پرونده مظلومین ارائه شود.

پرون�ده  در  نف�ر   1۹ دس�تگیری   
پتروشیمی ها 

جعفری دولت آبادی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر 
پرونده داان فوتبال افزود: هفته گذش��ته رییس 
فدراسیون نامه ای را به دادسرای فرهنگ و رسانه 
مرقوم می دارد که براس��اس آن اس��امی 22 نفر را 
اعام کرده و عنوان می دارد ک��ه این افراد در این 

بخش فعالیت می کنند که موضوع به شعبه بازپرسی 
ارجاع شده و منتظر هستیم تحقیقات صورت گیرد و 

در مراحل اولیه کار است.
وی در رابط��ه ب��ا مصوب��ات جلس��ه در رابط��ه با 
پرونده های اقتصادی بیان کرد: جلس��ه شنبه این 
هفته طبق روال ب��ا ضابطین و قضات پرونده های 
شعب ویژه تشکیل و در مورد پرونده های اقتصادی 

گزارشات خوبی ارائه شد.
دادس��تان تهران گفت: در پرونده پتروشیمی ها تا 
امروز 19 نفر دستگیر شدند که مربوط به پت ها بود 
که موجب گرانی مواد پاستیکی در بازار شده بود 
که از میان دستگیرشدگان سه نفر از بخش دولتی 

و مابقی از بخش آزاد هستند.

 تخلف در ثبت سفارش ۹ هزار خودرو
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در پرونده کاغذ 6 
متهم دستگیر شدند، در رابطه با اقدامات مجرمانه 

این افراد، عنوان کرد: دسته اول کسانی هستند که 
ارز هایی ک��ه گرفته بودند در ب��ازار آزاد فروخته اند 
ی��ا کاغذ هایی را ب��ا ارز دولتی وارد ک��رده بودند با 
فاکتور های صوری به قیمت آزاد فروخته بودند و در 
هر دو مورد کاا با قیمت واقعی به دس��ت مصرف 

کننده نرسیده بود.
وی ادام��ه داد: در پرونده خودرو، پلیس فتا گزارش 
بس��یار جامعی در رابطه با تخلفات مرتبط با سایت 
ثبت سفارش ارائه کرد که به موجب این گزارش 46 
هزار ثبت سفارش در 2 دوره محدودیت و ممنوعیت 
رخ داده که از مجموع این 46 هزار ثبت س��فارش، 
در مورد حدود 9 هزار اتومبیل تخلف صورت گرفته 
است، قبا گزارش ما در مورد 6 هزار و 500 عدد بود 
و نسبت به گزارش قبلی وزارت اطاعات و وزارت 

صمت افزایش پیدا کرده است.
دادس��تان تهران تصریح کرد: طی هفته اخیر 2 نفر 
دیگر از متهمان در این رابطه دس��تگیر شدند و این 

پرونده به پایان تحقیقات نزدیک می شود.
وی در ادامه گفت: حدود 10 تا 15 کاربری که ادمین 
داشته اند شناسایی و برخی از آن ها دستگیر شده اند.

 مقدم�ات اجرای حکم باقری درمنی در 
حال انجام است

جعف��ری دولت آب��ادی در رابطه با پرون��ده باقری 
درمنی، گفت: مقدمات اجرای حکم باقری درمنی 

در حال انجام است.
وی در رابطه با آخرین وضعی��ت پرونده های اخیر 
اقتصادی با اشاره به صدور 10 کیفرخواست جدید 
در این زمینه، افزود: یکی از این پرونده ها مربوط به 
یکی از صرافی ها بود که ارزش آن حدود یک هزار 

و 300 میلیارد تومان بوده است.
دادس��تان تهران گفت: اخیراً بانک مرکزی حدود 
240 مورد صرافی را معرفی و خواس��تار شده است 

که به وضعیت آن ها رسیدگی شود.
وی افزود: این صرافی ها بدون مجوز کار می کنند و 
گزارشاتی که در پرونده های فساد اقتصادی به ویژه 
در شعب ویژه داش��تیم نشان می دهد که بخشی از 
فساد ها در صرافی ها شکل می گیرد که یا به گرانی 

ارز دامن می زنند یا مجوز ندارند.
جعفری دولت آب��ادی با قدردان��ی بانک مرکزی 
برای ورود به این موضوع ادامه داد: از پلیس و سایر 
دستگاه ها خواس��ته ایم که تمام مجوز ها را بررسی 
کنند. دادس��تان تهران با تأکید بر اینکه صرافی ها 
باید طبق مقررات بانک مرکزی فعالیت کنند، ادامه 
داد: در مواردی که بان��ک مرکزی اعام کند یک 
صرافی مج��وز ندارد یا برخاف مق��ررات فعالیت 
می کنند، بان��ک مرکزی طبق برنامه شش��م باید 
اس��امی آن ها را اعام کند و دادس��تانی برای تک 
تک صرافی ها که بانک مرکزی اعام کرده پرونده 

تشکیل داده است.

دادستان تهران  خبر داد
شناسایی ۱۷ ملک و خودرو های گران قیمت وحید مظلومین

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

 دستگیری 6 متهم در پرونده کاغذ

معاون�ت فرهنگی قوه قضاییه امس�ال با 
اختصاص دو جایزه در نهمین جش�نواره 

مردمی فیلم عمار شرکت می کند.

معاونت فرهنگی قوه قضاییه اعام کرد: امسال 
جای��زه »می��زان« از س��وی اداره کل فرهنگ 
حقوق��ی قضای��ی جامع��ه معاون��ت فرهنگی 
قوه قضاییه ب��ه برگزیدگان نهمین جش��نواره 
مردمی فیل��م عمار که فیلم های��ی با مضمون 
»آش��نایی با حق��وق و وظایف ش��هروندی«، 
»ارتقای فرهنگ قانونگرایی« و »ارتقای جایگاه 

دستگاه قضایی در افکار عمومی« ساخته باشند، 
تعلق می گیرد.

همچنین ستاد ملی صبر به برگزیدگان نهمین 
جش��نواره مردمی فیلم عمار ک��ه فیلم هایی با 
مضمون »توس��عه فرهنگ صلح، بخشایش و 
رضایت)صبر(« و »احیای فرهنگ حل اختاف 
و میانجی گری« ساخته باشند، جوایزی را اهدا 
خواهد کرد. قرار اس��ت به س��ازندگان سه فیلم 
نخست برگزیده در هر موضوع از سوی معاونت 
فرهنگ��ی قوه قضاییه جایزه س��ه روز اقامت و 

پذیرایی در مشهد مقدس اهدا شود.

مع�اون مال�ی و پش�تیبانی قوه قضاییه، 
گفت: محیط دادگاه و محاکم قضایی باید 

شرایط تخصصی و ویژه داشته باشد.

نوروز که��زادی، در افتتاحیه س��اختمان جدید 
قضایی بخش جوادآباد، طی سخنانی اظهارکرد: 
طرح های مناسبی برای ساختمان های قضایی 
همچون بخ��ش جوادآباد با دس��تور ریاس��ت 

قوه قضاییه افتتاح شده یا در حال ساخت است.
به گزارش مه��ر، وی بیان کرد: محیط دادگاه و 
محاکم قضایی باید ش��رایط خاص و تخصصی 

خود را داشته باش��د و با دیگر محیط ها متفاوت 
و یک محیط قضایی باشد که این محیط پیش 
از ای��ن در بخ��ش جوادآباد وجود نداش��ت، اما 
خوشبختانه اکنون یک محیط قضایی، امنیتی 
در بخش جوادآباد با کمک مقامات کش��وری و 

استانی احداث شد، که افتتاح شد.
براس��اس این گزارش، ساختمان جدید قضایی 
بخش جوادآباد در راستای برنامه های عمرانی 
دادگستری کل اس��تان تهران و با هدف بهبود 
ش��رایط خدمت رس��انی شایس��ته به مراجعان 

واحدهای قضایی افتتاح شد.

اختصاص جایزه به فیلم های جشنواره عمار 
با مضامین حقوقی و قضایی

طرح های ویژه 
برای ساختمان های قضایی
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چهره ها

پیش بینی ادامه روند کاهشی نرخ ارز
 محمدرض��ا پور ابراهیم��ی، رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��امی گف��ت: گ��زارش نهای��ی 
کمیس��یون اقتصادی درباره اصاح 
قانون بانک مرکزی آماده ش��ده و در 
هفته جاری به صحن علنی مجلس 

ارائه می شود.
وی درباره طرح اص��اح قانون بانک مرکزی گفت:اعضای کمیس��یون 
اقتصادی مجلس شورای اسامی در ماه های اخیر موضوع اصاح قانون 

بانک مرکزی را با حضور کارشناسان در دستور کار قرار دادند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی ادامه داد:گزارش نهایی 
کمیسیون اقتصادی درباره اصاح قانون بانک مرکزی آماده شده است و در 

هفته جاری به صحن علنی مجلس ارائه می شود.
پورابراهیمی افزود:اصاح قانون بانک مرکزی به تحول در ساختار بانک 
مرکزی منتهی می شود چرا که در افزایش اختیارات و استقال بانک مرکزی 

و به روز رسانی استانداردهای بانکی نقش مهمی دارد.
وی ادامه داد:کار بررس��ی ط��رح بانکداری جمهوری اس��امی ایران در 
کمیس��یون اقتصادی در مراحل پایانی اس��ت و بزودی گ��زارش نهایی 

کمیسیون در این رابطه برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده می شود.
نماین��ده م��ردم کرم��ان و راور در مجل��س ش��ورای اس��امی ی��ادآور 
شد:سیاست های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز تاثیرگذار بوده است و 

پیش بینی می شود روند کاهشی نرخ دار ادامه یابد.

یارانه نان و بنزین به کارت اعتباری 
تبدیل شود

عل��ی ابراهیمی، عضو کمیس��یون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست در مجلس شورای اسامی می 
گوید تنها 50درص��د یارانه کااها از 
جمله آرد و سوخت به مردم می رسد 
و از سوی دیگر قیمت خرید تضمینی 
گندم ب��ه 1800 ت��ا 3 ه��زار تومان 
افزایش یابد. وی  با اش��اره به اعتبارات در نظر گرفته شده برای یارانه نان 
وخرید تضمینی گندم در ایحه بودجه سال 98،گفت: در کل بنده موافق 

آزاد سازی قیمت ها و مخالف پرداخت یارانه هستم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس 
بیان داش��ت: شخصا با پرداخت یارانه به این شکل اعتقاد ندارم، باید یارانه 
به طور مستقیم به مردم داده ش��ود و اگر دولت نمی تواند یارانه را به مردم 

برساند باید روش دیگری را در پیش بگیرد.
نماینده مردم شازند در مجلس دهم شورای اسامی توضیح داد: یارانه آرد 
و هر یارانه دیگری که تخصیص داده می ش��ود، به صورت کارت اعتباری 
در اختیار مردم قرار گیرد تا هر کس ب��رای خرج آن برنامه ریزی کند، اگر 
کسی خواست یارانه را خرج خرید نان کند یا برای پرداخت دیه هزینه کند.

وی تاکی��د کرد: تخصیص یاران��ه به آرد 50 درصد تحق��ق پیدا می کند، 
پرداخت یارانه به این روش باعث ایجاد رانت می شود. ابراهیمی با بیان اینکه 
جایگزینی کارت اعتباری باعث رانت نمی شود، عنوان کرد: روش کنونی 
تخصیص یارانه به کااها از جمله آرد این اش��کال را دارد که در پایان سال 
متوجه نمی شویم چه میزان آرد مصرف شد، ابزار کنترلی برای این موضوع 
وجود ندارد. این نماینده مجلس گفت: این در حالی است که با دادن کارت 
اعتباری ریالی، یارانه مستقیم به جیب هرکس داده می شود و هر کاایی که 
نیاز داشت خریداری می کند و از آن سو قیمت کاا واقعی می شود، شخصا 

اعتقاد دارم که تخصیص یارانه به کاا از جمله آرد رانت ایجاد می کند.
وی در این باره که پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی و تورم در 
کشور می شود، اظهار داشت: این نظریه درست نیست، اینکه یارانه کاا در 
اختیار یک نهاد قرار گیرد باعث رانت و تورم می شود، چرا که نمی توان به 

صورت غیرواقعی و به شکل دستوری پایین نگه داشت.
ابراهیمی با بیان اینکه تنها 50 درصد یارانه آرد، نان و سوخت به دست مردم 
می رسد، بیان داشت: باید قیمت ها باید واقعی شود و هر نوع یارانه ای را باید 

در قالب کارت اعتباری که روش مطمئنی است به دست مردم برسانیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در باره 
خرید تضمینی گندم عنوان کرد: باید برای خرید تضمینی گندم نرخی در 
نظر گرفته شود که گندم از کشور خارج نشود و از سوی دیگر کشاورز مورد 
حمایت قرار گیرد، از این جهت، به نظر می رس��د مبلغ بین 1800 تومان یا 

3 هزار تومان باید برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شود.
بای��د قیمت ها باید واقعی ش��ود و هر نوع یارانه ای را بای��د در قالب کارت 

اعتباری که روش مطمئنی است به دست مردم برسانیم.
این نماینده مجلس شورای اسامی گفت: شورای عالی اقتصادی با افزایش 
قیمت خرید تضمینی گندم مخالفت می کرد، اما با پیگیری هایی که صورت 
گرفت رئیس جمهور قیمت خرید تضمینی را به 1600 تومان افزایش داد با 
این حال اعتقاد داریم باید روی این نرخ تجدید نظر شود و افزایش پیدا کند.

ضرورت حل 
مشکات کسب و کارهای مجازی

رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون 
اجتماع��ی مجلس، گفت: کس��ب و 
کاره��ای مج��ازی ک��ه از اتحادیه 
کشوری کس��ب و کارهای مجازی 
پروانه کسب دریافت کنند، نیازی به 
کسب پروانه از اتحادیه حقیقی ندارند 
و مجوز کس��ب ش��ده در تمام کشور 

قابلیت استناد و کاربرد دارد.
وی با اش��اره به مش��کات فعالی��ت در ح��وزه فضای مج��ازی، گفت: 
برداشت های متفاوت از ماده 87 قانون نظام صنفی به معضلی برای صاحبان 
کس��ب و کارهای مجازی تبدیل شده است. از یک سو با توجه به تشکیل 
اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، ماهیت این قبیل کسب و کارها 
و مقررات مرتبط، کسب مجوز توسط کسب و کارهای مجازی از اتحادیه 
های حقیقی متناظر در هر یک از شهرهای محل فعالیت صاحب کسب و 

کار مجازی، غیر قابل قبول به نظر می رسد.
نماینده مردم مشهد و کات در مجلس شورای اسامی، تصریح کرد: این 
در حالی است که در مقابل؛ دس��تگاه های اجرایی با تفسیرهای غیر قابل 
قبول، مدعی ضرورت کس��ب مجوز از اتحادیه های حقیقی در سطح هر 
شهرستان هستند، استدالی که مغایر مقررات، الزامات و ماهیت کسب و 
کارهای مجازی است. شیران خراسانی افزود: به منظور حل این مشکل، 
موضوع، از وزارت اقتصاد در خواس��ت شد که در پاسخ عنوان شد؛ کسب و 
کارهای مجازی که از اتحادیه کش��وری کسب و کارهای مجازی پروانه 
کسب دریافت می نمایند ، نیازی به کسب پروانه از اتحادیه حقیقی نداشته و 

مجوز کسب شده در تمام کشور قابلیت استناد و کاربرد دارد.

  اقتصادی  

نرخ سود سپرده باا در کنار افت رشد اقتصادی 
و عدم تناسب آن با نرخ تورم در چند سال گذشته 
باعث شد بانک های خصوصی نیازمند به منابع 
بانک مرکزی شوند و عما بخش قابل توجهی 
از تعهدات خود را با اس��تقراض از بانک مرکزی 
تامین و پرداخت کنند. همین مساله موجب شد 
بده��ی بانک های خصوصی ب��ه بانک مرکزی 
در پنج سال گذش��ته از 2800 میلیارد تومان به 
76 هزار میلیارد تومان برس��د واین مساله عامل 

اصلی افزایش نقدینگی بوده است. 

   مخاطرات سود باای بانکی 
در شرایط تورم

افزایش نرخ سود آنهم در شرایط تورمی، خصوصا 
ب��ا دورزدن مصوب��ات و قوانی��ن اباغی بانک 
مرکزی، سبب ایجاد رقابتی ناسالم در میان بانک 
ها و مش��کات متعددی بیش از همه برای خود 
شبکه بانکی کشور خواهد بود؛ چرا که نرخ باای 
س��ود، هزینه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی را 

افزایش می دهد و از طرف دیگر، توان بازپرداخت 
تس��هیات را تقلیل می دهد. نرخ باای س��ود 
منجر به کاه��ش س��ودآوری بانک ها، کاهش 
قدرت بازپرداخت تسهیات، افزایش مطالبات 
غیرجاری و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک ها 
می ش��ود و این عوامل باعث می ش��ود بانک ها 
در صورت ه��ای مالی خ��ود، درآمدهای موهوم 

شناسایی کنند. 
ورود بی س��ر و صدا و چراغ خام��وش بانک ها 
خصوصا بانک های خصوصی به بازی افزایش 
نرخ س��ود، موج��ب انتقال مناب��ع از بانک های  
دولت��ی به بانک های خصوصی می ش��ود.  این 
اتف��اق زنگ خطری جدی ب��رای نظام بانکی و 
پولی کش��ور است. در ش��رایط نامناسب مالی و 
اعتباری کش��ور معموا بانک های��ی حاضر به 
پرداخت سود بیش��تری می شوند که مشکات 
اعتباری و مالی بیش��تری دارند و دارای ریسک 

بیشتری می باشند.
 به سخن دیگر بانک هایی که دارای مشکات و 

مسائل بیشتری هستند، نرخ سود بانکی بیشتری 
پیشنهاد می دهند و منابع را از بانکهایی که عملکرد 
بهتری داش��ته اند جذب می کنند و از این کانال 
س��هم بانک های دارای عملکرد بهتر و مطمئن 
تر در نظام بانکی کاهش می یابد.  از س��وی دیگر 
به واس��طه عملکرد نامناسب بانک های ضعیف، 
منابع مالی جذب شده مجددا تخصیص نامناسب 
می یابد و در میان مدت بحران بدتری برای نظام 

بانکی و پولی کشور رخ می دهد.

   پرداخ�ت ن�رخ س�ود ب�اا نش�انه 
ورشکستگی بانک  است

یک کارش��ناس حوزه اقتصاد ب��ا بیان اینکه گاه 
بانک ها مجبورند با پیش��نهاد نرخ س��ود بااتر 
مشکات خود را حل کنند، گفت: »بانک هایی 
که در شرف ورشکستگی هستند، نرخ های سود 

بسیار باا پرداخت می کنند.«
  کامران ندری یادآور ش��د: »سابق بر این بانک 
مرکزی فقط به م��دت 2 هفته به بانک ها اجازه 

داد ب��ا نرخ 20درصد افتتاح حس��اب کنند که در 
مدیریت کوتاه مدت بازار ارز موثر بود.«

ندری ادام��ه داد: »در این مدت س��خت گیری 
چندانی نسبت به بانک ها نشد و برخی بانک ها 
می توانستند با نرخ 20درصد یا بااتر سپرده های 
مردم را جذب کنند.« این کارش��ناس مس��ائل 
اقتص��ادی در گفت و گو با تس��نیم افزود: »اگر 
فرض کنیم بانک های نا س��الم ب��ا نرخ باای 
20درص��د جذب س��پرده می کنند و ب��ا کمبود 
نقدینگی نیز رو به رو هس��تند، این کار به س��ایر 
بانک ها لطمه می زند.« ندری این روند را موجب 
بیرون کشیدن س��پرده های مردم از سایر بانک 
ها دانس��ت و گفت: »این کار به خود بانک ها در 
بلند مدت لطمه می زند و بااخره کار این بانک 
ها به اضافه برداش��ت به مناف��ع بانک مرکزی 

می انجامد.«
وی از جدی��ت بان��ک مرک��زی در برخ��ورد با 
بانک ه��ای پرداخت کنن��ده نرخ س��ود باای 
20درصد س��خن گفت و در ادام��ه  اظهار کرد: 
»کاهش مطلق نرخ سود بانکی بطور عام مناسب 
نیست؛ اما اینکه آیا بستر برای مدیریت نرخ سود 
در اقتصاد کش��ور وجود دارد یا خیر، جواب منفی 
اس��ت و تنها مکانی��زم کنترل نرخ س��ود، اقدام 

دستوری است.«
ن��دری اضافه کرد: »این روش دس��توری مورد 
موافقت نیست؛ ولی در شرایط فعلی چاره ای جز 
این نداریم. در سایر شرایط باید نرخ سود در بازار 

بین بانکی هدایت شود.«
وی رفع مش��کات نظیر مطالب��ات غیر جاری 
بانک ها یا تس��هیات غیر جاری و پایین بودن 
نسبت کفایت سرمایه را از راهکارهای متناسب 
سازی نرخ سود دانست و افزود: »اگر این موارد 
مدیریت ش��ود، هیچ بانکی را پیدا نمی کنیم که 

نرخ سود غیر متعارف پرداخت کند.«
ندری در عی��ن حال با انتق��اد از نظارت ضعیف 
بانکی گفت: »گاه بانک ها مجبورند با پیشنهاد 
نرخ س��ود بااتر مش��کات خود را ح��ل کنند؛ 
بنابراین باید زمینه برای فعالیت س��الم بانک ها 
فراهم شود و نرخ سود بجای تعیین دستوری، به 
سمت نرخ سود مناسب در اقتصاد هدایت شود.«
این اقتصاددان خاطرنشان ساخت: »بانک هایی 
که در شرف ورشکستگی هستند، نرخ های سود 
بسیار باا پرداخت می کنند و با این کار عملکرد 
بانک های سالم را نیز به سمت ورشکستگی می 
برند.« ندری با اعام اینکه بانک ها نرخ س��ود 
سپرده را از محل نگاهداری پرداخت نمی کنند، 
گفت: »این کار با خلق پول اتفاق می افتد. بانک 
ها تخصص ازم را برای بانگاه داری دارا نیستند 
و این نرخ با چاپ پول پرداخت می شود که باید 

جلوی آن گرفته شود.«

در هفته های اخیر نرخ سود سپرده های بانک های خصوصی کاهش یافت

برخورد با سود سپرده باای 20 درصد
اخبار کوتاه

کاهش 57 درصدی تولید خودرو 
براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع 
خودرو در آبان ماه امس��ال با کاهش 57.4 درصدی همراه بوده است.
در این مدت تولید انواع خودرو از 135 هزار و 402 دس��تگاه در آبان ماه 

1396 به 57 هزار و 627 دستگاه کاهش یافته است.
آبان ماه امسال تولید انواع س��واری با کاهش 58.2 درصدی همراه 
بوده و از 126 هزار و 135 دستگاه در آبان ماه سال گذشته به 52 هزار 

و 723 دستگاه رسیده است.
در این مدت تولی��د انواع ون نیز 73.2 درصد کاه��ش یافته و از 67 

دستگاه در آبان ماه 1396 به 18 دستگاه کاهش یافته است.
تولید ان��واع وانت نیز با کاهش 46 درصدی هم��راه بوده و از 7569 

دستگاه در آبان ماه سال گذشته به 4084 دستگاه رسیده است.
آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش 
یافت��ه و با افت 99.4 درصدی از 163 دس��تگاه در آبان ماه 1396 به 

یک دستگاه رسیده است.
تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز 52.6 درصد کاهش یافته 
و از 1345 دس��تگاه در آبان ماه سال گذشته به 637 دستگاه کاهش 
یافته است. در این مدت تنها تولید مینی بوس و میدل باس افزایش 
یافته و با رش��د 33.3 درصدی از 123 دس��تگاه در آبان ماه 1396 به 

164 دستگاه رسیده است.
در هشت ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش 24.9 
درصدی همراه بوده و از 960 هزار و س��ه دس��تگاه در هشت ماهه 
نخست سال گذشته به 721 هزار و 363 دستگاه کاهش یافته است.

عقب گرد 860 واحدی 
شاخص کل بورس

معامله گران بورس تهران در حالی با قرمزپوش ش��دن دسته جمعی 
نماگرهای منتخب این بازار شاهد معاماتی کم حجم و کسل کننده 
بودند که تک سهم های برخوردار از شناوری پایین به ویژه بازار پایه ای ها 
و برخی قطعه سازها و لبنیاتی ها فرصتی برای نوسان گیری فراهم کرد.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران )تدپیکس( 
در پایان معامات روز گذشته شنبه 24 آذر ماه 97 با کاهش 860 واحدی 

به رقم 164 هزار و 489 واحد رسید.
شاخص کل هم  وزن اما با کاهش 90 واحدی عدد 27هزار و 652 واحد را 
به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 995 واحدی 
به رقم 176 هزار و 497 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی 
با کاهش 733 واحدی به رقم 121 هزار و 203 واحد دس��ت یافت که 
شاخص بازار دوم با کاهش 1232 واحدی عدد 328  هزار و 583 واحد 
را به نمایش گذاش��ت. روز گذش��ته همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( نیز با کاهش 8 واحدی ب��ر روی رقم یک هزار و 842 واحد 
متوقف شد. بر اساس این گزارش، روز گذشته معامات سهام در نماد 
معاماتی گروه مپنا با 57 واحد،پتروشیمی خارک با 28 واحد و معدنی 
و صنعتی گل گهر با 27 واحد افزایش بیشترین تأثیرمثبت را بر برآورد 

شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معامات سهام در نماد معاماتی شرکت های گروه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید با 112 واحد، بانک ملت ب��ا 110 واحد و صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با 79 کاهش، بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه 

این نماگر به دوش کشیدند.

عامل گرانی آجیل شب یلدا 
رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش اعام کرد که امسال قیمت 
آجیل و خش��کبار در بازار شب یلدا نسبت به پارسال حدود 80 درصد 
افزایش یافته که کمبود تولید و عرضه و دالی تاجران افغانس��تانی 
عوامل اصلی این نوسانات است.  مصطفی احمدی،  رئیس اتحادیه 
خش��کبار و آجیل فروش گفت: وزارت جهاد کشاورزی می تواند به 
صورت مقطعی ثبت س��فارش و واردات این محص��وات را در بازه 
زمانی مش��خص و در تناژ تعیین ش��ده، باز کند تا بازار آجیل تنظیم 
ش��ود، چرا که مردم حق دارند این محصوات را به قیمت مناس��ب 
برای خود تامین کنند. وی اظهار کرد: از تیر ماه امسال افزایش قیمت 
انواع آجیل مانند پس��ته، اتفاق افتاد چرا ک��ه تولید آن به حدود 50 تا 
60 هزار تن کاهش یافت و از سوی دیگر نیز براساس آمارهای رسمی 
اعام شده از س��وی وزارت جهاد کشاورزی، تولید مغز گردو نیز 80 
درصد کاهش یافته است، چرا که در اردیبهشت ماه امسال درختان 

گردو با سرمازدگی کم نظیری مواجه شدند.
رییس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش در ادامه اضافه کرد: از همان زمان 
به وزارت جهاد کشاورزی اعام کردیم که اگر می خواهد بازار آجیل و 
خشکبار کنترل شود باید در بازه زمانی مشخص و با تناژ تعیین شده و 
محدود، ثبت سفارش واردات این محصوات را که با کمبود تولید مواجه 
شده اند یا این که خشکباری همچون بادام هندی و بادام درختی که تولید 

داخلی ندارد و بسیار محدود است را، آزاد کند تا قیمت ها متعادل شوند.
وی خاطرنش��ان کرد: گرانی با گران فروش��ی فرق دارد و اتفاقا آجیل 
فروشان سطح شهر قیمت محصواتشان 10 درصد از ماه های گذشته 
ارزان تر شده است، چرا که در این بازه زمانی آنها مشتری می خواهند و 
مردم قدرت و توان خرید ندارند، اما در ماه های گذشته تجار افغانستانی 
به بازار آجیل ورود پیدا کردند و با خرید پسته، گردو و خشکبار ایرانی، آن را 
به چند برابر قیمت به کشورهای مختلف می فروشند و این اتفاق در ایام 
برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال افتاد و افغانستان صادرکننده آجیل 

ایرانی به روسیه شد و همین عامل باعث گرانی آجیل و خشکبار شد.

آخرین وضعیت پروژه   
آب شیرین کن ها در ایران

در حال حاضر 85 واحد آب ش��یرین کن با ظرفیت ح��دود 400 هزار 
مترمکعب در ش��بانه روز در ایران در حال ساخت و بهره برداری است 
که با تاکید رییس جمهور باید توسعه این فناوری با سرعت بیش تری 
پیش برود. طبق  ماده 36 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو باید 30 
درصد از آب مورد نیاز شهرهای ساحلی همجوار با خلیج فارس و دریای 
عمان را از طریق آب شیرین کن تامین کند و بر اساس این قانون نیز باید 
حداقل 70 درصد تجهیزات آب شیرین کن ها و انتقال دانش و فناوری آن 
توسط شرکت های داخلی انجام شود. علی رغم اقدامات متعددی که 
در این راستا انجام شده، احمد سیاحی،  مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه 
فن آوری و ارتباط با صنعت آبفای کشور  معتقد است که کماکان از برنامه 
عقب هستیم؛ چراکه بیش از یک سال از اجرای برنامه ششم گذشته اما 

برنامه عملیاتی در این زمینه تدوین نشده است.
وی هم چنین گفته اس��ت “در جنوب و ش��مال آب داریم؛ چطور تمام 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از این آب استفاده می کنند و ما 
استفاده نمی کنیم و همه چشم ما به آسمان بوده که باران ببارد. خداوند 

منابع بزرگ آب را در کنار ما قرار داده و باید از آن ها استفاده کنیم«.

آخرین قیمت سکه  و طا
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز گذشته به قیمت 3میلیون 
و 600 هزار تومان معامله شد. در جریان معامات روز گذشته، هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و 600 هزار تومان، سکه 
طرح قدیم سه میلیون و 400 هزار تومان، نیم سکه 1 میلیون و 850 هزار 
تومان، ربع سکه 1 میلیون و 80 هزار تومان و سکه یک گرمی 650 هزار 
تومان بود. هر اونس طا در بازارهای جهانی 1239 دار و 10سنت و هر 

گرم طای 18 عیار 308 هزار و 416 تومان قیمت داشت.

با تشدید نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یکی از گزینه های مناسب برای جذب 
گروه

نقدینگی های سرگردان در بازار ارز مطرح شد و اگرچه بانک مرکزی نیز در برهه ای از زمان به این راهکار چراغ اقتصادی
سبز نشان داد و نرخ سود در بیشتر بانک های خصوصی از 20 درصد نیز عبور کرد، اما در ادامه با ساماندهی بازار 
ارز و تاکید کارشناسان بر مخرب بودن نرخ باای سود در شرایط فعلی،  بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود بانکی 
تاکید کرد. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود با مدیران عامل بانک ها تاکید کرد که این بانک با نرخ 
سود سپرده باای 20 درصد برخورد خواهد کرد. بررسی ها نشان می دهد بانک های خصوصی که تا پیش از این با نرخ سود 20 

تا 23 درصد سپرده افتتاح می کردند در هفته های اخیر نرخ های سود سپرده جدید را به 20 درصد کاهش داده اند. 

 HEMAYATONLINE. 
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کانمسکن

کمبود ۴ میلیون واحد مسکونی در بازار
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: »تولید مسکن متاسفانه طی چند سال گذشته روند نزولی پیدا کرده 

است و این در حالی است که ما باید ساانه 400 هزار واحد مسکونی بسازیم.«
محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به اینکه کشور به 4 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و همین امر زمینه ساز 
عدم تعادل در بازار شده است، گفت: »یکی از دایل افزایش قیمت مسکن عدم تعادل در عرضه و تقاضای 

این بازار است.«
وی افزود: »زمانی که تولید مسکن وجود نداشته باشد، میزان تقاضا افزایش می یابد و ناهمانگی های بسیاری 

در این بازار ایجاد می شود، بنابراین باید با افزایش تولید نیاز این بازار را تامین کنیم.«
وی با بیان اینکه با کمبود 4 میلیونی واحد مس��کونی در این بازار مواجه هس��تیم، افزود: »متاسفانه در چند 
س��ال گذشته تولید مسکن روند نزولی پیدا کرده است و این در حالی است که ما باید ساانه 400 هزار واحد 
مسکونی بسازیم.« رضایی کوچی تصریح کرد: »اگر ساانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، به دلیل 
آنکه طی چند سال گذشته تقاضای مسکن انباشته شده، واحد های ساخته  شده کمبودهای سال های گذشته 
را جبران می کند.« رییس کمیس��یون عمران مجلس توضیح داد: »در هر کاایی به ویژه در بخش مسکن 
باید نظارت قوی از سوی دولت و دستگاه های نظارتی انجام شود تا با افزایش تسهیات خرید مسکن شاهد 

ورود داان و سوداگران در این بازار نباشیم.«
وی اظهار کرد: »باید نقدینگی های موجود در بازار را به س��مت بخش مس��کن هدایت کنیم، زیرا این بازار 

مطمئن ترین و امن ترین بخش برای سرمایه گذاری است.«
رضایی کوچی گفت: »باید تولید و تقاضا را در بازار مسکن ساماندهی کنیم و از سوی دیگر با افزایش میزان 

تسهیات خرید بتوانیم سرمایه گذاران را برای ورود به این بازار تشویق کنیم.«
کمبود مسکن مصرفی گرانی واحد ها را در پی داشته است. بر اساس گزارش منتشره از سوی دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی، در مهر ماه امسال تنها 9 هزار و 561 فقره معامله مسکن به ثبت 
رس��ید که نسبت به ماه قبل از آن )شهریور 97( حدود 10 درصد )منفی 9.3 درصد( و نسبت به مهر ماه سال 
گذشته، یک سوم )منفی 32.6 درصد( کاهش داشته است. این در حالی است که میانگین قیمت هر متر مربع 

مسکن در این ماه نسبت به مهر ماه 96 بیش از 83 درصد افزایش داشته است.
به عبارت دیگر در حالی که در مهر ماه س��ال گذشته 14 هزار و 195 فقره معامله مسکن به ثبت رسیده بود، 

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تنها 4 میلیون و 730 هزار تومان بود.
همچنین بر اساس اعام این دفتر، در ماه گذشته بیش از نیمی از معامات مسکن تهران )54.1 درصد( تنها 
در 6 منطقه از پایتخت انجام شده اس��ت که سهم 3 منطقه 5، 2 و 4 تهران 35 درصد کل معامات مسکن 
پایتخت به ش��مار می رود. این در حالی اس��ت که منطقه 22 که در سال های اخیر به عنوان یکی از مناطق 
بارگذاری ش��ده به عنوان سرریز جمعیتی پایتخت با استقبال خوب شهروندان مواجه شده بود، با افت شدید 

50 درصدی معامات مسکن روبه رو شده است.

بررسی عملکرد 5 ماهه هدفمندی یارانه ها
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسامی روز گذشته در گزارشی با عنوان »بررسی عملکرد 5 ماهه 

هدفمندی یارانه ها و آسیب شناسی آیین نامه اجرایی آن« به بررسی این موضوع پرداخته است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: این گزارش به بررسی عملکرد پنجماهه تبصره »14« 
قانون بودجه سال 1397 موضوع هدفمندی یارانه ها پرداخته است. در تبصره »14« قانون بودجه سال 
1397برخاف س��ال های گذشته که صرفًا سهم س��ازمان هدفمندی از فروش حامل های انرژی ارائه 
می شد، سعی شده تا مطابق ماده )39( قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در 
جدولی ارائه ش��ود. در این گزارش تصریح شده است: بدین ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون 
بودجه سال جاری با ارائه جزئیات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف قانون هدفمندی کمک چشمگیری 
کرده است، البته نکته مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی قابل پیگیری به نظر می رسد آن است 
که آیا در عمل تمامی منابع توس��ط شرکت ها به حساب های مربوطه واریز می شود یا خیر؟ تجربه سال 
گذشته نشان می دهد در صورت وصول منابع بیش از پیش بینی ردیف های قانونی، این منابع در اختیار 
شرکت های مربوطه قرار گرفته است. این گزارش می افزاید: در تبصره »14« قانون بودجه سال« 1397 
برخاف س��ال های گذشته که صرفاً سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل های انرژی ارائه می شد، 
سعی شده تا مطابق ماده )39( قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در جدولی 
به صورت شفاف ارائه شود. این موضوع نسبت به سال های گذشته تغییر مهم و مثبتی محسوب می شود.

به گزارش ایرنا، در بخشی از این گزارش آمده است: در تبصره »14« به رغم آنکه به حذف سه دهک باای 
درآمدی از یارانه نقدی و »جابه جایی منابع تا« غیرنقدی تأکید شده است، اما با امکان دسترسی به منابعی 
مانند سقف 10 درصد از سایر ردیف های جدول تبصره »14« به اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی و همچنین 
پرداخت بخشی از 110 هزار میلیارد ریاِل مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده های نفتی 
موضوع ردی��ف )1( جدول تبصره »14« به پرداخت یارانه نقدی عمًا قانونگذار اجازه ادامه روند کنونی 
پرداخت یارانه به همگان را صادر کرده و غیرنقدی اس��ت. از همین رو، دولت تا پایان پنج ماهه نخس��ت 

سال نسبت به حذف سه دهک باای درآمدی اقدام قابل توجهی انجام نداده است.
این گزارش بیان می کند: میان متن قانون تبصره »14« و آیین نامه اجرایی تعرضاتی وجود دارد که ازم 
اس��ت متن آیین نامه متناسب با قانون تنظیم و اصاح شود. یکی از این تعارضات به تبصره »2« ماده 3 
آیین نامه اجرایی مربوط می ش��ود که برخاف متن قانون، مازاد منابع حاصل از فروش فرآورده تنها به 
فروش داخلی آن منحصر شده است. این درحالی است که قانون تفکیکی بین فروش داخلی و صادرات 
از این محل قائل نشده است. براساس این گزارش ابهام مهم دیگری که وجود دارد این است که در آیین 
نامه اجرایی از محل صادرات فرآورده های نفتی 157 هزار میلیارد ریال برای منابع هدفمندی مشخص 
شده است، این درحالی است که برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که با دار 8 هزار 

تومانی حدود 380 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست خواهد آمد. 

هفته گذشته رضا باکری،  دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی  گفته 
بود که در پی بررس�ی های صورت گرفته، سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کاهش قیمت لبنیات را با در 
نظر گرفتن حاشیه سود قانونی 14 درصدی در دستور کار قرار 

داد که رضایت کارخانه ها را نیز در برداشت.

وی ادامه داد: »در ای��ن میان نرخ های جدید که کاهش قیمت هفت تا 
11 درصدی انواع لبنیات را باعث می شود، به تصویب سازمان حمایت 
رسید و به کارخانه های لبنی اباغ شد که این قیمت های مصوب را روی 

محصوات خود درج کنند.«
حاا حدود یک هفته از این اظهارات می گذرد و در همان زمان یک روز 
وقت برای لبنیاتی ها در نظر گرفته شده بود اما به نظر می رسد هنوز آن ها 

این نرخ ها را رعایت نکرده اند.
در این رابطه باکری درباره این که چرا صنایع لبنی به اباغیه رسمی ستاد 
تنظیم بازار عمل نکرده و قیم��ت محصوات خود را کاهش نداده اند؟ 
توضیح داد که اباغیه مورد نظر بیستم آذر ماه امسال برای کارخانه های 

لبنی ارس��ال شده است و به آن ها بابت اجرای قانون یک هفته فرصت 
داده شده است. دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اظهار کرد: »اگر نرخ های 
اعام شده تا مهلت تعیین ش��ده در همه برندهای صنایع لبنی اعمال 
نشود، دس��تگاه های نظارتی برخورد قاطعی با متخلفان در این صنعت 
خواهند کرد و جریمه های سنگینی در انتظار آن هایی است که مرتکب 

گران فروشی شوند.«
این اظهارات در شرایطی است که بر اساس گزارش های اعامی قیمت 
لبنیات در هفته اخیر افزایش مجدد داشته است.  در حالی با اباغیه 18 
آذر ستاد تنظیم بازار انتظار می رفت، قیمت لبنیات در بازار کاهش یابد، 

اما قیمت برخی برندها افزایش یافته است.
یکی از کارخانه لبنی که پیش از اباغ ستاد تنظیم بازار قیمت هر بطری 
ش��یر پرچرب را 4300 تومان عرضه می کرد، از روز چهارش��نبه قیمت 
4450 تومان را روی آن حک کرد، یعن��ی قیمت این برند لبنی پس از 

اباغیه 150 تومان افزایش یافت.
در یک س��ال گذش��ته قیمت لبنیات حدود 50 درص��د افزایش یافته و 
توانایی مردم برای خرید این محصول اساسی و ضروری کاهش یافته 

است.  بر اساس آمارها، س��رانه مصرف ساانه شیر در کشور حدود 80 
کیلوگرم یعنی نصف میانگین جهانی و حدود یک پنجم برخی کشورهای 

اروپایی است. 
کارخانه ه��ای لبنی پیش از این خودس��رانه قیمت محصوات لبنی را 
افزای��ش داده بودند و ماه ها به صورت غیر قانونی و غیر مصوب لبنیات 

گران به مردم فروختند. 
آیا راه دیگ��ری برای پایی��ن آوردن قیمت وجود ندارد؟ کارشناس��ان 
می گویند وج��ود دارد. می توان با پایین آودرن قیمت تمام ش��ده تولید 
محص��وات دامی و همچنی��ن قیمت تمام ش��ده کارخانه های لبنی، 
محصول را در بازار ارزان تر کرد. قیمت تولید در هر دو بخش در کش��ور 
ما بااست و دایل فراوانی برای باا بودن قیمت تمام شده وجود دارد 
که از جمله آنها گران بودن علوفه، ع��دم پرورش دام های با بهره وری 
ب��اا، نبودن مدیری��ت در هر دو بخش دام��داری و صنایع لبنی و عدم 
حمایت دولت از جمله آنهاس��ت که باعث می ش��ود تاوان همه اینها را 
مردم بپردازند، ظاهرا جیب مردم در دسترس تر از هر چیزی برای جبران 

همه مشکات است.

۲ روز  تا پایان مهلت لبنیاتی ها برای ارزانی



512/15آگهی
شماره بایگانی شعبه:960231؛ به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609975202501473 محکوم 
علي�ه آقای حس�ين اناوی فرزند رضا محکوم اس�ت به خلع ید از پ�اک ثبتی 64 فرعی از 63 فرعی از 106 اصلی طبق کروکی ترس�يمی 
کارشناس بانضمام کليه ی خسارات دادرسی شامل هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی طبق مبلغ 

پرداخت شده به شرح مندرج در پرونده )دوميليون و پانصد هزار ریال (در محکوم له و پرداخت هزینه های اجرایی در حق صندوق دولت.
مدیر دفتر دادگاه کيفری شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان جغتای

512/16آگهی
در پرونده کاس�ه 970630 آقای حس�ين شکور ولی طفل رضا شکور به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو تحت تعقيب می باشد و به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کيفری مراتب در روزنامه 
آگهی،نامبرده مکلف است راس ساعت 12/30 صبح مورخ 1397/11/27 در شعبه اول دادگاه کيفری 2 جغتای حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 
نماید.در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگی و اتخاذ تصميم قانونی خواهد شد در ضمن متهم ميتواند به همراه خود وکيل داشته 

باشد همچنين جهت تحویل کيفر خواست به دفتر شعبه اول دادگاه مراجعه نماید.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان جغتای 

512/17آگهی اباغ نظریه کارشناسی
بدین وسيله به خوانده حسين اميراصانی اباغ ميگردد که در پرونده کاسه 4/970361 موضوع شکایت غامحسين امامی عليه شما به 
خواسته الزام به تنظيم سند،نظریه کارشناسی واصل شده است لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی ميشود تا از تاریخ 
نشرآگهی ظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و با اخذ تصویر نظریه کارشناس و مطالعه آن هرگونه اظهار نظری نفيا یا اثباتا دارید ظرف 

مهلت مقرر فوق از تاریخ انتشار آگهی کتبا اعام می نمایند.
مدیر دفتر چهارم حقوقی دادگاه عمومی حقوقی دادگستری تربت حيدریه

512/18آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم محمود دهقان نصيری 
فرزند فتح اله

خواهان آقای/خانم ثریا نفرات و علی حسن زاده دادخواستی به طرفيت خوانده آقای/خانم محمود دهقان نصيری فرزند فتح اله به خواسته 
استرداد ثمن و فسخ قرارداد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985189300124 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان قوچان ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 11/15 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان قوچان
512/19آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم بهاره و معصومه ولی زاده 

عباس قلعه فرزند
خواهان آقای/خانم فهيمه س�عدی قوچان عتيق دادخواستی به طرفيت خوانده آقای/خانم بهاره و معصومه ولی زاده عباس قلعه فرزندبه 
خواس�ته تنظيم س�ند مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه 9709985189300070 ش�عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان قوچان ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/14 ساعت 9 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و در ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. جهت رسيدگی و اتيان سوگندخواهان .
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان قوچان

512/20آگهی
آقای جواد سخاوتی فرزند علی اکبر دادخواستی به طرفيت آقای محمد رضا درستکار احمدی فعا مجهول المکان به خواسته تجدید نظر 
خواهی از دادنامه شماره 9709975172500817 – 1397/08/19 تقدیم شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی شهرستان تربت جام نموده است. 
به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده فوق و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع 
از مفاد آن ظرف 10 روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت تجدید نظر حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان تربت جام

512/21آگهی اباغ اجرائيه
ش�ماره: 4/607/97؛پيرو آگهی ش�ماره 4192 مورخه 1397/2/19 در روزنامه حمایت بدینوسيله به آقای محمد ایواز فرزند غامحسين از 
طریق جرائد و در اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 که مجهول المکان می باشد بعنوان محکوم عليه اباغ می 
ش�ود . بموجب دادنامه ش�ماره 746 – 1396/12/20 صادره از حوزه 4 شورای حل اختاف تربت حيدریه به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت س�فته شماره 286840 بابت اصل خواسته و مبلغ 261/500 هزار تومان بابت خسارت هزینه دادرسی و خسارت تاخير تادیه از تاریخ 
سررسيد 96/10/1 تا یوم ااداء برابر شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکيل برابر تعرفه قانونی در حق محکوم له محمد احمدیان با وکالت 
مينو ناصر قرائی شده اید مفاد اجرائيه ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار بمرحله اجرا گذاشته خواهد شد و جهت عمليات اجرائی نيازی به 
اباغ یا اخطار دیگری نمی باشد مگر اینکه شما محل اقامت خود را کتبا به دایره اجرای احکام مدنی اعام نمائيد . ضمنا کليه هزینه های 

اجرایی بر عهده ی محکوم عليه می باشد.
دبيرحوزه 4 شورای حل اختاف تربت حيدریه

512/22رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه حسن زارعی دارای شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست  به کاسه 746-97 ش4 شعبه چهارم از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که مرحوم سکينه زارعی به شماره شناسنامه 205 در تاریخ 1391/2/30 در اقامتگاه  دائمي 
خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محمد ابراهيم زارعی به ش.ش 1063166039  ت/ت 1329 محل 
صدور شناسنامه نيشابور نسبت با متوفی فرزند 2- ام السلمه زارعی به ش/ش 1063175100 ت/ت 1331  محل صدور شناسنامه نيشابور 
نس�بت با متوفی فرزند3- فاطمه زارعی به ش/ش 1063201330 ت/ت 1336  محل صدور شناس�نامه نيش�ابور نسبت با متوفی فرزند4- 
حس�ين زارعی به ش/ش 1063215897 ت/ت 1338  محل صدور شناس�نامه نيشابور نس�بت با متوفی فرزند5- حسن زارعی به ش/ش 
1063215889 ت/ت 1138  محل صدور شناس�نامه نيشابور نسبت با متوفی فرزند6- شيبت الحمد زارعی به ش/ش 1063236061 ت/ت 
1341  محل صدور شناسنامه نيشابور نسبت با متوفی فرزند7- عيسی زارعی به ش/ش 1060982277 ت/ت 1346  محل صدور شناسنامه 
نيشابور نسبت با متوفی فرزند8- حجت اله زارعی به ش/ش 1060982927 ت/ت 1351  محل صدور شناسنامه نيشابور نسبت با متوفی 
فرزند - اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی 
اعتراضي دارد و یا وصيتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه چهار  شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/23رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه خانم راحله خانی دارای شناسنامه شماره 782 به شرح دادخواست  به کاسه 546-97 ش3 از این شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان محمد علی خانی به ش�ماره شناس�نامه 12 در تاریخ 1393/06/19در اقامتگاه  دائمي 
خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- راحله خانی  ش.م 1060717387 ت.ت 1353/6/1  محل صدور 
شناسنامه نيشابور نسبت با متوفی فرزند 2- محسن خانی  ش.م 1064089135 ت.ت 1365/6/20  محل صدور شناسنامه نيشابور نسبت 
با متوفی فرزند 3- حسينعلی خانی  ش.م 1063266238 ت.ت 1360/2/5محل صدور شناسنامه نيشابور نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه 
خانی  ش.م 1060717395 ت.ت 1355/1/1 محل صدور شناس�نامه نيش�ابور نسبت با متوفی فرزند 5- رس�ول خانی  ش.م 1060716968 
ت.ت 1351/12/8محل صدور شناس�نامه نيشابور نسبت با متوفی فرزند 6- حس�نعلی خانی  ش.م 1060717891 ت.ت 1357/2/20 محل 
صدور شناس�نامه نيش�ابور نس�بت با متوفی فرزند 7- عصمت بيگم احمدی ش.م 1063172187 ت.ت 1331/2/1  محل صدور شناسنامه 
نيشابور نسبت با متوفی همسر ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کس�ی اعتراضي دارد و یا وصيتنامه نامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه سه  شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/24آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای علی حس�ين براتی مقدم جعفرآبادی دارای شناس�نامه شماره 8 به ش�رح دادخواست  به کاسه 575-97 ش3 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان نورالدین براتی مقدم جعفرآبادی به شماره شناسنامه 1244 
در تاریخ 1397/06/23  در اقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- صدیقه براتی مقدم 
جعفرآبادی  ش.م 0860036571 ت.ت 1368/4/21  محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2- مریم براتی مقدم جعفرآبادی  
ش.م 0870499750 ت.ت 1358/3/1  مح�ل ص�دور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 3- صفيه براتی مق�دم جعفرآبادی  ش.م 
0872615677 ت.ت 1351/1/1 مح�ل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 4- علی حس�ين براتی مق�دم جعفرآبادی  ش.م 
0872620557 ت.ت 1353/1/1  مح�ل ص�دور شناس�نامه قوچ�ان نس�بت با متوفی فرزن�د5- غامرضا براتی مقدم جعفرآب�ادی  ش.م 
0872627764 ت.ت 1360/6/29  محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 6- موسی الرضا براتی مقدم ش.م 5228505040 
ت.ت 1354/6/30  مح�ل صدور شناس�نامه چناران نس�بت با متوفی فرزند7- رقيه برات�ی مقدم جعفرآب�اد  ش.م 0872570703 ت.ت 
1332/5/9  محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی همسر ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصيتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه سه  شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/25آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ميثم کاظميان دارای شناس�نامه ش�ماره 2057  به شرح  دادخواست  به کاس�ه 562-96 ش 3 از این شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان ارس�ان کاظميان  به ش.ش 2 در تاریخ  1397/8/23  در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته  و ورثه حين الفوت ان مرحوم منحصر است به 1- پریسا کاظميان ش م 0872384489 ت ت 1359/5/20 محل صدور 
قوچان فرزند متوفی   2- س�ميرا کاظميان ش م 0860290441 ت ت 1371/10/23 محل صدور قوچان  فرزند متوفی  3-س�ارا کاظميان ش 
م 0872992391 ت ت 1366/12/23 مح�ل ص�دور قوچان  فرزند متوفی   4-  ميثم کاظميان ش م 0872417867 ت ت 1360/6/20 محل 
صدور قوچان  فرزند متوفی  5- زینب محمودی زیدانلو ش م 0871036800 ت ت 1340/1/5 محل صدور قوچان همس�ر متوفی ؛ اینک  با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسب  یک نوبت آگهی می نماید  تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصيتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم واا گواهی صادر خواهد شد. 
 قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/26رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی کيفانی نوروزی  دارای شناسنامه شماره 1779   به شرح  دادخواست  به کاسه 756-97 ش 4 شعبه چهارم  از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان  خليل کيفانی نوروزی به ش.ش 363 در تاریخ  1396/9/6  
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حين الفوت ان مرحوم منحصر اس�ت به 1-  علی کيفانی نوروزی  ش م 0872443604 
ت ت1361 مح�ل ص�دور قوچ�ان فرزند متوفی   2- محمد کيفان�ی ن�وروزی  ش م 0872782999 ت ت 1362 محل صدور قوچان  فرزند 
متوفی3- حس�ين کيفانی نوروزی  ش م 0860434222 ت ت  1374محل صدور قوچان  فرزند متوفی4- ش�هربانو نيازی کلوخی  ش م 
0871311690 ت ت 1346 محل صدور قوچان  همسر متوفی ؛ اینک  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسب  یک نوبت آگهی می نماید  تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تازیخ نشر نخستين آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم واا گواهی صادر خواهد شد 
 قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/27اگهی حصر وراثت
 خانم معصومه یوس�فی فرزند حس�ن تقاضای  صدور  گواهی حصروراثت نموده  که درخواست وی به حوزه یک شورای حل اختاف تربت 
حيدریه ارجاع و به کاسه 1/970064 ثبت که چنين اشعار داشته مرحومه صغری پهلوان شریف فرزند قاسم  در تاریخ  1397/9/17به رحمت 
ایزدی پيوسته  و وراث  حين الفوت ان مرحوم منحصر است به 1-  معصومه یوسفی فرزند حسن  ش ش 2713 ت ت 1342 دختر متوفی  
2- عليرضا یوسفی فرزند حسن  ش ش 1241 ت ت 1343 پسر متوفی3-حميدرضا یوسفی فرزند حسن  ش ش 3859ت ت 1344 پسر 
متوفی 4- مهرداد یوس�فی فرزند حس�ن  ش ش 217 ت ت 1349 پسر متوفی  5- مریم یوسفی فرزند حس�ن  ش ش 2557 ت ت 1346  
دختر متوفی 6- مهری یوسفی فرزند حسن ش ش 866 ت ت 1356 دختر متوفی 7- مهدی یوسفی فرزند حسن ش م 0690011822 ت 
ت 1367 پسر متوفی؛ و به جز نامبردگان وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهی ميگرددتاچنانچه کسی اعتراضی یا وصيتنامه ای 
اعم از رسمی و سری داشته باشد ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار به  حوزه یک شورای حل اختاف تربت حيدریه ارسال نمائيد در غير 

اینصورت گواهی صادر خواهد شد. 
  دبيرحوزه یک شورای حل اختاف شهرستان تربت حيدریه 

512/28برگ اجرائی
کاسه پرونده شورا:266-95 ش 10؛ مشخصات محکوم عليه:1- فریبا ابراهيمی مقدم  2- معصومه بيضایی نشانی محل اقامت همگی مجهول 
المکان ؛ مشخصات محکوم له:شرکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه با مدیریت محمد حسين نظری توکلی با وکالت ناهيد اکبرزاده نشانی محل 
اقامت قوچان داخل بازارچه مسگرها پ 7 ؛محکوم به : به موجب رای شماره 384 تاریخ 1395/10/8 شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان  
قوچان که قطعيت یافته است محکوم عليه محکوم است به:حکم به محکوميت تضامنی خواندگان  به پرداخت  مبلغ 73322394 ریال بابت 
اصل خواسته به انضمام  خسارات عدم ایفای تعهد به ماخذ 31 درصد از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت و پرداخت مبلغ  1890000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنين حق الوکاله وکيل مطابق  تعرفه در حق خواهان)محکوم له( و نيز پرداخت نيم عشر دولتی در حق دولت. 
محکوم عليه مکلف است: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ویا ترتيبی برای پرداخت محکوم به و یا 
انجام تعهد و مفاد رای بدهد. در غير 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 آیين دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان قوچان 

512/29آگهی
کاسه پرونده:95-392ش5 ؛ شماره دادنامه: 45-96/2/31؛ خواهان: 1-محمد رضا باقری 2- غامحسن باقری با وکالت حبيب سعادتی-
قوچان بلوارآزادی– ساختمان هما طبقه چهارم واحد 404؛ خوانده: یوسف طالبی بااخيابانی -قوچان-بعد ازپليس راه –کارخانه آجر سفال 
قوچان –سفال؛ خواسته:مطالبه وجه چک؛رأی شورا: در خصوص دعوی محمدرضا باقری و غامحسن باقری با وکالت حبيب سعادتی فرزند 
قربانعلی و غامحسين به طرفيت خوانده یوسف طالبی باا خيابانی فرزند محمد مهدی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 100/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 829647155 مورخه 93/8/10 عهده حساب جاری 13006382884 بانک مسکن متعلق به خوانده به انضام 
خسارت تأخيرتأدیه به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان با تقدیم کپی مصدق چک موضوع خواسته و گواهی عدم 
پرداخت وجه آنها و با این ادعا که خوانده از بابت بدهی خود چک موصوف را اصدار نموده و چون از جهت وصول وجه آن به بانک محال عليه 
مراجعه نمودم بانک مذکور به علت کسر موجودی برگشت نموده و عليرغم مراجعه به مشاراليه از پرداخت دین خویش امتناع لذا تقاضای 
رسيدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و با عنایت به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دالت بر بقاء دین ظهور در ذمه 
خوانده را دارد و از جهتی خوانده با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نش�ده و مس�تندات خواهان و دعوی وی دفاع و تکذیبی به عمل 
نياورده است دعوی خواهان را در این مرحله از رسيدگی علی الظاهر محمول بر صحت است و با استصحاب بقاء دین و مستندات به بند الف 
ماده 9 قانون شوراهای حل اختاف  و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد  
198 و 519قانون آیين دادرسی مدنی خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ صد ميليون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/560/000 ریال 
بابت هزینه های دادرسی و همچنين خسارت تأخيرتأدیه از زمان سررسيد الی  یوم الوصول بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی و حق 
الوکاله وکيل بر اساس قرارداد و تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام می دارد.رأی صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از اباغ 

قابل اعتراض در همين شورا می باشدو پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی قوچان می باشد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان قوچان- توکلی کيا

512/30رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسن براتی دارای شناسنامه شماره 22072 به شرح دادخواست به کاسه 970433 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان محمد براتی به شناس�نامه 82 در تاریخ 1394/7/14 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مينا براتی به ش.ش 3 متولد 1343/3/10 صادره از فریمان فرزند  مرحوم 2- فاطمه 
براتی  به ش.ش 143 متولد 1344/11/15 صادره از فریمان فرزند مرحوم 3- مرجان براتی به ش.ش 4 متولد 1347/1/1 صادره از فریمان فرزند 
مرحوم 4- احمد براتی به ش.ش 206 متولد 1350/1/1 صادره از فریمان فرزند مرحوم  5- محمود براتی به ش.ش 69214 متولد 1356/1/1 
صادره از مش�هد فرزند مرحوم  6- ابوالقاس�م براتی به ش.ش 69215 متولد 1357/5/1 صادره از مشهد فرزند مرحوم  7- حسن براتی به 
ش.ش 22072 متولد 1359/2/30 صادره از مش�هد فرزند مرحوم  8- حس�ين براتی به ش.ش 22073 متولد 1359/2/30 صادره از مشهد 
فرزند مرحوم  9- ليا عليزاده به ش.ش 2 متولد 1322/1/7 صادره از فریمان همسر مرحوم ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتيه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستين آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان فریمان

511/43آگهی
پيرو آگهی های قبل به سمانه طاهر خانی اقائی فعا مجهول المکان اباغ می شود.در مورد درخواست طرفيت شما عباس نظری بموجب 
حکم ش�ماره دادنامه 9709977503600630 پرونده 9709987503600327 کاسه 970329 حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت خواس�ته و پرداخت 2/872/000 ریال هزینه دادرس�ی در حق خواهان صادر و اعام می دارد.مراتب بدین وسيله در 

روزنامه درج می گردد.رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/47آگهی
پيرو آگهی های قبلی به علی مجدی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای رمضانعلی بهرامی بطرفيت شما به خواسته 
مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977504501072 در پرونده کاسه 970640 حکم یک فقره چک عهده بانک سامان بشماره 
80099 و تاریخ 96/11/20 و مبلغ 116/000/000 ریال تجارت حکم به محکوميت خوانده بپرداخت مبلغ 116/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/772/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 450/000 ریال بابت هزینه روزنامه پرداخت خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد لغایت یوم 
الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان صادر و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسيله در روزنامه درج می گردد. 

رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است. 
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/48آگهی اباغ دادنامه
بدین وسيله پيرو آگهی قبلی به آقای محمد رازقی قوچان فرزند جعفر فعا مجهول المکان اباغ می شود.در مورد دادخواست بانک ملی عليه 
ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977579700616 در پرونده کاسه 970090 دادگاه عمومی حقوقی مشهد 
متضامنا به پرداخت مبلغ262/000/000 ریال بابت اصل خواسته با محاسبه آن به نرخ یوم الوصل براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور 
چک تا زمان وصول و مبلغ 16/977/000 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید.مراتب بدین وسيله در روزنامه 

درج ميگردد.رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مشهدمجتمع قضایی امام خمينی مشهد

512/49آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 11 دادگاه حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/4/962439 شرکت مشهد 
گيربکس محکوم است به پرداخت مبلغ 311/180/000 ریال در حق آقای محمد جواد نشاط و نيز مبلغ 1/800/000 ریال نيم عشر دولتی نظر 
به اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و 
هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده است در تاریخ 1397/10/19 
از س�اعت 10/15 الی 11 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس - مدرس 6 ساختمان 
اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شروع شده و به کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد 
نمایند واگزار خواهد ش�د طالبين به خرید می توانند جهت کس�ب اطاعات بيش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا 
نسبت به بازدید آنان 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 تنظيم سند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به 
این اجرا ندارد. ش�رح اموال مزایده: یک دس�تگاه سنگ زنی داخلی دنده که قطر 50 ميليمتر تا چهارصد و بيست ميليمتر خریداری شده 
دست دوم از اروپای شرقی با کارکرد به بيش از سی سال، شامل تمامی متعلقات که فعا کارایی ندارد و مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 

850/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سيد محمدرضا تشنگر

511/50آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی آزادشهر به شماره بایگانی اجرای احکام 110/16/951268 آقای شکراله 
عجم محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 13/006/789/351 ریال در حق ش�رکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 و نيز مبلغ 650/339/476 
ریال نيم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل 
در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده 
اس�ت در تاریخ 97/11/3 از س�اعت 9/30 الی 10/15 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار 
مدرس - مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان 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 تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی  و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه 
تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: سه دانگ مشاع متعلق به محکوم عليه آقای شکراله عجم از 
ششدانگ ملک دارای پاک ثبتی 1171 اصلی بخش 2 مشهد واقع در مشهد کوچه عيدگاه، جنب تکيه قفلگر ها، کوچه جاوید، انتهای کوچه 
پاک 22-20 با عرصه به مساحت 264 مترمربع در یک واحد مسکونی و دارای ساختمانی دو طبقه، همکف 190 مترمربع و اول 170 مترمربع 
از نوع باربر آجری و دارای قدمت ساخت قبل از سال 1352 است، این پروژه در حاشيه ره باغ قرار دارد و با توجه به عدم دسترسی به گذر 
های پيش بينی ش�ده در طرح و مس�احت کم عرصه باقيمانده و موقعيت پاک امکان ساخت و ساز به تنهایی وجود نداشته و می بایست 
مطابق الگوی مناسب تجميع گردد. ملک در انتهای کوچه بن بست با عرض 1/7 متر قرار دارد و در حال حاضر به صورت موقت به متقاضيان 
اجاره داده می شود.)مهمان پذیر( ورودی ملک از کوچه بن بست جاوید)عيدگاه 10( می باشد و از قسمت شمالی به سمت ملک مجاور دارای 
درب ورود و خروج می باشد و مورد استفاده نمی باشد که مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 13/992/000/000 ریال برآورد شده به ميزان فوق 

به مبلغ 6/996/000/000 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سيد محمد رضا تشنگر

511/51آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 34 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/10/961001 آقای محمد جواد 
اخاقی محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 6/929/271/383 ریال در حق آقای بهرام جوادزاده امينی و نيز مبلغ 569/346/463/569 ریال 
نيم عش�ر دولتی نظر به اینکه محکوم عليه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل 
در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده 
است در تاریخ 1397/10/25 از ساعت 8/45 الی 9/30 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 قيمت ارزیابی شروع شده و به کسانی 
که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگزار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری 
مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان 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 تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده 
و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 1-یک دستگاه آنروسکوپی شاميل ميکس اصلی 
دس�تگاه آنروس�کوپی پنتاکی یعنی ویدئو - پروسسور و متعلقات )کابل، کيبورد، بطری آب، سی دی و ...( ساخت ژاپن سال ساخت 2015 
پروب گاستروسکوپ و ملزومات آن شامل مجموعه ساخت ساخت ژاپن و پروب کولوئوسکوپ  و ملزومات آن شامل ساخت ژاپن توضيح 
اینکه مانيتور مدیکال 116 اینچ و ترای مربوطه که در گزارش�ات کارشناس�ی قبلی قيد ش�ده بود نه موجود نبوده است که مطابق با نظریه 
هيئت 5 نفره به مبلغ 3/300/000/000 ریال برآورد و به فروش ميرسد. ضمنا دستگاه متعلق به مشغول ثالث آقای ابراهيمی ادبی آبکوه می 
باشد.- 2- یک دستگاه خودروی سواری هاچ بک ام وی ام 315 متعلق به شخص ثالث آقای ابراهيم ادبی آبکوه دارای پاک انتظامی ایران 
74-635س41 به رنگ سفيد مدل 1397، با کارکرد 28 کيلومتر و دارای بيمه نامه شخص ثالث معتبر که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 
860/000/000 ریال برآورد و به فروش می رس�د. - 3- یک دس�تگاه خودروی س�واری هاچ بک ام وی ام- 315 متعلق به شخص ثالث آقای 
ابراهيم ادبی آبکوه دارای پاک انتظامی ایران 74-638س41 مدل 1397، دارای بيمه نامه شخص ثالث معتبر که مطابق با نظریه کارشناسی 

به مبلغ 860/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سيد محمد رضا تشنگر

511/52آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 35 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/4962164 شرکت سپاس پيکر توس 
محکوم است به پرداخت مبلغ 34/535/304 ریال در حق آقای هادی حکمی صومعه بزرگ و نيز مبلغ 1/500/000 ریال نيم عشر دولتی نظر به 
اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده است در تاریخ 1397/10/12 از ساعت 
10/15 الی 11 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 قيمت ارزیابی شروع شده و به کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگزار خواهد 
شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان 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 تنظيم سند و نقل و 
انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح 
اموال مزایده: 1- دو عدد دستگاه جوش س او 2 نيرو ابتکار مدل جی ام 385 به همراه دو عدد وایف فيد و دو عدد انبر جوش هر یک به مبلغ 
40/000/000 ریال و جمعا به مبلغ 80/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد. )ضمنا در مزایده صرفا به ميزان محکوم به اقدام به فروش می گردد.(
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سيد محمد رضا تشنگر

511/53آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 31دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/6/950555 آقای حبيب اکبری  
محکوم است به پرداخت مبلغ 2/367/312/500 ریال در حق آقایان1- محمد محمدپور 2- علی اسکندری نژاد و نيز مبلغ 125/931/500 
ریال نيم عشر دولتی . نظر به انيکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل 
در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده 
در تاریخ 1397/10/19 از ساعت 9/30 الی 10/15 صبح در محل 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 قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان 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 تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و 
تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده:یک قطعه زمين متعلق به محکوم عليه واقع در مشهد، 
خواجه ربيع بلوار بهمن 26، انتهای 20 متری روبروی مرغداری ، در مجاورت شهرک چمران ، فاقد سندرسمی به متراژ 2500 مترمربع مشاع 

از یک هکتار زمين مشاعی که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 2/000/000/000 ریال به فروش می رسد. 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سيد محمدرضا تشنگر

511/54آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان طاهره جنتی دادخواس�تی به طرفيت خواندگان: س�هيل کاظميان – نس�ترن کاظميان – ندا کاظميان – س�ينا کاظميان- نازیا 
کاظميان-سوس�ن کاظميان-ادن کاظميان، به خواسته ابطال س�ند )موضوع سند مالی نيست( مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 970931 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد)56 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسيدگی 
مورخ 1397/10/26 س�اعت 10 تعيين که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين  دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی مشهد

512/55رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا حسين پور دارای شناسنامه شماره 165 به شرح دادخواست به کاسه 970101 ش3 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان خدیجه باقرنيا به شناسنامه 43 در تاریخ 1397/7/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدعلی حسين پور جویمند به ش.ش 2587 متولد 1311/3/14 صادره از 
گناباد همسر )شوهر( متوفی 2- احمد حسين پور ش.ش 127 متولد 1341/4/12 صادره ازگناباد فرزند متوفی 3- فاطمه حسين پور جویمند 
ش.ش 540 متولد 1334/3/3 صادره ازگناباد فرزند متوفی  4- محمود حسين پور جویمند ش.ش 80 متولد 1338/2/3 صادره ازگناباد فرزند 
متوفی  5- زهرا حسين پور ش.ش 165 متولد 1348/6/3 صادره ازگناباد 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 وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

512/56رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی اصغر رباطی دارای شناس�نامه شماره 29 به ش�رح دادخواست به کاسه 1/97/347 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان قربانعلی حسينی به شناسنامه 79 در تاریخ 1397/6/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه حبيبی فرزند محمد علی به ش.م 1062137604 متولد 1345/3/14 
صادره از نيشابور دختر برادر متوفی 2- زهرا حبيبی فرزند محمد علی به شماره ملی 1062137612 متولد 1348/8/20 صادره از نيشابور 
دختربرادر متوفی 3- عيسی حبيبی فرزند محمد علی به شماره ملی 1063869927متولد 1338/8/20 صادره از نيشابور پسر برادر متوفی 
4- منصوره حبيبی فرزند محمد علی به شماره ملی 2120264120 متولد 1352/6/25 صادره از نيشابور دختربرادر متوفی 5- حسن حبيبی 
فرزند محمد علی به شماره ملی 2121347054 متولد 1343/3/15 صادره از نيشابور پسر برادر 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 وصيتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان فيروزه

512/57آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970509 آقای احمد انتظاری ه کانی فرزند شعبانعلی به اتهام کاهبرداری الکترونيکی تحت تعقيب می باشد و به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مصوب 1392مراتب در روزنامه آگهی،تا ظرف مدت سی 
روزاز تاریخ نشرآگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب شهرستان خواف حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسيدگی و اظهار عقيده می نماید.
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان خواف

512/58آگهی اباغ وقت دادرسی به خوانده
خواهان آقای عبدالرسول افراس فرزند عبدالمجيد ساکن شهرستان خواف- روستای نصرآباد دادخواستی به طرفيت خواندگان 1- محمود 
ش�اهی فرزند احمد ساکن روستای ميان رودی 2- اسماعيل بخش�ی فرزند عبدالغفور ساکن روستای خليل آباد بااخواف 3- تاج محمد 
یعقوبی فرزند گل محمد ساکن روستای ميان رودی 4- احمد یعقوبی فرزند تاج محمد ساکن روستای ميان رودی 5- اسماعيل اسکندری 
فرزند براتعلی ساکن روستای ميان رودی 6-مرتضی بخشی فرزند عبدالرحمان ساکن روستای ميان رودی 7- سایر مالکين مشاعی)غير 
محصور( به خواسته رفع تصرف عدوانی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خواف نموده که جهت رسيدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی( و انقاب شهرس�تان خواف واقع در خواف ارجاع و به کاسه 9709985179100797 ثبت گردیده که وقت رسيدگی آن یکشنبه 
1397/12/12 و س�اعت 10/30صبح تعيين ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف هفتم مالکين مش�اعی غير محصور و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثير اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردند. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان خواف 

512/59رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زینب شادمان خرم دارای شناسنامه شماره 130 به شرح دادخواست به کاسه 2/422/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان مهدی فيروز بخت به شناسنامه 89 در تاریخ 1396/11/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- زینب ش�ادمان خرم فرزند محمد اس�ماعيل ت.ت 1361/2/8 ش.ش 130 
همسر متوفی 2- محمد مهدی فيروز بخت فرزند مهدی ت.ت1380/8/11 ش.ش 0810266318فرزند متوفی 3- علی رضا فيروزبخت فرزند 
مهدی ت.ت 1387/11/2 ش.ش 0810413310 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 وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم  شورای حل اختاف شهرستان سرخس

512/60رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه ترکا بيدختی دارای شناسنامه شماره 0910130744 به شرح دادخواست به کاسه 970095 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان حس�ن آشوری به شناسنامه 0910458081 در تاریخ 1397/6/26 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- علی آش�وری مند به ش.ش 1 متولد 1363/1/5 صادره 
ازحوزه 2 گناباد پدر متوفی2- فاطمه ترکاء بيدختی به ش.ش 0910130744 متولد 1374/6/24 صادره از حوزه 2 گناباد مادرمتوفی و اغير؛ 
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 وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان گناباد

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

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر رای 
ش�ماره 139760331055002161 مورخه 1397/09/01 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای علی زارع زاده فرزند غامعلی بشماره 
شناسنامه 6014 صادره از کرج  در ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی به مساحت 228256/70 متر مربع که مساحت 114687 متر مربع آن 
از مالکيت غامعلی زارع زاده از صفحه 67 دفتر 1133 و مساحت 94000 متر مربع آن از مالکيت غامعلی زارع زاده از صفحه 461 دفتر 840 
و مساحت 19570/70 متر مربع آن از مالکيت غامعلی زارع زاده موضوع سند 59367 مورخه 1367/12/04 دفترخانه 1 کرج پاک 3فرعی 
از 9 اصلی واقع در چگينی محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 

97/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/25
منصور هدایتکار رئيس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد : 1791

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

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760331055002162 مورخه 1397/09/01 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای علی زارع زاده فرزند غامعلی بشماره شناسنامه 
6014 صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی به مساحت 72928/60 متر مربع که مساحت 36464/3 متر مربع آن از مالکيت 
خيراله روستا پيشه از صفحه 249 دفتر 827 و مساحت 36464/3 متر مربع آن از مالکيت محمد جوادی اینانلو  از صفحه 581 دفتر 161 
پاک 3 فرعی از 9 اصلی واقع در چگينی محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار 

نوبت اول : 97/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/25
منصور هدایتکار رئيس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد : 1792

512/1آگهی اباغ دادخواست و ضمائم وقت رسيدگی
بدینوسيله به سيد جعفر بدیعی خيرآبادی فرزند سيدرضا فعا مجهول المکان اباغع می شود که آقای سيد عنایت جعفری نائينی فرزندسيد 
نعمت اه  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک شماره 344575 مورخ 91/7/5 به مبلغ پانزده ميليون تومان بابت اصل خواسته با انضمام 
هزینه دادرس�ی وخسارت تاخير تادیه بطرفيت شما به شعبه دو ش�واری حل اختاف تربت حيدریه ارائه که به کاسه 97/511 ح2 ثبت و 
برای روز سه شنبه مورخه 1397/10/25 ساعت 6/15 عصر وقت رسيدگی تعيين گردیده است .حسب درخواست خواهان و مستندا به ماده  
73 قانون آئين دادرسی مراتب یک نوبت در روزنامه  کثير اانتشار آگهی ، خوانده می تواند جهت اعام آدرس خود و دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دبيرخانه شورا مذکور مراجعه و یا در وقت مقرر جهت رسيدگی در شعبه دو شورا حاضر شود در غير اینصورت غيابا 

رسيدگی واقدام قانونی به عمل خواهد امد.
دبير شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان تربت حيدریه

511/2آگهی تجدید مزایده  اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 43 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/2/950229  آقای محمد مهدی 
شریعتمداری)ورثه مرحوم: به نام ليا کاته رحمانی و سيد محمد صادق شریعتمدار( محکوم است به پرداخت مبلغ 100 عدد سکه بهار آزادی 
در حق خانم مرضيه عظيمی و نيز مبلغ 155000 ریال نيم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده 
است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده درتاریخ 1397/10/11 ازساعت 11/45 الی 12/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی 
مش�هد واحد مزایده واقع در مش�هد بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده 
از قيمت ارزیابی ش�ده ش�روع وبه کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب 
اطاعات بيشتر  پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل 10 
درصد ازبهای مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظيم سند ونقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی 
و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: شش دانگ 
یک باب آپارتمان واقع در بلوار توس، توس 76/6 قطعه چهارم مانده به انتهای ميان، س�مت چپ دارای پاک ثبتی 174/133/620/1009 
اصلی بخش ده مشهد به مساحت 92/19متر مربع که مقدار 3/30 متر مربع آن تراس مسقف می باشد. آپارتمان واقع در طبقه دوم قطعه 
سوم تفکيکی می باشد به انضمام یک بابک انباری شماره 3 دارای 2 اتاق خواب، آشپزخانه اپن، سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری و دارای 
امتيازات آب و برق و گاز که مطابق با نظریه کارشناس�ی به مبلغ 1300000000 ریال به فروش می رس�د.) ضمنا ملک به مبلغ 425951896 

ریال در رهن بانک تجارت می باشد.(
دادورز اجرای احکام حقوقی و خانواده مشهد واحد مزایده

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

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ر رای ش�ماره 139760306012002501  و 139760306012002502هي�ات اول موض�وع قان�ون تعيي�ن تکليف وضعي�ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم حميده عرب نائی 
فرزند محمد حس�ن  بشماره شناس�نامه 40 صادره از کاشمر در 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان ومهدی برمکی نائی فرزند 
رضا به شماره شناسنامه 0840422982 صادره ازکاشمر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 224/74 مترمربع 
از پاک 1095 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای/خانم حميده عرب نائی محرزگردیده است لذا به 
منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1397/9/25 ، نوبت دوم :1397/10/10 
رئيس اداره ثبت اسناد و اماک کاشمر- محمدمحمدزاده 

512/4آگهی مزایده نوبت دوم
محکوم له:علی یحيایی ازغندی فرزند الياس به آدرس تربت حيدریه –مظفریه10-پاک 82؛ محکوم عليه:1-احمد مهنا فرزند محمد حسين 
به آدرس کاش�مر، س�لطانيه4 پاک 113 و 2- اشرف س�ياح به آدرس کاشمر خيابان سيدمرتضی – جنب خيابان گاز کلی فروشی کيک و 
کلوچ�ه اهيجان؛ محکوم به: مبلغ 275/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و محکوم عليه ردیف یک نيز ب�ه پرداخت 7825000 ریال بابت 
هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و خس�ارت تاخيرتادیه و به مبلغ 13/750/000 ریال بابت نيم عشردولتی در پرونده کاسه 
40/970527 ؛ مورد مزایده: 1-تعداد 5 کارتن چای کله مورچه 24 عددی 500 گرمی 2- تعداد 6/5 کارتن چای شکسته 24 عددی 500 گرمی 
3- تعداد 19کارتن چای کله مورچه 80 عددی 75 گرمی 4- مقدا 23 کارتن چای شکسته 80 عددی 75 گرمی 5- مقدار 28 کارتن چای 
شکس�ته 60 عددی 75 گرمی که طبق نظریه ارزیاب و کارش�ناس جمعا به مبلغ 204/580/000 ریال برآورد و قيمت گذاری گردیده لذا به 
درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز دوشنبه تاریخ 1397/10/10 از ساعت 11 الی 12 بعدازظهر در محل 
دادگستری تربت حيدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانيکه 
که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبين به خرید جهت کسب اطاع بيشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا 
مراجعه نمایند. ضمنا حداقل 10 درصد بهای مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد، این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام 

مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثيراانتشار محلی درج و نشر می گردد. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حيدریه

512/5آگهی اباغ دادخواست و وقت رسيدگی
بدینوسيله به سعيد صمدی فرزند قدرت اله مجهول المکان اباغ می شود که علی صادق نيا داخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
شما به این شورا ارائه و به کاسه 10/97/815 ثبت و برای مورخه سه شنبه 1397/10/25 ساعت 17/30 وقت رسيدگی تعيين گردیده. لذا 
مراتب یک نوبت در این روزنامه درج می گردد شما می توانيد قبل از رسيدگی به این شورامراجعه و ضمن ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسيدگی در شورا حاضر شوید.
دبير شعبه ده شورای حل اختاف سبزوار

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسيدگی512/6
بدین وسيله به  آقای محمد پاک دل فرزند عبدالرحيم فعا مجهول المکان اباغ می شود که  آقای محمدتقی اطهری جو دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما به شعبه یک شورای حل اختاف خوشاب ارائه و به کاسه 1/97/355 ثبت و برای روز یکشنبه مورخ 
1397/11/28 ساعت 15 وقت رسيدگی تعيين گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثيراانتشار درج می 
گردد شما می توانيد قبل از رسيدگی به دبيرخانه شورای حل اختاف شعبه یک شهرستان خوشاب مستقر در مجتمع شماره به نشانی شهر 
سلطان آباد جنب دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسيدگی 

در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غيابا رسيدگی خواهد شد.
مسئول دبيرخانه شعبه یک  شورای حل اختاف شهرستان خوشاب

512/7آگهی مزایده اموال غير منقول مرحله دوم
بموجب پرونده ش�ماره کاس�ه 970390 اجرای احکام دادگستری طرقبه ش�اندیز محکوم عليه شرکت سينا قطعه توس محکوم است به 
پرداخت 40/000/000 بابت اصل خواسته و کليه خسارات دادرسی در حق محکوم له احسان براتی درح  و پرداخت  نيم عشر دولتی نظر به 
اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له  اموالی در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و توقيف 
نموده است و توسط کارشناس علی شاهی ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/10/22 از ساعت 12 الی 13 ظهر در محل دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد . مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به بااترین قيمت 
پيش�نهادی فروخته خواهد ش�د و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا وفی المجلس و مابقی حداکثر ظرف یک ماه از برنده وصول می گردد. 
طالبين به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد نظر اقدام گردد.شرح 
اموال مورد مزایده: تعداد زیادی پوسته گلدانی عقب گيربکس 5 سرعته بلبرینگ دار مخصوص وانت نيسان واقع در شهرک فناوری های 

برتر بلوار صنعت 7 کوشش 3 شرکت سينا قطعه که هر کدام به ارزش 1/800/000 ریال ارزیابی گردیده است.. 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/8آگهی مزایده
محکوم له:محمدرضا ش�يرزاده ؛ محکوم عليه: عبدا... اماميان- بتول چزگی؛ محکوم ب�ه: 113649259 ریال ؛ مورد مزایده: یک باب منزل 
مسکونی واقع در شهر فيروزه خيابان شهيد عين آبادی2 سمت راست واحد 9 روبرو ستون برق سوم ؛ که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس 
جمعا به مبلغ 360/000/000 ریال براوردو قيمت گذاری گردیده .لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای مدنی در تاریخ 
1397/10/22 از ساعت 12 الی 13 در محل دادگستری شهرستان فيروزه دردفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان فيروزه 
از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان دادگستری شهرستان فيروزه به فروش می رسد و از قيمت ارزیابی شده شروع و به 
کسانيکه بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبين به خرید جهت کسب اطاع بيشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به 
این اجرا مراجعه نمایند.ضمنا حداقل 10 درصد بهای مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد.این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای 

احکام مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار محلی درج و نشر می گردد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان فيروزه

512/9آگهی مزایده
در پرونده کاس�ه 59/951352 ش�عبه اول اجرای احکام کيفری طرقبه در مورخ 1397/10/23 ساعت 10 صبح در محل دادگستری طرقبه 
مزایده جهت فروش اموال کارشناسی شده برگزار می گردد.خریداران می توانند 5 روز قبل از مزایده ازاموال در محل توقيف شده بازدید 
نمایند.اموال مورد مزایده به این ش�رح اس�ت:1- ليفتراک س�هند dv1792 قابليت حمل بار تا 4 تن جک تلسکوپی دو مرحله ارتفاع 4/5 
متر اس�تيک های عقب فرس�وده و فاقد باتری 550/000/000 ریال 2- ليفتراک Clark قابليت حمل بارتا 7 تن جک تلسکوپی دو مرحله 
ارتفاع 4/5 متر فاقد اس�تيک های جلو و فاقد باتری 600/000/000 ریال 3- س�ه عدد پالت پک 12 عددی کپس�ول اکس�يژن ، 250 بار، 40 
ليتری 210/000/000 ریال 4- موتور برق دیزل ژنراتورcnmmins  ایتاليانی 6 سيلندر 150kva با الکتروموتور meccalte ایتاليائی، مدل 4/

ecp342I به شماره شناسائی 001567734 سال 2012  1/300/000/000 ریال 5- دستگاه پانچ 5 کاره)نبشی، ورق، ناودانی، ميلگرد( موتور 11 

کيلو وات 250/000/000 ریال )جمعا به ارزش 2/910/000/000 ریال(
دادیار شعبه 1 اجرای احکام کيفری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان طرقبه شاندیز

512/10رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد قادری نقابی دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کاسه 4/587/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان صادق قادری نقابی به شناس�نامه 517 در تاریخ 1393/7/15 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد قادری نقابی ش.ش 20 ت.ت 1334/2/1 فرزند متوفی 2- فاطمه 
قادری نقابی ش.ش 19 ت.ت 1334/2/1 فرزند متوفی 3- اش�رف قادری نقابی ش.ش 64 ت.ت 1339/9/4 فرزند متوفی 4- مرضيه قادری 
نقابی ش.ش 34 ت.ت 1349/10/9 فرزند متوفی 5- صغری قادری نقابی ش.ش 19 ت.ت 1338/1/9 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 وصيتنامه از متوفی 

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

512/11آگهی اباغ دادخواست و وقت رسيدگی
بدینوسيله به آقای/خانم مياد محمد تقی پور فرزند فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای/خانم امير سجادی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفيت شما به شعبه 5 شورای حل اختاف قوچان ارائه و به کاسه 497-97 ثبت و برای روز شنبه مورخه 97/11/6 ساعت 
10 وقت رس�يدگی تعيين گردیده اس�ت لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثيراانتشار درج می گردد شما می 
توانيد قبل از رسيدگی به دبيرخانه شورای حل اختاف شعبه 5 شهرستان قوچان مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ ناصرخسرو مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسيدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم 

حضور غيابا رسيدگی خواهد شد.
مسئول دبيرخانه شعبه 5 شورای حل اختاف قوچان

512/12آگهی اباغ دادخواست و وقت رسيدگی
بدینوس�يله به آقای/خانم فيروزه مروج فرزند فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای/خانم حس�ين صانعی آنجی خان دادخواستی 
به خواس�ته اثبات عقد بيع به طرفيت ش�ما به شعبه 4 ش�ورای حل اختاف قوچان ارائه و به کاسه 767 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 
97/10/30 ساعت 9/30 صبح وقت رسيدگی تعيين گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثيراانتشار 
درج می گردد شما می توانيد قبل از رسيدگی به دبيرخانه شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان قوچان مستقر در مجتمع شماره به نشانی 
قوچان خ ناصرخسرو مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسيدگی در شورا 

حاضر شوید. در صورت عدم حضور غيابا رسيدگی خواهد شد.
مسئول دبيرخانه شعبه 4 شورای حل اختاف قوچان

512/13آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی شعبه:970822 ؛بدینوسيله به فاطمه خيابانی مفرد فرزند علی و هادی رزاقی کاشانی فرزند حبيب فعا مجهول المکان اباغ 
ميگردد به موجب رای شماره 9709975174801137 صادره از شعبه چهارم حقوقی دادگستری تربت حيدریه در حق محکوم له بانک ملت 
محکوم گردیده است رای صادره غيابی و قابل واخواهی می باشد، مراتب یک نوبت در روزنامه کثيراانتشار آگهی می گردد تا چنانچه نامبرده 

به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت قانونی پس از درج در روزنامه به ایندادگاه تسليم نماید.
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری تربت حيدریه

512/14آگهی
شماره بایگانی شعبه:960230؛ به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609975202501841 محکوم 
عليه آقای قدرت اله یعقوبی فرزند محمد علی محکوم است به خلع ید از پاک شماره ی 64 فرعی جداشده از 63 فرعی از 106 اصلی بخش 
4 سبزوار طبق کروکی ترسيمی کارشناس بانضمام کليه ی خسارات دادرسی شامل هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی 
و هزینه کارشناسی طبق مبلغ پرداخت شده به شرح مندرج در پرونده )دوميليون و پانصدهزار ریال( در حق محکوم له و پرداخت هزینه 

های اجرایی در حق صندوق دولت . 
مدیر دفتر دادگاه کيفری شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان جغتای

512/31آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به آقای ماصر و موسی الرضا 
قبادی ترنيک فرزندان جبار

تجدید نظرخواها 1- توران مهر پرور 2- ام البنين بخش علی دادخواست تجدید نظرخواهی به طرفيت تجدید نظرخواندگان فوق نسبت به 
دادنامه شماره 9709975190400375 در پرونده کاسه 970282 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی قوچان تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 
346 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثير اانتشار 
آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غير اینصورت پس از انقضاء 

مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان

512/32برگ اجرائی
کاسه پرونده شورا:310-97 ش 3؛ مشخصات محکوم عليه: مجيد تاج نقاب  نشانی محل اقامت  مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: 
بهنام عاليشاهی  فرزند ابوالقاسم نشانی محل اقامت  قوچان20 متری ابراهيمی نبش چهارراه اماک عاليشاهی؛محکوم به : به موجب رای 
شماره 234 تاریخ 1397/6/19 شعبه3 شورای حل اختاف شهرستان قوچان که قطعيت یافته است محکوم عليه محکوم است به: یکصد 
و هفده ميليون و هفتصد پنجاه و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه ميليون و چهل و هشت هزار و هفتاد و پنج  ریال  
بابت هزینه دادرسی و  برابر اصل نمودن اوراق مربوطه و هزینه کارشناسی پنج ميليون ریال در حق خواهان و نيز پرداخت  نيم عشر دولتی 
در حق دولت. محکوم عليه مکلف است: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ویا ترتيبی برای پرداخت 
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غير 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 آیين دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان قوچان   

512/33اجرائيه
کاسه پرونده شورا:97-15؛ مشخصات محکوم عليه:1- شرکت بازرگانی توسعه تجارت آرام کشاری   به مدیریت عبدالرحمن آرام  نشانی 
محل اقامت  مجهول المکان ؛ مش�خصات محکوم له: ایمان قانعی  نش�انی محل اقامت  کاشمر  خيابان جانبازان 29 نمایشگاه جواد زارعی 
بعد از پمپ بنزین  امير ؛محکوم به : به موجب رای شماره 86 تاریخ 1397/2/31 شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان کاشمرکه قطعيت 
یافته اس�ت محکوم عليه محکوم اس�ت به: 1- پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخيرتأدیه از تاریخ سررسيد 
چک 1393/7/15 الی  یوم الوصول  بر اساس تغيير نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و مبلغ  1380000 ریال بابت هزینه های 
دادرسی و  مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی دو مرحله وقت رسيدگی در حق محکوم  له 2- پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت نيم 
عشر دولتی. محکوم عليه مکلف است: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ویا ترتيبی برای پرداخت 
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غير 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 آیين دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان کاشمر 

512/34دادنامه
پرونده کاسه 9509985179800471 شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهر درگز)101 جزایی سابق( تصميم نهایی شماره 9709975180501451–
شکات :1- آقای عباسعلی محمدی پور فرزند خداداد به نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان درگز- شهر درگز –حسن آباد چایشلو 
؛-2- آقای علی قربانی فرزند برات محمد به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان درگز- چاپشلو – خيابان نرسيده  به جهاد کشاورزی 
؛ متهمين:1- آقای محمد حيدری فرزند نوبخت به نشانی تهران- سرآسياب- خيابان کاشانی چهارراه مخابرات- کوچه یاس- پاک 142-
طبقه 3-؛2-آقای امير علی مصطفی زاده فرزند غام به نشانی تهران- حافظ- پاک 583؛ اتهام: مشارکت در کاهبرداری اینترنتی از طریق 
رایانه؛ رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقایان محمد حيدری فرزند نوبخت و اميرعلی مصطفی زاده فرزندغام دایر بر مشارکت در کاهبرداری 
به مبلغ یکصد و نه ميليون وششصد و پنجاه هزار ریال ) ضمن اصاح اتهام کيفرخواست از کاهبرداری مرتبط رایانه به کاهبرداری (موضوع 
شکایت آقایان علی قربای فرزند برات محمد و عباسعلی محمدی پور فرزند خداداد با توجه به شکایت شاکی و گزارش  مرجع انتظامی و 
نحوه انتقال وجوه توسط شاکی آقای محمدی پور به حساب متهم ردیف اول و تعلق خط تماس گيرنده با شاکی به متهم ردیف دوم و اینکه 
وجوه منتقل شده از حساب شاکی آقای قربانی توسط آقای محمدی پور جبران و پرداخت گردیده است وعدم حضور متهمان در دادسرا و 
نزد دادگاه علی رغم اباغ از طریق نشر آگهی و کيفرخواست صادره از دادسرای درگز بزه انتسابی را محرزدانسته و مستندا به ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء واختاس و کاهبرداری مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام هر یک از متهمان را به تحمل هفت 
سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده اند در حق صندوق دولت و رد مال به نحو اشتراک در حق شاکی آقای 
محمدی پور محکوم و در خصوص رد مال نسبت به آقای قربانی با توجه به اینکه وجوه کسرشده از حساب ایشان به نامبرده مسترد گردیده 
است .دادگاه با تکليفی مواجه نمی باشد. رأی صادره غيابی بوده و ظرف مدت بيست روز از تاریخ اباغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و 

سپس ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
شعبه  101 دادگاه کيفری دو شهرستان درگز-علی لشگری

512/35رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای برات صدیقی دارای شناس�نامه شماره 1747 به ش�رح دادخواست  به کاسه1/1310/97 از این شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان حسينعلی صدیقی به شماره شناسنامه 1086 در تاریخ 1397/9/1  در اقامتگاه  دائمي 
خ�ود ب�درود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- ب�رات صدیق�ی ش.ش 1747 ت.ت 1355/4/10 محل صدور 
شناس�نامه حوزه 3 فریمان نس�بت با متوفی فرزند 2- علی اکبر صدیق�ی ش.ش 1932 ت.ت 1361/6/25 محل صدور شناس�نامه حوزه 
3 فریمان نس�بت با متوفی فرزند 3- معصومه صدیقی ش.ش 327 ت.ت 1366/3/23 محل صدور شناس�نامه حوزه 3 فریمان نس�بت با 
متوفی فرزند 4- صغری صدیقی ش.ش 1829 ت.ت 1357/10/1 محل صدور شناس�نامه حوزه 3 فریمان نس�بت با متوفی فرزند 5- جواد 
صدیقی ش.ش 0840097506 ت.ت 1371/5/7 محل صدور شناس�نامه حوزه 3 فریمان نسبت با متوفی فرزند 6- فریشته صدیقی ش.ش 
0840170238 ت.ت 1375/8/5 محل صدور شناسنامه حوزه 3 فریمان نسبت با متوفی فرزند 7- رضا صدیقی ش.ش 0840267452 ت.ت 
1380/2/19 محل صدور شناس�نامه حوزه 3 فریمان نس�بت با متوفی فرزند 8- محمد صدیقی ش.ش 110 ت.ت 1364/6/20 محل صدور 
شناس�نامه حوزه 3 فریمان نسبت با متوفی فرزند 9- زبيده کاتب کته شمشيری ش.ش 7618 ت.ت 1333/12/10 محل صدور شناسنامه 
حوزه 1تربت جام نسبت با متوفی فرزند همسر ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسی اعتراضي دارد و یا وصيتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
شعبه یک  شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/36رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حس�ن فيروزی دارای شناس�نامه شماره 1035  به شرح  دادخواست  به کاس�ه 970046 از این شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان برات خواجه به ش.ش 3 در تاریخ  1396/7/28  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته  و ورثه حين الفوت ان مرحوم منحصر است به 1-  رمضان خواجه فرزند محمد رضا  ش ش 32 ت ت 1309 پدر متوفی   2- معصومه 
شایق فرزند محمد  ش ش 4833 ت ت 1325  مادر  متوفی  3- آمنه نرما شيری فرزند محمد  ش ش 508 ت ت 1359  همسر  متوفی  ؛ 
اینک  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسب  یک نوبت آگهی می نماید  تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم واا گواهی صادر خواهد شد. 
  رئيس  شورا- شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان سرخس 

512/37ونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا آغول دارای شناسنامه شماره 2446 به شرح دادخواست به کاسه 2/660/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان محمد علی احمدی به شناس�نامه 16 در تاریخ 1385/5/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- زهرا آغول فرزند علی جمعه متولد 1331/1/1 ش�ماره ملی 0700631781 
همس�ر متوفی 2- فاطمه احم�دی فرزند محمدعلی متولد 1347/10/19 ش�ماره ملی 4869371901 فرزندمتوف�ی 3- ليا احمدی فرزند 
محمدعلی متولد 1351/1/3 شماره ملی 0702883549 فرزندمتوفی 4- محمدرضا احمدی فرزند محمدعلی متولد 1356/2/1 شماره ملی 
0700646809 فرزندمتوفی 5- راضيه احمدی فرزند محمدعلی متولد 1358/3/1 شماره ملی 0700646817 فرزندمتوفی 6- محمود احمدی 
فرزند محمدعلی متولد 1361/3/30 شماره ملی 0700649433 فرزندمتوفی 7- احمد احمدی فرزند محمدعلی متولد 1364/3/10 شماره 
ملی 0703827626 فرزندمتوفی 8- مرضيه احمدی فرزند محمدعلی متولد 1366/9/1 شماره ملی 0703832743 فرزندمتوفی ؛ 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 

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

512/38آگهی اباغ دادخواست و وقت رسيدگی
بدین وسيله به  خانم معصومه محمد یاری  فرزند فعا مجهول المکان اباغ می شود که  غدیره خامی  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفيت شما به شعبه 3 شورای حل اختاف چناران ارائه و به کاسه 462/97 ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 1397/11/2 ساعت 8/15 
صبح وقت رسيدگی تعيين گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثيراانتشار درج می گردد شما می 
توانيد قبل از رسيدگی به دبيرخانه شورای حل اختاف شعبه 3 شهرستان چناران مستقر در مجتمع شماره به نشانی جنب نمایندگی سایپا 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسيدگی در شورا حاضر شوید در صورت 

عدم حضور غيابا رسيدگی خواهد شد.
مسئول دبيرخانه شعبه سوم  شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/39رأی دادگاه
شماره بایگانی شعبه:961394 ؛در خصوص دادخواست تقدیمی از جانب خانم فاطمه زمندی فرزند حسينعلی به طرفيت آقای جواد عباسی 
مطلق فرزند غام حسن به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف از شروط 3-7 سند رسمی ازدواج و در عسر و حرج 
قرار گرفتن ؛به این شرح که خواهان در دادخواست خویش اعام داشته است با خوانده ازدواج دائم نموده است به علت ترک انفاق و اعتيار 
و ایضا در عسر و حرج قرار گرفتن تقاضای طاق نموده است .زوج در جلسات رسيدگی حاضر نشده است و ایحه ای ارسال ننموده است . 
داور وزجه صاح را در جدایی دانسته است. با عنایت به رونوشت مصدق سند رسمی شماره سریال 2260 دفتر ازدواج شماره 2 شهرستان 
جغتای ازدواج دائم طرفين پرونده محرز می باشد. باعنایت به اینکه ثبت ازدواج حسب حکم دادگاه و توسط نماینده دادستان با امضا سند 
رسمی ازدواج صورت گرفته هرچند نماینده دادستان تمامی شروط ضمن عقد را امضا نموده است .لکن این شروط به امضای زوج نرسيده 
و امضای شروط خارج از محدوده اختيارات نماینده دادستان و بی توجهی سردفتر در اجرای صحيح حکم بوده است .لذا قابليت استناد به 
شروط ضمن عقد منتفی است .لکن با توجه به اظهارات شهود در دادگاه مبنی بر اینکه خوانده یک هفته بعد از ازدواج خواهان را رها نموده 
و هيچ گونه آدرسی نيز از وی از سال 1394 در دسترس نمی باشد، ضمنا دادنامه کيفری محکوميت زوج به ترک انفاق نيز ضم پرونده شده 
است و با توجه به اینکه بيش از 3 سال از تاریخ عقد زوجين سپری می شود و خوانده نيز شناسائی نشده است لذا به استناد ماده 1130 و 
بند 1 تبصره الحاقی آن در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه نيز برای دادگاه محرز می گردد از این رو و مستندا به مواد 4 و 20 و 24 و 27 و33 
و29 قانون حمایت خانواده حکم الزام زوج به طاق زوجه صادر می گردد. مدت اعتبار حکم طاق شش ماه پس از تاریخ اباغ رأی فرجامی یا 
انقضای مهلت فرجام خواهی است. ضمنا به سردفتر در اجرای صيغه طاق در صورت امتناع زوج از حضور نمایندگی اعطا می گردد. ازم به 
ذکر است رعایت شرایط صحت صيغه طاق حسب مورد از جمله مواد 1141 ، 1140، 1134، 1133 قانون مدنی به عهده مجری صيغه طاق می 
باشد. زوجه تمام حقوق مالی خود از قبيل مهریه- نفقه ایام زوجيت و عده را بذل نمود. سر دفتر مجری طاق مکلف است جهت ثبت طاق 
گواهی عدم حمل از زوجه اخذ نماید.این رأی غيابی وظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همان مدت قابل تجدیدنظر در 

دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئيس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان جغتای- رحيمی

511/40آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيرو آگهی های قبلی به آقای مهدی و محمد رضا ابراهيمی گروی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورددادخواست پست 
بانک ایران به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977579801161 کاسه 16/970557 حکم متضامنا به پرداخت مبلغ چهار 
صد و نود و پنج ميليون ریال به عنوان سهم الشرکه بانک و هزینه دادرسی متناسب با مبلغ مذکور در حق خواهان صادر گردیده مراتب 

بدینوسيله در روزنامه درج ميگردد . رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانون قابل واخواهی در این دادگاه است. 
مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی مشهد 

511/41اگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيروآگهی قبلی به آقای داریوش معصومی فرزند عبداله فعا مجهول المکان اباغ ميشود در مورد دادخواست بانک مهر اقتصاد 
عليه ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977579701259 در پرونده کاسه 970593 دادگاه عمومی حقوقی 
مشهد متضامنا به پرداخت مبلغ 675/000/000 ریال بابت اصل خواسته با محاسبه آن به نرخ یوم الوصول بر اساس شاخص بانک مرکزی از 
تاریخ صدور چک تا زمان وصول و مبلغ 41/460/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعام مينماید.مراتب بدینوسيله در 

روزنامه درج می گردد. رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است . 
منشی دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی مشهد 

511/42آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�يله پيرو آگهی های قبلی به آقای قربان غامی و مليحه عرب فعا مجهول المکان اباغ ميش�ود در مورد دادخواست پست بانک 
مرکزی به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 09509977579800886 کاسه 16/950426 حکم پرداخت ) به تضامن ( به پرداخت 
مبلغ خواسته به همراه هزینه وکيل و دادرسی آن و همچنين خسارت تاخير تادیه از روز تقدیم دادخواست تا روز پرداخت برابر نرخ بانک 
مرکزی حق خواهان صادر گردیده مراتب بدینوسيله در روزنامه درج ميگردد. رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است . 
مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی مشهد 

511/44آگهی
پيرو آگهی های قبلی به سهراب مرادی و رویا کوهزاد آیسک فعا مجهول المکان اباغ می شود.در مورد درخواست آقای/خانم ام البنين 
لندرانی به طرفيت شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم ثبات عقد بيع و الزام به تنظيم سند رسمی نسبت به یک دستگاه خودرو 
پراید دی ام به شماره انتظامی 524 م22 ایران 36 هریک مقوم به مبلغ 120/000/000ریال حکم براثبات وقوع عقد بيع حکم بر الزام خوانده 
ردیف دوم خانم رویا کوهزاد آیسک به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظيم سند خودرو موضوع خواسته بنام خواهان و همچنين حکم 
به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 2/165/750 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و شماره 9709977504501081 در پرونده  
کاسه 970711 حکم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدین وسيله در روز نامه درج می گردد. رای صادره غيابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/45اباغ دادنامه
بدین وسيله پيرو آگهی قبلی به آقایان ایمان پيله ور واحسان پيله ور و مجتبی عليزاده فعا مجهول المکان اباغ می شود.در مورد دادخواست 
بانک ملی عليه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977579700370 در پرونده کاسه 970050 دادگاه عمومی 
حقوقی مشهد متضامنا به پرداخت مبلغ 173/084/659 ریال بابت اصل خواسته با محاسبه آن به نرخ یوم الوصل براساس شاخص بانک مرکزی 
از تاریخ صدور چک تا زمان وصول و مبلغ 11/893/148 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید.مراتب بدین وسيله 

در روزنامه درج ميگردد.رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی مشهد

511/46آگهی
بدینوسيله پيرو آگهی های قبلی به خانم فاطمه عصاران فرزند حسين فعامجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خواهانها1-
محمد 2- مهدی 3- غامرضا شهرت همگی عصاران دربان فرزندان علی اکبر با وکالت آقای عمادالدین ناظر مقدم فرزند مجتبی بطرفيت 
1- احم�د زادمهر فرزند محمدتقی 2- احس�ان 3- امين 4- آرش5- اميدرضا ش�هرت همگی ردیف دوم تا پنج�م زادمهر فرزندان احمد 
و6- زهرا داوری خباز فرزند حسن 7- هادی عصاران دربان فرزند حسين با قيوميت آقای محمدرضا جالی 10-محمدرضا عصاران دربان 
با قيوميت آقای محمدرضا جالی 11-خانم فاطمه عصاران دربان فرزند حسين 12-دادستان محترم عمومی و انقاب مشهد ) دایره محترم 
سرپرس�تی صغار و مجانين ( به خواس�ته های دعوی تقابل به طرفيت خواندگان ردیف یکم الی پنجم و تقاضای جلب خواندگان ردیفهای 
ششم الی دوازدهم به دادرسی ) جلب ثابث ( در پرونده کاسه 950562 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی مشهد به خواسته های 1- اثبات 
وقوع عقد هبه مورخ بيس�ت و یک خرداد یکهزار و س�يصد و شصت و شش مقوم به مبلغ 20/100/000 ریال ) که در جلسه اول دادرسی به 
اثبات عقد صلح تغيير یافت ( و 2- الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اس�ناد رس�می و انتقال رس�می و قطعی تمامت ششدانگ پاک 
های 485 و 494 و 405 فرعی از 3 اصلی بخش 9 مشهد و پاک باقيمانده 485 و 494 و 405 فرعی از سه اصلی بخش 9 مشهد به انضمام 
کليه خس�ارات دادرسی و حق الوکاله وکيل در کاس�ه پرونده 950562 و 950644 بموجب حکم ش�ماره 9709977575601076 مورخه 
1397/09/03 ب�ه ضم�ن پذیرش دعوی تقابل و جلب ثالث حکم به ثبوت وقوع عقد صل�ح مورخه 1366/03/21 فيمابين مرحوم علی اکبر 
عصاران دربان و محمد و مهدی و غامرضا عصاران دربان نسبت به ششدانگ پاکهای مارالذکر و طبق نظریه کارشناسی خواندگان ردیف 
اول تا یازدهم را ملزم به حضور در یکی از دفاتر اس�ناد رس�می به قائم مقامی از مورث و تنظيم سند رسمی پاکهای موصوف طبق نظریه 
کارشناسی به نام خواهانها و قائم مقام قانونی ایشان می نماید و خواندگان فوق الذکر را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق 
تعرفه پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال محکوم می نماید در خصوص دعاوی خواهانها بطرفيت خوانده ردیف 12 با عنایت به محتویات پرونده 
از آنجایی که دعوی مطروحه به این خوانده توجهی نداشته لذا دادگاه با استناد به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیين دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعام می نماید . مراتب بدینوسيله در روزنامه درج ميگردد رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی  مشهد

   یکشنبهآگهی
  25 آذر 1397
 شماره  4365
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آگهی اباغ وقت رسيدگی ودادخواست وضمائم به محمدرضا سعادت
   خواهانها معصومه وهاجر باباآدمی فرزندان عباسعلی باوکالت ابوالفضل دنکوب دادخواستی بطرفيت خواندگان علی عرب فرزند نجف وحاج 
ولی گلدس�ته فرزند علی اصغر-محمدرضا سعادت-عليرضا عرب فرزند نجف به خواسته اثبات مالکيت-ابطال سندرسمی-ابطال انتقال 
صورت گرفته بين خواندگان خلع ید مطرح که به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کاسه 9709980056500737 وشماره بایگانی970868/

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت ووقت رسيدگی مورخ 1397/11/2ساعت12/15تعيين که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده محمدرضا سعادت ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی از جراید 
کثيراانتشار آگهی ميگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی دردادگاه حاضرگردد.
582-منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

گواهی حصروراثت
خانم اعظم مظاهرپور بش�ماره شناس�نامه 10535 فرزند فرخ متولد 1363 صادره تهران  ازبه اس�تناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1048/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداشته است که ش�ادروان فرخ مظاهرپور فرزند 
اوجاققلی به ش�ماره شناس�نامه 539 درتاریخ 95/4/22 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حين الفوت وی عبارتند از ...1- علی رضا 
مظاهرپورفرزند فرخ ش.ش3347پسرمتوفی2- حسين مظاهرپورفرزند فرخ ش.ش21872پسرمتوفی 3- معصومه مظاهرپورفرزند فرخ 
ش.ش305دخترمتوف�ی4- اعظم مظاهرپورفرزند فرخ ش.ش2014 دخترمتوفی5- رقيه مظاهرپورفرزند فرخ ش.ش6924دخترمتوفی6- 
اعظم مظاهرپورفرزند فرخ ش.ش10535دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصيتنامه ای متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و 

اباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.م الف 3346 
رئيس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای ابراهيم جدی یزدان آباد با وکالت آقای احمد پور بشماره شناسنامه 5659 فرزند غام علی متولد 1365 صادره قوچان  ازبه استناد شهادت 
نامه گواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 978/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداشته است که شادروان 
اصغر زمانی فرزند عبدالحس�ين به شماره شناس�نامه 77972 درتاریخ 97/3/17 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حين الفوت وی 
عبارتند از ...1- عذرا بقاء فرزند حسين ش.ش3874277305همسرمتوفی2- کاظم زمانی فرزند اصغر ش.ش3874406458پسرمتوفی3- 
شهرام زمانی فرزند اصغر ش.ش 0046970983پسرمتوفی4- آزاده زمانی فرزند اصغر ش.ش0064320723دخترمتوفی اینک پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصيتنامه ای متوفی نزد 

اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.م الف 3345 
رئيس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای عبداله رحيم زاده  بش�ماره شناس�نامه 10 فرزند یداله متولد 1323 صادره خنداب ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 1033/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداشته است که ش�ادروان رقيه رحيم زاده  فرزند 
عبداله به ش�ماره شناسنامه 13 در تاریخ 97/8/4 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حين الفوت وی عبارتند از ...1- هاجر دیزآبادی 
ش�راهی فرزند محمود ش.ش12مادرمتوفی2- عبداله رحيم زاده فرزند یداله ش.ش10پدرمتوفی3- حس�ين رحيمی دیزآبادی فرزندعلی 
اکبر ش.ش2568همس�رمتوفی4- مهدی رحيمی دیزآبادی فرزند حس�ين ش.ش0021701342پس�رمتوفی5- مهسا  رحيمی دیزآبادی 
فرزند حسين ش.ش 0025535390دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت 
منتشرشود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصيتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ 

گواهی ازم صادر خواهد شد.م الف 3329 
رئيس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
س�کينه حسينيان زاغه دارای شناسنامه شماره 189 بشرح دادخواست به کاس�ه 970967 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنين توضيح داده که شادروان نعمت حسينيان زاغه بشناسنامه 264 در تاریخ 72/3/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آنمرحوم منحصر است به1- رحمت حسينيان فرزندنعمت ش ش 478 ت ت 32 صادره شاهين دژ فرزندمتوفی 2. قدرت حسينيان 
فرزندنعم�ت ش ش 198 ت ت 35 ص�ادره ش�اهين دژ فرزندمتوفی3.ف�رج حس�ينيان فرزندنعمت ش ش 3 ت ت 30 صادره ش�اهين دژ 
فرزندمتوفی4.فاطمه حس�ينيان فرزندنعمت ش ش 455 ت ت 25 صادره شاهين دژ فرزندمتوفی5.سامت حسينيان فرزندنعمت ش ش 
12 ت ت 19 صادره ش�اهين دژ فرزندمتوفی6.مدینه حسينيان فرزندنعمت ش ش 559 ت ت 44 صادره شاهين دژ فرزندمتوفی7.سکينه 
حس�ينيان فرزندنعمت ش ش 189 ت ت 34 صادره ش�اهين دژ 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 وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3393-رئيس شعبه اول شورای حل اختاف مياندوآب-نقی پور

اگهی
حس�ين سواره فرزنداسماعيل به شماره ملی2899301365همسرش�ما قریاجوزن بادر دست داشتن حکم طاق غيابی شعبه اول دادگاه 
حقوق�ی پيرانش�هر جهت اجرای صيغه ط�اق و ثبت ان به این دفترخانه مراجعه نموده لذا به ش�ما اباغ ميگردد ازتاریخ انتش�ارروزنامه 
7روزفرصت دارید جهت اجرای صيغه طاق و ثبت ان به دفترخانه طاق شماره 34 پيرانشهر به آدرس پيرانشهر چهارراه 22 بهمن ابتدای 

خيابان قدس مراجعه نموده درغيراینصورت برابر حکم دادگاه بدون حضورشما توسط نماینده دادگاه حکم اجرا خواهدشد.
3389-سردفترازدواج شماره 42 و طاق شماره 34 پيرانشهر-عبداله زاده

آگهی مزایده اموال غير منقول  مرحله اول 
 نظر به صدور دس�تور فروش  ماترک مرحوم  امير حس�ين حس�ن نيا مق�دم  و مرحومه ایل کان زمانی  زیارت واح�د اجرای احکام مدنی  
دادگستری شيروان  در نظر دارد نسبت به مزایده و فروش  ماترک شامل یک قطعه زمين  واقع در بافت مسکونی شهر زیارت  ) کوچه امام 
خمينی(  که با عبور کوچه زمين مزبور  به دو قطعه تبدیل شده  است  که قطعه شمالی کوچه  به مساحت 460 مترمربع و قطعه جنوبی به 
مساحت 430 مترمربع و مجموع  دو قطعه به مساحت 890 متر مربع که از قرار هر متر  مربع 1/350/000 ریال جمعا به مبلغ 1/201/500/000 
ریال ارزیابی شده است 2- قطعه دوم به صورت یک قطعه زمين مزروعی  واقع در کوچه باا سر  اسياب قدیمی به مساحت 3764 متر مربع  
ازقرار هر متر مربع  170/000 ریال که جمعا از ناحيه کارش�ناس به مبلغ 639/880/000 ریال ارزیابی ش�ده را  در خصوص پرونده اجرایی  به 
کاسه شماره 970646 اجرائی شعبه اول  در نماینده دادستان و دادورز اجرای حقوقی به فروش برساند، مورد مزایده از قيمت کارشناسی 
مذکور شروع و به فرد یا افرادی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ضمنا هزینه نقل و انتقال سند به عهده خریدار می 

باشد. و در خصوص اماک فاقد سند رسمی  صرفا گواهی  اعطا می گردد و تحویل ملک تابع مقررات مربوطه می باشد . 
مکان مزایده: دادگستری شيروان – دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی شيروان

زمان مزایده: روز شنبه 1397/10/08 – از ساعت 11 الی 12
طالبين به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده به نشانی شيروان روستای زیارت  بازدید به عمل آورند 
. ضمنا برنده مزایده بایستی 10 درصدمبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسليم نماید. و مابقی را ظرف یک ماه 

پرداخت نماید در غير اینصورت مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می گردد. 
تاریخ انتشار در روزنامه : یک شنبه 97/09/25 16

مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری شيروان – مرادی 
   آگهی آراءهيات حل اختاف موضوع ماده یک قانون تعين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا 
رسمی آنان در هيأت مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک بجنورد مورد رسيدگی و تأئيد قرار گرفته 
جهت اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثيراانتشار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد   

1- ششدانگ یکباب مغازه از پاک 2 فرعی از 133 اصلی به مساحت  19/90 متر مربع ابتياعی آقای 
حسن یزدی مقدم از محل مالکيت رسمی  ثبتی خود متقاضی برابر رأی شماره  2044-97  مورخه 

1397/08/12 کاسه      97-0244
 2- شش�دانگ یکب�اب مغازه از پ�اک 2/1338  اصلی به مس�احت  6/71 متر مربع ابتياعی آقای 
مهدی تفضلی از محل مالکيت ثبتی مصطفی و فرزاد تفضلی برابر رأی ش�ماره  2029-97  مورخه 

1397/08/09 کاسه      96-0535
3- ششدانگ یکباب ساختمان از پاک 2 فرعی از 1650 اصلی به مساحت  31/92 متر مربع ابتياعی 
آقای محمد امين بدری از محل مالکيت ثبتی رس�می مشاعی خود متقاضی و خانم عشرت یادگار  

برابر رأی شماره  2196-97  مورخه 1397/08/26 کاسه      97-0270
بخش دو بجنورد پاک 154- اصلی اراضی طارمی

  4- ششدانگ یکباب منزل مسکونی از پاک 57 فرعی از 154 اصلی به مساحت  154/91 متر مربع 
ابتياعی آقای مصطفی قادری آب بخش  از محل مالکيت ثبتی : حسين قادری آب بخش  برابر رأی 

شماره  2197-97  مورخه 1397/08/26 کاسه      97-0319
بخش دو بجنورد پاک 169- اصلی اراضی صدر آباد

  7- ششدانگ یکباب صحن حياط از پاک 82  و باقيمانده 83 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت  
54/70 متر مربع ابتياعی آقای رحيم رحمانی  از محل مالکيت ثبتی : شهرداری بجنورد  برابر رأی 

شماره  2193-97  مورخه 1397/08/26 کاسه      96-0564
بخش دو بجنورد پاک 171- اصلی اراضی سوهانی

8- شش�دانگ یکباب منزل از پاک 184  فرعی از 171 اصلی فوق به مس�احت  213/06 متر مربع 
ابتياعی آقای قربان محمد ایزانلو  از محل مالکيت ثبتی : غامحس�ين فرش�چی  برابر رأی شماره  

2150-97  مورخه 1397/08/26 کاسه      91-5740
لذا بدین وس�يله به فروشندگان و مالکين مشاعی و اش�خاص ذینفع در آرای اعام شده اباغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید ازتاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمایند معترضين باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تس�ليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواس�ت به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول   1397/09/10      تاریخ انتشار نوبت دوم       1397/09/25               40

   عليخان نادری  -  رئيس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه یک بجنورد 
دادنامه

پرونده کاسه 9709986115900271 شعبه 109دادگاه کيفری دو مجتمع قضایی شماره دو شهرستان اهواز ) 109 جزایی سابق ( تصميم نهایی 
شماره 9709976113201682  شاکی : اقای فاح مواهویزه فرزند کریم به نشانی استان خوزستان _شهرستان اهواز _شهر اهواز _کمپلو 
کوی انقاب _خيابان اميرکبير شمالی نبش آزادی _بيمارستان اميرکبير متهم : اقای محمد عماری حردانی فرزند کریم به نشانی خوزستان 
_اهواز خيابان کسایی بين غزنوی و هالی پ 133 اتهام :اخال در نظم عمومی )رای دادگاه ( در خصوص اتهام اقای محمد عماری حردانی 
فرزند کریم فعا متواری دایر بر اخال در نظم عمومی بيمارس�تان اميرکبير اهواز ، گزارش مرجع انتظامی و حراس�ت بيمارستان ،شهادت 
شهود ، فيلم دوربين مداربسته بيمارستان که لوح فشرده آن و عکسهای تهيه شده پيوست پرونده ،متواری بودن متهم پس از ارتکاب بزه 
و عدم توفيق دادسرا و احضار و جلب وی و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی با وصف اباغ قانونی احضایه و عدم ایراد دفاع از ناحيه وی 
در دادگاه کيفر خواس�ت ش�ماره 9710436113902868 صادره از دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اهواز ، سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده بزه انتس�ابی به متهم را محرز و مس�لم تشخيص داده مس�تندا به ماده 618 قانون تعزیزات و مواد 2 و 19 قانون مجازات اسامی 
مصوب 1392 متهم را به تحمل مجازات حبس تعزیری بمدت ش�ش ماه و چهل ضربه ش�اق تعزیری محکوم مينماید .رای صادره غيابی و 
ظرف مدت بيس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف مدت بيس�ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در 

محاکم تجدید نظر استان خوزستان ميباشد . 
2679 - رئيس شعبه 109 دادگاه کيفری دوشهرستان اهواز _ مسعود سرخه

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کاس�ه 974050 موضوع دس�تور فروش ملک به ش�ماره پاک ثبتی 2347 اصلی واقع در بخش یک اهواز 
بنش�انی خيابان ش�ریعتی بين ش�هيد آهنگری و قنواتی _ ملک موصوف که آرایشگاه روش�ن در آن دایر بوده دارای قدمت ساخت 
بيش از 50س�ال ميباش�د با دیوارهای آجری و مات خاک و آهک ميباش�د و س�قف آن با تير چوبی و حصير و کاهگل ساخته شده 
است که در بازسازی آن به تناسب شغل مالک )آرایشگری( دیوارها تا زیر سقف کاذب گچی کاشی 15×15 سفيد و کف آن با سنگ 
20×20 سفيد و سياه مفروش شده است و دارای انشعاب آب و برق ميباشد مساحت ملک حدود 21 متر مربع دارای دو درب کرکره 
ای و ویترینی ميباش�د و مدتی اس�ت به الت تعطيل در آمده  ملک مذکور توس�ط کارش�ناس به مبلغ 3.885.000.000 ریال ارزیابی 
به عمل آمده اس�ت . باتوجه به اینکه نظریه کارش�ناس به طرفين اباغ و در موعد قانونی هيچ اعتراضی واصل نگردیده اس�ت لذا 
وقت مزادیده برای روز ش�نبه مورخه 22 /10 / 97 س�اعت 10 تعيين ميگردد لذا از کليه اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند 
دعوت ميش�ود در تاریخ فوق الذکر در محل ش�عبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرس�تان اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای 
نيوساید مجتمع قضایی شهيد تندگویان حضور به هم رسانند قيمت پایه از مبلغ کارشناسی شده شروع و برنده مزایده کسی است 
که بااترین قيمت را پيشنهاد نماید . اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند ميتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال ذیل 
واقع در فوق الذکر بازدید نمایند . ضمنا" کليه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10 درصد از قيمت پایه فروش را فی المجلس 

به موجب یک فقره چک تضمينی تودیع نمایند . 
61 / 9 -مدیر شعبه دوم اجرای احکام حقوق دادگستری شهرستان اهواز _چلداوی

آگهی حصر وراثت
آقای: عبدالزهرا  شهرت : سليمانی نام پدر: محمد  بشناسنامه : 17204 صادره از اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم 
و توضيح داده که شادروان مرحوم محمد شهرت : سليمانی  بشناسنامه : 325 صادره  از اهواز در تاریخ   31 / 5 / 1397در اهواز اقامتگاه 
دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی با مش�خصات فوق الذکر 2 – قاس�م س�ليمانی فرزند محمد ش ش 3880 متولد 1 / 10 / 1343 
3 – خلف س�ليمانی فرزند محمد ش ش 17203 متولد 30 / 6 / 1352 4 – س�کينه س�ليمانی فرزند محمد ش ش 139 متولد1 / 7 / 1339 
5 – کامل�ه س�ليمانی فرزند محمد ش ش 1592 متولد 1 / 10 / 1364 6 – دوله س�ليمانی فرزند محم�د ش ش 1946 متولد 14 / 8 / 1358 
7 – لطيف سليمانی فرزند محمد ) در تاریخ 20 / 11 / 83 فوت شده (8 – جليل سليمانی فرزند محمد ) در تاریخ 13 / 4 / 83 فوت شده 
( 9 – حميده سليمانی )همسر متوفی در تاریخ 15 / 1 / 78 فوت گردیده شده است ( واغير ورثه دیگری ندارد . اینک با انجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مينماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصيت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
62 / 9 -شعبه 34 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 اهواز

آگهی حصر وراثت
آقای: علی ش�هرت : خدادادی نام پدر: گودرز  بشناس�نامه : 3520 صادره از اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضيح داده که پدرم مرحوم گودرز شهرت : خدادادی  بشناسنامه : 343 صادره  از ایذه در تاریخ  5 / 9 / 1397در اهواز اقامتگاه دائمی فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی  علی خدادادی ش ش 3520 صادره اهواز ) پس�ر متوفی ( 2 – اميد خدادادی ش ش 8880 صادره اهواز ) 
پسر متوفی ( 3 – ژاله خدادادی ش ش 8086 صادره تهران ) دختر متوفی ( 4 – شيوا خدادادی ش ش 14347 صادره اهواز 5 – پری جان 
خدامرادی ش ش 1051 مسجدسليمان فرزند عليمراد ) همسرمتوفی (واغير ورثه دیگری ندارد . اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور 
را در یک نوبت آگهی مينماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واا گواهی صادر و هر وصيت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
63 / 9 -قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 اهواز

آگهی اباغ تصميم به رد افراز 
مالکين محت�رم پاک 449فرعی از1318-اصلی واقع درش�هرکرد اقایان عس�گر 
حاج�ی پور،حبي�ب ال�ه نجات ،اقبال محمدی ده چش�مه ،س�يد اس�ماعيل نوری 
چالشتری ،عباسقلی طاهری ، علی رضا نجفی ،حسين نصيرزاده ، محمد جهانبازی 
،نعمت اله عسگری ،درویش�علی صيادی، حسين قلی کوهگردی ،لطف اله اميریان 
وخانم ها ش�يوا مقيمی ،نرگس سياح به اطاع می رس�اند اقای نعمت اله عسگری 
احدی ازمالکين پاک مرقوم تقاضای افرازس�هم خود ازپاک ثبتی مذکرو را نموده 
پس ازرس�يدگی ب�ه موج�ب رای ش�ماره 97/100/5715-97/9/24تصميم به رد 
درخواست افراز نامبرده صادرگردیده علهذا چنانچه اعتراضی به این تصميم دارید 
ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی درروزنامه دادخواست اعتراض خودرا 

به دادگاه محل وقوع ملک تسليم ورسيد آنرا به این اداره تحویل نمایيد2693
رضا بشارتی رئيس ثبت اسناد واماک شهرکرد 

اباغيه
احتراما به استحضار می رساند خانم فرزانه اسدی عيدی وندی فرزند محمدحسين دادخواستی به خواسته الزام انتقال سند بطرفيت 
1-ندا 2-فربد3 -س�اناز4 -وحيد 5-فرید 6-حدیث 7-س�عيد 8-شيما ش�هرت همگی کيانی زاده 9-شهناز باورصاد  به این شعبه 
از دادگاه تقدیم نموده که به ش�ماره 971360  ثبت گردیده  نظر به اینکه خوانده فوق مجهول المکان می باش�د در راس�تای اعمال  
ماده 73 آئين دادرس�ی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثير اانتش�ار منتش�ر تا نامبرده در تاریخ 97/11/29 ساعت 11 در 

جلسه دادگاه حاضر گردد.
شماره : 6681دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجدسليمان

آگهی حصر وراثت
آقای س�عيد ش�هرت سلطانی  نام پدر غام  بشناسنامه115 صادره از مسجدسليمان در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدی�م و توضيح داده که فرزندش  مرحومه  س�ارا ش�هرت س�لطانی بشناس�نامه1743199414صادره از اه�واز در تاریخ97/7/8  
در اميدیه اقامتگاه  غيردائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-س�عيد س�لطانی بش�ماره شناس�نامه 115 صادره ازمسجدس�ليمان  
)پدرمتوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراض دارد  یا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصيت 

نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6680شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسليمان-ليا منتظری

   آگهی حصر وراثت
آقای سعيد شهرت سلطانی  نام پدر غام  بشناسنامه115 صادره از مسجدسليمان در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم 
و توضيح داده که فرزندش  مرحوم  دانيال شهرت سلطانی بشناسنامه1742345980صادره از اهواز در تاریخ97/7/6  در اميدیه اقامتگاه  
غيردائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-سعيد سلطانی بشماره شناسنامه 115 صادره ازمسجدسليمان  )پدرمتوفی(مرحوم بجزافراد 
یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصيت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصيت نامه بجز سری و رسمی که 

بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
   شماره: 6679شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسليمان-ليا منتظری

آگهی حصر وراثت
آقای سعيد شهرت سلطانی  نام پدر غام  بشناسنامه115 صادره از مسجدسليمان در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم 
و توضيح داده که همس�رش  مرحوم  الهه ش�هرت غامی بشناسنامه1 صادره از رامهرمز در تاریخ97/7/6  در اميدیه اقامتگاه  غيردائمی 
اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-سعيد سلطانی بشماره شناسنامه 115 صادره ازمسجدسليمان  )همسرمتوفی(2-دانيال سلطانی بشماره 
شناسنامه1742345980   صادره از اهواز )فرزندمتوفی(3-سارا سلطانی بشماره شناسنامه1743199414 صادره از اهواز )فرزندمتوفی(4-

خانم رحمانی بشماره شناسنامه 1067 صادره ازرامهرمز ) مادرمتوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی 
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصيت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6678شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسليمان-ليا منتظری

   آگهی حصر وراثت
آقای فریدون شهرت خيری اوروند  نام پدر نوشاد  بشناسنامه 742صادره از مسجدسليمان در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضيح داده که فرزندش مرحوم مهرزاد  ش�هرت خيری اوروند  صادره از اندیکا در تاریخ97/8/11 در اهواز  اقامتگاه  غيردائمی 
اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1- فریدون خيری اوروند  )پدر متوفی(2- جميله خيری اوروند  )مادرمتوفی(مرحوم بجزافراد یادش�ده 
ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصيت نامه از متوفی 
نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصيت نامه بجز سری و رسمی که بعد از 

تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6677شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

   آگهی حصر وراثت
آقای حس�ين ش�هرت نوری  نام پدر ابراهيم  بشناسنامه 478 صادره از مسجدس�ليمان در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضيح داده که فرزندش مرحوم امين ش�هرت نوری بشناس�نامه11404  صادره از مسجدس�ليمان در تاری�خ97/7/19 در اهواز  
اقامتگاه  غيردائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-حسين نوری بشناسنامه 478 صادره از مسجدسليمان )پدر متوفی(2-فریده نوری 
بشناسنامه 532 صادره ازمسجدسليمان )مادرمتوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصيت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6676شعبه2 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسليمان

   آگهی حصر وراثت
آقای محمدیار شهرت نقدی پور بيرگانی  نام پدر راه خدا  بشناسنامه 18 صادره از فارسان در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضيح داده که فرزندش مرحوم یاس�ر ش�هرت نقدی بيرگانی  بشناس�نامه2989  صادره از اندیکا در تاریخ97/9/8 در اصفهان  
اقامتگاه  غيردائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-محمدیار نقدی پور بيرگانی )پدر متوفی(2-ماه جان سمال پور )مادرمتوفی(3-زینب 
قنبری )همسرمتوفی(4-یاسمن نقدی پور بيرگانی )فرزندمتوفی(5-آسنا نقدی پور بيرگانی )فرزندمتوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه 
دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصيت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصيت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
   شماره: 6675شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

مفقودی
کليه مدارک خودرو وانت نيس�ان مدل 1363 با ش�ماره موتور 133006 وش�ماره شاس�ی 010642  
با ش�ماره انتظام�ی 67ع286 ایران 62 ب�ه نام مهدی ابراهيم�ی فرزند محمدابراهي�م باکد ملی 

5010312786 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
ا

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مجيد نظيمی زیده س�رائی فرزند ناصر دارای ش�ماره شناسنامه 1821 شرح دادخواس�ت به کاسه 970744 از این شورا درخواست 
گواه�ی حصروراث�ت نم�وده و چني�ن توضي�ح داده که آقای ناص�ر نظيمی زیده س�رائی فرزند محمد علی به ش�ماره شناس�نامه 2 در 
تاریخ1395/12/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-شها نظمی زید سرائی  فرزند 
ناصر به شماره شناسنامه 5483 متولد 1346 صادره ازتهران دختر متوفی.2-شهرام نظمی زید سرائی  فرزند ناصر به شماره شناسنامه 
26625 متولد 1348 صادره ازتهران پسر متوفی .3-سعيد نظمی زیده سرائی  فرزند ناصر به شماره شناسنامه 158  متولد 1357 صادره 
ازتهران پسر متوفی.4- مهران نظمی زیده سرائی  فرزند ناصر به شماره شناسنامه  1483 متولد 1352 صادره ازتهران پسرمتوفی.5-مجيد  
نظمی زیده س�رائی  فرزند ناصر به ش�ماره شناس�نامه 1821 متولد 1361 صادره ازتهران دختر متوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد گردید.              
دادنامه  295  رئيس حوزه سوم  شورای حل اختاف هشتگرد- رحيم اخاقی               

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فلقد سند رسمی

   برابر رای شماره 139660301081004803مورخه 30/ 7/ 97  هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه با معارض آقای امان اله ارغوانی فرزند عباسعلی  
بش�ماره شناس�نامه 245   صادره از دماوند   در ش�ش دانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 560/29 متر مربع در قسمتی از 
پاک 7 فرعی از 6 اصلی واقع در گلدره خيابان گلس�تان روبروی مجتمع گلدیس پاک 10   خریداری از مالک رس�می آقای عباس�علی 
ارغوانی   محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکيت صادر خواهد ش�د .تاریخ انتش�ار نوبت اول :97/9/10 و 

تاریخ انتشار. نوبت دوم :9/25/
97  اصغر منيعی  ریيس اداره ثبت اسناد و اماک پردیس

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فلقد سند رسمی

   برابر رای شماره 139760301081002284 مورخه2/ 4/ 97  هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه با معارض خانم مریم ریوندی   فرزند حس�ن  
بش�ماره شناس�نامه 2751  صادره از تهران    در شش دانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 212/27   متر مربع در قسمتی از 
پاک97 فرعی از  8 اصلی  واقع در بومهن ش�هرآباد خيابان فریبرز حبيبی بعد از پارک ش�وری کوچه بهاران   خریداری از مالک رسمی 
آقای سلطانعلی حبيبی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 

: 97/9/10و تاریخ انتشار. نوبت دوم :25/9/ 97
  اصغر منيعی  ریيس اداره ثبت اسناد و اماک پردیس

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فلقد سند رسمی

   برابر رای شماره 139760301081002412 مورخه9/ 4/ 97  هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه با معارض آقای مجيد بهرامی سرشت  فرزند 
مصطفی بش�ماره شناس�نامه 815  صادره از تهران    در ش�ش دانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 844/48    متر مربع در 
قسمتی از پاک98 فرعی از  8 اصلی  واقع در بومهن خيابان طائی کوچه شهيد پرورده کوچه شهيد اقتداری پاک 8 خریداری از مالک 
رسمی آقای صدراه بخششی محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس�ليم و پس از اخذ رس�يد . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت 

اول : 97/9/10 و تاریخ انتشار. نوبت دوم :25/9/ 97 
 اصغر منيعی  ریيس اداره ثبت اسناد و اماک پردیس

آگهی 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710096610101257 و شماره دادنامه مربوطه 9709976610100677 محکوم عليه بنام 
داریوش پوریان مهر معروف به قاوند محکوم اسس�ت به پرداخت مبلغ 209/640/000 ریال بابت اصل خواسته به مبلغ 5/483/400 ریال 
بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکيل بر اس�اس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام می گردد و خس�ارت تاخير تادیه از تاریخ 
سررس�يد لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن براس�اس تغييرات شاخص قيمت ها که از سوی بانک مرکزی تعيين و در زمان وصول 

محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید و هزینه نيم عشر دولتی در اجرا بر عهده محکوم عليه است .
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خرم آباد –کرم رضا هاشمی -دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی خرم آباد –مسعود سااری

آگهی فقدان سند مالکيت
 آقای محمد رضا ایمانی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 84 رشت مدعی شده است که سند مالکيت ششدانگ پاک 
ثبتی  به ش�ماره 13/299 واقع در بخش 11 رش�ت ش�ماره س�ند مالکيت 910364 در س�ال 96 به آقای محمد رضا ایمانی  صادرو تسليم 
گردیده که به علت جابجائی مفقود ش�ده اس�ت ، تقاضای صدور س�ند مالکيت المثنی را نموده است لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئين 
نامه  قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی  انجام معامله و یا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد مراتب  را 
ظرف مدت 10 روز از انتش�ار آگهی  به این اداره اعام ورس�يد دریافت نماید در غير اینصورت نسبت به صدور سند مالکيت المثنی وفق 

مقررات اقدام خواهد شد.
ح  5555   رئيس  ثبت اسناد و اماک ناحيه یک رشت- محسن ابراهيم زاده

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم بهمن ضياء بخش ش�لمانی به ش�ماره شناسنامه 2909 فرزند ابراهيم از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادوران ابراهيم ضياء بخش شلمانی /1151 فرزند یوسف در تاریخ 84/12/11 در شهرستان لنگرود فوت نموده است و 
ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند : بهمن ضياء بخش شلمانی شماره شناسنامه 2909 فرزند ابراهيم فرزند ذکور بهروز ضياء 
بخش شلمانی شماره شناسنامه 4258 فرزند ابراهيم فرزند ذکور  احمد ضياء بخش شلمانی شماره شناسنامه 4678 فرزند ابراهيم 
فرزند ذکور محمد ضياء بخش شلمانی شماره شناسنامه 34 فرزند ابراهيم فرزند ذکور معصومه ضياء بخش شلمانی شماره شناسنامه 
4102 فرزند ابراهيم فرزند اناث  بتول ضياء بخش ش�لمانی ش�ماره شناس�نامه 4318 فرزند ابراهيم فرزند اناث محترم رودخانه ای 
شلمانی شماره شناسنامه 2008 فرزند اسمعيل  همسر –زوجه  و به غير از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندراد اینک پس از ماحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان به شماره ... مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص 
اعتراض دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف لنگرود 

تسليم نماید در غير این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد .
ح   5556    قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی 

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم احمد تدریسی حسنی    به شماره شناسنامه 11  فرزند ابوالحسن  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که ش�ادوران ابوالحس�ن تدریسی حس�نی / 278  فرزند - در تاریخ 83/3/24 در شهرستان لنگرود فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه ش�ده اند : نعمت اه تدریس حس�نی شماره شناسنامه 6 فرزند ابوالحسن فرزند ذکور رحمت 
اه تدریس�ی حس�نی شماره شناسنامه 2 فرزند ابوالحسن فرزند ذکور احمد تدریس حس�نی شماره شناسنامه 11 فرزند ابوالحسن 
فرزند ذکور نادر تدریس�ی حسنی شماره شناس�نامه 6 فرزند ابوالحسن فرزند ذکور زهرا تدریس حسنی شماره شناسنامه 2 فرزند 
ابوالحس�ن فرزند اناث فریبا تدریس�ی حسنی شماره شناس�نامه 602 فرزند ابوالحس�ن فرزند اناث صفورا تدریسی حسنی شماره 
شناسنامه 12 فرزند ابوالحسن فرزند اناث فاطمه تدریس حسنی شماره شناسنامه 12 فرزند ابوالحسن فرزند اناث عذرا صادق نيای 
رودپشتی شماره شناسنامه 1047 فرزند باقی همسر –زوجه   و به غير از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندراد اینک پس از ماحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان به شماره ... مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص 
اعتراض دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف لنگرود 

تسليم نماید در غير این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد .
ح    5557   قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک قرچک

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون وماده 13 آئي�ن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبت�ی و اراضی و 
س�اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139760301051003198 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قرچک تصرفات مالکانه بامعارض متقاضي آقاي قنبر ذاکري فرزند یوسف بشماره شناسنامه 
20  صادره از س�واد کوه  در شش�دانگ یک باب خانه به مساحت 49 مترمربع پاک 4216 فرعی از 
53 اصلی واقع در قرچک خریداري از مالک رسمي آقاي صفر حنفي نژاد محرزگردیده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض ،دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1397/9/10         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25   
             م.الف 8835                      رئيس ثبت اسناد و اماک –  رضا النچري

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک قرچک

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون وم�اده 13 آئين نامه قان�ون تعيين تکليف وضعيت ثبت�ی و اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139760301051003009 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قرچک تصرفات مالکانه بامعارض متقاضي آقاي محمد رضا شرفي فرزند ميرزا محمد بشماره 
شناس�نامه 2 صادره از اليگودرز در شش�دانگ یک قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مس�احت 
73/12 مترمربع پاک 7051  فرعی از 53  اصلی واقع در قرچک خریداري از مالک رس�مي آقایان 
علي ش�اه پسندي و غامرضا شاه پسندي محرز گردیده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس�ليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10         تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/9/25   
 م.الف 8839                     رئيس ثبت اسناد و اماک –  رضا النچري

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک قرچک

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش�ماره  139760301051003193 هي�ات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقاي حسن گودیني فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 515 صادره 
از باختران درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 27/10 مترمربع پاک 12448 فرعی از 53 اصلی 
واقع در قرچک خریداري از مالک رس�مي آقاي عباس اردستاني محمدآبادي محرز گردیده است. 
لذا به منظوراطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 1397/9/10         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25
م.الف 8845                   رئيس ثبت اسناد و اماک –  رضا النچري

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون وم�اده 13 آئين نامه قان�ون تعيين تکليف وضعيت ثبت�ی و اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139760301060002789  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ورامين تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقاي غامرضا کتي پو فرزند احمد  بشماره 
شناسنامه 1774  صادره از گرمسار  در عرصه ششدانگ/ یک باب خانه / به مساحت 150 مترمربع 
پاک 2174 فرعی از  12 اصلی واقع در قریه خيرآباد ورامين خریداري از مالک رس�مي و مش�اعي 
متقاضي آقاي غامرضا کتي پو  در ازای سهم مشاعي محرز گردیده است. لذا به منظوراطاع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولين آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکيت صادرخواهد شد. تاریخ انتش�ار نوبت اول: 1397/9/10         

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25   
م.الف 443 ث                     رئيس ثبت اسناد واماک –  محمد رحيم پور رایني

آگهی احضار متهم 
     نظربه اینکه متهم س�يدمحمد ش�ریف الحسينی فرزند سيد ابراهيم به اتهام انتقال مال غير موضوع شکایت یونس توسلی ازسوی این 
شعبه بازپرسی تحت تعقيب ميباشد واباغ احضاریه به واسطه مجهول المکان بودن ایشان ممکن نگردیده لذا دراجرای ماده 174قانون آیين 
دادرسی درامورکيفری مراتب برای1نوبت دریکی ازجراید کثيراانتشار درج تاظرف یکماه ازتاریخ انتشار جهت پاسخگویی ودفاع ازاتهام 
انتس�ابی درپرونده کاسه 970227/شعبه 3بازپرس�ی واقع درگرگان خط کمربندی فلکه ترمينال دادسرای عمومی وانقاب حاضرگردند 

درغيراینصورت بصورت غيابی تصميم مقتضی اتخاذ خواهد گردید. 
568-بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی وانقاب گرگان-محمودنژاد

آگهی احضار متهم 
     نظربه اینکه متهم حسين هراتی به اتهام خرید مال مسروقه ازسوی این شعبه بازپرسی تحت تعقيب ميباشد واباغ احضاریه به واسطه 
مجهول المکان بودن ایش�ان ممکن نگردیده لذا دراجرای ماده 174قانون آیين دادرسی درامور کيفری مراتب برای1نوبت دریکی ازجراید 
کثيراانتشار درج تا ظرف یکماه ازتاریخ انتشار جهت پاسخگویی ودفاع از اتهام انتسابی درپرونده کاسه951250/شعبه 3بازپرسی واقع 
درگرگان خط کمربندی فلکه ترمينال داد سرای عمومی وانقاب حاضرگردند درغيراینصورت بصورت غيابی تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

گردید. 
567-بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی وانقاب گرگان-محمودنژاد

آگهی احضار متهم
   بدینوسيله به معراج اکبری که به اتهام توهين وایراد ضرب وجرح عمدی وتهدید با ساح سرد تحت کاسه 970953بایگانی/10دادیاری 
تحت تعقيب قرارگرفته است واباغ احضاریه به وی به واسطه عدم شناسایی نامبرده امکان پذیرنشده است بانشر آگهی دریکی از روزنامه 
های محلی وبرای یکنوبت احضار ميگردد پس ازدرج آگهی در روزنامه جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی درش�عبه10دادیاری دادسرای عمومی 

وانقاب گرگان حاضرشود درصورت عدم حضور طبق مقررات  غيابا رسيدگی واتخاذ تصميم خواهد شد.
566-دادیار شعبه10دادسرای عمومی وانقاب گرگان-منتظری المشيری

آگهی اباغ وقت رسيدگی
   خواهان سيدمهدی حسينی نژاد ف سيدحبيب بطرفيت خواندگان محمد حسن زنجانی طبسی ومحمد پوراکبر وغيره بخواسته اثبات 
مالکيت واثبات وقوع بيع تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان گرگان که جهت رسيدگی به شعبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خيابان 
شهيد بهشتی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهيد بهشتی ارجاع وبکاسه پرونده 9709980056300544بشماره بایگانی)4/97/699ح( 
ثبت گردیده ووقت رسيدگی آن 1397/11/7وساعت12شده است بعلت مجهول المکان بودن خواندگان)اشرف السادات مردمومن ونسرین 
مردمومن وزهره مردمومن ومنيره مردمومن وس�يداحمد مرد مومن فرزندان ابوطالب(ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیين 
دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثيراانتشار آگهی ميشود تا خوانده پس 
ازنش�رآگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودرقت مقررفوق 

جهت رسيدگی حاضرگردد.
576-منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

     آگهی اباغ شوندگان گرامی1-هاش م2-علی3-عقيله5-عفيفه 6-حفيظه 7-عثيمه8-
سمانه9-فاطمه همگی واعظی فرزندان محمد

   خواهان حسينعلی واعظی فرزند حسن دادخواستی بطرفيت شما بخواسته اثبات مالکيت واعام بطان معامله تقدیم دادگاههای عمومی 
وانقاب گرگان نموده است که بش�ماره 9709980059100306و9709980059900263و ش�ماره بایگانی10/97/362و97/722/شعبه دهم 
حقوقی ثبت وبه تاریخ 97/11/27س�اعت12ظهرتعيين وقت گردیده اس�ت به لحاظ مجهول المکان بودن شما ودرخواست خواهان مراتب 
برای یکنوبت درروزنامه آگهی تا پس ازاطاع در شعبه حاضروضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم درجلسه رسيدگی حاضرشوید. 
573-دفترشعبه10دادگاه حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت دادرسی دادخواست وضمائم به آق اویلی بهدوست
   خواهان فرهاد یوش�ن نژاد دادخواس�تی بطرفيت خوانده آق اویلی بهدوس�ت فرزند عرازدوردی بخواسته مطالبه طلب مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981741400234بایگانی970238/شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن ثبت ووقت 
رسيدگی مورخ1397/10/30ساعت10تعيين که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت در یکی ازجراید کثيراانتش�ار آگهی ميشود تا خوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار 
آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت ودروقت مقررفوق جهت 

رسيدگی در دادگاه حاضرگردد.
 563-مسئول دفترشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن-حسينی

آگهی اباغ دادخواست تجدید نظر خواهی
   بدینوس�يله ب�ه تجدید نظرخوانده قربانعلی توکلی فرزند غامرضا اباغ ميگردد تجدی�د نظرخواه حمزه توکلی فرزند غامرضا باوکالت 
ازحس�ين آزاد دادخواس�تی مبنی برتجدید نظر خواهی ازدادنامه ش�ماره 9709970056501093 بایگانی960981/صادره ازشعبه 6دادگاه 
عمومی حقوقی گرگان تقدیم این دفترنموده که نظربه مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده قربانعلی توکلی فرزند غامرضا بدینوسيله 
موارد فوق به نامبرده اباغ ميگردد تا ظرف ده روز ازتاریخ انتشار آگهی به دفترشعبه 6حقوقی مراجعه نموده وبا ماحظه ودریافت نسخه 
ثانی دادخواست وضمایم چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دفترتقدیم نماید درغيراینصورت پرونده بدون پاسخ تجدید نظرخواهی به دادگاه 

تجدید نظر استان گلستان ارسال ميگردد.
581- مدیردفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ دادخواست وضمائم تجدید نظر خواهی به 
   بدینوسيله به تجدید نظرخوانده مجهول المکان سيد جواد اشرفيون فرزند سيد محمود اباغ ميگردد تجدید نظرخواه پهلوان جان زیان 
فرزند شيخی دادخواست تجدید نظرخواهی بطرفيت تجدید نظرخوانده مجهول المکان سيد جواد اشرفيون فرزند سيد محمود نسبت به 
دادنامه ش�ماره970579درپرونده کاسه930938/شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی گنبد تقدیم که طبق موضوع ماده 73و346قانون آئين 
دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوایح یکنوبت دریکی ازجراید کثيراانتش�ار آگهی ميگردد 
تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روزپس ازتاریخ انتشارآگهی به دفترشعبه دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست وضمایم تجدید نظرخواهی را دریافت وچنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید درغيراینصورت پس ازانقضاء مهلت 

مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.
124-دفترشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبدکاووس

اجرائيه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم شرکت تعاونی اعتباری اميد جلين گرگان درحال تصفيه با وکالت مع الواسطه موسسه اعتباری کاسپين 
نشانی استان گلستان شهرستان گرگان جلين خيابان امام رضا شرکت تعاونی اعتباری اميد جلين)کاسپين(با مدیریت علی نعيمی وعلی 
ساعی راد وبا وکالت نمایندگی غامرضا پایين محلی مشخصات محکوم عليه/محکوم عليهم1-علی اکبر ثناگو نام پدر حسن2-غامرضا 
هراتی کول نام پدرعليرضا نشانی استان گلستان شهرستان گرگان سرخنکاته مسکن مهر کوچه2بلوک4محکوم به:بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه بشماره بایگانی970023وشماره دادنامه مربوطه 9709970056100343محکوم عليم تضامنی محکومند بپرداخت مبلغ 
س�يصد ميليون ریال بابت وجه چک بعنوان اصل خواس�ته ومبلغ یازده ميليون ویکصد وده هزارریال بعنوان خسارت دادرسی وهمچنين 
بپرداخت خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ مندرج درسند تجاری1394/07/19تازمان پرداخت براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران وحق الوکاله وکيل)طبق تعرفه قانونی(که 2مورد اخير در اجرای احکام مدنی محاسبه ميگردد درحق محکوم له وصول نيم 
عش�ر دولتی بعهده دایره اجرا ميباش�د محکوم عليه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجرایيه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 
34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تيفا محکوم به ازآن ميس�ر 
باش�د چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجرایيه نداند باید ظرف30روزکليه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقيمت همه اموال منقول 
وغيرمنقول بطور مشروح برميزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات 
دقيق حسابهای مذکور وکليه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکليه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونيزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع 
تغيير دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضميمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم 
له بازداش�ت ميشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکوميت مالی1394(4-خودداری محکوم عليه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار 
ازاجرای حکم حبس تعزی�ری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق.م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی1394(5-انتق�ال مال بدیگری بهرنحو باانگيزه فرار ازادای دین به نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب 
مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات ميش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای محکوميت مالی1394(6-
چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محکوم عليه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثيقه یامعرفی کفيل 

توسط محکوم عليه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکوميت مالی1394(
575-رئيس شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان-صادقی

مفقودی
 برگ سبز خودرو وانت نيسان به شماره انتظامی 96- 932س16  به رنگ آبی – روغنی 
مدل 1389 شماره موتور 550502  شماره شاسی NAZPL140TBN257804 متعلق 

به حسن رضائيان مفقود گردیده و از درجه ا عتبار ساقط می باشد. 

مفقودی
سند کمپانی خودرو مينی بوس  عمومی به شماره انتظامی 86- 425ع16 به رنگ سفيد 
آبی  مدل 1360 ش�ماره موتور 33491110057213  شماره شاسی 37939150407263  

متعلق به عباسعلی زرگر مفقود گردیده و از درجه ا عتبار ساقط می باشد. 
سمنان 

آگهی مفقودی
ب�رگ س�بز خ�ودرو : ليف�انX 60 هاچ بگ تي�پ AT مدل 95 به ش�ماره ش�هربانی 
شاس�ی  ش�ماره    LFB479Q3K160100285 موت�ور  ش�ماره  343ق26    -35
NAKSG4321DB136964 به نام  اس�ماعيل قویدل  بهنق  مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
مراغه 

شرح روزنامه 
  شاکی علی کوليوند فرزند  پيرمحمد شکوائيه ای عليه متهم  ليا خليل ارجمندی  فرزند حسينعلی به اتهام کاهبرداری   مبلغ 940000  
تومان تقدیم دادسرای   عمومی و انقاب  شهرستان کنگاور نموده که با صدور  کيفرخواست جهت رسيدگی  به شعبه 102 دادگاه کيفری 
دو شهرس�تان کنگاور واقع در استان کرمانشاه – شهرس�تان کنگاور – بلوار شهيد چمران – ابتدای  شهرک مهردشت ارجاع و به کاسه 
9409988375300723  ثبت گردیده که وقت رس�يدگی آن 1397/11/02  س�اعت 09:30 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المکان 
بودن متهم  و  درخواست شاکی و به تجویز  ماده 344  قانون آئين دادرسی کيفری مصوب 1392 و دستور دادگاه مراتب یکنوبت در یکی از 
جر اید کثير اانتشار  آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی  و اطاع  از مفاد  آن به دادگاه مراجعه  و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه 

دوم کيفرخواست را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. 
4348  مدیر دفتر دادگاه  کيفری شعبه 102 دادگاه کيفری دو  شهرستان  کنگاور – سيروس 
خزایی 

آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای مجيد ملکی فرزند  علی نظر 
  خواهان آقای محمد شریف فدائی دادخواستی به طرفيت خوانده   آقای مجيد ملکی  به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709988603400257  شعبه 34 حقوقی شورای حل اختاف شهرستان کرمانشاه  ثبت و وقت 
رسيدگی  مورخ 97/11/6 ساعت 9 صبح تعيين  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثير اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
دبير شعبه 34  حقوقی مجتمع  شورای حل اختاف شهيد بهشتی شهرستان کرمانشاه 

مفقودی
اینجان�ب اس�ماعيل قوی�دل بهنق  مالک س�واری ليف�انX 60 هاچ ب�گ تيپ AT م�دل 95 به 
ش�ماره ش�هربانی 35- 343ق26  و ش�ماره شاس�ی NAKSG4321DB136964 شماره موتور 
LFB479Q3K160100285 بعلت  فقدان س�ند کمپانی تقاضای رونوش�ت 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 کيلومتر 14 اتوبان تهران کرج، شهرک پيکان شهر 
ساختمان سهند – سمند 5 طبقه  1 مراجعه نمایند، بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق  

ضوابط  مقرر اقدام خواهد شد. 
مراغه

دادنامه 
ش�ماره پرونده ها: 9609981753100968  و 9709981753100178، پرونده های کاسه   9609981753100968  و 9709981753100178 
بایگانی 960990 و  970180  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان بندر ترکمن  تصميم نهایی  شماره 9709971753100793   خواهان 
ها: 1. خانم   منا خليلی نيا  فرزند رحيم به نشانی  ا ستان گلستان  شهرستان  گرگان  شهر گرگان ترمينال خانه های شرکت اداره برق  بلوک 
7 طبقه اول  2. آقای بهروز ایری فرزند  انه بردی با وکالت آقای عبدالرحمان  قزل فرزند نظر به نشانی  ا ستان گلستان بندر ترکمن  بندر 
ترکمن  خ 13  آبان دادگس�تری  س�اختمان و کاء قزل  خواندگان: 1. آقای بهروز ایری فرزند انه بردی به نشانی استان گلستان شهرستان 
ترکمن  شهر بندر ترکمن روستای سی  جوال  خيابان مخابرات جنب   مدرسه دخترانه راحله  2. دفتر ا زدواج  8  بندر ترکمن به نشانی خ 
پاسداران 10  اواسط خيابان  3. خانم منا خليلی  نيا  فرزند رحيم با وکالت آقای  اصغر گشتاسبی  فرزند  قربانعلی  به نشانی استان گلستان  
شهر بندر ترکمن   خيابان بلوار ازادی آزادی  12 روبروی دادگستری  4.  آقای مجتبی حسن زاده فرزند محمدحسين به نشانی مجهول المکان 
واخواسته ها: 1.   مطالبه  مهریه  به تاریخ 97/7/23 در وقت نظارت جلسه شعبه اول دادگاه حقوقی بندر ترکمن   به تصدی ا مضا کننده ذیل 
تشکيل است پاک  فوق تحت نظر است دادگاه با بررسی و ماحظه محتویات پرونده  ختم رسيدگی  را ا عام و به شرح زیر  مبادرت به صدور 
رای  می نماید. رای  دادگاه در خصوص واخواهی  آقای بهروز ایری  فرزند انه بردی با وکالت  عبدالرحمان قزل به طرفيت  خانم منا  خليلی 
نيا  فرزند رحيم  به خواسته  واخواهی  نسبت به دادنامه شماره 9609971753101290  شعبه اول دادگاه  عمومی بندرترکمن و دعوی طاری   
آقای عبدالرحمان قزل به وکالت از بهروز ایری به طرفيت  1.منا خليلی نيا فرزند رحيم با وکالت  آقای ا صغر گشتاسبی  2.  مجتبی  حسن 
زاده فرزند محمدحس�ن 3.  دفتر ازدواج  ش�ماره 208 بندر ترکمن بدین توضيح که و کيل خواهان طاری در برگ دادخواست اظهار داشت 
»حسب اظهارات  موکل  خوانده    ردیف اول در دفترخانه  ازدواجی در زاهدان در حا لی که موکل   حضور فيزیکی نداشته صيغه عقد نکاح 
فی مابين خود و موکل جاری ساخته  است سپس مدرکيه عادی ازدواج  91/10/24  را با خود نزد  موکل آورده و به وی اعام داشته که عقد   
نکاح فی مابين ما جاری گشته و این مدرکيه را امضا  کن  موکل هم مدرکيه را امضا نموده است و این در حالی است که موکل در هنگام عقد 
در دفترخانه حضور  نداشته و به شدت منکر صيغه نکاح می باشد به فرض جری صيغه  نکاح فيمابين موکل و خوانده  که امری محال است 
چرا موکل در  دفترخانه حضور نداشته چنانکه مستحضرید عقد نکاح با ایجاب و قبول واقع می شود و موکل باید  در  دفترخانه حاضر و عقد 
نکاح را قبول کند سابق بر آن  خوانده  محترمه در تاریخ 91/9/11  مدرکيه ازدواج  عادی مورخ 91/9/11  با خوانده  دوم ازدواج نموده و به عقد 
وی درآمده است   به عبارت دیگر خوانده  ردیف اول  در زمان عقد ا زدواج با موکل بر  فرض صحت  در عقد خوانده  ردیف دوم بوده است و 
خوانده   محترمه  این ا مر را به موکل اطاع نداده و موکل به هيچ عنوان از این امر که خوانده  ردیف اول با دیگری سابقا  ازدواج نموده ودارای 
همسر دیگری  می باشد اطاعی نداشته است که چنين عقد ازدواجی  از نظر قوانين و مقررات  باطل فلذا تقاضای رسيدگی  شایسته قانونی 
و صدور حکم بر ابطال  سند ازدواج فی مابين موکل و خوانده  ردیف اول بشرح دادخواست را دارم  همچنين وکيل خواهان  دعوی طاری 
در جلسه دادرسی 97/5/14 اظهار داشت در توضيح  و تکميل  دادخواست الزم به ذکر است که منظور از تقاضای صدور حکم به ابطال سند 
ازدواج   فيمابين موکل و  خوانده  ردیف اول همان سند نکاحيه عادی تنظيمی مورخ 91/10/24 می  باشد در تکميل  توضيحات به استحضار 
می رساند برابر سند نکاحيه عادی مورخه 91/10/24  زوجه مدعی جاری شدن  عقد نکاح فی مابين خود و موکل  گردیده است و موکل  نيز 
با توجه به اعتماد و اطمينانی  که به زوجه  داش�ته اس�ت پس از ماحظه س�ند   عادی  مذکور  آن را امضا و بعد  از صدور حکم دادخواست 
در دفترخانه ا زدواج  رسمی نيز حاضر و امضا نموده است  حال بحث اصلی اینجاست که موکل اخيرا متوجه شده است که زوجه در تاریخ 
91/9/11  طبق سند نکاحيه  عادی پيوست دادخواست  با  شخصی به  نام مجتبی حسن زاده ازدواج نموده است که این سند  عا دی نيز  در 
نزد همان  شخصی که سند  عادی 91/10/24 تنظيم گردیده ا تفاق ا فتاده است که  عاقد شخصی به  نام نوراحمد لکزایی  به نام  امام جماعت  
همان محل بوده بنابراین حرف موکل این است که در زمانيکه مدرکيه مو رخ 91/10/24 فيمابين ایشان و زوجه تنظيم شده است زوجه در  
عقد دائم  شخص  دیگری بوده بر همين اساس تقاضای رسيدگی  و صدور حکم بشرح خواسته را دارم« سپس  آقای گشتاسبی وکيل خوانده  
ردیف اول دعوی طاری دفاعا بيان  داشت مستند  دعوی موکله اینجانب در رابطه با مطالبه  مهریه سند  ازدواج رسمی تنظيمی در دفتر ا 
سناد به شماره ترتيب 3649- 93/17/9  می با شد لذا طرح دعوی در رابطه با ابطال سند ازدواج به موجب یک سند عا دی فاقد وجاهت بوده 
که در پاسخ به اظهارات  همکار محترم  عرض می گردد که سند رسمی  ازدواج توسط خواهان  آقای بهروز ایری امضا شده است و قبول به  
عقد نموده است لذا دعوی یاد شده با این  عنوان  وجاهت قانونی ندارد و در خصوص  اظهارات  همکار محترم  در ا دامه دادخواست در رابطه 
با ازدواج با شخص دیگر  به نام  مجتبی   حسن زاده عرض می گردد ا ستناد  دعوی یاد شده یک فقره برگه  عا دی که به گواهی فاقد  مهر و 
شماره ثبت رسيده است و موکله اینجانب   منکر وجود چنين سندی می باشد متعاقبا  آقای  عبدالرحمان قزل بيان داشت سند مذکور  توسط 
عاقد و تنظيم کننده آن مورد تایيد و گواهی قرار گرفته است  و اصل آن نزد شخص نامبرده بوده و برای احراز  اصالت   مدرکيه مورد  ادعا 
به شهادت شخص آقای نور احمد لکزایی )در مقام  عاقد(  استناد می نماید. دادگاه با توجه به محتویات پرونده  نظر به اینکه    مدرکيه مورد 
ادعای    خواهان  دعوی طاری صرفا مدرکيه  عادی غير مصدق بوده که مورد انکار شدید خوانده  ردیف اول دعوی طاری  خانم منا خليلی نيا  
واقع گردیده و از سویی بر اساس ماده 96  قانون آئين دادرسی  مدنی اصل  مدرکيه می بایست از سوی خوانده   ارائه می گردید که چنين 
امری محقق  نشده است فلذا مدرکيه موصوف از اعداد دائل خارج بوده و  و کيل خواهان   دعوی طاری صرفا بيان داشته جهت اثبات ادعا 
به شهادت آقای  ا حمد لکزایی  در مقام عاقد استناد می نمایم از  سویی  در دعاوی غير مالی برابر بند الف ماده 230  قانون آئين دادرسی  
مدنی نصاب شهادت دو مرد بوده که در   فرض تعرفه شاهد مذکور از سوی خواهان  نظر به اینکه  نصاب  گواهی  گواه وفق ماده مذکور مکفی 
نبوده از اینرو دعوی خواهان طاری را غير وارد تشخيص و مستندا به ماده 197  قانون آئين دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی حکم به بطان دعوی صادر و  ا عام می نماید و در  خصوص  دعوی واخواهی با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه  واخواه  در جهت 
رد ا دعای خواهان  بدوی دليل و مدرکی که بيانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه ننموده لذا به استناد ماده 305  قانون آئين 
دادرسی مدنی ضمن رد  واخواهی بنا به ا ستدال و مستندات مذکور در رای  واخواسته حکم به تایيد دادنامه معترض عنه را صادر و اعام 

می دارد.   رای صادره حضوری و ظرف  20 روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر  در محاکم محترم  تجدید نظر استان گلستان خواهد بود. 
956 دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بندر ترکمن 

رای دادگاه 
بایگانی: 970635  در خصوص اتهام  آقای آقایان اصغر احمدی، علی قربانی، محمد رحيمی، اسماعيل حسينی، روح اله احمدی فرزند رحيم،   
اکبر احمدی  فرزند  محمد، اميد ا حمدی و احمد  احمدی دائر بر  مشارکت در تخریب عرصه زراعی به مساحت هشت و نيم هکتار از طریق 
ش�خم و ش�يار  برای بدست آوردن ریشه گياه شيرین بيان بدون مجوز قانونی موضوع شکایت شاکی خصوصی  آقای حسن یزدانی فرزند  
محمد با توجه به  اینکه  پس از ارسال پرونده به دادگاه فقط شاکی در  جلسه رسيدگی  دادگاه حاضر  شده است و اظهارات ایشان اخذ شده 
است و شاکی در جلسه رسيدگی  دادگاه بيان داشته است که عرایض به شرح سابق است تقاضای مجازات متهمين به اتهام   مشارکت در 
تخریب عرصه زراعی  به مساحت  هشت و نيم هکتار از طر یق شخم و شيار برای بدست آوردن ریشه شيرین بيان بدون مجوز قانونی  را  
دارم ضمنا شهودم را در دادسرا حاضر نمودم که اظهارات ایشان اخذ شده است و   دادگاه از شاکی سوال نموده است  که با توجه به  اینکه  
گواهان شما در  مرحله دادسرا اسامی متهمين  را بيان نداشته اند در این خصوص  چه دليلی دارید که متهمين مذکور  اقدام به تخریب عرصه 
زراعی  شما نموده اند؟ و شاکی  بيان داشته است که دایل من هم ان است که  در  دادسرا بيان کردم افراد مذکور برای شرکت شيرین بيان 
کار می کردند و همچنين در پرونده کاسه 96/771 از شعبه اول شورای حل اختاف نيز متهمين بابت تخریب زمين به پرداخت  خسارت 
محکوم ش�ده اندو تصویری از رای ش�ورای حل اختاف  منضمن پرونده شده است و با ماحظه اوراق پرونده و اظهارات گو اهان شاکی در 
مرحله تحقيقات  دادسرا مشخص می گردد که گواهان تعرفه شده شاکی نام متهمين را  نمی دانستند و احدی از گواهان شاکی به نام آقای 
عبدالباقی قربانی در صفحه 14 پرونده بيان داشته ست که مشاهده کردم که دو نفر با دو تراکتور در زمين آقای یزدانی در حال شخم و شيار 
هستند و با آنها صحبت کردیم که چرا شخم می زنيد که جواب ما را ندادند و  به کار خودشان ادامه دادند و همچنين دیگر شاهد  شاکی به 
نام آقای اميدعلی زاده در صفحه 17 پرونده  در پاسخ  دادیار محترم مبنی بر ا ینکه تعداد مشتکی  عنه چند نفر بوده و آیا  نام و مشخصات 
آنها را می دانيد بيان داشته است که تعداد دو تراکتور بودند و یک نفر هم پشت تر اکتور شيرین بيان جمع می کرد و خصوص  آنها را نمی 
دانم و کا سه نفر بودند و در پرونده حقوقی  که تصویر دادنامه آن منضم پرونده شده است نيز آقای  حسن یزدانی به طرفيت   آقایان  اصغر 
احمدی فرزند محمد 2.  علی قربانی  3. محمد رحيمی  4. اسماعيل حسينی  5. روح اله ا حمدی فرزند رحيم  6.   اکبر احمدی فرزند  محمد 
و شرکت شيرین بيان شيراز عصاره دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت بابت تخریب زمين مطرح نموده است که خواندگان  به صورت 
غيابی محکوم  به پرداخت خس�ارت ش�ده اند و در پرونده حال حاضر بر عليه  آقایان اميد احمدی و احمد احمدی شکایت تخریب مطرح 
نشده است و بر عليه آقای علی قربانی که شکایت تخریب مطرح شده است دادخواست حقوقی مبنی  بر مطالبه خسارت مطرح نشده است 
و همچنين شاکی در  اظهارات خود در دادگاه بيان داشته است که متهمين برای شرکت شيرین بيان کار می کرده اند که با این وصف که ا 
یشان کارگر شرکت مذکور بوده اند و به لحاظ فقدان سوء نيت  نمی توان جنبه کيفری بر عمل ا یشان متصور گردید و از سوی دیگر گواهان 
شاکی نيز دقيقا تعداد متهمين و مشخصات ایشان را بيان  نداشته اند لذا با تفاصيل مذکور به لحاظ فقد ادله  کافی اتهام انتسابی به متهمين 
وارد نبوده و نهایتا ش�اکی از طریق حقوقی می تواند احقاق حق نماید. در نتيجه به اس�تناد ماده 4 قانون آئين دادرسی  کيفری و اصل 37 
قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسامی  1392 رای بر برائت متهمين صادر می گردد. رای صادر شده   حضوری است و ظرف بيست 

روز پس  از اباغ قابل اعتراض  در محاکم محترم  تجدید نظر استان گلستان می باشد. 
531 رئيس شعبه  اول دادگاه  عمومی حقوقی  شهرستان  مراوه تپه
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر  رای شماره 139760319014004558 - 97/08/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س�ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جيرفت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ضرغام کریمی 
فرزند عليجان  به ش�ماره شناس�نامه 2 صادره از جيرفت در شش�دانگ یک قطعه باغ مرکباتی مشتمل بر ساختمان به مساحت 215340 
مترمربع پاک - فرعی از 1862- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک – فرعی از 1862- اصلی قطعه 5 واقع در اراضی سرنراب دلفارد جيرفت 
بخش 34 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عليجان کریمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. تاریخ 

انتشار نوبت اول : 1397/09/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25 
1041 م/الف جواد فاریابی- رئيس ثبت اسناد و اماک جيرفت
2- آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر  رای شماره 139660319014005131 - 96/08/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جيرفت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم حليمه شریفی فرزند محمدحسين  
به شماره شناسنامه 167 صادره از جيرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1284/35 مترمربع پاک 379 فرعی از 556- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پاک 23 فرعی از 556- اصلی قطعه 5 واقع در اراضی قنات محمدشاه ساردوئيه جيرفت بخش 34 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای گل بانو شریفی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/11 تاریخ 

انتشار نوبت دوم : 1397/09/25 
1040 م/الف جواد فاریابی- رئيس ثبت اسناد و اماک جيرفت
3- آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر  رای شماره 139760319014004557 - 97/08/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جيرفت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد رفيعی ساردوئی فرزند 
کوچکعلی  به ش�ماره شناس�نامه 34 صادره از جيرفت در شش�دانگ یک باب خانه و باغچه به مس�احت 296 مترمربع پاک - فرعی از 
1213- اصل�ی مفروز و مجزی ش�ده از پاک – فرعی از 1213- اصلی قطع�ه 6 واقع در اراضی قنات مومن دلفارد جيرفت بخش 34 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد کمالی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکيت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 

1397/09/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25 
1038 م/الف جواد فاریابی- رئيس ثبت اسناد و اماک جيرفت
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512/61رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم الهام رحمانی دارای شناسنامه شماره 0840104367 به شرح دادخواست به کاسه 970443 ح1 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان رحمان رحمانی به شناسنامه 7779 در تاریخ 1373/4/27 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- الهام رحمانی به ش.م 0840104367  متولد 1372/6/26 صادره 
فریمان فرزند متوفی2- فاطمه عباس پورسهل آبادی به ش.م 0731278151  متولد 1352/6/3 صادره تربت جام همسر متوفی3- عيدمحمد 
رحمانی به ش.م 0732085391  متولد 1325/6/12 صادره تربت جام پدر متوفی4- کنيز محسنی به ش.م 0848738187  متولد 1330/1/1 
صادره فریمان مادر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/62آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم صدیقه اکبری فرزند رجبعلی طی کاسه پرونده 3/97/683 دادخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته رجبعلی اکبری 
فرزند غامرضا به ش.ش 1 مورخه 1397/4/23 مرحوم ش�ده و ورثه حين الفوت عبارتند از 1- رقيه عوضی همس�ر متوفی 2- علی اکبری 
فرزند متوفی 3- اعظم اکبری فرزند متوفی 4- مرضيه اکبری فرزند متوفی 5- صدیقه اکبری فرزند متوفی 6- اکرم اکبری فرزند متوفی 
7- فاطمه اکبری فرزند متوفی ؛ اینک درخواست مزبور یک نوبت آگهی تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم واا گواهی صادر خواهد شد.97/100/1293
رئيس شعبه سوم شورای حل اختاف سبزوار

512/63آگهی اباغ دادخواست و وقت رسيدگی
بدینوس�يله به آقای حس�ن ایرانی فرد فرزند علی فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای محمد حسن آگاه بيمرغی دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما به شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان گناباد ارائه و به کاسه 970075 ثبت و برای روز شنبه مورخه 
1397/11/06 ساعت 10 وقت رسيدگي تعيين گردیده است، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثيراانتشار درج 
ميگرد. شما می توانيد قبل از رسيدگی به دبيرخانه شورای حل اختاف شعبه یک شهرستان گناباد مستقر در مجتمع شماره یک به نشانی 
خيابان امام خمينی –روبروی پمپ بنزین مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت 

رسيدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غيابا رسيدگی خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/64آگهی اباغ دادخواست و وقت رسيدگی
بدینوسيله به زهره سيدآبادی فرزندعباسعلی مجهول المکان اباغ می شود جعفر محمدزاده داخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
شما به این شورا ارائه و به کاسه 1/97/745 ثبت و برای مورخه 1397/10/29  ساعت 16/30 وقت رسيدگی تعيين گردیده. لذا مراتب یک 
نوبت در این روزنامه درج می گردد شما می توانيد قبل از رسيدگی به این شورامراجعه و ضمن ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسيدگی در شورا حاضر شوید.97/100/1349
دبير شعبه یک شورای حل اختاف سبزوار

512/65آگهی اباغ دادخواست و وقت رسيدگی
بدینوسيله به روح اله قلعه نوی فرزند حسين مجهول المکان اباغ می شود هادی فهيمی حسين پور داخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفيت شما به این شورا ارائه و به کاسه 599-97-8  ثبت و برای مورخه 1397/11/1  ساعت 16/15 وقت رسيدگی تعيين گردیده. لذا 
مراتب یک نوبت در این روزنامه درج می گردد شما می توانيد قبل از رسيدگی به این شورا مراجعه و ضمن ارائه آدرس جدید خود نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسيدگی در شورا حاضر شوید.97/100/1319
دبير شعبه هشت شورای حل اختاف سبزوار

512/66رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حميد نادری دارای شناسنامه شماره 0779865200 به شرح دادخواست به کاسه 97/270 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان یوسفعلی نادری به شناسنامه 569 در تاریخ 1396/11/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- حدیث نادری فرزند یوس�فعلی به ش.م 0770175171 ت.ت 1375/2/18 
فرزند متوفی 2- هوشنگ نادری فرزند یوسفعلی ش.ش 12 ش.م 0779728386 ت.ت 1362/9/20 فرزند متوفی 3- حميد نادری فرزند 
یوس�فعلی ش.ش 891 ت.ت 0779865200 ت.ت 1364/6/30 فرزن�د  متوف�ی 4- گلی پور مرادی فرزند آدینه گل�دی ش.ش 576 ش.م 
0778906515 ت.ت 1341/1/3 همس�ر متوفی؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئيس حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان درگز

511/67آگهی
خواهان/ خواهان ها یونس شماعی باغدار فرزند کاظم دادخواستی به طرفيت خوانده احمد سياح اتين فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 790219 مورخ 1390/03/26 به مبلغ 8/000/000 ریال تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت 
رس�يدگی به ش�عبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شمار سه شهرستان مشهد واقع در مشهد � بين قرنی 22 و 24 و به کاسه 970803 
ثبت گردیده که وقت رسيدگی آن مورخه 1397/11/09 ساعت 9 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثيراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � 
منوره ساقی

511/68آگهی اباغ اجرائيه
شماره بایگانی: 961082. بدینوسيله پيروآگهی های قبلی به محکوم عليه آقای علی اصغری فرزند اصغر فعا مجهول المکان اباغ می شود 
در مورد دادخواست خانم زهرا ایل بيگی اخلمد فرزند رحمت اله عليه آقای علی اصغری بخواسته مطالبه نفقه فرزند، بموجب اجرائيه شماره 
9710425113800194 مورخه 97/09/18 صادره از شعبه 25 دادگاه خانواده مشهد محکوم عليه محکوم است به 1� پرداخت نفقه فرزند مشترک 
به نام ایليا از قرار ماهانه مبلغ 250 هزار تومان در حق محکوم له 2� پرداخت هزینه اجرا محکوم گردیده است لذا مراتب فوق مواد 9� 118� 
119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه کثيراانتشار آگهی ميگردد این اجرائيه ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد 

شد پس از این برای عمليات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائيد.
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهيد مطهری شهرستان مشهد )43 خانواده سابق(

511/69آگهی  اجرائيه
محکوم له: آزاده اوجی. محکوم عليه: پدرام اشرفی. پيروآگهی های منتشره در جراید بدینوسيله به پدرام اشرفی که مجهول المکان می باشد 
اباغ می ش�ود طبق اجرائيه صادره از ش�عبه 4 دادگاه خانواده مشهد در پرونده کاس�ه 4/970238 به موجب دادنامه 9709975114000544 
محکوم عليه محکوم است به تهيه مسکن و اثاث البيت مستقل و مناسب برای زندگی مشترک و پرداخت ماهانه 700 هزار تومان از  1397/3/19 
به بعد بابت سایر امور نفقه زوجه بدون هزینه مسکن تا 1397/5/2 و از این تاریخ به بعد به پرداخت ماهانه 15000000 ریال بابت کل امور نفقه با 
هزینه مسکن و اثاث البيت درحق زوجه بدیهی است از زمانی  که زوج مسکن و اثاث البيت مستقل و مناسب تهيه نماید و در اختيار زوجه برای 
زندگی مشترک قرار دهد ماهانه 800 هزار تومان از نفقه مذکور کسر خواهد شد + پرداخت مبلغ چهل هزار تومان بابت نيم عشر دولتی با توجه 
به غيابی بودن حکم، اجرای حکم غيابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامين متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائيه به محکوم عليه  
می باشد لذا مفاد اجرائيه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثيراانتشار درج می 
گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائيه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهيد مطهری شهرستان مشهد )45 
خانواده سابق( � مریم بازگيری

511/70آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم محمد محمودیان فرزند 
عبدالحسين

خواهان خانم مرضيه خاکشور اقدرگی دادخواستی به طرفيت خوانده آقای محمد محمودیان به خواسته طاق به درخواست زوجه مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709985114000418 شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهيد مطهری شهرستان مشهد ) 45 
خانواده سابق( ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/10 ساعت 10 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر  گردد.
مدیر دفتر دادگاه  حقوقی شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهيد مطهری شهرستان مشهد )45 
خانواده سابق( � مریم بازگيری

511/71آگهی اباغ معرفی داور
خواهان زهرا ولی پور دادخواستی به طرفيت خوانده طالب کاظمی ریک به خواسته طاق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که 
جهت رسيدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی ) خانواده( مجتمع قضایی شهيد مطهری دادگستری شهرستان مشهد واقع در مشهد � بلوار 
شفا نبش شفا 30  ارجاع و به کاسه 3/970679 ثبت گردیده و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امورمدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و ظرف 
مهلت مقرر یک هفته نسبت به معرفی داور واجد شرایط خود که از اقارب و حداقل سی سال تمام آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی 

و متاهل باشد اقدام و در این شعبه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهيد مطهری شهرستان مشهد � صمدی

511/72آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيرو آگهی های قبلی به آقای مهدی تحققی عرب فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم معصومه 
رمضانی فرزند عيد محمد پرونده کاسه 29/970501 به خواسته نفقه محکوم شده اید مراتب بدینوسيله در روزنامه درج می گردد رای صادره 

غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهيد مطهری شهرستان مشهد � اکرم زارع پور طرقی

511/73آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيرو آگهی های قبلی به آقای / حامد عارفی مسکونی فرزند مهدی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم 
فاطمه شيرزاد فرزند علی عليه شما بخواسته طاق به موجب حکم شماره 9709977586401002 در پرونده کاسه 14/970581 دادگاه خانواده 
مشهد به طاق همسرتان محکوم شده اید. مراتب بدینوسيله در روزنامه درج می گردد رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهيد مطهری شهرستان مشهد � ذاکری
511/74آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به مریم  حيدری و فاطمه شيرخانی و حجت اه 

احمدی
کاسه پرونده 14/970984 دادگاه خانواده مشهد. وقت رسيدگی: 1397/11/2 ساعت 10/45 صبح. خواهان: علی کبریتی فرزند عباس. خوانده: 
مریم حيدری و فاطمه شيرخانی و حجت اه احمدی. خواسته: اثبات نسب. خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای خانواده مشهد نموده که 
جهت رس�يدگی به ش�عبه  14 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده و وقت رسيدگی تعيين ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به 
درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسيدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغ به وسيله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهيد مطهری شهرستان مشهد � ذاکری

511/75آگهی  
محکوم له: فاطمه فاحی نسب. محکوم عليه: بهمن نعمتی. پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به آقای بهمن نعمتی فرزند ابوالفضل که 
مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائيه صادره از شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد در پرونده کاسه 20/970086 به موجب دادنامه 
9709977587000398 مورخ 1397/5/3 محکوم عليه محکوم است به پرداخت تعداد 25 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت بخشی از مهریه و 
پرداخت مبلغ 13/856/000 ریال بابت هزینه های دادرسی در حق محکوم لها و پرداخت نيم عشر دولتی. بدیهی است با توجه به غيابی بودن 
حکم، اجرای حکم غيابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامين متناسب از محکوم له ، یا اباغ واقعی اجرائيه به  محکوم عليه می باشد لذا 
مفاد اجرائيه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثيراانتشار درج ميگردد تا ظرف ده 

روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام  گردد.
مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهيد مطهری شهرستان مشهد � محبوبه محمود آبادی

511/76آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيرو آگهی های قبلی به آقای مسعود سقا عيدگاهی فرزند حسين فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم 
سکينه ميرنژاد فرزند محمد کاظم بطرفيت شما بخواسته طاق بموجب حکم 9709977587001000 در پرونده کاسه 970077 ضمن حکم 
به احراز شرایط اعمال وکالت در طاق زوجين فوق الذکر را صادر نموده و به زوجه اجازه اعمال وکالت در طاق را می دهد تا با مراجعه به یکی 
از محاضر رسمی ثبت طاق و حق توکيل به غير اصالتا از سوی خودش و وکالتا از سوی زوج با بذل کل مهریه خود را با طاق خلع مطلقه 
نماید. و جهيزیه با قرا زوجه از بين رفته و نفقه ایام عده ندارد و نسبت به سایر حقوق مالی زوجيت ادعایی ندارد و 2 فرزند مشترک دارند 
که بالغ و اختيار با خودشان است و ارائه تست عدم بارداری از سوی زوجه به محضر طاق الزامی است. و در صورت امتناع زوج از حضور در 
دفترخانه سردفتر دارای نمایندگی تام در اجرای صيغه طاق می باشد اعتبار این گواهی به استناد ماده 33 قانون یاد شده پس از قطعيت 
حکم جهت ارائه به دفترخانه 6 ماه است. رای دادگاه غيابی و ظرف بيست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همين دادگاه و سپس ظرف 20 

روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی )مشهد( می باشد.
دفتر شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهيد مطهری شهرستان مشهد 

511/77آگهی اباغ وقت رسيدگی
بدین وس�يله به آقای هادی عرب فرزند حس�ن مجهول المکان اباغ می گردد خواهان خانم پروین عرب دادخواس�تی به خواسته اذن در 
ازدواج تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده و وقت رسيدگی برای مورخه 
1397/11/9 ساعت 10 صبح تعيين شده است به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتی 
یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می شود تا از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغ به 

وسيله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.شماره بایگانی:970908
مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهيد مطهری شهرستان مشهد 

511/78آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم مهدی الياسی فرزند 
عباس

خواهان آقای/ خانم راحله منبتی اخاقی فرزند ابوالقاسم دادخواستی به طرفيت خوانده آقای مهدی الياسی فرزند عباس  به خواسته طاق 
به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987580200681 شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهيد مطهری شهرستان مشهد ) 52 خانواده سابق( ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/18 ساعت 9 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثيراانتشار 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  به همراه یک نفر داور واجد شرایط » شرایط داور : 1� از اقارب بوده )بستگان( 2� 

سی سال سن داشته  3� متاهل باشد« جهت رسيدگی در دادگاه حاضر  گردد.رایگان
منشی شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهيد مطهری شهرستان مشهد )52 خانواده 
سابق( 

511/79آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 29/970749 . وقت رسيدگی : 97/11/14 ساعت 10/15. خواهان: بانک مهر اقتصاد. خواندگان: محمدرضا رأفتی صبور ثانی 
فرزند جواد � مجيد ذاکری فرزند رمضان مجهول المکان . خواسته: مطالبه وجه چک. خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رسيدگی به شعبه 29 ارجاع گردیده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی مدنی مراتب را یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگی حضور به هم رساند.
دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد

511/98آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عبداله یوسفی فرزند 
غامعلی و مریم یوسفی فرزند عبداله

خواهان بانک صادرات ایران دادخواستی به طرفيت خواندگان آقای عبداله یوسفی فرزند غامعلی و مریم یوسفی فرزند عبداله به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 14/639/372/580 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987576100297 شعبه 11 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رس�يدگی مورخ 1397/11/03 ساعت 12/30 تعيين که حسب 
دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر  گردد.
مدیر دفتر دادگاه  حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان 
مشهد� غامرضا روحی
511/99آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد قربان فروتن نقاب فرزند 

نقاب
خواه�ان بيمه پاس�ارگاد دادخواس�تی به طرفيت خوانده آق�ای  محمد قربان فروتن نق�اب فرزند نقاب به خواس�ته مطالبه وجه به مبلغ 
1650/000/000 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987576100426 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمينی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/03 ساعت 12 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر  گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان 
مشهد� غامرضا روحی

511/100آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيرو آگهی های قبلی به آقای 1� محسن داوری نيا فرزند عباس 2� عاليه نویدی فرزند حسين 3� صدیقه نویدی فرزندحسين 
4� فاطمه نویدی فرزند حس�ين 5� طاهره نویدی فرزند حس�ين 6� عزت نویدی فرزند  حس�ين 7� غامعلی نویدی فرزند حسين فعا 
مجهول المکان اباغ ميشود در مورد دادخواست محمد ارفع فرزند علی اکبر عليه شما در کاسه پرونده 11/970292 بموجب حکم شماره 
9709977576101092 و اصاح�ی آن به ش�ماره 9709977576101150 حکم بر اثبات وقوع عقد بيع موضوع مبایعه نامه های اس�تنادی 
خواهان در خصوص یک قطعه باغ محصور و مشجر به متراژ حدود 1000 متر مربع از اراضی عسگریه دارای 90 متر بنا و درختان 12 الی 15 
ساله و ده دقيقه آب ملکی و نيز امتياز برق مشترک با همسایه مجاور و الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظيم سند رسمی 
تمامت یک قس�مت مش�اع از 51 قس�مت شانزده سهم مشاع از 96 سهم شش�دانگ پاک ثبتی 56 اصلی واقع در بخش 10 مشهد به نام 
خواهان صادر ش�ده است. مراتب بدینوس�يله در روزنامه درج می گردد رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان 
مشهد� غامرضا روحی

511/101آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به آقای/ خانم.
تجدیدنظرخواه آقای/ خانم مهناز سيستانی نژاد دادخواست تجدید نظرخواهی به طرفيت خوانده آقای/ خانم سيد محمد اله فرزند سيد 
محمود و رس�ول آخوند زاده فرزند محمدحس�ين نسبت به دادنامه ش�ماره 9709977576001041  در پرونده کاسه 10/970300 شعبه 10 
حقوقی تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده مراتب تبادل 
لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می گردد تا  تجدید نظرخوانده ظرف ده روز پس از انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی را دریافت و  چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه 

نماید. در غير اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد� حسن 
مرادنيا

511/102آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيرو آگهی های قبلی به حبيب اه محمدی گرجی فرزند حسين فعا مجهول المکان  در خصوص دادخواست ابوالقاسم صدیق 
بخواسته مطالبه وجه سفته به موجب دادنامه9709977575901185 حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی 1938400 تومان به انضمام خسارت تاخير تادیه از تاریخ مطالبه لغایت یوم الوصول که براساس شاخص تورم 
بانک مرکزی توسط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد مراتب ضمن درج در روزنامه ظرف مهلت مقرر قابل رسيدگی در این دادگاه می 

باشد. شماره بایگانی :970634
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد
511/103آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به خانم کتایون برومند فرزند علی اکبر

خواهان آقای اسمعيل چاوشی دادخواستی به طرفيت خوانده خانم کتایون برومند فرزند علی اکبر به خواسته الزام به تنظيم سند رسمی 
ملک � الزام به فک رهن � ابطال مبایعه نامه � اثبات وقوع بيع مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575900699 
شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/02 ساعت 11 تعيين که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر  گردد.
منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد� محبوبه 
نمازی بایگی

511/104آگهی 
بدین وسيله پيروآگهی های قبلی به آقای محمد فرهمند جعفرآبادی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دعوی آقای سيد اکبر نورانی 
اوجاکی عليه شما در پرونده کاسه 8/970711 به موجب حکم شماره 9709977575801129 دادنامه به پرداخت مبلغ 310/000/000 ریال با 
رعایت تغيير شاخص قيمت ساانه از تاریخ هر یک از چکها تا زمان پرداخت و به پرداخت مبلغ 10/400/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
در حق خواهان محکوم می نماید مراتب بدین وسيله در روزنامه درج می شود رای صادره  غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد�

511/105آگهی اباغ وقت رسيدگی 
کاس�ه پرونده 30/970560 وقت رس�يدگی: 1397/12/08 ساعت 9 صبح. خواهان: عباس عظيمی خراس�انی فرزند حسن. خوانده: فرناز 
همایونفر فرزند کریم. خواس�ته:  الزام به  تنظيم س�ند � مطالبه خسارت. خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رس�يدگی به ش�عبه 30 ارجاع گردیده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نش�ر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت  
نماید و در وقت مقرر باا جهت رسيدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغ به وسيله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد � ميرزاپور

511/106آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله  پيرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم محمدعلی مظلومی فرزند رجبعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
جمشيد تقوی فرزند محمد عليه شما به خواسته مطالبه خسارت به موجب دادنامه شماره 9709977578001025 � 97/09/05 در پرونده 
کاس�ه 30/970341 به پرداخت روزانه مبلغ 40/000 تومان بابت خس�ارت قراردادی از مورخ 92/12/30 تا زمان انجام تعهد در حق خواهان 
محکوم شده اید مراتب بدینوسيله در روزنامه درج می گردد رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این دادگاه است.
دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد � ميرزاپور

511/107آگهی تبادل لوایح تجدید نظرخواهی
بدینوس�يله در اج�رای دس�تور مواد 73 و 346 قان�ون آئين دادرس�ی دادگاه های عمومی و انق�اب در امور مدنی، ب�ه خانمها 1� فریده 
صادقی فرزند مهدی 2� انيس اس�کندری فرزند عزیز اله فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای حس�ين محمدی از دادنامه شماره 
9709977578000897 در پرونده ش�ماره 30/960037 و 30/960201 تجدید نظرخواهی نموده اس�ت. لذا مراتب با درج در روزنامه به شما 
اباغ می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار این آگهی با مراجعه به دفتر دادگاه و اعام نش�انی کامل اقامتگاه خود و دریافت نس�خه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی ، چنانچه پاسخی از ناحيه شما رسيده یا نرسيده باشد، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد � هاشم نمازی بایگی

511/108آگهی اباغ وقت  دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان صادق رحمتی دادخواستی به طرفيت 1� اکرم 2� علی هر دو طاهر قائنی ثانی 3� رقيه رضائيان نسبت به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه 28 ارجاع گردیده و به شماره 28/970755 ثبت و وقت رسيدگی برای 1397/10/30 ساعت 
9 صبح تعيين شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسيدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی 

به وسيله آگهی ازم باشد فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان 
مشهد� اسماعيل کاشکی

511/109آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان محمد عليزاده صومعه کوچک دادخواستی به طرفيت 1� محمد نيرومند اندرخ 2� محسن نيرومند اندرخ به خواسته مطالبه وجه 
تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رس�يدگی به شعبه 28 ارجاع گردیده و به شماره 970958 ثبت و وقت رسيدگی برای 1397/10/29 
ساعت 9 صبح تعيين شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسيدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا 

اباغی به وسيله آگهی ازم باشد فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد� 
اسماعيل کاشکی

511/110آگهی اباغ دادنامه
� ندا مؤضيان اصفهانی فرزند ناصر 2� س�يروس علم شوش�تری فرزند عبداه فعا مجهول  بدینوسيله پيرو آگهی های قبلی به 1 
المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک تجارت عليه شما به خواسته مطالبه وجه و مطالبه خسارت تاخير تادیه به موجب دادنامه 
شماره 9709977578501230 � 1397/9/20 در پرونده کاسه 35/970651 دادنامه صادره در خصوص خانم ندا مؤمنيان اصفهانی قرار رد 
دعوا صادر گردیده و در خصوص آقای س�يروس علم شوش�تری به پرداخت تضامنی مبلغ 2/670/000/000 ریال بابت اصل بدهی و خسارت 
تاخير تادیه تا تاریخ 1397/7/10 و از تاریخ مذکور ساليانه  معادل 18درصد  مانده اصل بدهی لغایت یوم الوصول و نيز هزینه دادرسی به مبلغ 
93/520/000 ریال و حق الوکاله وکيل براساس تعرفه قانونی به ميزان 55/760/000 ریال در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسيله 

در روزنامه درج می گردد. رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنام در مهلت  مقرر قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 35 دادگاها حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی مشهد 

511/111آگهی احضار متهم 
در پرونده کاس�ه 4/960058/ک1 آقایان محمد امين و محمد رضا و احس�ان همگی حسين آبادی فرزندان برات به اتهام مشارکت در آدم 
ربائی و ایراد صدمه بدنی عمدی  تحت تعقيب می باشد به واسطه مجهول المکان بودن و به تجویز تبصره یک ماده 394 قانون آئين دادسی 
کيفری مصوب  1392 در امور کيفری مراتب دو نوبت به فاصله ده روز از طریق آگهی روزنامه آگهی به شما اباغ می گردد تا راس ساعت 9 
صبح روز 1397/11/17 در شعبه 4 دادگاه کيفری یک خراسان رضوی واقع در مشهد –بلوار ساجدی ساختمان مرکزی دادگستری خراسان 
رضوی حاضر شوید و از اتهام انتسابی دفاع نمایيد  در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگی و تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد –انتشار 

نوبت اول :97/9/15 و انتشار نوبت دوم :97/9/25رایگان
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه کيفری یک استان خراسان رضوی 

511/112آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم رضا نجفی فرزند بهزاد
ش�اکی آقای عماد محبوبی به طرفيت متهم آقای رضا نجفی فرزند بهزاد به اتهام ش�رکت در آدم ربایی مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه بایگانی 970023 شعبه 2 دادگاه کيفری یک استان خراسان رضوی ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/12/18 ساعت 9 
تعيين که  حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب دو نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.انتشار 

نوبت اول:97/9/15-نوبت دوم:97/9/25-رایگان
منشی شعبه 2 دادگاه کيفری یک استان خراسان رضوی � رضا قربانپور

512/113اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زبرخان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139760306001000406 مورخ 1397/09/05 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی پرونده کاسه 139711440600500022 آقای 
ابوالحسن تاجيک فرزند عليرضا بشماره شناسنامه 676 صادره از نيشابور یک قطعه باغ به مساحت 58002 مترمربع در قسمتی از پاک2- 
اصلی بخش 14 اراضی عصمت آباد از محل مالکيت خود متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکيت صادرخواهد 

شد.تاریخ انتشارنوبت اول:1397/09/10 ،نوبت دوم : 1397/09/25
رئيس ثبت اسناد و اماک زبرخان- سيدحسن پور موسوی

512/114اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زبرخان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ر رای ش�ماره 1397603060010000335 – 1397/08/23 هي�ات اول موض�وع قان�ون تعيي�ن تکلي�ف وضعي�ت ثبت�ی اراضی 
وس�اختمانهای فاقد سند رس�می مس�تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی پرونده کاسه 
13961144065000396 آقای عباس حصاری فرزند حس�ين بش�ماره شناس�نامه 399 صادره از نيشابور در یک قطعه زمين مزروعی 
به مس�احت 178643 مترمربع در قس�متی از پاک 51 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی حصار خریداری از مالک رسمی آقای 
مراد حصاری فرزند زین العابدین به ش�ماره شناس�نامه 219 محرزگردیده اس�ت.و برابر رأی ش�ماره 139760306001000411 مورخه 
1397/9/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مس�تقردر واحد ثبتی 
ح�وزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی پرونده کاس�ه 13961144060050000397 آقای عباس حصاری فرزند 
حس�ين بش�ماره شناسنامه 399 صادره از نيشابور در یک قطعه زمين مزروعی به مساحت 65828 مترمربع در قسمتی از پاک 51 
اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی حصار خریداری از مالک رس�می آقای قاس�م ثانی حصاری فرزند قاس�م به شماره شناسنامه 
103 محرز گردیده اس�ت.لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت 
به صدورس�ند مالکيت متقاضی اعتراضی داش�ته باشند می توانند ازتاریخ انتش�اراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تس�ليم وپس ازاخذ رس�يد، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس�ليم اعتراض ، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکيت صادرخواهد ش�د. تاریخ انتشارنوبت 

اول:1397/09/10 ، نوبت دوم : 1397/09/25
رئيس ثبت اسناد و اماک زبرخان- سيد حسن پور موسوی

511/80آگهی اباغ تجدید نظرخواهی
بدینوسيله به آقا/ خانم 1� زری )زهرا( غنایی 2� زهره  غنایی. فعا مجهول المکان اباغ می شود آقای  دادخواست تجدید نظر نسبت به دادنامه 
ش�ماره 970997757790079 در کاس�ه 29/950636 تقدیم دفتر این دادگاه نموده اس�ت لذا به نامبرده اباغ می شود ظرف 10 روز از تاریخ 
نش�ر آگهی ضمن حضور در ش�عبه 29 دادگاه حقوقی مشهد واقع در بلوار مدرس 1 نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام و 

چنانچه پاسخی دارید اعام نمایيد.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد � مهدی 
زواری
512/81آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به خواندگان1- رضا منفردطاهر آبادی فرزند 

رمضانعلی 2- محمد منفرد فرزند غامرضا
کاسه پرونده : 97/545/ح2 ؛ وقت رسيدگی : روز سه شنبه 1397/10/25 ساعت 6 عصر؛ خواهان : بانک ملت بوکالت خانم حميده سامی؛ 
خواندگان:1- رضا منفرد طاهرآبادی فرزند رمضانعلی فعا مجهول المکان 2- محمد منفرد فرزند غامرضا فعا مجهول المکان ؛ خواسته : مطالبه 
وجه تضامنی خواندگان به مبلغ 105/718/637 ریال تا تاریخ 1397/4/10 بانضمام هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکيل و خسارت تاخيرتادیه 
اصل تسهيات اعطائی به مبلغ 74/724/146 ریال از 97/4/11 به ماخذ 30 درصد لغایت یوم الوصول طبق قرارداد.خواهان دادخواستی تسليم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس�يدگی به ش�عبه دوم شورای حل اختاف تربت حيدریه ارجاع  گردیده و وقت رسيدگی تعيين شده و 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر باا جهت رسيدگی حضور بهم رسانيد چنانچه بعدا اباغي بوسيله آگهي 

ازم باشد فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان تربت حيدریه

511/82آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�يله پيرو آگهی های قبلی به آقای 1� محمد ابریش�م چی 2� مجيد صفرزدگان مقدم فرزند کاظم فعا مجهول المکان اباغ می شود 
در مورد دادخواس�ت رامين س�ااری فرزند  حسين عليه ش�ما به خواسته مطالبه وجه به موجب دادنامه ش�ماره  9709977577301007 در 
پرونده کاس�ه 23/970550 خوانده ردیف اول )مجيد صفرزادگان( به پرداخت مبلغ 234/500/000 ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت هزینه 
های دادرسی طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تادیه که از تاریخ سررسيد هر یک از چک ها تا زمان پرداخت براساس نرخ شاخص کاا 
اعامی از س�وی بانک مرکزی محاس�به خواهد شد در حق خواهان محکوم شده اید و رد خصوص خوانده ردیف دوم محمد ابرایشم چی قرار 
عدم اس�تماع دعوی صادر گردید. مراتب بدینوس�يله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد � 
روحبخش

511/83آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 23/970971 . وقت رسيدگی : 97/11/17 ساعت 12. خواهان: محسن عباس زاده فرزند: غامحسين. خواندگان: 1� واحد پاکدل 
فرزند تاج محمد 2� حامد پاکدل فرزند محمد. خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی مشهد نموده که جهت رسيدگی به شعبه 23 
دادگاه عمومی ارجاع گردیده و وقت رس�يدگی تعيين ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه به 
تجویزماده 73 قانون آیين دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی ميشود تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت 

رسيدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا اباغی ازم شد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد� جواد صداقت 
توایی

511/84آگهی اباغ نظریه کارشناسی
پيرو آگهی های منتشره قبلی بدین وسيله به آقای 1� افضل آقایی نائينی فرزند عباس 2� سيد محمدرضا حسينی اخوان فرزند سيد محمد 
خوانده پرونده کاس�ه 23/960944 این دادگاه اعام می ش�ود که نظریه کارشناس منتخب وصول ش�ده و در پرونده موجود است لذا جهت 
دریافت آن ازم است ظرف یک  هفته از تاریخ درج این آگهی در شعبه 23 دادگاه عمومی مجتمع قضایی امام خمينی مشهد حاضر و ضمن 
اعام آدرس کامل خود نسخه ثانی نظریه کارشناس را دریافت و اگر اعتراضی دارید اعام نمائيد در غير اینصورت و پس از طی مدت قانونی 

سایر اقدامات به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد � 
روحبخش

511/85آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�يله پيرو آگهی های قبلی به آقای 1� محس�ن س�ليمی فرزند صفدر 2� ایرج نبی زاده فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
محمدحسن کاظمينی عليه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977578701085 در پرونده کاسه 37/970699 
به پرداخت سيصد و پنجاه ميليون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یازده ميليون وششصد و شصت و نه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و تاخير 
تادیه بر مبنای شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سر رسيد چک تا یوم الوصول در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسيله 

در روزنامه درج ميگردد. رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد� عيسی صالحی

511/86آگهی وقت رسيدگی
کاس�ه پرونده: 37/970765. خواهان: وحيد براتيان فرزند قربانعلی خوانده: 1� س�يد مرتضی جليليان 2� محمود خانی 3� کرمعلی مغانی . 
خواسته: الزام به تنظيم سند رسمی ملک وقت رسيدگی : 1397/11/06 ساعت 12 ظهر محل حضور شعبه 37 دادگاه  حقوقی مشهد علت دعوت 
و حضور خوانده رسيدگی به خواسته خواهان، خوانده می تواند از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در غير این صورت دادگاه غياباً رسيدگی و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد� عيسی 
صالحی

511/87آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�يله پيرو آگهی های قبلی به تکتم حيدری بوری آبادی فرزند ابراهيم فعا مجهول المکان اباغ ميش�ود در مورد دادخواس�ت رامين 
محمد زاده بوانلو عليه شما بخواسته مطالبه وجه دو فقره حواله بموجب حکم شماره 9709977578701065 در پرونده کاسه 37/970705 
به پرداخت دو ميليون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفتصد و بيست هزار ریال بابت 
حق الوکاله وکيل و خس�ارت تاخير تادیه از تاریخ صدور حواله ها تا زمان اجرای حکم براس�اس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی در حق 
تجدید نظرخواه محکوم شده اید مراتب بدینوسيله در روزنامه درج ميگردد. رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد� عيسی 
صالحی

511/88آگهی وقت رسيدگی
کاسه پرونده: 37/970810. خواهان: علی غفاریان شعاعی فرزند ابراهيم. خوانده: غامرضا رجبی فرزند حسينعلی و سيد محمد باقرضيائی . 
خواسته: مطالبه وجه چک. وقت رسيدگی: 1397/11/01 ساعت 12 ظهر محل حضور شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد علت دعوت حضور خوانده 
رسيدگی به خواسته خواهان، خوانده ميتواند از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در غير این صورت دادگاه غياباً رسيدگی و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد� عيسی 
صالحی

511/89آگهی
بدینوسيله در کاسه پرونده 22/970879 وقت رسيدگی 1397/11/27 ساعت 9 صبح خواهان آقای سيد صالح حسينی با وکالت خانم الهام 
درودی خواسته اثبات وقوع بيع ، خلع ید، تسليم مبيع به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکيل دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی 
که جهت رسيدگی به شعبه 22 حقوقی مشهد ارجاع گردیده و وقت رسيدگی تعيين شده، به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقایان علی 
اربابی فرزند مهدی و حميد رضا اربابی فرزند مصطفی به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاها و به تجویز ماده 73 قانو آئين دادرسی مدنی 
دستور فرمائيد آگهی ارسالی را برای یک نوبت در روزنامه های کثيراانتشار/ محلی استان نشر تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
بدفتر این دادگاه مراجعه ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسيدگی 
حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی بوسيله آگهی ازم شود فقط یک نوبت نشر و مدت آن ده روز خواهد بود و یک نسخه از  آگهی  منتشره 

را جهت انضمام به پرونده به این شعبه ارسال نمایيد.
مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد� زهرا 
عارفی

511/90آگهی اباغ دادنامه
کاس�ه پرونده: 22/970282. بدینوس�يله پيرو آگهی های قبلی به آقا/ خانم عبدالرحيم نوغابی فرزند حس�ين � مهدی بهشتی زاده فرزند 
غامرضا� محمد جواد ناصری فر فرزند محمد رضا فعا مجهول المکان اباغ ميشود در مورد دادخواست آقای ابوالقاسم ژیان فوق عليه شما 
بخواسته تخليه ملک به موجب حکم شماره 9709977577201090 در پرونده کاسه 22/970282حکم به تخليه خواندگان در قبال پرداخت 
مبلغ سر قفلی به نرخ روز به صورت کامل و نصف حق کسب و پيشه و تجارت که توسط کارشناس در اجرای احکام اعام می شود به خوانده 
ردیف سوم آقای بهشتی صادر و اعام می  کند. خواهان مکلف است ظرف 3 ماه پس از اباغ حکم قطعی و اعام مبلغ کارشناسی از طرف اجرای 
احکام، مبلغ مزبور را درصندوق دادگستری تودیع یا ترتيب پرداخت آن را به خوانده مزبور بدهد در غير اینصورت حکم مزبور کان لم یکن می 
باشد. مراتب بدینوسيله درروزنامه درج ميشود. رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان 
مشهد � زهرا عارفی زاده

511/91آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيرو آگهی های منتشره قبلی به آقای ایمان موفق بيلندی که فعا مجهول المکان اباغ می شود در  مورد دادخواست آقای فرامرز 
نقدی دور باطی فرزند ابراهيم بطرفيت ش�ما بخواس�ته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به موجب  حکم ش�ماره 9709977576900267 � 
97/03/27 در پرونده کاسه 19/961137 حکم بر اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا  تمکن مالی وی صادر و اعام می گردد 

مراتب بدینوسيله در روزنامه درج ميگردد . رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد � نسرین 
اميرخواه

511/92آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت هاشم اندرزیان دادخواستی به طرفيت  خواندگان یمين اه غامی خشت فرزند علی اصغر،  مرتضی غامی 
خش�ت فرزند علی اصغر به خواس�ته مطالبه وجه چک،  تامين خواسته، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخير تادیه مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9709987580500605 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد )55 
حقوقی سابق( و شماره بایگانی 970777 ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/03 ساعت 9/30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان یمين اه غامی خش�ت و مرتضی غامی خش�ت و درخواس�ت 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر  گردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد )55 حقوقی 
سابق( � راضيه ابراهيمی

511/93آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن اائمه با وکالت مسعود رضایی تبار دادخواستی به طرفيت خواندگان طاهره پهلوان لی، محسن حسين 
پور عرب، مرتضی قویدل بزاز، ميثم باباخانی به خواسته مطالبه وجه ، مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
9709987580500592 ش�عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( و شماره بایگانی 
970760 ثبت و وقت رس�يدگی مورخ 1397/10/30 س�اعت 8/30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان طاهره پهلوان لی، محسن حسين پور عرب، مرتضی قویدل و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر  گردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد )55 حقوقی 
سابق( � راضيه ابراهيمی

511/94آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان ش�رکت بانک ش�هر با وکالت مجتبی نجفی دادخواستی به طرفيت خواندگان منوچهر شکوری تبریزی فرزند علی اکبر، علی آسوده 
فرزند غام عباس به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخير تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده 9709987580500548 ش�عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( و شماره 
بایگانی 970701 ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/02 ساعت 9 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان منوچهر شکوری تبریزی، علی آسوده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثيراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر  گردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد )55 حقوقی 
سابق( � راضيه ابراهيمی

511/95آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم
خواه�ان ش�رکت تعاونی اعتب�ار ثامن اائمه با وکالت مهدی رحيمی دادخواس�تی به طرفي�ت خوانده حميداکبر زاده فرزن�د محمد رضا  به 
خواس�ته مطالبه وجه چک ، مطالبه خس�ارات دادرس�ی، مطالبه خس�ارت تاخير تادیه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده 
9709987580500553 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( و شماره بایگانی 
970710 ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/03 ساعت 9 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده حميد اکبر زاده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتش�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 رسيدگی در دادگاه حاضر  گردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد )55 حقوقی 
سابق( � راضيه ابراهيمی

511/96آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيرو آگهی های قبلی به آقای امير مشهدی فرزند حسن فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم اشرف بهرودی 
فرزند مس�عود عليه شما در کاسه پرونده 11/970399 بموجب حکم ش�ماره 9709977576101126 حکم به فروش ملک مورد خواسته یک 
آپارتمان دو طبقه و یک پيلوت به آدرس حد فاصل پل فجر و چهار راه ميدان جنب قصر سنگ تبریزی و تقسيم و تسهيم بهای آن بين طرفين 
به نسبت سهم مشاعی هر یک از آنها صادر شده است. طرفين می توانند با تراضی یکدیگر نسبت به فروش عادی ملک مشترک اقدام نمایند 
و در صورت عدم توافق از طریق مزایده رسمی به فروش خواهد رسيد و ثمن حاصله از فروش را پس از کسر هزینه های مزایده بين طرفين به 
نسبت سهم هر یک تقسيم می شود مراتب بدینوسيله در روزنامه درج ميگردد رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد � غامرضا روحی
511/97آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسين وزیری فرزند علی و یوسف 

علی یوسفی
خواه�ان آق�ای علی اکبر م�داح زاده فرزند علی دادخواس�تی به طرفيت خوانده آقای حس�ين وزیری فرزند علی و یوس�ف علی یوس�فی 
ب�ه خواس�ته اعتراض ثال�ث اجرایی مبنی بر رفع توقيف از منزل واقع در س�يدی صبا 49 مطرح که به این ش�عب ارجاع و به ش�ماره پرونده 
کاس�ه 9709987576100788 ش�عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
1397/11/03ساعت 10 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتش�ار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در 

دادگاه حاضر  گردد.
مدیر دفتر دادگاه  حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان 
مشهد� غامرضا روحی

511/115آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�يله پيروآگهی قبلی به محکوم عليه مهدی آموس مجهول المکان اباغ می ش�ود درمورد دادخواست بانک مهر اقتصاد عليه شما به 
خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9509977458400964 به تاریخ 95/11/25 درپرونده کاسه 54/950383 به 1-مبلغ 90/000/000 
ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ2/900/000 ریال بابت هزینه های دادرسی ودرج در روزنامه 3-حق الوکاله وکيل طبقه تعرفه قانونی کانون وکای 
دادگستری درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسيله درروزنامه درج می گردد رای صادره غيابی واز تاریخ درج درروزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
متصدی دفتری شعبه54 مجتمع 2شورای حل اختاف مشهد-زینب سادات یعقوبی

511/116آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيروآگهی های قبلی به خواندگان :1-محمدصادق اسدی2-مهدی اسدی 3-صدیقه نخعی زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود 
درمورد دادخواس�ت بانک سينا عليه شما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977458400443 به تاریخ 1397/05/17 
درپرون�ده کاس�ه 54/970148 به 1- مبلغ 57/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 2/212/500 ریال بابت هزینه های دادرس�ی ودرج 
آگهی 3-حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری به مبلغ2/050/000 ریال4-خس�ارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررس�يد 
چک 96/10/16 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم درحق خواهان محکوم شده اید مراتب 

بدینوسيله درروزنامه درج می گردد.رای صادره غيابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
متصدی اموردفتری شعبه54شورای حل اختاف مشهدمجتمع شماره 2-زینب سادات یعقوبی

511/117آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيروآگهی های قبلی به خوانده1-حاتم قاسمی فرزند حسن فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست بانک ملت عليه 
شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977458300341 به تاریخ 97/04/21 درپرونده کاسه 53/970028 محکوميت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 17/800/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ2/975/500 ریال بابت هزینه های دادرس�ی وهزینه نشرآگهی3-حق 
الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری4-خسارت تاخيرتادیه از باقيمانده تسهيات اعطائی به مبلغ 14/780/920 ریال ازتاریخ 
97/1/19 لغایت یوم الوصول برمبنای 24 درصد مانده بدهی قابل محاس�به دراجرای احکام درحق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوسيله 

درروزنامه درج می گردد.رای صادره غيابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
دفتر شعبه53شورای حل اختاف مجتمع شماره 2مشهد

 511/118آگهی 
پيروآگهی های قبلی به حس�ين مظفری فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود درمورد درخواست آقای ابوذر ميرزائی باوکالت محمد کریمی زاده 
کاشانی بطرفيت شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم فقره چک عهده بانک سپه بشماره و تاریخ ومبلغ20000000-96/5/31-521189 
ری�ال و521191-96/6/30 و521190-96/06/25و521193-96/7/30و521196-96/09/25 و521197-96/9/30 و521199-96/10/25 و521198-

96/10/30 هرک�دام ب�ه مبلغ 200000000 ریال�و 521194-96/8/20 به مبل�غ 20000000 ریال جمعا 200000000 ری�ال حکم به محکوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 200000000 ریال   بابت اصل خواس�ته ومبلغ 5240000ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکيل طبق تعرفه ومبلغ450000 ریال 
بابت هزینه دادرس�ی وپرداخت خس�ارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد لغایت یوم الوصول برمبنای جدول ش�اخص تورم درحق خواهان صادر 
وش�ماره97099775045008588 درپرونده کاسه 960483 حکم درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسيله درروزنامه درج می گردد.

رای صادره غيابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
مسئول دفتر شعبه178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد-سيده مریم یاسينی

511/119آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيروآگهی های قبلی به آقای سحر سيادت فعا مجهول المکان اباغ می گردد درمورد دادخواست رحيم حسين زاده رنجبر عليه شمابه 
خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513301122 مورخ 97/09/12 درپرونده کاسه 970711 خوانده محکوم است به مبلغ پرداخت 
20/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ940/000 ریال بابت هزینه دادرسی ودرج روزنامه ونيزخسارت تاخيرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 

مورخ 97/7/15 لغایت اجرای حکم درحق خواهان محکوم شده اید رای صادره غيابی وظرف مدت 20روز قابل واخواهی درهمين شعبه می باشد.
منشی شعبه303 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/239آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 48 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/950074  حکم به فرش ماترک 
مرحوم سيد ميرزا حسين مقدس نيان صادر و مقرر گردید که ماترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور 
نماینده محترم دادستان در  تاریخ 97/10/18 از ساعت 8/45  الی 9/30  صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در 
مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری 
مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید  آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس 
از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع 
مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: ملک واقع در طاب شهيد مفتح 20 بعد از چهار راه اول پاک 300 با عرصه 
به مساحت 300 متر مربع از اراضی محرابخان قطعه شماره 1686 موقوفه آستان قدس مجزی شده از پاک ثبتی یازده اصلی بخش 9 مشهد واقع 
در کوچه 10 متری و اعيان شامل ساختمان قدیمی یک بخش در مجاورت کوچه و بخش دیگر در  انتهای ملک که طبقه همکف قابل سکونت و طبقه 
باای آن نيمه ساز رها شده است دارای یک انشعابات آب و برق و گاز می باشد که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 6/900/000/000 ریال به فروش 
می رسد. 2� ملک واقع در طاب شهيد مفتح 10 ميثم 18 نواب صفوی، 10 قطعه سوم سمت چپ پاک 110 با عرصه حدود 65 متر مربع )بخشی از 
قطعه 37 مکرریازده اصلی بخش 9 مشهد( واقع در کوچه شش متری و اعيان ساختمان در 2 طبقه قدیمی با  مساحت تقریبی  95 متر مربع، دارای 

یک انشعاب آب، برق و گاز مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 1/350/000/000 ریال به فروش می رسد.
مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده

511/240آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 36 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 1108/960958 خانم زینب مهدی زاده 
محکوم است به پراخت مبلغ 746/928/661 ریال در حق آقای قنبرعلی واحدی و نيز مبلغ 37/346/433 ریال نيم عشر دولتی نظر به اینکه  
محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی 
و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در  تاریخ 97/10/19 از ساعت 11/45 الی 12/30  
صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید 
می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد 
ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد  هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و 
رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 5601 ده 
هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی متعلق به شخص ثالث آقای احمد داغستانی مقدم دارای پاک ثبتی 32747 فرعی از 
4 اصلی بخش 9 مشهد به مساحت عرصه 250 متر مربع و دارای اعيان با قدمت حدود 25 سال در 2 طبقه و نيم با مجموعه متراژ تقریبی 400 متر 
مربع با اسکلت نيمه فلزی و سقف طاق ضرب و نمای آجر سه سانت که هر طبقه شامل 2 خواب، آشپزخانه اپن کابينت فلزی و دارای انشعابات آب، 
برق و گاز می باشد که ششدانگ عرصه و تمامت اعيان و انشعاب منصوبه مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 8/000/000/000 ریال برآورد شده است 

که به ميزان فوق به مبلغ 746/928/661 ریال به فروش می رسد./ج
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سيد محمدرضا تشنگر

511/241آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/1/970037 آقای محسن افضل حق 
بين محکوم است به پراخت مبلغ 244/088/977 ریال در حق آقای محّمد یزدان پناه  و نيز مبلغ 12/204/448 ریال نيم عشر دولتی نظر به اینکه  
محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و 
نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در  تاریخ 97/10/16 از ساعت 9/30 الی 10/15  صبح 
در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید 
می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد 
ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد  هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و 
رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: یک عدد 
سردخانه زیر صفر به ابعاد 2*4*2 با کمپرسور و موتور و فن دی وی ام کوپلند تکفاز اچ پی1/5 دارای  دو درب در حالت غير فعال که مدت است کار 

نمی کند که بابت جميع موارد توسط کارشناس 130/000/000 ریال ارزیابی گردیده و از طریق مزاید به فروش می رسد./ن
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سيد محمد رضا تشنگر

511/242آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 7 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/13/970017 آقای حامد یلی اورته چشمه 
وخانم ها 2� خير النساء جوادی اورته چشمه 3� طيبه جان پرور برزش آباد 4� مها 5� مژگان 6� مرجان 7� طاهره و 8� مهسا شهرت همگی 
یلی اورته چشمه محکوم است به پراخت مبلغ 277/509/473 ریال در  حق خانم نسرین پرتو و نيز مبلغ 13/875/473 ریال نيم عشر دولتی نظر 
به اینکه  محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در  تاریخ 1397/10/12 از ساعت 11/45 
الی 12/30  صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی 
از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد 
مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد  هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال 
مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال 
مورد مزایده: 9000 ده هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک متعلق به مورث محکوم عليهم واقع درمشهد بلوار توس، نوید 15، پاک 77 به 
صورت قولنامه ای به مساحت حدود 140 متر مربع و در حاشيه خيابان نوید 15 و زیر بنای حدود 263 متر مربع در سه طبقه همکف حدود 110 متر 
مربع، اول 103 متر مربع و دوم 50 متر مربع )هر طبقه یک واحد مسکونی با نمای سنگ، دیوارها 22 سانتی متری باربر با پوشش سقف تيرآهن با 
طاق ضربی دارای سه کنتور برق و سه کنتور گاز و کنتور آب مشترک، گرمایش بخاری گاز سوز و سرمایش فقط در پذیرایی کولر آبی که شش دانگ 
ملک مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 1/850/000/000 ریال آورده شد است که به ميزان فوق به مبلغ 277/509/473 ریال به فروش می رسد. /ن
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سيد محّمد رضا تشنگر

511/243آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 9 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/14961134 آقای براتعلی کارگران محکوم 
است به پراخت مبلغ 1/390/348/657 ریال در حق  آقای رضا فروردین و نيز مبلغ 69/517/432 ریال نيم عشر دولتی نظر به اینکه  محکوم عليه 
نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر 
دولتی توقيف توس�ط کارشناس رسمی دادگستری به ش�رح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در  تاریخ 1397/10/15 از ساعت 9/30 الی 10/15  صبح 
در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید 
می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام  گردد 
ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد  هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و 
رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: یک دانگ 
و 6289 ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه متعلق به محکوم عليه واقع در رکن شمال شرقی تقاطع بلوار شهيد قرنی و شهيد 
کریمی، مجتمع تجاری اداری فروردین، طبقه دوم شماره 203 با زیر بنای تقریبی 40/97 متر مربع با بر حدود 3/45 متر، که در قالب یک فقره صلح 
نامه عادی از سوی شرکت عمرانی و نوسازی مجد مشهد به محکوم له آقای رضا فروردین صلح شده است و سپس مطابق با مبایعه نامه عادی به 
نام محکوم عليه منتقل گردیده است، مشخصات فيزیکی نما شيشه، درب سکوریت، کف سراميک، سقف کاذب از نوع مشبک آرمسترانگ، پله 
برقی  و آسانسور اشتراکی تاسيسات موتورخانه مرکزی و چيلر، انشعابات یک فقر برق مستقل و انشعابات مشترک آب، برق و گاز مغازه به صورت 
تفکيک و در حال حاضر تاکنون پایانکار ساختمان مجتمع صادر نشده است که شش دانگ مغازه مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ5/121/250/000 

ریال برآورد شده است که به ميزان فوق به مبلغ 1/390/348/657 ریال به فروش می رسد./ ج
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سيد محّمد رضا تشنگر

511/244آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/9/961121 خانم سارا کریمی محکوم 
است به پراخت مبلغ 898/490/582 ریال در حق آقای مجتبی عرب نياز آبادی و نيز مبلغ 44/924/529 ریال نيم عشر دولتی ضمناً ملک در قبال 
مبلغ 341/958/550 ریال در رهن بانک مسکن می باشد. نظر به اینکه  محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای 
محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی و مقرر گردیده در  تاریخ 1397/10/15 از ساعت 11/45 الی 12/30  صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع 
در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری 
مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از 
برنده وصول خواهد شد  هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع 
مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 4 دانگ و 5107 ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ عصر و اعيان 
یک باب آپارتمان متعلق به محکوم عليه واقع در مشهد الهيه، بلوار ميثاق بلوار عصمتيه 17/2 سه قطعه به انتهای دور برگردان پاک 25 طبقه اول 
واحد شمالی دارای پاک ثبتی 25807 فرعی از 176 اصلی مفروز و مجزی شده از 12001 فرعی  از اصلی مذکور بخش ده مشهد به مساحت 71 متر 
مربع یک خوابه با سهم العرصه حدود 40 متر مربع آشپزخانه اپن با کابينت ام دی اف، کف سراميک پوشش سقف کروميت با سازه اسکلت فلزی 
با حق استفاده از  پارکينگ و انباری به مساحت 2 متر مربع در پارکينگ، نمای ساختمانی سنگ تراورتن کرم دارای سيستم گرمایش بخاری گازی 
و سرمایش کولر آبی دارای امتيارات آب، برق و گاز و تلفن مستقل که شش دانگ آپارتمان مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 1/650/000/000 ریال 

برآورد شده است که به ميزان فوق به مبلغ 1/240/449/132 ریال )مجموع رهن بانک و محکوّم به( به فروش می رسد./ن
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سيد محّمد رضا تشنگر

511/245آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از حوزه یک شهری شورای حل اختاف فاروج به شماره بایگانی اجرای احکام 110/16/961034 آقای محّمد 
مرادزاده محکوم است به پرداخت تعداد 703 عدد سکه بهار آزادی در حق خانم فرشته زارعی و نيز مبلغ 155/000 ریال نيم عشر دولتی نظر به اینکه  
محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و 
نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در  تاریخ 1397/10/15 از ساعت 8 الی 8/45  صبح در 
مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری 
به فروش  برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند 
جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 
ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد  هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و 
بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: یک باب آپارتمان واقع در 
مشهد، الهيه، بلوار اميریه، اميریه 48 اولين خيابان سمت راست مجتمع مسکونی به مساحت 76/37 متر مربع مشتمل بر 2 خواب( a نيکان 4 درودی 
یک طبقه چهارم واحد یک )بلوک 402 پذیرایی و آشپزخانه ، کف پذیرایی و آشپزخانه سراميک و کف اتاق ها موکت، گرمایش پکيچ و رادیاتور و 

سرمایش کولر آبی ساختمان دارای آسانسور و در 8 طبقه از همکف که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 940/000/000 ریال به فروش می رسد./ن
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سيد محّمد رضا تشنگر

)512/246(رای شورا )97/240(
کاس�ه پرونده :97/240/ش 13، ش�ماره دادنامه :738/99 -97/8/30 خواهان : باتک تجارت با وکالت آقای محسن زرعی ) آدرس وکيل: ميدان 
امام کوچه بانک ملت مرکزی – ساختمان آفرینش طبقه دوم(، خوانده : 1- حسين چنارانی 2- محمد سليمانی ) مجهول المکان(، خواسته : مطالبه 
وجه )) رای شورا (( در خصوص دعوی خواهان بانک تجارت به مدیریت عاملی آقای منصوری با وکالت آقای محسن زرعی به طرفيت آقایان 1- 
حسين چنارانی فرزند ابراهيم 2- محمد سليمانی فرزند حسن خان بخواسته صدور حکم مبنی بر محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
109/000/000 ریال طبق قرارداد وام مورخه 1382/08/23 به انضمام کليه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکيل و خسارت 
تأخير تأدیه از زمان تقدیم دادخواست الی یوم الوصول بر مبنای نرخ ساليانه 10 درصد، نظر به اینکه وکيل خواهان با حضور در شورا و تقدیم 
دادخواستی اظهار می دارد که خوانده ردیف اول یک فقره تسهيات وام از موکل بنده دریافت نموده است و خوانده ردیف دوم ضمانت ایشان را 
نموده است که با توجه به عدم پرداخت بدهی از سوی ایشان لذا تقاضای رسيدگی و صدور حکم مبنی بر محکوميت تضامنی خواندگان به شرح 
متن دادخواست را دارم، لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده، فتوکپی مصدق قرارداد وام وکالتنامه وکيل – دایل سمت موکل عدم حضور 
خواندگان علی رغم اباغ از طریق نشر آگهی در جراید کثير اانتشار و عدم ارائه دایل و مدارک معتبر و مستدل از سوی ایشان و عدم دفاع 
مؤثر ایشان نسبت به دعوی خواهان و مستندات آن لذا قاضی شورا دعوی به کيفيت مطروحه وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئين دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ109/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
بابت  تسهيات وام دریافتی به انضمام خسارت تأخير تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/04/02 لغایت یوم الوصول بر اساس مبنای نرخ 
ساليانه ده درصد به استناد ماده 6 قرارداد و مبلغ 2/832/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار ميليون ریال بابت حق الوکاله وکيل در 
حق خواهان صادر و اعام ميگردد رأی صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همين شعبه و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری نيشابور می باشد .
احمدیان- قاضی شعبه 13 شورای حل اختاف شهرستان نيشابور
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رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
  آق�ای عب�اس تاجيک قوئينک داراي شناس�نامه ش�ماره  75 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
1/97ش/1134  ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنين توضيح داده که شادروان 
علی تاجيک قوئينک بشناسنامه 397 درتاریخ 97/1/17  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: )1(-متقاضی ف�وق الذکر آقا نام عباس نام خانوادگی 
تاجيک قوئينک نام پدرعلی شماره شناسنامه 75  )2(- نام حسين نام خانوادگی تاجيک قوئينک 
نام پدرعلی ش�ماره شناسنامه 76 )3(-نام اکرم نام خانوادگی تاجيک قوئينک نام پدر علی شماره 
شناس�نامه 909 )4(-نام کبری نام خانوادگی تاجيک قوئينک نام پدرعلی ش�ماره شناسنامه 887 
)5(-نام محس�ن نام خانوادگی تاجيک قوئينک نام پدرعلی شماره شناسنامه 933 )6(-نام محمد 
ن�ام خانوادگ�ی تاجيک قوئينک نام پدرعلی  ش�ماره شناس�نامه 3 )7(- نام اعظم ن�ام خانوادگی 
تاجيک قوئينک نام پدرعلی شماره شناسنامه 946 )8(- نام مژگان نام خانوادگی تاجيک قوئينک 
نام پدرعلی  شماره شناسنامه 959  )9(- نام خوشقدم نام خانوادگی سعيدی محمدیه نام پدرعلی 
حسين شماره شناسنامه 1  اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصيت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 1561 خ   رئيس حوزه اول شورای حل اختاف ورامين 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آقای حسين تاجيک زارع  داراي شناسنامه شماره 902  به شرح دادخواست به کاسه 1/97ش/1125  
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنين توضيح داده که شادروان صدیقه موسوی 
طاهری بشناسنامه 94 درتاریخ 96/10/15 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: )1(-متقاضی فوق الذکر آقا نام حسين نام خانوادگی  تاجيک زارع  نام پدر 
ميرزا آقا  شماره شناسنامه 902  )2(- نام مرتضی نام خانوادگی تاجيک زارع  نام پدر ميرزا آقا  شماره 
شناسنامه 941 )3(-نام یونس نام خانوادگی تاجيک زارع  نام پدر ميرزا آقا  شماره شناسنامه 642 
)4(-نام یوسف  نام خانوادگی تاجيک زارع  نام پدر ميرزا آقا  شماره شناسنامه 769 )5(-نام طاهره  
نام خانوادگی تاجيک زارع  نام پدر ميرزا آقا  ش�ماره شناس�نامه 710 )6(-نام فاطمه نام خانوادگی 
تاجيک زارع  نام پدر ميرزا آقا شماره شناسنامه 858 )7(- نام زهرا  نام خانوادگی تاجيک زارع  نام 
پدر ميرزا آقا  شماره شناسنامه 925  )8(- نام مليحه نام خانوادگی تاجيک زارع  نام پدر ميرزا آقا  
شماره شناسنامه  22  اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصيت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 1562 خ   رئيس حوزه اول شورای حل اختاف ورامين 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
 آق�ای داری�وش س�ياه منصوری  داراي شناس�نامه ش�ماره  19  به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
1/97ش/1137  از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنين توضيح داده که شادروان  
حميد رضا سياه منصوری  بشناسنامه 0410185116  درتاریخ 97/5/23  اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: )1(-متقاضی فوق الذکر آقا نام داریوش نام 
خانوادگی سياه منصوری نام پدر شعبان شماره شناسنامه 19 )2(- نام محبوبه السادات نام خانوادگی 
سياه منصوری تيجن نام پدر سيد حسين شماره شناسنامه 742 اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصيت نامه از متوفی دارا 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 1573 خ   رئيس حوزه اول شورای حل اختاف ورامين 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آقای علی بوربور دارای شناس�نامه شماره  519  به شرح دادخواست به کاسه 1/97ش/1136  ازاین 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنين توضيح داده که شادروان عقيل بوربور بشناسنامه 
4  درتاریخ 97/8/30  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اس�ت به: )1(- متقاضی فوق الذکر آقا  نام علی  نام خانوادگی بوربور نام پدرعقيل شماره شناسنامه 
519 )2(- ن�ام زهره  نام خانوادگی بوربور نام پدر عقيل ش�ماره شناس�نامه 1834 )3(- نام محمود 
نام خانوادگی بوربور نام پدر عقيل ش�ماره شناس�نامه  474 )4(- نام محس�ن نام خانوادگی  بوربور 
نام پدر عقيل  ش�ماره شناس�نامه 6690 )5(- نام مهدی نام خانوادگی بوربور نام پدر عقيل ش�ماره 
شناسنامه 547  )6(- نام زهرا  نام خانوادگی ئيل بيگی نام پدر اسمعيل شماره شناسنامه 1 اینجانب 
با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصيت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
م.الف  1570 خ   رئيس حوزه اول شورای حل اختاف ورامين 

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم صدیقه لطفی باوکالت اميرحسين نقوی فرزند عباسعلی بشرح درخواستی که بکاسه 970677-این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعام داش�ته که رقيه بگم ميراس�دی فرزند س�يد نظام الدین  بشماره شناس�نامه 17صادره ازشاهرود 
درتاریخ96/10/25دراقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حين الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-عزت اله لطفی 
ف عباسعلی ش ش29ت ت1336/1/2فرزند متوفی2-نصرت اله لطفی ف محمد مادر رقيه بگم ش ش5344فرزند متوفی3-حجت اله لطفی 
ف عباس�علی ش ش981فرزند متوفی4-مهدی لطفی ف محمد مادر رقيه بيگم ش ش556فرزند متوفی5-فاطمه لطفی ف عباس�علی ش 
ش28فرزند متوفی6-صدیقه لطفی ف عباسعلی ش ش133فرزند متوفی7-زهرا لطفی ف عباسعلی ش ش669فرزند متوفی واغير اینک 
ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مينماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصيت نامه ای ازمتوفی نزد 

اوميباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 579-رئيس شعبه 6شورای حل اختاف شهرستان گرگان

دادنامه
 کاسه پرونده458-97شعبه 2شورای حل اختاف کاله شماره دادنامه515-9/13/ 97خواهان رضا اویزاده ف حسين کاله خ فراغی جنب 
فراغی لوازم خانگی بکو اوی زاده خوانده بهنام صادق مجهول المکان خواسته مطالبه طلب رای قاضی شورا درخصوص دادخواست رضا اوی 
زاده فرزند حسين بطرفيت بهنام نوری صادق بخواسته مطالبه مبلغ 20/000/000ریال وجه1فقره چک بشماره28-9212/157-12عهده بانک 
ملی شعبه کاله به انضمام خسارات دادرسی وخسارات تاخيرتادیه با توجه به محتویات پرونده وگواهينامه عدم پرداخت وجه چک ازناحيه 
بانک محال عليه باتوجه به وجود اصل سند تجاری درید خواهان دليل حقانيت طلبکاربودن وی ميباشد واین بنا برقاعده استصحاب موجود 
فرض ميش�ود ماداميکه خوانده)مدیون(دليل بربرائت ذمه خویش وپرداخ�ت آن ارائه نماید ليکن درمانحن فيه عليرغم اباغ قانونی اوراق 
واخطاریه خوانده درهيچيک ازجلسات شورا حضورنيافته ودليل ومدرکی نيزارائه ننموده لذا دعوی خواهان راثابت ووارد تشخيص ومستندا 
به ماده9 قانون شوراهای حل اختاف ومواد قانون تجارت310-311-313 ومواد198و519و522قانون آیين دادرسی مدنی حکم به محکوميت 
خوانده بپرداخت مبلغ20/000/000ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخيرتادیه ازتاریخ سر رسيد چک97/1/22تا زمان اجرای حکم براساس 
شاخص اعامی از ناحيه بانک مرکزی وپرداخت مبلغ بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعام ميگردد رای صادره غيابی بوده ظرف 

20روز قابل واخواهی درهمين شعبه و20روز پس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی کاله ميباشد.
533-قاضی شعبه 2شورای حل اختاف کاله-خانی

آگهی اباغ دادنامه
ش�ماره  نهای�ی  تصمي�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  دادگاه  بایگانی970783/ش�عبه9  کاس�ه9709980059000689  پرون�ده    
9709970059001112خواهان حاجيه معصومه مش�کور ف رمضان باوکالت حس�ين غم انگيز نوش�ری ف عظيم بنش�انی گرگان بلوار 
ناهارخ�وران هدالت85مجتم�ع تندیس طبق�ه اول اداری واحد2خواندگان1-صنعت نقش ف صفر2-ش�ایان گلدس�ته ف صاحب3-

سيدش�جاع الدین گلپایگانی اصل ف س�يد محسن4-طاهر گلدسته ف صاحب همگی بنش�انی مجهول المکان5-عباسعلی ساور ف 
احمد بنش�انی استان گلستان شهرستان گرگان خ وليعصر عدالت9پاساژقاسمی طبقه اول6-ثریا ایزد خواه محمدی ف اصغر بنشانی 
اس�تان آذربایجان ش�رقی شهرس�تان تبریز وليعصر خيابان فروغی خيابان رازی غربی طبقه6و7-زهرا منوچهری ف عبدالحس�ين 
بنش�انی اس�تان گلستان شهرستان گرگان افسران خيابان کش�اورز خيابان60متری طبقه همکف پاک15خواسته دستور موقت رای 
دادگاه درخصوص دادخواس�ت تقدیمی خواهان حاجيه خانم معصومه مش�کور بطرفيت1-ش�ایان گلدس�ته2-طاهر گلدسته3-زهرا 
منوچهری4-عباس�علی ساور 5-سيد ش�جاع الدین گلپایگانی اصل6-صنعت نقش7-ثریا ایزد خواه محمدی بخواسته دستور موقت 
مبن�ی برمن�ع نقل وانتقال وتوقيف خودرو س�واری بی ام ومدل 2014دادگاه ب�ا ماحظه محتویات پرون�ده وباعنایت بدایل منعکس 
درپرونده ونظربه اینکه خواهان بنابه تشخيص دادگاه تامين ازم را برابررسيد بانکی بشماره258408بانک ملی واریز نموده است لذا 
باعنایت بمراتب فوق وبااجابت و وارد دانستن درخواست وی مستندا به مواد310-311-315-316-317-319-320و325قانون آئين 
دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقابدرامور مدنی دس�تور موقت مبنی برمنع نقل وانتقال وتوقيف خودرو مورد اش�اره را صادر واعام 
مينماید دس�تور بافاصله قابل اجراست ودس�تورموقت صادره بهيچ وجه تاثيری دراصل دعوی نخواهد داشت واجرای دستورموقت 
صادره مس�تلزم تایيد ریيس حوزه قضایی ميباشد وهمچنين دس�تورموقت صادره مستقا قابل اعتراض وتجدید نظر وفرجام نيست 

لکن متقاضی ميتواند ضمن تقاضای تجدید نظربه اصل رای نسبت به آن اعتراض ودرخواست رسيدگی نماید.     
550-رئيس شعبه9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-یزدانی

رای دادگاه
  درخصوص دادخواس�ت ش�کوفه الکی زاده بطرفيت اميد آرخی بخواس�ته سلب حضانت فرزندان مش�ترک ارزو وازاده واعطاء حضانت به 
خواهان بدین توضيح که خواهان بيان داشته درمورخه1/4/84باخوانده ازدواج نموده بلحاظ اعتياد درمورخه26/12/95-از یکدیگرجداشده 
اند وبلحاظ اعتياد خوانده خواستار سلب حضانت گردیده است دادگاه براین عقيده است ازآنجائيکه مطابق ماده45قانون حمایت ازخانواده 
رعایت غبطه ومصلحت کودکان ازتصميمات دادگاههای الزامی اس�ت ومطابق ماده 1173قانون مدنی اعتياد به مواد مخدر ازمصادیق عدم 
مواظبت وانحطاط اخاقی بوده حس�ب پاسخ اس�تعام مرجع انتظامی درمورخه 28/8/97خوانده دارای وضعيت مناسبی نبوده واعتياد به 
مواد مخدر داشته ومطابق استعام ازسيستم)سی ام اس(دادگستری ونامه واصله ازاجرای احکام کيفری شهرستان بندرترکمن خوانده بابت 
استعمال تریاک بپرداخت جزای نقدی وشاق محکوم گردیده است لذا ادامه زندگی فرزند مشترک ازاده باخوانده به مصلحت ایشان نميباشد 
به استناد مواد مرقوم حکم به سلب حضانت وی ازخوانده واعطاء حضانت به خواهان صادرواعام ميگردد درخصوص فرزند دیگرخواهان)ارزو(

نظربه اینکه مطابق سندسجلی پيوست درپرونده) صفحه 7پرونده(نامبرده11سال سن دارد ونهاد حضانت راجع به اطفال ميباشد وباسن بلوغ 
طفل نهاد حضانت خارج ميگردد مخيراست باهریک از بوین که خواست زندگی کند دعوی خواهان را وارد ندانسته به استناد ماده197قانون 
ایين دادرس�ی مدنی و1257قانون مدنی حکم بطان دعوی صادرواعام ميگردد رای ص�ادره ازناحيه خوانده غيابی ظرف20روزپس ازاباغ 
قابل واخواهی دراین شعبه ميباشد وپس ازآن ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عالی تجدید نظراستان گلستان ميباشد ازناحيه 

خواهان ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عالی تجدید نظر استان گلستان ميباشد.
532-رئيس شعبه 3دادگاه حقوقی شهرستان کاله-دانشور

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرونده اجرایی97/0159/ش�عبه 3 اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه ش�ماره96099700565010388صادره ازشعبه 6 دادگاه حقوقی 
گرگان محکوم عليه محمدرضا زراعتی فرزند غامرضا محکوم بپرداخت مبلغ871/138/ 296-بااحتس�اب به اصل خواس�ته وغيره درحق 
محکوم له س�يد حسن ميرطاهری فرزند س�يد ضياء الدین با وکالت مرتضی بائی ومبلغ0ریال بعنوان نيم عشردولتی درحق دولت محکوم 
وبدهکار ميباش�د که ومحکوم عليه 1واحد آپارتمان مس�کونی واقع درگرگان خيابان آموزشگاه جنگل کوچه شهيدرحيمی مجتمع آندليا 
طبقه4جنوبی کدپس�تی 4913815653دارای پاک ثبتی9876فرعی از3مکرراصلی بشماره ثبت50873صفحه 55دفتر359بخش3ثبت 
گرگان باتوجه به جميع ارزیابی 6دانگ این آپارتمان با متعلقات ومشترکات ومشاعات مبلغ2/100/000/000ریال دویست وده ميليون تومان 
برآورد ميگردد این اجرا توصيف اجمالی مال منقول وغيرمنقول توقيف ش�ده براساس ماده 138قانون اجرای احکام مدنی 1واحد آپارتمان 
مس�کونی واقع درگرگان خيابان آموزشگاه جنگل کوچه شهيد رحيمی مجتمع آندليا طبقه4جنوبی کدپستی4913815653بازدید بعمل 
آید وخاصه گزارش مربوط وارزیابی آن بش�رح ذیل تقدیم ميگردد ملک مورد نظر بصورت1واحد آپارتمان مسکونيواقع در طبقه4مجتمع 
18واحدی4طبقه روی پيلوت بنام قيد شده درسند مالکيت محمد رضا زراعتی فرزند غامرضا دارای پاک ثبتی9876فرعی از3مکرر اصلی 
بشماره ثبت 50873صفحه55دفتر 359بخش3ثبت گرگان ودرحال بهره برداری مسکونی است عمربهره برداری ازبنا حدود 10-11سال است 
مساحت واحد آپارتمان مورد نظر 117/33مترمربع که5/188مترمربع آن تراس است ودارای انبار شماره8درپشت بام بمساحت33/15مترمربع 
وپارکينگ درپيلوت بمس�احت38/09مترمربع است مجتمع دارای نما وراه پله سنگ اس�ت کف هال وپذیرایی وآشپزخانه سراميک شده 
وسرویسها وتراسها سراميک است وبدنه گچ است آپارتمان 2خوابه است دارای آب وبرق وگاز وخط تلفن است باتوجه به جميع ارزیابی 6دانگ 
این آپارتمان با متعلقات ومشترکات ومشاعات مبلغ2/100/000/000ریال دویست وده ميليون تومان برآورد ميگردد زمان ومکان مزایده زمان 
مزایده روزدوشنبه مورخ 1397/10/17ساعت9الی10صبح مکان مزایده دفترشعبه سوم اجرای مدنی گرگان )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی 
که توسط کارشناس تعيين گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده ميبایست 
ده درصد مبلغ مورد پيش�نهاد را نقدا” بحساب دادگس�تری واریز ومابقی آنرا ظرف 1ماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریزوقبض 
واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید درغيراین صورت وفق ماده129قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت 
ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبين خرید ميتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام ملک توقيف شده 
بازدید نمایند4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایيد صحت مزایده ازناحيه دادگاه صادرکننده اجرائيه خواهد بود در صورت عدم تایيد صحت 
مزایده این اجرا مسئوليتی دررابطه با خریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت ميشود5-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای 

عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
 580-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی متمرکزگرگان-عادلی

آگهی مزایده 
  درپرونده4/97/769بموجب دادنامه ش�ماره 392سال97شعبه11دادگاه حقوقی گرگان حکم بفروش وتقسيم ملک مرحوم رمضان کریمی 
صادرشده است شخص ثالث مژگان کاویان ملک زیر راجهت ملک زیرپس ازکارشناسی وبه قيمت ذیل ارزیابی شده است که ملک موصوف 
پس ازجری تش�ریفات قانونی کارشناسی وقيمت گذاری ازطریق   مزایده حضوری بفروش ميرسد طالبين خرید ميتوانند درجلسه مزایده 
شرکت وپيشنهاد خودرا ارائه وتسليم نمایند نظریه کارشناسی:کارشناسی ازملک بنشانی گرگان خيابان اول لشکرخيابان فردوسی4پاک5 
کدپس�تی4916683419 مشخصات:ملک تعرفه شده 6دانگ 1قطعه زمين بمس�احت205/54مترمربع است که درآن احداث بناشده است 
بنای احداثی ساختمان1طبقه ویایی است بمساحت حدود160مترمربع است بنای احداثی بصورت بنایی اجری 1طبقه وبا قدمت زیاد است 
مشخصات ثبتی:دارای سند مالکيت اصلی بشماره چاپی594754بخشی ازپاک ثبتی2فرعی از2675 -اصلی بخش1ثبت گرگان است که 
درصفحه292دفتراماک شماره121گرگان بشماره 18226به ثبت رسيده است ارزیابی:با بررسيهای بعمل آمده وباتوجه به موقعيت وکاربری 
وقدمت بنا مصالح بکاررفته وشرایط منطقه وبادرنظر گرفتن موارد ذکرشده باا وکسب اطاع ازمطلعين محلی قيمت ملک موصوف بصورت 
تخليه وبدون درنظر گرفتن تعهدات ودیونی که ممکن اس�ت وجود داش�ته باشد بصورت زیراس�ت ارش کل ملک برابر6/800/000/000شش 
ميليارد وهشتصد ميليون ریال برآورد ميگردد زمان مزایده روزشنبه مورخه1397/10/15ساعت9 الی10صبح مکان مزایده گرگان دفترشعبه 
4 اجرای احکام مدنی متمرکز دادگس�تری گرگان)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارش�ناس تعيين گردیده شروع و برنده 
مزایده کس�ی اس�ت که بااترین مبلغ را درجلس�ه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایس�ت ده درصد مبلغ مورد پيش�نهاد را نقدا" 
بحس�اب دادگس�تری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز وقبض واریز شده راتحویل دایره اجرا نماید 
درغيراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد 
ش�د3-طالبين خرید ميتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ازملک توقيف ش�ده بازدید نمایند4-تحویل مال 
مورد مزایده پس ازتایيد صحت مزایده ازناحيه دادگاه صادرکننده اجرائيه خواهد بود درصورت عدم تایيد صحت مزایده این اجرا مسئوليتی 
دررابطه باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد5-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان 

ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
578-مدیردفترشعبه 4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

دادنامه
   پرونده کاس�ه 9709981720500507بایگانی970516ش�عبه 5ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�هيد قدوس�ی شهرستان گرگان تصميم 
نهایی ش�ماره 9709971720500802خواهان علی مختاری ف س�يد محمد بنش�انی اس�تان مازندران شهرس�تان س�اری خيابان شهرک 
فرهنگي�ان خ فردوس�ی پ272خوان�ده مهدی صحتی فرد ف ميرزاعلی بنش�انی مجهول المکان خواس�ته مطالبه خس�ارت تاخير تادیه 
درتاریخ97/08/30دروقت فوق العاده جلسه شعبه5شورای حل اختاف گرگان بتصدی امضاء کننده ذیل تشکيل وپرونده کاسه970516تحت 
نظر قراردارد قاضی ش�ورا به عنایت به مجموع محتویات پرونده ختم رس�يدگی را اعام وبااستعانت ازخداوند متعال مبادرت به صدوررای 
مينمای�د)رای قاضی ش�ورا( درخص�وص دعوی علی مخت�اری بطرفيت مهدی صحتی فرد بخواس�ته مطالبه خس�ارت تاخيروتادیه مبلغ 
170/000/000ریال ازتاریخ94/01/25لغایت زمان اجرای حکم بش�رح دادخواست تقدیمی با این توضيح که خواهان با ارائه مدارک وبا استناد 
به پرونده کاس�ه95624همين ش�عبه وپرونده کاسه960416ش�عبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف گرگان اعام نمود مطابق 
دادنامه شماره 9509971720500870صادره ازشعبه5شورا خوانده بپرداخت مبلغ170/000/000 ریال درحق بنده محکوم شده است اما ایشان 
بلحاظ عدم احراز شرایط ماده522قانون آئين دادرسی مدنی ازجمله تغييرفاحش شاخص قيمتها ازتاریخ مطالبه تازمان صدور رای به جبران 
خس�ارت محکوم نش�ده اس�ت فی الحال که تورم تغيير فاحش داشته تقاضای محکوميت خوانده به جبران خس�ارت تاخيررادارم خوانده 
عليرغم اباغ وقت رسيدگی ازطریق انتشار آگهی درجلسه رسيدگی حاضرنشده ودفاعی درقبال دعوی خواهان بعمل نياورده است شورا 
باعنایت به اینکه قيدکلمه مطالبه درماده522قانون آئين دادرسی مدنی درواقع احراز ابراز اراده این مبنی براخذ طلب ازمدیون است واین 
ابراز اراده ممکن است باارسال اظهارنامه بعمل آید ویااینکه باتقدیم دادخواست به مدیون این اراده ومطالبه اعام شود ونظرباینکه خواهان 
درتاریخ95/09/25درپرونده کاسه950624-این اراده ومطالبه رادرخواست نموده است ومطابق محتویات پرونده 960416شعبه اول اجرای 
احکام مدنی شورای حل اختاف گرگان تابحال حکم اجرا نشده است لذا خواهان ازتاریخ مطالبه مستحق مطالبه خسارت تاخيرخواهدبود 
بنابر این شورا دعوی خواهان راوارد تشخيص ومستندا به ماده198و515و522قانون آئين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به جبران 
خس�ارت تاخيروتادیه مبلغ170/000/000ریال ازسال 95/09/25لغایت زمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازسوی بانک مرکزی اعام 
ميشود درحق خواهان صادرواعام مينماید درخصوص درخواست خسارت تاخيرقبل ازتاریخ تقدیم دادخواست نظربه اینکه خواهان دليلی 
که حکایت ازمطالبه قبل ازآن را داش�ته باش�د ارائه نداده است لذا دراین قسمت ادعای ایشان وارد نبوده ومستندا به ماده 197قانون آئين 
دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادرميشود رای صادره در خصوص محکوميت خوانده غيابی وظرف مدت20روز پس ازاباغ قابل 
واخواهی درهمين شعبه وسپس ظرف مدت20روز پس ازاباغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی شهرستان ودرخصوص حکم به بی 

حقی خواهان ظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی شهرستان گرگان است.
517-قاضی شعبه5شورای حل اختاف شهرستان گرگان-اميری

دادنامه
   پرونده کاس�ه 6/97/352 شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان گرگان شماره دادنامه 97/463تاریخ صدور1397/7/18خواهان 
بانک قوامين اس�تان گلس�تان بنش�انی گرگان بلوار نهارخوران بين عدالت48و50مدیریت ش�عب استان گلس�تان خوانده1-مهدی 
مازن�ی ف عبدالحس�ين مجهول المکان2-فض�ه خاتون کاویانی نوکنده ف رضاعلی بنش�انی بندرترکم�ن خ اميرکبير16اولين کوچه 
س�مت چپ3-معصومه ریاحی ف قربان بنش�انی گرگان خ جانبازان30 فکوری3بن بس�ت دس�تغيب مجتمع طاهر خواس�ته  مطالبه 
وجه گردش�کار خواهان بش�رح فوق دادخواستی بخواس�ته فوق اقامه وقاضی شورا با اس�تعانت ازدرگاه خدانوند متعال وباامعان نظر 
درمحتویات پرونده ختم رس�يدگی رااعام وبش�رح آتی مبادرت بصدور رای مينماید)رای قاضی ش�ورا(درخصوص دادخواست بانک 
قوامين اس�تان گلستان با نماینده حقوقی محمد تقی مزینانی بطرفيت1-مهدی مازنی ف عبدالحسين2-فضه خاتون کاویانی نوکنده 
ف رضاعلی3-معصوم�ه ریاحی ف قربان بخواس�ته مطالبه مبلغ 94/217/557ریال بانضمام خس�ارت تاخيرتادیه وخس�ارات قانونی 
باس�تناد1فقره قرارداد تنظيمی فيمابين بدین توضيح کخ خاهان درمتن دادخواس�ت تقدیمی چنين بيان داش�ته)خوانده ردیف اول 
درتاریخ 1395/9/22براس�اس قرارداد تس�هياتی فيمابين مبلغ هفتاد ميليون ریال ازبانک قوامين تسهيات دریافت نموده ومتعهد 
نم�وده آن رابصورت اقس�اط48ماهه پرداخت نماید وخواندگان ردیف 2و3برابرهمان ق�رارداد پرداخت دین خوانده ردیف 1رابا امضاء 
ذیل قرارداد تضمين نموده است که متاسفانه عليرغم مراجعات مکرربه مشاراليهم هيچگونه اقدامی جهت پرداخت دینشان به بانک 
بعمل نياورده اند و... واا تقاضای محکوميت خواندگان متضامنا بپرداخت مبلغ خواسته)بابت اصل سود ووجه التزام بدهی تا97/2/10(
ازباب تسبيب وثانيا بپرداخت خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ مذکور لغایت زمان وصول محکوم به وهزینه های دادرسی را دارم عليهذا 
ش�ورا باعنایت به جميع محتویات پرونده نظرباینکه مس�تند مذکوربراش�تغال ذمه تضامنی خواندگان نسبت به اصل وخسارت عدم 
ایف�اء تعهد راجع به آن دالت داش�ته ودعوی متکی بدایل ومدارکی اس�ت که مصون ازایراد وانکار خوان�دگان باقيمانده وهمچنين 
هيچيک ازخواندگان عليرغم اباغ اخطاریه درجلس�ه رس�يدگی مورخه97/7/18شورا حضورنيافته اند ونسبت به دعوی ومستندات 
آن ایراد واعتراضی بعمل نياورده اند ودليلی برس�قوط تعهدات خود بوس�يله وفای بعهد یاموجبات دیگر ابرازنداشته اند فلذا با توجه 
به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخه1397/7/18وبااستصحاب بقای دین برذمه خواندگان دعوی خواهان راوارد 
تش�خيص وتوجها به مفاد قرارداد تنظيمی مس�تندا به م�واد 552-515-519-503-502-303و198-ازقانون آیين دادرس�ی مدنی 
دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی وقانون الحاق 2تبصره به ماده15 اصاحی قانون عمليات بانکی بدون ربا حکم به محکوميت 
تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ94/217/577 ریال بعنوان اصل خواس�ته وپرداخت هزینه دادرس�ی به ماخذ محکوم به وخسارت 
تاخيرتادیه ازتاریخ تاریخ قدیم دادخواست97/5/10تازمان وصول اصل بدهی براساس شاخص اعامی ازناحيه بانک مرکزی ایران که 
2مورد اخير قابل محاس�به دراجرای احکام مدنی خواهد بود له خواهان محکوم مينماید رای صادره نس�بت به خواندگان ردیف اول 
وس�وم غيابی وظرف مهلت20روزپس ازاباغ قابل واخواهی درهمين شعبه وسپس ظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی 
دردادگس�تری محترم شهرس�تان بندرترکمن ميباش�د ونس�بت به خوانده ردیف دومحضوری وظرف 20روزپس ازاباغ  قابل تجدید 

نظرخواهی دردادگستری محترم شهرستان بندرترکمن ميباشد.
 524-قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
رضابهنودی فر دارای شناسنامه شماره 1723 بشرح دادخواست به کاسه 701146/از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنين 
توضيح داده که شادروان حسن حاجی بابادوست بشناسنامه 292 در تاریخ 97/8/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 
منحصر است به1-رضابهنودی فرفرزندحسن فرزندمتوفی2.مرضيه بهنودی فرفرزندحسن فرزندمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 

وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3394- رئيس شعبه 67 شورای حل اختاف اروميه-شاه مرادی

اجرائيه
مشخصات محکوم له سجادجعفری فرزندغام بنشانی اروميه بلوارآزادی نرسيده به سه راه دخانيات فروشگاه جعفری-مشخصات محکوم 
عليه حس�ين وليزاده فرزنداروج بنش�انی کارخانه قندبغل غذاخوری ک سوپرمارکت2.یعقوب پارچه بافيه فرزندکریم-مشخصات نماینده 
محکوم له کيارش نعمتی فرد فرزندحسن بنشانی اروميه خ امام ک اول ساختمان آریا ط2 وکيل سجادجعفری- بموجب درخواست اجرای 
حکم مربوطه به شمراه 9710094471300191شماره دادنامه مربوطه 96099774471300815محکوم عليهم محکوم هستند به پرداخت مبلغ 
پنجاه ميليون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ هفتصدوشصت و پنج هزارریال بعنوان هزینه دادرسی وخسارت تاخيرتایده ازسررسيد چک 
لغایت اجرای حکم وحق الوکالع وکيل درحق محکوم له ضمنا پرداخت مبلغ نيم عشرحق ااجرا درحق دولت برعهده محکوم عليهم است.

محکوم عليه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائيه ظرف10روزمفادانرابه موقع اجراگذارد.
3397-مسئول دفترشعبه63شورای حل اختاف اروميه

آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست ضمائم به افسانه ابوالحسن بالدرلو
خواهان امين حسين زاده فرزندنادردادخواستی به طرفيت خوانده افسانه ابوالحسنی بخواسته مطالبه وجه بابت تسویه حساب خافی  خودرو 
به مبلغ 46/500/000ریال ومطالبه هزینه دادرس�ی الزام به تنظيم سندخودرو س�واری پژو206به شماره انتظامی 23ق957ایران17 مقوم به 
145/000/000- مطالبه وجه و الزام به تنظيم سند خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و بمشاره پرونده کاسه 9709984468600124 شعبه 
36 شورای حل اختاف اروميه ثبت گردیده که وقت رسيدگی آن 97/10/25 ساعت 16:00 سه شنبه تعيين شده است .به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست شاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیين دادرسی مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد .
3396- رئيس شعبه36شورای حل اختاف اروميه- علی نيا

گواهی حصروراثت
آقای اسماعيل طا لع پور بشماره شناسنامه 818 فرزند رحمت اله متولد 1350 صادره ماسال ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 1014/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداشته است که شادروان فاطمه عابدی  فرزند منصور 
به ش�ماره شناس�نامه 3835 درتاری�خ 97/6/25 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حين الفوت وی عبارتن�د از ...1- منصورعابدی 
فرزندعباداله ش.ش24پدرمتوفی2- سيده زهرا اقبالی فرزند سيد ابوطالب ش.ش2941 مادرمتوفی3- اسماعيل طالع پور فرزند رحمت اله 
ش.ش818همسرمتوفی4- محمد حسين طالع پور فرزند اسماعيل ش.ش5560397334پسرمتوفی5- محمدعلی طالع پور فرزند اسماعيل 
ش.ش 5561005057 پس�رمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا 
چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصيتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم 

صادر خواهد شد.م الف 3331 
رئيس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای ذکریا عظيم زاده  بشماره شناسنامه 1773 فرزند محمدعلی متولد 1350 صادره بيجار ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1052/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداشته است که شادروان محمدعلی عظيم زاده  فرزند 
ش�عبانعلی به ش�ماره شناس�نامه 920 درتاریخ 97/7/24 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حين الفوت وی عبارتند از ...1- خدیجه 
جعفریان فرزند محمود ش.ش231همس�رمتوفی2- ذکریا عظيم زاده  فرزند محمدعلی ش.ش1773پس�رمتوفی3- اکبرعظيم زاده فرزند 
محمدعلی ش.ش2092پسرمتوفی4- مهدی عظيم زاده فرزند محمدعلی ش.ش9190پسرمتوفی5- ابوالفضل عظيم زاده فرزند محمدعلی 
ش.ش7751پس�ر متوفی6- هادی عظي�م زاده فرزند محمدعلی ش.ش0013681877پس�رمتوفی7- زهرا عظي�م زاده فرزند محمدعلی 
ش.ش2091دخترمتوفی8- فرش�ته عظيمی زاده فرزند محمدعلی ش.ش38941دختر متوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصيتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.م الف 3344 
رئيس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: کاسه پرونده: 730/22/97 وقت رسيدگی: به روز تاریخ 97/11/1 ساعت 17:00 خواهان: صفرجان بخش خوانده: غامرضا اصانی/
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسليم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسيدگی به شعبه 22 
ارجاع گردیده و وقت رسيدگی تعيين شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده73 
قانون آئين دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثيراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررفوق جهت رسيدگی دراین 
دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب و دادگاه غيابا” اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعدا باغی 

بوسيله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3336 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی مفقودی
اصل شناس�نامه مالکيت خودروی سواری سمند مدل 1393 به ش�ماره پاک ایران 26- 543 م 11  
و ش�ماره موتور 147H0069355 و ش�ماره شاس�ی NAACJ1JC5EF163364 به نام ش�هرداری 

فاروج  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شيروان

 آگهی مفقودی
اصل شناسنامه مالکيت موتور س�يکلت مدل 1387 به شماره پاک 62795- 762  و شماره موتور 
PT157FMI*836346 و شماره تنه 125A8702598***NEG به نام علی اصغر افشاری مقدم 

یام  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شيروان

متن آگهی 
پيرو دادنامه 9709975840100591 مورخ 1397/06/31 از شعبه اول حقوقی بجنورد  به آقای محمد ایزدفر فرزند اسمعيل اباغ می گردد  که 
ظرف مدت یک هفته  پس از تاریخ چاپ اخطاریه فوق جهت طاق  خانم زهرا مازاده به دفتر طاق 3 بجنورد  به نشانی بجنورد  خ طاقانی 

غربی ک ثبت قدیم  مراجعه نمایيد در غير اینصورت برابر مقررات طاق فوق به ثبت می رسد .10
محمدصادق باقرپور- سردفتر ازدواج 6 و طاق 3 بجنورد 

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
کاس�ه پرونده: 9709985870900704 ، وقت رس�يدگی: 1397/11/2 ساعت 08:30 ، خواهان: آقای احمد رضا روحانی، خواندگان: 1- مجيد 
خداوردی 2- عزیز اه فرخ مجهول المکان ، خواسته: الزام به تنظيم سند خودروی پراید  خواهان دادخواستی تسليم شورای حل اختاف 
نموده که جهت رس�يدگی به حوزه 9 ارجاع گردیده اس�ت و وقت رسيدگی تعيين شده، به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس�تور حوزه و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثيراانتش�ار آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نش�ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رس�يدگی حضوربهم رس�اند. چنانچه بعدا اباغی بوسيله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود15
دبير شعبه 9 شورای حل اختاف شهری بجنورد 

آگهی مفقودی
س�ند و برگه س�بز و کارت خودروی وانت نيس�ان مدل 1372  رنگ آبی روغنی ، بنزینی به شماره 
پ�اک ای�ران 32- 659 س 47  و ش�ماره موتور 010877 و ش�ماره شاس�ی 088894  به نام عظيم 

سجادی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بجنورد

آگهی اباغ وقت رسيدگی
نظر به اینکه متهم ابراهيم مجدم س�لطانی فرزند نادر فعا مجهول المکان – در پرونده کاس�ه 970344 ش�عبه اول دادگاه انقاب اسامی 
ماهشهر به اتهام حمل کاای قاچاق – پرونده وی در این مرجع مطرح رسيدگی بوده و مشاراليه متواری و تحت تعقيب بوده – و جهت وی وقت 
رسيدگی در مورخه 29 / 10 / 97 راس ساعت 10 تعيين وقت گردیده – لذا از یادشده دعوت ميگردد تا در جلسه دادگاه و در این شعبه حاضر 
گردد – و از اتهام انتسابی عليه وی طی کيفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان اميدیه – در جلسه دادگاه از خود دفاع نماید – و در 
صورت عدم حضور در وقت تعيين شده وفق مقررات رسيدگی غيابی بعمل خواهد آمد . نوبت اول :  13 / 9 / 97    - نوبت دوم : 25 / 9 / 97 
2200-رئيس شعبه اول دادگاه انقاب اسامی ماهشهر- سيد حسين واثقی

آگهی اباغ وقت رسيدگی
نظ�ر ب�ه اینکه متهمان 1 – اقای عبدالطيف دهقان�ی فرزند الهيار – 2 – خانم عزت احمدی فرزند محمد  فع�ا مجهول المکان – در پرونده 
کاسه 930741   شعبه اول دادگاه انقاب اسامی ماهشهر به اتهام متهم ردیف اول ) عبدالطيف دهقانی فرزند الهيار ( مباشرت در حمل و 
نگهداری مقدار یکصدو بيست و پنج کيلو و ششصد و چهل گرم حشيش –و متهمه ردیف دوم )خانم عزت احمدی فرزند محمد (به اتهام 
معاونت در حمل و نگهداری مقداریکصدو بيست و پنج کيلو و ششصدو چهل گرم حشيش پرونده آنان در این مرجع مطرح رسيدگی بوده 
و   و مشاراليهما متواری و تحت تعقيب بوده – و جهت آنان وقت رسيدگی در روز چهارشنبه مورخه 17 / 11 / 97 راس ساعت 9 تعيين وقت 
گردیده - لذا یادشدگان طبق این آگهی احضار ميگردند تا در جلسه دادگاه و در این شعبه حاضر شوند – و از اتهام انتسابی عليه آنان طی 
کيفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان بهبهان– در جلسه دادگاه از خود دفاع نمایند – و در صورت عدم حضور در وقت تعيين شده 

وفق مقررات رسيدگی غيابی بعمل خواهد آمد . نوبت اول :  13 / 9 / 97    - نوبت دوم : 25 / 9 / 97 
2198-رئيس شعبه اول دادگاه انقاب اسامی ماهشهر- سيد حسين واثقی 

آگهی اباغ وقت رسيدگی
نظر به اینکه متهم مياد شریعتی فرزند علی-  فعا مجهول المکان – در پرونده کاسه 970245   شعبه اول دادگاه انقاب اسامی ماهشهر 
ب�ه اته�ام خرید و فروش مواد روانگردان و حمل و نگهداری مقدار چهل و هفت گرم و هش�تصد ميلی گرم مواد روانگردان شيش�ه و مقدار 
یکصد و پنجاه ميلی گرم هروئين – پرونده وی در این مرجع مطرح رس�يدگی بوده و مش�اراليه متواری و تحت تعقيب بوده – و جهت وی 
وقت رسيدگی در  روز سه شنبه مورخه 9 / 11 / 97 راس ساعت 9 تعيين وقت گردیده – لذا از یادشده طبق این آگهی احضار ميگردد تا در 
جلسه دادگاه و در این شعبه حاضر گردد – و از اتهام انتسابی عليه وی طی کيفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان بهبهان – در 
جلسه دادگاه از خود دفاع نماید – و در صورت عدم حضور در وقت تعيين شده وفق مقررات رسيدگی غيابی بعمل خواهد آمد . نوبت اول 

:  13 / 9 / 97    - نوبت دوم : 25 / 9 / 97 
2199-رئيس شعبه اول دادگاه انقاب اسامی ماهشهر- سيد حسين واثقی

اباغ وقت رسيدگی
مراتب دو نوبت با رعایت تبصره یک ماده 394 قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 1392 به متهمان 1- غام امانی فرزند صيدال  2- مهرداد 
رحيمی فرزند خداداد  دائر بر تجاوز به عنف )لواط( در پرونده کاسه 9309986171600247 شماره بایگانی 930240 اباغ می گردد که جهت 
ش�رکت در جلس�ه دادرسی مورخ 1397/11/27 ساعت 09:00 صبح در این دادگاه حاضر در غير اینصورت تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

نوبت اول 97/9/14         نوبت دوم 97/9/25
2431- رئيس شعبه 3 دادگاه کيفری یک استان خوزستان- سيد ولی حسينی فالحی

 آگهی حصر وراثت
احترامآ فاطمه معظمی گودرزی دارای شماره شناسنامه 688 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده که شادروان حسين معظمی گودرزی به شماره شناسنامه 313 در تاریخ 96/12/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به: 1-فاطمه معظمی گودرزی -  همسر متوفی  2- مهرداد معظمی گودرزی - فرزند ضمن انجام 
تش�ریفات قانونی در خواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در 

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

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای حسن سوری دارای شماره شناسنامه 44882 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که شادروان عبدالحسين سوری به شماره شناسنامه 234 در تاریخ 97/8/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به: 1-حسن سوری – فرزند  2- محمدرضا سوری – فرزند  3- مليحه سوری – فرزند  4- حسين 
سوری – فرزند  5- مليحه سوری - فرزند ضمن انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض 

دارد و یا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./
رئيس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجرد

آگهی
بدینوسيله به آقای مصطفی حسنوند  فرزند ميرزا علی مجهول المکان که به اتهام انتقال مال  به قصد فرار ازادای  دین موضوع شکایت خانم 
زهرا یوسفوند فرزند محمد هادی    این شعبه دادیاری موضوع پرونده کاسه 1397/8787/180199/30  تحت رسيدگي مي باشد به تجویز 
ماده 174 قانون آ- د- ک وقت رسيدگي به مدت یک ماه پس از انتشار آگهي در روزنامه کثيراانتشار تعيين مي گردد تا متهم ظرف مهلت 

یک ماه جهت دفاع از اتهامانتسابي خود در این شعبه حاضر گردد در غير این صورت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد . 
جال جهانگيري  دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقاب الشتر 

مفقودی
برگ سبز و کارت شناسایی وانت پيکان 1600 مدل 1391 به رنگ سفيد به شماره پاک 457ق65- 
ایران 65  و شماره موتور 11491002480  و شماره شاسی NAAA36AA0CG283998مفقود و از 

درجه ا عتبار ساقط است. 
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آگهی حصر وراثت 
آقای جواد افتخار  شناسنامه به شماره 1146 به شرح پاک 70  سيار این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده  که 
شادروان بایرام افتخار به شماره شناسنامه 10 در تاریخ 1397/9/03 در اقامتگاه غير دائمی خود بدرود حيات گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
اس�ت به: 1. جواد افتخار به ش�ماره شناسنامه 1146 پسر متوفی 2. سعيد افتخار به شماره شناسنامه 1147 پسر متوفی 3. جميله افتخار به 
شماره شناسنامه 1425 دختر متوفی 4. امينه افتخار به شماره شناسنامه 2195 دختر متوفی  5. نازی افتخار به شماره شناسنامه 52  دختر 
متوفی  6. حبيبه فرج زاده به شماره شناسنامه 11 همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصيت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر 

و هر وصيتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود. 
1099912 سرپرست مجتمع  شورای حل اختاف شهرستان  نمين – براتعلی خسروی 

آگهی 
در پرونده کاسه 960095  این شعبه  خانم غزاله رهنشين فرزند احمد به اتهام  دایر بر  در کاهبرداری  عنوان موضوع شکایت  آقای رحيم 
بدلی اجيرلو و حسين آدگوزلی  اعتماد را ستگو و  از آقای شکور قربانی تحت تعقيب قرار گرفته اند با عنایت به  مجهول المکان بودن  متهم  
و  در اجرای مقررات  ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از  انتشار این آگهی  جهت دفاع از  

اتهام انتسابی   در این شعبه حاضر گردند و در صورت عدم حضور  مطابق مقررات رسيدگی   غيابی به عمل خواهد  آمد. 
1099913 مدیر  دفتر شعبه پنجم دادیاری دادسرای   عمومی و انقاب  پارس آباد – خانی 

آگهی 
در  خصوص شکایت   عباس  نوریان عليه سعيد حدادی فرزند احمد دائر بر تحصيل مال از طریق نامشروع  مبلغ سه ميليون تومان ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت اخذ توضيح  در این شعبه حاضر شوید. مراتب در راستای ا عمال ماده 174  قانون آئين دادرسی  کيفری  
مصوب 1392 با اصاحات و الحا قات بعدی به س�عيد حدادی ا عام می گردد در صورت عدم حضور پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع 

رسيدگی  و اظهار عقيده می گردد. 
1099914  بازپرس شعبه اول بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب شهرستان پارس آباد – اکبر 
نعمتی 

4- آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر  رای شماره 139760319014004646 - 97/08/22 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جيرفت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مهدی معينی پور 
فرزند عليمراد  به شماره شناسنامه 4 صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 420 مترمربع پاک - 
فرعی از 950- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک – فرعی از 950- اصلی قطعه 6 واقع در اراضی کالی بنستان دلفارد جيرفت 
بخش 34 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای فتحعلی مددی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول : 1397/09/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25 
1043 م/الف جواد فاریابی- رئيس ثبت اسناد و اماک جيرفت

6- اجرائيه
مشخصات محکوم له : سيدعليرضا افتخاری گوکی، فرزند : سيدرضا، نشانی : کرمان – کرمان همتی فر حدفاصل کوچه 15 و 17 سوپری زیتون 
مشخصات محکوم عليه : 1- اکبر حاتمی، نشانی : جيرفت- ميدان انقاب کوچه کانتری 13، 2- رقيه کریمی بهرآسمان، فرزند : علی، نشانی : 
جيرفت ميدان انقاب، ک کانتری 13 ، محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710093467200135 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609973467201170 محکوم عليه محکوم است به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ سيزده ميليون و نهصد و بيست و 
هشت هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و نود هزار ریال هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخير تادیه از تاریخ 95/5/29 لغایت اجرای 

حکم براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می دارد و پرداخت نيم عشر دولتی.
391 شورای حل اختاف شماره 19 شهرستان کرمان

7- حصروراثت
خانم ثریا آبيار فرزند امين اله دارای شناسنامه 319 شرح دادخواست شماره --- مورخ 1397/9/21 توضيح داده شادروان محمدعلی راز فرزند 
درمحمد بشناسنامه 1680 در تاریخ 97/7/12 در شهر فهرج حوادث ترافيکی فوت شده و وراث حين الفوت وی عبارتند از : 1- ابوالفضل راز فرزند 
محمدعلی متولد 1385/2/30 کدملی 6050279111 پسر متوفی. 2- ایليا راز فرزند محمدعلی متولد 88/11/1 کدملی 3200298431 پسر متوفی. 
3- محمدصالح راز فرزند محمدعلی متولد 92/3/12 کدملی 3200362413 پسر متوفی. 4- ثریا آبيار فرزند امين اله ش.ش 319 متولد 1367/2/1 
کدملی 6059959849 همسر متوفی. 5- خانم ابرازه فرزند علی ش.ش 148 متولد 1324/1/2 کدملی 6059781012 . 6- درمحمد راز فرزند حسين 
ش.ش 325 متولد 1331/1/1 کدملی 6059778968 پدر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کسی اعتراض دارد یا وصيت 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 وصيت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
175 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان فهرج

8- حصروراثت
آقای اصغر برجی فرزند درویش دارای شناسنامه 6 شرح دادخواست شماره ---  مورخ 1397/9/21 توضيح داده شادروان درویش برجی فرزند 
محمد بشناسنامه 38 در تاریخ 1397/5/29 در شهر فهرج روستای رحمت آباد فوت شده و وراث حين الفوت وی عبارتند از : 1- اصغر برجی فرزند 
درویش ش.ش 6 متولد 1334/12/2 ش. ملی 3209826676 پسر متوفی. 2- کبری برجی فرزند درویش ش.ش 255 متولد 1328/4/1 ش.ملی 
3209725551 دختر متوفی. 3- معصومه بذرافشان رحمت آبادی فرزند محمد ش.ش 182 متولد 1308/11/4 کدملی 3209452266 همسر متوفی.  
لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصيت 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 وصيت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

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

9- حصروراثت
خانم پوزاد فرزند نظر دارای شناسنامه 165 شرح دادخواست شماره ---- مورخ 1397/9/18 توضيح داده شادروان نظر پوزاد فرزند آقا بشناسنامه 
223 در تاریخ 1392/7/7 در شهر فهرج روستای ده سلطان فوت شده و وراث حين الفوت وی عبارتند از : 1- محمد یحيی فرزند نظر ش.ش 468 
متولد 1348/5/1 کدملی 6059712039 پسر متوفی. 2- احمد پوزاد فرزند نظر ش.ش 166 متولد 1350/4/3 کدملی 3110345269 پسر متوفی. 
3- رضا پوزاد فرزند نظر ش.ش 392 متولد 1361/5/1 کدملی 3209609608 پسر متوفی. 4- مرتضی پوزاد فرزند نظر ش.ش 81 متولد 1365/5/1 
کدملی 3209981740 پسر متوفی. 5- مصطفی پوزاد فرزند نظر ش.ش 268 متولد 1367/5/1 کدملی 3209984794 پسر متوفی. 6- ابراهيم پوزاد 
فرزند نظر متولد 1372/11/1 کدملی 3200119381 پسر متوفی. 7- ماهی پوزاد فرزند نظر متولد 1349/3/1 کدملی 6059898262 دختر متوفی. 
8- فاطمه پوزاد فرزند نظر متولد 1351/7/3 ش.ش 167 کدملی 3110345277 دختر متوفی. 9- زهرا پوزاد فرزند نظر متولد 1353/4/9 ش.ش 168 
کدملی 3110345285 دختر متوفی. 10- افسانه پوزاد فرزند نظر متولد 1370/1/25 کدملی 3200076054 دختر متوفی. 11- پری سلطانی زاده فرزند 
غامرضا ش.ش 321 متولد 1331/1/1 کدملی 3209703124 همسر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار محلی آگهی می شود 
چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصيت 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 وصيت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
173 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان فهرج

10- حصروراثت
خانم معصومه کشاورزی گوکی فرزند علی دارای شناسنامه 92 شرح دادخواست ش�ماره 373/9/97 مورخ 1397/5/23 توضيح داده شادروان 
شهربانو هادی زاده گوکی فرزند علی بشناسنامه 2 در تاریخ 95/5/10 در شهر کرمان فوت شده و وراث حين الفوت وی عبارتند از : 1- حکيمه 
کشاورزی گوکی فرزند علی متولد 1351 ش.ش 5282 صادره از گلباف فرزند متوفی. 2- معصومه کشاورزی گوکی فرزند علی متولد 1362 ش.ش 
92 ص�ادره از گلباف فرزند متوفی. 3- صدیقه کش�اورزی گوکی فرزند علی متول�د 1339 ش.ش 95 صادره از گلباف فرزند متوفی. 4- منصور 
کشاورزی گوکی فرزند علی متولد 1360 ش.ش 15 صادره از گلباف فرزند متوفی. 5- رضا کشاورزی گوکی فرزند علی متولد 1352 ش.ش 298 
صادره از گلباف فرزند متوفی. 6- بتول کشاورزی گوکی فرزند علی متولد 1354 ش.ش 5801 صادره از گلباف فرزند متوفی. 7- محبوبه کشاورزی 
گوکی فرزند علی متولد 1358 ش.ش 136 صادره از گلباف فرزند متوفی. 8- طيبه کشاورزی گوکی فرزند علی متولد 1349 ش.ش 53 صادره از 
گلباف فرزند متوفی. 9- طاهره کشاورزی گوکی فرزند علی متولد 1347 ش.ش 118 صادره از گلباف فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثيراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصيت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصيت نامه ای جز رس�می و سری که بعد از این موعد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
373 شورای حل اختاف شماره 9 شهرستان کرمان

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم افسانه فکوری نالکياشری  به شماره شناسنامه 2  فرزند دولت علی  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادوران علی فکوری نالکياشری /822 فرزند مشهدی عيسی    در تاریخ 97/1/27 در شهرستان لنگرود فوت نموده 
اس�ت و ورثه ان مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه شده اند : فاطمه فکوری نالکياشری شماره شناسنامه 16 فرزند علی فرزند اناث شهربانو 
فکوری نالکياش�ری شماره شناسنامه 10 فرزند علی فرزند اناث حاجيه بانو فکوری نالکياشری شماره شناسنامه 16 فرزند علی فرزند 
اناث زینب فکوری نالکياشری شماره شناسنامه 18 فرزند علی فرزند اناث گل خانم فکوری نالکياشری شماره شناسنامه 1759 فرزند 
علی فرزند اناث مهناز فکوری ش�ماره شناس�نامه 20 فرزند علی فرزند اناث پروانه فکوری نالکياشری شماره شناسنامه 2307 فرزند 
علی فرزند اناث افس�انه فکوری نالکياش�ری شماره شناس�نامه 2 فرزند علی فرزند اناث ليا فکوری ش�ماره شناسنامه 2751 فرزند 
علی فرزند اناث طوبی رفيعی نالکياش�ری ش�ماره شناسنامه 338 فرزند حسن جان همسر-زوجه  و به غير از وراث نامبرده باا ورثه 
دیگری ندارد اینک پس از ماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی و ثبت ان به ش�ماره 971117  مفاد درخواس�ت مزبور را در 
یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یک ماه به 
دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف لنگرود تسليم نماید در غير این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد .
ح  5558    قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم س�عيد زاهدی کومله    به ش�ماره شناسنامه 591  فرزند رمضان   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که ش�ادوران رمضان زاهدی کومله / 19 فرزند محمد حس�ين  در تاریخ 97/9/11 در شهرس�تان کومله فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه ش�ده اند : حمزه زاهدی ش�ماره شناس�نامه 52 فرزند رمضان فرزند ذکور سعيد زاهدی کومله 
ش�ماره شناس�نامه 591 فرزند رمضان فرزند ذکور محمد زاهدی کومله ش�ماره شناس�نامه 2700115880 فرزند رمضان فرزند ذکور 
زینب زاهدی کومله ش�ماره شناس�نامه 460 فرزند رمضان فرزند اناث هاجر ش�عبانی کومله ش�ماره شناس�نامه 2075 فرزند عيسی 
همسر- زوجه    و به غير از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان 
به شماره 971119  مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باش�د از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه چهارم ش�ورای حل اختاف لنگرود تسليم نماید در غير این صورت گواهی 

حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد .
ح   5559  قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم مرضيه خانی پرش�کوه    به ش�ماره شناس�نامه 6  فرزند مختار   از این ش�ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادوران ناصر حسينی کومله / 1629    فرزند مرحوم ابراهيم   در تاریخ 97/8/4 در شهرستان اهيجان  فوت نموده 
اس�ت و ورثه ان مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه ش�ده اند : عمر حس�ينی کومائی شماره شناس�نامه 48 فرزند ناصر فرزند ذکور مهران 
حس�ينی کومائی شماره شناس�نامه 2709833360) 687(  فرزند ناصر فرزند ذکور مياد حس�ينی کومائی شماره شناسنامه 197 
فرزند ناصر فرزند ذکور مهرناز حسينی کومائی شماره شناسنامه 2700027329 فرزند ناصر فرزند اناث مرضيه خانی پرشکوه شماره 
شناس�نامه 6 فرزند مختار همس�ر-زوجه  و به غير از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد اینک پس از ماحظه دادخواس�ت و انجام 
تش�ریفات قانونی و ثبت ان به ش�ماره    مفاد درخواس�ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد و یا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف لنگرود تسليم نماید در 

غير این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد .
ح   5560    قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم صفر شریفی خشکدشتی   به شماره شناسنامه 15  فرزند گل آقا    از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادوران رعنا بخشی خشکدشتی /153 فرزند حکيم علی در تاریخ 88/7/17 در شهرستان لنگرود  فوت نموده است و 
ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند : محمود شریفی خشکدشتی شماره شناسنامه 409 فرزند گل آقا فرزند ذکور احمد شریفی 
خشکدش�تی شماره شناس�نامه 2480 فرزند گل آقا فرزند ذکور ناصر شریفی خشکدشتی شماره شناسنامه 3180 فرزند گل آقا فرزند 
ذکور صفر شریفی خشکدشتی شماره شناسنامه 15 فرزند گل آقا فرزند ذکور خسرو شریفی خشکدشتی شماره شناسنامه 2481 فرزند 
گل آقا فرزند ذکور خدیجه ش�ریفی خشکدش�تی شماره شناس�نامه 366 فرزند گل آقا فرزند اناث مونس شریفی خشکدشتی شماره 
شناسنامه 3179 فرزند گل آقا فرزند اناث زهرا  شریفی خشکدشتی شماره شناسنامه 549 فرزند گل آقا فرزند اناث  و به غير از وراث 
نامبرده باا ورثه دیگری ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان به شماره    مفاد درخواست مزبور را 
در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یک ماه به 

دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف لنگرود تسليم نماید در غير این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح   5561   قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی 

آگهی مزایده دوم
در خصوص پرونده کاسه اجرایی 960046 محکوم له فریبرز نوری بطرفيت محکوم عليه رسول صحرا نورد بخواسته مطالبه که بعلت 
عدم پرداخت منتهی به توقيف یک قطعه زمين ش�اليزاری بمس�احت 1300 مترمربع واقع در گيگاس�ر گردیده اس�ت که قيمت پایه 
کارشناس�ی به مبلغ س�ی و پنج ميليون و یکصد هزار تومان ارزیابی و اعام ميگردد اجرا با توجه به مراتب فوق ملک توقيف شده را 
از طریق مزایده حضوری بفروش  ميرس�اند تاریخ مزایده 97/10/24 روز دوش�نبه از ساعت 9 صبح الی 10 صبح در محل دفتر اجرای 
احکام مدنی ش�ورای حل اختاف فومن با حضور نماینده محترم دادس�را از قيمت ارزیابی شده شروع و به بااترین قيمت پيشنهادی 
فروخته خواهد ش�د 10 درصد قيمت پيش�نهادی فی المجلس بحس�اب سپرده دادگس�تری واریز و مابقی حداکثر ظرف مدت یکماه 
وص�ول ميگ�ردد خریداران 5 روز قبل از مزایده می توانند با هماهنگی با دفتر اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختاف فومن از مال 

توقيف شده بازدید سپس در مزایده شرکت نمایند.
ح  5562    دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف فومن- صالحی 

مزایده اموال غير منقول
شماره بایگانی شعبه 970827 در خصوص پرونده  کاسه 970827 در خصوص ششدانگ مزایده یک قطعه زمين بشماره پاک ثبتی 
1292 مف�روز و مج�زی از فرع�ی 242 قطعه 9 بخش  پنج گيان جفرود پایين موضوع دعوی احم�د ارو نقی غفارلی بطرفيتی مياد و 
عب�اس نوروزی به مس�احت 306 متر مربع ، واق�ع در بندرانزلی ، قریه ليجارکی ، بخش پنج گيان ، ب�ا مالکيت آقای منوچهر راهنما 
س�نگاچين به ش�رح ذیل می باش�د: الف ( آدرس وحدود اربعه : بندر انزلی – حسن رود- روبروی مجتمع منطقه آزاد انزلی – خيابان 
مخابرات می باش�د. حدود اربعه ملک: ش�ماا : در دو قس�مت اول پی مش�ترک بطول13/85 به قطعه 11 تفکيک ش�ماره 1293 دوم 
دیواریس�ت بطول 3/65 متر به باقيمانده 134 اصلی ش�رقا : پی مشترک بطول 17/53 متر به قطعه 9 تفکيکی شماره 1291 جنوبا :پی 
اس�ت بطول 16/49 متر  به کوچه  6 متری غربا : در دو قس�مت اول پخی بطول 1/4 متر به کوچه 6 متری احداثی دوم پی اس�ت بطول 
16/50  متر به کوچه متر احداثی بامس�احت 306 متر مربع  می باش�د. ب( مش�خصات فنی و ثبتی  ملک : ملک مورد نظر شش�دانگ 
عرصه و اعيان یک قطعه بشماره پاک ثبتی 1292 فرعی از  9 اصلی  مفروز  مجزی از 242 بشماره ثبت 166 دفتر 14 فرعی از صفحه 
530 بخش  پنج گيان می باش�د که در زمان  بازدید بصورت یک قطعه  زمين با دیواری  چينی پيرامون به ارتفاع تقریبی 60 س�انت 
و فاقد اعيانی  بود سند مالکيت ملک به نام آقای  حسين بشير ليان می باشد.پ( نظریه ارزیابی : با توجه به موقعيت مکانی ملک ، 
دارا بودن دسترسی های مناسب و قرارگيری مجاورت منطقه آزاد تجاری  صنعتی بندر انزلی و جميع جهات موثر دیگر ، ارزش پاک 
موصوف به نرخ روز ،  برابر 2/754/000/000 ریال  ) دو ميليارد وهفتصد و پنجاه وچهار ميليون ریال ( ارزیابی می گردد. خریداران می 
توانند 5 روز  قبل از جلس�ه مزایده از ملک مش�روحه ذیل به نش�انی  فوق الذکر باا بازدید سپس در جلسه مزایده  مورخه یکشنبه  
97/10/23 ساعت10:00 صبح که مقر آن دائره اجرای احکام مدنی  شعبه  دوم  حقوقی  دادگستری  بندر انزلی تعيين گردیده شرکت 
نمایند و در زمان مزایده بفروش خواهد رسيد برنده  مزایده شخصی خواهد بود که بااترین ميبغ را پيشنهاد نماید و ده درصد مبلغ 
پيش�نهادی را در روز مزایده بحس�اب  س�پرده دادگس�تری واریز و قبض را در وقت ادارای همان  روز به اجرای احکام  مدنی ش�عبه 
دوم حقوق�ی  دادگس�تری  بندر انزل�ی ارائه نماید ومابقی مبلغ را  ظرف مدت  یکماه  از تاری�خ  مزایده تودیع نماید کليه هزینه های 

قانونی به عهده خریدار  می باشد.
ح  5563   دادورز اجرای احکام مدنی  دادگستری انزلی- نيک کار

مزایده اموال غير منقول 
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 950120 در خصوص پرونده  ش�ماره 950121 له آقای  غفار پيشگاه  هادیان ومحمد بيابان گرد جوان و مسعود 
ش�عبانی  وجبار پيش�گاه هادیان وحس�ين  قربانی زاده  و غامرضا بلوری فر ومرتضی قایقی حسنی و خانم ها نگين نجات رسولی  و 
احياء روشن عليه شرکت تعاونی رفاه گستر بندرموضوع مزایده  پاک ثبتی 356 اصلی از 1 فرعی  واقع دربندر انزلی ، خيابان صنایع 
شهيد تمجيدی، جنب اسکله صيادی کيلکا  بدین شرح می باشد: وضع موجود :  زمين مورد نظر مطابق سند به شکل تقریبی مثلثی 
واقع اس�ت که حد جنوبی  آن به صورت قوس�ی مش�رف به خيابان احداثی صنایع به آستارا: ش�ماا : دیواری به طول 33/45 متر به 
حریم 10 متری  به دیوار بتنی. ش�رقا : دیواری به طول 22/90 متر به پاک باقيمانده  1356  اصلی می باش�د.  غربا : فاقد حد اس�ت. 
مساحت  قطعه زمين  برابر 289/5 متر مربع است. زمين فاقد اعيانات می باشد و در حد  شمالی و شرقی  فاقد حصار و در حد جنوبی  
به وس�يله دیوار از جنس س�نگ بلوک س�يمانی  در  جنب جاده احداثی محصور شده است. زمين دارای سند تک برگی  و ششدانگ 
عرصه و اعيان به ش�ماره یک فرعی  از 356 اصلی  مفروز ومجزی ش�ده از  356 فرعی از  اصلی  مذکور قطعه یک  تفکيکی بخش 7 
گيان ومالک آن ش�رکت رفاه گس�تر بندرمی باش�د. ج- نظر کارشناسی : با توجه به  وضع موجود و در نظر گرفتن پارامترهای  تاثير 
گذار در قيمت  زمين از جمله : محل اس�تقرار ، عدم وجود اعيانات ، ش�کل  زمين ، دسترس�ی های مربوطه و سایر پارامترهای   تاثير 
گذار ارزش زمين  موصوف برابر  7/527/000/000 ریال بر آورد و اعام می گردد. ضمنا ميزان محکوم به پرونده  6/907/000/000 ریال 
می باش�د خریدارن می توانند 5 روز  قبل از جلس�ه مزایده از ملک مش�روحه ذیل به نشانی فوق الذکر  باا بازدید  سپس در  جلسه 
مزایده  مورخه 1397/10/16 س�اعت  10:00الی 11:00 صبح که مقر  آن دائره اجرای احکام  مدنی ش�عبه دوم حقوقی دادگس�تری  بندر 
انزلی تعيين گردیده ش�رکت نمایند و در زمان مزایده بفروش خواهد رس�يد برنده  مزایده ش�خصی خواهد بود که بااترین مبلغ را 
پيشنهاد نماید و ده درصد مبلغ پيشنهادی را در روز مزایده بحساب  سپرده دادگستری واریز و قبض را در وقت ادارای همان  روز به 
اجرای احکام  مدنی شعبه دوم حقوقی  دادگستری  بندر انزلی ارائه نماید ومابقی مبلغ را  ظرف مدت  یکماه  از تاریخ  مزایده تودیع 

نماید کليه هزینه های قانونی به عهده خریدار  می باشد.
ح  5564    دادورز اجرای احکام مدنی  دادگستری بندر انزلی- نيک کار

مزایده اموال غير منقول
 ش�ماره بایگانی شعبه 971076 در خصوص ش�ماره بایگانی شعبه 971076 موضوع مزایده ششدانگ پاک ثبتی  2783 مجزی شده 
از  2 و 3 از 645 بخش 8 گيان واقع در بندر انزلی غازیان ، بلوار  آیت اله پيش�وایی ، خيابان غرب هنر س�تان ش�هيد خدادادی  ، 
خيابان ش�هيد هویت طلب ) ضلع جنوب هنرس�تان ( کوچه حسينيه شهيد سيد رضا هویت طلب ، دست چپ به شرح  زیر می باشد: 
ششدانگ  یک قطعه زمين  مشجر محصور به شماره 2783 فرعی مجزی شده از  پاک  دو 2و  سه3-645 به مساحت  775/35 متر 
مربع  عرصه واقع در شاليور ، غازیان ، بخش  8 گيان به شماره ثبت 12781 دفتر 8/108 صفحه 100 متعلق به دو نفر مشاعا به نامهای  
: خدیجه ضيائی  فرزند حس�ن ومحمد رضا آقا  مير س�ليم فرزند مرتضی می باش�د. حدود و مش�خصات ملک : شماا پی است بطول 
37/70 متر به پاک دو و سه -645 باقيمانده  . و شرقا دیواری  است بطول  20 متر  به پاک 1575 فرعی از  دو و سه -645 و جنوبا  
پی است بطول38 متر به پاک دو و سه 645 باقيمانده . غربا درب و دیواری است بطول 17 متر به شارع احداثی دوم دیواریست بطور 
پخی  به طول  3/70 متر به ش�ارع. در زمان  بازدید از این ملک که بصورت یک قطعه   زمين با  پوش�ش گياهی  خودرو در بخش�ی از 
آن  هم درختان صنوبر  با قطر حدود  12-10 سانتی متر  می باشد. ضلع شرقی  آن دیوار بلوک سيمانی  پاک مجاور اسيت و اضاع 
شمال و جنوب آن غير محصور می باشد و ضلع غربی آن با شارع دارای دیوار از بلوک سيمانی است و  درب فرسوده نفر رو هم  دارد. 
با بررس�ی های  بعمل آمده  از این ملک به ش�رحی  که در باا توصيف گردید و با در نظر گرفتن موقعيت مکانی  وميزان مس�احت  آن 
ارزش  معاماتی ششدانگ این ملک با نرخ عادله روز به مبلغ  1/860/000/000 ) یک ميليارد وهشتصد و شصت ميليون ریال ( برآورد 
و اعام می گردد. خریدارن می توانند 5 روز  قبل از جلس�ه مزایده از ملک مش�روحه ذیل به نشانی فوق الذکر  باا بازدید  سپس در  
جلسه مزایده  مورخه 1397/10/24 ساعت  10:00الی 11:00 صبح که مقر  آن دائره اجرای احکام  مدنی شعبه دوم حقوقی دادگستری  
بندر انزلی تعيين گردیده شرکت نمایند و در زمان مزایده بفروش خواهد رسيد برنده  مزایده شخصی خواهد بود که بااترین مبلغ را 
پيشنهاد نماید و ده درصد مبلغ پيشنهادی را در روز مزایده بحساب  سپرده دادگستری واریز و قبض را در وقت ادارای همان  روز به 
اجرای احکام  مدنی شعبه دوم حقوقی  دادگستری  بندر انزلی ارائه نماید ومابقی مبلغ را  ظرف مدت  یکماه  از تاریخ  مزایده تودیع 

نماید کليه هزینه های قانونی به عهده خریدار  می باشد.
ح   5565    دادورز اجرای احکام مدنی  دادگستری بندر انزلی- نيک کار

اگهی مزایده اموال غيرمنقول نوبت دوم 
به موجب پرونده کاس�ه اجرایی970043 وحسب دادنامه ش�ماره 9609971420200793 صادره از شعبه دوم محاکم حقوقی لنگرود 
به خواس�ته تقس�يم ترکه ی�ک قطعه زمين باغ مرکب�ات و یک قطعه زمين زراعی ازاماک مرحومه س�يده رقيه ش�فيع پور له خانم 
س�يده فاطمه ش�فيع پور کومله و عليه  زهرا ،ميرهادی ومعصومه جملگی ش�فيع پور )وراث مرحومه(، که اماک تعرفه ش�ده توقيف 
ومش�خصات ان به ش�رح ذیل ميباشد.الف:یک قطعه زمين بصورت باغ مرکبات وميوه به مس�احت حدود 380 مترمربع واقع درضلع 
ش�رقی کومله منطقه خش�ک سل، خيابان ش�هيد محرم رمضانی باحدود اربعه شماا به کوچه بن بست منتهی به خانه ومحوطه  اقای 
محمود شفيع پور، شرقا قسمتی به خانه ومحوطه اقای عطاریان وقسمت دیگربه جاده اسفالته شهيدرمضانی، جنوبا به خانه ومحوطه 
ن�ور بخ�ش وغربا به باغ مرکبات ميرکریم پور محدود و متصل ميباش�د. این باغ بصورت مرکبات ميوه نگهداری ميش�ود وفاقد دیوار 
اطراف همچنين فاقد س�ندثبتی اس�ت. ارزش کلی شش�دانگ عرصه واعيان ان برابر پنجاه ویک ميليون وسيصد هزار تومان براورد 
واعام ميگردد.ب:یک قطعه زمين زراعی ناکارا واقع در کومله ، کوچه ش�هيد موس�ی پوربامساحت حدود 860 مترمربع باحدود اربعه 
شماا به خانه ومحوطه حنفی وسپس به زمين زراعی اقای حنفی وقسمتی نيز به زمين شاليزاری اقای علی رمضانپور، شرقا  به مزرعه 
اقای س�يد حسن عباس�ی وجنوبا به واس�طه کله مرز به خانه ومحوطه روایی وغربابه محوطه خالی اشخاص محدود ومتصل ميگردد.
درحال حاضراز دوس�مت خانه احداث ش�ده اس�ت. راه دسترس�ی ماش�ين رو ندارد. ارزش ملک مذکوربه مبلغ هشتادویک ميليون 
وشش�صدهزارتومان براورد ميگردد.جمع کل ارزش دوقطعه ملک تعرفه ش�ده132900000 تومان براورد واعام ميگردد که سهم زوج 
از اماک برابر 33225000 تومان ومابقی بين س�ه فرزند اناث س�هم هر فرزند33225000 تومان براورد ميگردد.ملک مذکور از طریق 
مزایده در روز دو ش�نبه مورخ 1397/9/24 ازس�اعت 11الی 12 صبح درمحل ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری لنگرود بفروش 
ميرسد. مزایده ازقيمت کارشناسی شروع وملک متعلق به شخصی است که بيشترین قيمت را پيشنهاد نماید.ده درصدقيمت مزایده 
فی المجلس از برنده اخذ ونامردهمکلف است ظرف مدتيکماه نسبت به پرداخت باقيمانده وجه اقدام نماید.درغيراینصورت درموعد 
مقرر فوق س�پرده واریزی پس ازکس�ر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد.متقاضيان شرکت در مزایده 
ظ�رف 5 روزقب�ل از تاریخ مزایده ميتوانند باهماهنگی اجرای احکام مدنی ازمحل ملک بازدید به عمل اورند.ای اگهی برای یک نوبت 

دریکی از روزنامه های کثيراانتشار محلی جهت اطاع عموم درج ميگردد.
ح   5566   دادورزشعبه اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود-قاسمی 

آگهی  مزایده اموال  غير منقول
 به موجب  حکم ) 9609971425200709 ( صادره  از ش�عبه دوم  دادگاه حقوقی  رودس�ر  به ش�ماره بایگانی  970104 ملک  مشروحه  
ذیل در روز شنبه مورخ 97/10/8 ساعت  11-9 در محل اجرای  احکام مدنی دادگستری  رودسر  مورد  مزایده  قرار می گيرد. آدرس  
ملک : رودس�ر -  س�رپل  ش�رقی  - بلواروليعصر – کوچه  سرپلی  زاده  پاک  7 ملک  از پدر نامبردگان به ارث رسيده است و پاک 
ثبتی  رسمی ندارد . در تصرف مالکانه  آقای  علی  جنتی  و سکينه  جنتی  به صورت  مشاع می باشد. الف- مشخصات ملک : ملک  
تعرفه ش�ده عبارت اس�ت  از یک  باب خانه و محوطه  که حدود  اربعه آن به جزبخش�ی از حد  غربی  به طول  14 متر بقيه  با دیوار 
س�نگ  بلوک  محصور ش�ده  اس�ت و دارای  یک درب ورودی  آهنی  ماش�ين رو درضلع جنوبی  و بر  کوچه سر  پلی زاده می باشد ، 
در داخل  ملک  یک دستگاه  خانه ویایی با اسکلت مصالح  بنایی  با شناژ افقی  و سربندی  چوبی  شيروانی  با پوشش حلبی وجود  
دارد که دارای  هال  و دو اتاق خواب و س�رویس بهداش�تی می باش�د و بعد هاآشپزخانه  به صورت  مجزا  در  ضلع جنوبی  آن احداث 
شده است  ، کف منزل مسکونی  سيمان  ليسه ای  و دیوارها  گچ کاری  و  سقف  لمبه کوبی  و درب و  پنجره های آن چوبی  است  و 
قدمت  ان حدود  35 سال  و زیر بنای  آن حدود  100 متر مربع  و دارای  امتياز برق  می باشد و فاقد سند مالکيت  بوده  که در حال  
بهره برداری  می باشد . مشخصات  و حدود اربعه  ملک  شماا به طور منکسر به طول  5 متر  به کوچه  بن بست  و به طول  9/20 متر  
به وضعيت  شرقی  و به طول  5/40 متر به خانه و محوطه  محقق و شرقا  به طول 17 متر به خانه و محوطه  شفيعی  و جنوبا  به طول  
14/5 متر  به کوچه  س�رپلی زاده  و غربا  به طول  18 متر  به ملک الهی  و دوم  به طول  14 متر  فاقد دیوار  جدا کننده  به انباری و 
محوطه خانم  فاطمه جنتی محدود  می گردد ، بخشی از ملک  در حد جنوبی  از سمت  کوچه  به عمق حدود 2 متر  و مساحت  حدود 
30 متر  مربع مشمول  عقب نشينی  می باشد. مطابق  گواهی  حصر وراثت  ، مرحوم  مصطفی  جنتی در تاریخ 1385/05/26 به رحمت  
ایزدی پيوسته  ووراث حين  الفوت  آن مرحوم  بر اساس  تقسيم نامه مورخ 1390/11/23 کليه سهم  اارث خود را تقسيم  نموده اند 
که بر اس�اس تقس�يم  نامه یک  باب خانه و محوطه  به مس�احت  316 متر مربع  به خواهان  و خوانده  که  دختر  مرحوم  حسن جنتی 
ورثه  حين الفوت  آن مرحوم  می باش�د تعلق گرفته اس�ت ولی  با توجه  به متراژ  به عمل  آمده مس�احت  ملک تعرفه شده به ميزان  
370 متر مربع  می باشد که بعد از  کسر حریم  عقب نشينی حدود 340 متر مربع   باقی می ماند.ب- نظریه کارشناسی : با توجه  به 
مراتب  فوق و بررس�ی های انجام  ش�ده و با  توجه به  مس�احت  و موقعيت مکانی و ملک و ميزان زیر بنا ، نوع کاربری  ، امتيازات ، 
عدم  برخورداری  از س�ند مالکيت  ، قيمت  معامات منطقه در زمان  بازدید  و در نظر  گرفتن جميع جهات موثر  و فنی  ر ارزیابی ، 
ارزش پایه ش�ش دانگ ملک مذکورجهت انجام  مزایده  ش�امل عرصه   به مبلغ  1/000/000/000 ) یک  ميليا رد( ریال  و اعيان  کا به 
مبلغ 250/000/000 ) دویس�ت و پنجاه  ميليون (  ریال و جمعا به مبلغ  1/250/000/000 ) یک  ميليارد و دویس�ت و  پنجاه  ميليون ( 
ریال  تقویم و اعام  می گردد  ، ضمنا  قدرالسهم  خواهان  و خوانده  هر یک به مبلغ 625/000/000 ) ششصدو  بيست و  پنج ميليون  
ریال می باشد. خواهشمند است  دستور فرمائيد حق الزحمه  کارشناسی  را برابر  مقررات  پرداخت  فرمایند." خریداران می توانند 
با هماهنگی  اجرای  احکام ش�عبه  س�وم رودس�ر  ظرف  مدت پنج روز  قبل از  تاریخ  مزایده  از ملک  مذکور  بازدید  بعمل  آورند 
برنده  مزایده کس�ی اس�ت  که بااترین  قيمت را بدهد  خریدار باید  ده درصد  مبلغ  فروخته  ش�ده را  فی المجلس پرداخت  نماید  
ومابقی  ظرف  یکماه  از تاریخ  مزایده  پرداخت  نماید. در غير اینصورت  ده  درصد پرداخت ش�ده  به نفع  دولت در  صندوق دولت  
واریز خواهد ش�د .کليه هزینه های  اجرایی برعهده  خریدار  می باش�د  این آگهی  وفق ماده 118  ق. ا.ا.م در یکی از  روزنامه  های 

کثير  انتشار محلی  درج  ومنتشر  می گردد.
ح   5567     دادورز  شعبه سوم حقوقی  دادگستری  روسر-  ا...بداشتی       

آگهی اباغ دادنامه
نظر ب�ه اینکه مته�م ابراهيم رس�تمی فرزن�د احمد  فع�ا” مجهول 
الم�کان از حيث اتهام قاچاق کاای گمرکی به موجب دادنامه ش�ماره 
139600223009000732مورخه 22/06/96غيابا”عاوه بر ضبط کاا به 
نف�ع دولت و پرداخت جریمه نقدی ب�ه مبلغ36700214 ریال محکوم 
گردید، لذا در اجرای تبصره ذیل ماده 302 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی 
و انق�اب در ام�ور مدنی به نامبرده اباغ می گردد که ظ�رف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی، چنانچه نسبت به رای صادره معترض ميباشد اعتراض خود را به 
ش�عبه سوم ویژه رس�يدگی به امور قاچاق کاا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس 
واق�ع در چهارراه مطهری، جنب دادس�رای عمومی و انق�اب، اداره کل  تعزیرات 
حکومتی اس�تان هرم�زگان اعام و در غي�ر اینصورت پس از مض�ی مدت قانونی 

دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
محمدجواد سااری - رئيس شعبه سوم ویژه تخلفات قاچاق کاا وارز تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس

آگهی اباغ دادنامه

نظ�ر به اینک�ه متهم مه�رداد صاب�ر فرزن�د باباخان فع�ا”  مجهول 
الم�کان از حي�ث اته�ام قاچ�اق کاای گمرکی ب�ه موج�ب دادنامه 
ش�ماره139600223009001190مورخه 16/10/96غيابا”ع�اوه بر ضبط 
کاا به نفع دول�ت و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ182057680 ریال 
محکوم گردید، لذا در اجرای تبصره ذیل ماده 302 قانون آیين دادرسی دادگاههای 
عموم�ی و انق�اب در امور مدنی به نامبرده اباغ می گردد که ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتش�ار این آگهی، چنانچه نس�بت به رای صادره معترض ميباش�د اعتراض 
خود را به ش�عبه س�وم ویژه رس�يدگی به امور قاچاق کاا و ارز تعزیرات حکومتی 
بندرعب�اس واقع در چهارراه مطهری، جنب دادس�رای عمومی و انقاب، اداره کل  
تعزی�رات حکومتی اس�تان هرمزگان اعام و در غير اینص�ورت پس از مضی مدت 

قانونی دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.    

  محمدجواد سااری -  رئيس شعبه سوم ویژه تخلفات قاچاق کاا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس
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511/120آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيروآگهی های قبلی به آقای سعيد باحور وسيدامين صابری پست چی فعا مجهول المکان اباغ می گردد درمورد دادخواست 
علی اصغر سلحشور عاشقان به موجب حکم شماره 9709977513301131 مورخ 97/09/12 درپرونده کاسه 970267 خوانده محکوم است 
به مبلغ متضامنا به پرداخت 200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته ومبل�غ450/000 ریال بابت وجه روزنامه ومبلغ6/000/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکيل ومبلغ2/859/000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ صدور چک1397/06/12 تایوم ااداء درحق 

خواهان محکوم شده اید رای صادره غيابی وظرف مدت 20روز قابل واخواهی درهمين شعبه می باشد.
منشی شعبه303 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/121آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�يله پيروآگهی های قبلی به آقای فواد الدین محمدحس�نی فعا مجهول المکان اباغ می گردد درمورد دادخواس�ت آقای/خانم 
سرور سارانی عليه شمابه خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 97099775071011278  درپرونده کاسه970493 به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 2/844/000 ریال بابت هزینه دادرسی وتعرفه خدمات قضایی ومبلغ چهارصدوپنجاه 
هزارریال نش�رآگهی وپرداخت خس�ارت تاخيرتادی�ه ازتاریخ صدور گواهی ع�دم پرداخت 95/1/26 لغایت اج�رای حکم درحق خواهان 
صادرواعام می گردد محکوم شده ایدمراتب بدینوسيله درروزنامه درج می گردد رای صادره غيابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مدت 

20روز پس از درج آگهی  قابل واخواهی درهمين شعبه می باشد.
مسئول دفتر شعبه 191شورای حل اختاف مجتمع شماره 4شهرستان مشهد

511/122آگهی
پيرواباغيه های قبلی به آقای مهدی خليلی فعا مجهول المکان باشماره بایگانی 970540 وشماره دادنامه 9709977514001134 اباغ می 
شود درخصوص دادخواست خواهان حقوق بين المللی پارسه عدالت گستر پارسيان شرق به مدیریت آقای رامين رضازاده بطرفيت آقای 
مهدی خليلی بخواس�ته تقاضای مطالبه وجه سه فقره چک به ش�ماره های وتاریخ 303566-94/7/20-303564-94/8/20-303565-
94/9/20 مجموعا به مبلغ33/750/000 ریال ومطالبه خسارت دادرسی وتاخيرتادیه عهده بانک سپه شعبه به انضمام خسارت تاخيرتادیه 
وهزینه های دادرس�ی محکوم ش�ده اید به پرداخت 1-مبلغ33/750/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ1/381/875 ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و450/000 ریال بابت درج آگهی روزنامه 3-خسارت تاخيرتادیه اززمان سررسيد چک ها )94/8/20-94/7/20-94/9/20( لغایت 
یوم ااداء که برمبنای شاخص بانک مرکزی وتوسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه وتعيين می گردد درحق خواهان موسسه حقوقی 
بين المللی پارسه عدالت گستر پارسيان شرق به مدیریت آقای رامين رضا زاده رای صادره غيابی است وظرف مدت بيست روزپس ازدرج 

در روزنامه قابل واخواهی درهمين شعبه است.
شعبه 310شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/123آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيروآگهی های قبلی به آقای جمال برزگر بادله فرزندعلی فعا مجهول المکان اباغ می گردد درمورد دادخواست کاظم کریمی 
عليه ش�مابه خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977513401008 مورخ 97/8/15 درپرونده کاسه 970458 خوانده 
محکوم اس�ت به مبلغ پرداخت1-مبلغ29000000 ریال بابت اصل خواس�ته و2-مبلغ720/500 ریال بابت هزینه دادرسی وچهارصدوپنجاه 
هزارریال هزینه درج آگهی وحق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخيرتادیه اززمان تقدیم دادخواست مورخ 97/5/7 لغایت یوم 
ااداء که برمبنای شاخص بانک مرکزی وتوسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه وتعيين می گردد درحق خواهان محکوم شده اید رای 

صادره غيابی وظرف مدت 20روز قابل واخواهی درهمين شعبه می باشد.
منشی شعبه304 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/124آگهی 
بدینوس�يله پيروآگهی های قبلی به آقای محمدرضا مداعی فعا مجهول المکان اباغ می گردد درمورد دادخواس�ت آقای مياد اصغرزاده 
عليه ش�مابه خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977506601153 مورخ 97/9/06 درپرونده کاسه 970622 به مبلغ 
17/760/000 ری�ال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ566/000 ریال هزینه دادرس�ی الص�اق تمبر وهزینه درج آگه�ی درروزنامه 45هزارتومان 
3-خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد95/11/10 تا یوم ااداء محکوم شده ایدمراتب بدینوسيله درروزنامه درج می گردد رای صادره غيابی 

واز تاریخ درج در روزنامه ظرف مدت 20روز پس از درج آگهی  قابل واخواهی درهمين شعبه می باشد.
مسئول دفتر شعبه186 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/125آگهی 
بدینوسيله پيروآگهی های قبلی به خانم نسرین آسيابان فعا مجهول المکان اباغ می گردد درمورد دادخواست آقای جواد خدیوی زننده 
عليه شمابه خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977506601151مورخ 97/09/06 درپرونده کاسه 970711 خوانده محکوم است 
به پرداخت1-مبلغ یکصدو بيس�ت ميليون ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ دوميليون ودویست وهشتادوشش هزارریال هزینه دادرسی 
الصاق تمبر وهزینه درج آگهی درروزنامه 3-حق الوکاله وکيل مبلغ چهارصدوهشت هزارتومان 4-خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد 
97/4/13 تایوم ااداء اینکه محکوم شده اید.مراتب بدینوسيله درروزنامه درج می گردد رای صادره غيابی و واز تاریخ درج در روزنامه ظرف 

مدت 20روز پس از درج آگهی  قابل واخواهی درهمين شعبه می باشد.
مسئول دفتر شعبه186 شورای حل اختاف مجتمع شماره4 شهرستان مشهد

511/126آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�يله پيروآگهی های قبلی به آقای امين ترابی فعا مجهول المکان اباغ می گردد درمورد دادخواس�ت عباس�علی پورمحمد عليه 
شمابه خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977515000703 مورخ 97/05/27 درپرونده کاسه 9709987515000151  
خوانده محکوم اس�ت به پرداخت اینکه 1- 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته2- مبلغ2/521/000 ریال بابت هزینه دادرسی الصاق تمبر 
ومبلغ450000 ریال بابت هزینه درج آگهی درروزنامه 3-خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ )94/9/11-94/9/30( سررسيد تایوم ااداء که برمبنای 
نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد وحق الوکاله وکيل طبق تعرفه درحق خواهان محکوم شده اید رای صادره غيابی وظرف مدت 

20روز قابل واخواهی درهمين شعبه می باشد.
مسئول دفتر شعبه320 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/127آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�يله پيروآگهی های قبلی به خانم وحيده آژند فرزندحس�ين فعا مجهول المکان اباغ می گردد درمورد دادخواس�ت  آقای علی 
اصغ�ر دره کی عليه ش�مابه خواس�ته مطالبه وجه ب�ه موجب حک�م ش�ماره 9709977514601148 م�ورخ 97/09/10 درپرونده کاس�ه 
9709987514600551 خوان�ده محکوم اس�ت به پرداخت مبل�غ 11900000ریال بابت یک فقره چک به ش�ماره 876724-96/8/1 ومبلغ 
890750 ریال بابت هزینه دادرس�ی وخس�ارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررس�يد لغایت اجرای حکم درحق خواهان آقای علی اصغر دره کی 

محکوم شده اید رای صادره غيابی وظرف مدت 20روز قابل واخواهی درهمين شعبه می باشد.
مسئول دفتر شعبه316 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/128آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�يله پيروآگهی های قبلی به آقای مهدی قش�نگی فرزندمحمداس�معيل فعا مجهول المکان اباغ می گردد درمورد دادخواست 
مطالب�ه وج�ه عليه ش�مابه خواس�ته مطالبه وجه چ�ک ب�ه موج�ب حک�م ش�ماره 9709977514601029 م�ورخ 97/08/14 درپرونده 
کاس�ه9709987514600581-970586  خوانده محکوم اس�ت به  پرداخت مبلغ7143000ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ1001287 ریال 
بابت هزینه دادرس�ی وپرداخت حق الوکاله  طبق تعرفه وخس�ارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد چک لغایت اجرای حکم که برمبنای نرخ 
تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهد شد درحق خواهان محکوم شده اید رای صادره غيابی وظرف مدت 20روز قابل 

واخواهی درهمين شعبه می باشد.
متصدی امور دفتر شعبه316 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/129آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيروآگهی های قبلی به آقای محمدحسن پاکدامن فرزندعلی فعا مجهول المکان اباغ می گردد درمورد دادخواست سعيدکوه 
جانی گوجی عليه شمابه خواسته مطالبه وجه سفته به موجب حکم شماره 9709977513401123  مورخ 97/9/10 درپرونده کاسه970671  
خوانده محکوم است به  پرداخت مبلغ130/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ2685000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 180/000 ریال 
هزینه دفاتر خدمات قضایی وچهارصدو وپنجاه هزارریال هزینه نشرآگهی وپرداخت خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست مورخ 
97/7/7 لغایت اجرای حکم براساس شاخص نرخ تورم اعامی بانک مرکزی قابل محاسبه دراجرای احکام درحق خواهان محکوم شده اید 

رای صادره غيابی وظرف مدت 20روز قابل واخواهی درهمين شعبه می باشد.
منشی شعبه304شورای حل اختاف  مجتمع شماره شش شهرستان مشهد-

511/130آگهي اباغ اجرائيه
آقاي  قدیرافخمی فرزندغام حسين پيرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آقاي علی اکبر شهرزادنيا بطرفيت شما بدینوسيله اباغ مي 
شود که پرونده کاسه960788-10 منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما مبني بر تنظيم سند 2800مترمربع )مشاع( از ملک یک قطعه زمين 
به مس�احت2800 مترمربع درپاک ثبتی 159 اول وصل به 98-اصلی بخش 10 مش�هد واقع دربلوار فردوسی )چهارطالقی قدیم( مزروعی 
سلطان آباد درحق محکوم له وهزینه دادرسی به مبلغ 21983000 ریال درحق محکوم له وپرداخت نيم عشردولتی درحق صندوق دولت 
محکوم  گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائيه ده 
روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عمليات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل 

اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائيد.
مدیردفتر شعبه 10دادگاه عمومي مشهد

511/131آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه پرویز بهاری کاسه پرونده 9709987501500363 بموجب درخواست اجرای 
حکم به ش�ماره دادنامه 9709977501500607 محکوم عليه محکوم است به پرداخت1-مبلغ یکصدوهشتادميليون ریال وجه چک)بابت 
اصل خواس�ته یک فقره چک بشماره سریال595594(2-مبلغ سه ميليون وهفتصدوچهل وچهارهزاریال )خسارت دادرسی(3-پرداخت 
خس�ارت تاخيرتادیه وجه چک ازتاریخ سررس�يدآن)92/12/15(تازمان وصول وجه چک برمبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی 
مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه دقيق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام ودرحق محکوم له)جوادجباری راد 
فرزندعلی( ونيم عشردولتی درحق دولت شده اید ظرف ده روز ازانتشار این آگهی مهلت داریدنسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد 

درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفترشعبه15شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/132آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای اميد کيخایی فرزندعباس کاسه پرونده 9609987501500097 بموجب 
درخواست اجرای حکم به شماره دادنامه 960997750150267 حکم  به پرداخت1-مبلغ هشتاد وپنج ميليون وهشتصدوهفتادوچهارهزار 
وششصدو سی ریال اصل خواسته 15فقره فاکتور2-مبلغ چهارميليون ویکصدوشش هزاروهشتصدوپنجاه ریال خسارات دادرسی)هزینه 
دادرس�ی وحق الدرج آگهی روزنامه(درحق خواهان)س�يدجال رضوی عمرانی فرزند سيداحمد(  ونيم عشردولتی شده اید ظرف ده روز 
ازانتشار این آگهی مهلت داریدنسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفترشعبه15شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/133آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه محمدمنتظری هدشی فرزندغامعلی کاسه پرونده 9709987501500240 
بموجب درخواس�ت اجرای حکم به ش�ماره دادنام�ه 9709977501500655 حک�م برمحکوميت تضامنی خواندگان ب�ه پرداخت1-مبلغ 
نودميليون ریال وجه چک)بابت اصل خواس�ته یک فقره چک بش�ماره س�ریال9201/110169(2-مبلغ یک ميليون وهفتصدوهشتادوپنج 
هزارریال خس�ارات دادرسی3-پرداخت خسارت تاخيرتادیه وجه چک ازتاریخ سررسيدآن)97/02/25(تازمان وصول وجه چک برمبنای 
آخرین نرخ تورم اعام ش�ده بانک ملی مرکزی جمهوری اس�امی ایران که محاسبه دقيق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف 
انجام ودرحق محکوم له)آقای محمدهادی علی زاده مهرآباد( ونيم عش�ردولتی درحق دولت ش�ده اید ظرف ده روز ازانتش�ار این آگهی 
مهلت داریدنسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه 

اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفترشعبه15شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/134آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه خانم نسرین کشاورز شيروان که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977500700637 صادره از شعبه 7 درپرونده شماره 970390 محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ سی ودو 
ميليون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ یک ميليون ویکصدو پنجاه وچهار هزارریال هزینه دادرسی وهزینه درج آگهی وخسارت 
تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد چک ها 943755 به تاریخ 1388/11/31 و943754 به تاریخ 88/10/31 و943759 به تاریخ 88/12/12 تایوم 
ااداء درحق خواهان شده اید ظرف ده روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد درغيراینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات نسبه به وصول مطالبات باهزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفترشعبه7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد-مریم وسيله سرایان

511/135آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه مجيد خوش نيت که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
ش�ماره 9709977501400570 صادره از شعبه 14 درپرونده شماره9709987501400312 محکوم عليه به پرداخت 1- مبلغ نودودوميليون 
ری�ال بابت اصل خواس�ته 2-حق الوکاله وکيل که طبق تعرفه وکا محاس�به می گردد 3-خس�ارت تاخيرتادیه ازتاری�خ اباغ اظهارنامه 
)94/11/14(تایوم ااداء براساس شاخص قيمت ساانه بانک مرکزی 4-مبلغ چهارصدوپنجاه هزاریال هزینه درج آگهی درروزنامه 5-مبلغ 
یک ميليون وهشتصدوهفتاد و دوهزاریال بابت جمعا هزینه دادرسی وتعرفه خدمات درحق محکوم له)شرکت شکوفا منش(ونيم عشردولتی 
شده اید ظرف ده روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفترشعبه14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد-نصرآبادی

511/136آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه اميررمضانی که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977500100566 کاسه 9709987500100304 به پرداخت 1-مبلغ پنج ميليون ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ دویست وپنجاه 
وچهار هزار وپانصد ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر3-خسارت تاخيرتدیه اززمان تقدیم دادخواست97/4/14 محاسبه درحق محکوم له 
رضا حاجی باقری خواجه باغ وپرداخت نيم عشردولتی محکوم شده اید ظرف ده روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 

اجرائيه اقدام نمائيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبه به وصول مطالبات باهزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفترشعبه1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/137آگهی
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه محمدرضاحيدری که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9609987501300495 صادره از ش�عبه13 درپرونده ش�ماره 9609987501300187 محک�وم به پرداخت مبلغ 1-یکصدو 
پنج�اه ميليون ریال 2-پرداخت خس�ارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررس�يد چک 95/6/09 الی یوم ااداء براس�اس ن�رخ تورم بانک مرکزی 
3-چهارصدوبيست ویک هزارتومان بابت هزینه دادرسی وتمبر آگهی 4-چهارصدوهشتادهزارتومان بابت حق الوکاله وکيل درحق محکوم 
له  آقای یداله ملکيان ونيم عش�ردولتی ش�ده اید ظرف ده روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد 

درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبه به وصول مطالبات باهزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفترشعبه13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد-هانيه سيدليان

511/138آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه علی رضا دوست دار که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977501300858 صادره از شعبه13 درپرونده شماره 9709987501300107 محکوم به پرداخت 1-مبلغ صدوده ميليون 
ریال بابت اصل خواسته 2-دوميليون وهفتصدوسی وپنج هزارریال بابت هزینه دادرسی3-پرداخت خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد 
چک)97/2/8(الی یوم ااداء4-چهارصدو پنجاه هزاریال بابت هزینه درج آگهی درروزنامه  درحق محکوم له آقای عليرضا یاری مقدم ونيم 
عشر دولتی شده اید ظرف ده روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد درغيراینصورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفترشعبه13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد-هانيه سيدليان

511/139آگهی
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه مصطفی صاحی سينی مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977501400143 صادره از ش�عبه14 درپرونده ش�ماره9609987501400669 محکوم عليه به پرداخت 1-مبلغ هفده 
ميليون وپانصدوشصت وشش ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ یک ميليون ویکصدونودونه هزارویکصدوپنجاه ریال هزینه دادرسی الصال 
تمبر وهزینه درج آگهی درروزنامه3-خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد)93/12/15-93/8/15-93/10/15(تایوم ااداء که برمبنای نرخ 
تورم بانک مرکزی محاس�به خواهدش�د درحق محکوم له )مجتبی ظریفيان زیبالوی( ونيم عشردولتی شده اید ظرف ده روز ازانتشار این 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفترشعبه14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد-صدیقی چهاربرج

511/140آگهی اباغ اجرائيه
بدینوس�يله پيروآگه�ی های قبلی به آقای هادی حيدرزاده مجهول الم�کان اباغ می گردد طبق دادنامه ش�ماره 9709977577600819 
درپرونده کاس�ه970228-26 به پرداخت مبلغ650000000 ریال اصل خواس�ته ومبلغ 40950000 ریال بابت هزینه دادرس�ی محکوم شده 
اید واجرائيه عليه ش�ما صادرگردیده اس�ت لذا ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائی 

درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول محکوم به با هزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه26 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمينی مشهد-باقری

511/141آگهی اباغ اجرائيه
بدینوس�يله پيروآگهی های قبلی به آقای مرتضی حس�ينی مجهول المکان اباغ می گردد طبق دادنامه ش�ماره 9609977577600522 
درپرونده کاسه960103-26 به پرداخت مبلغ342503027 ریال اصل خواسته ومبلغ 22124680 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شده 
اید واجرائيه عليه ش�ما صادرگردیده اس�ت لذا ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد 

درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول محکوم به با هزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه26 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمينی مشهد-باقری

511/142آگهی اباغ اجرائيه
بدینوس�يله پيروآگه�ی های قبلی به آقای هادی حيدرزاده مجهول الم�کان اباغ می گردد طبق دادنامه ش�ماره 9709977577600812 
درپرونده کاس�ه970227-26 به پرداخت مبلغ650000000 ریال اصل خواس�ته ومبلغ 40950000 ریال بابت هزینه دادرس�ی محکوم شده 
اید واجرائيه عليه ش�ما صادرگردیده اس�ت لذا ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائی 

درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول محکوم به با هزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه26 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمينی مشهد-باقری

511/143آگهی اباغ اجرائيه
بدینوس�يله پيروآگهی های قبلی به آق�ای صمدناصری زو مجهول المکان اباغ م�ی گردد طبق دادنامه ش�ماره 9709977577600708 
درپرونده کاسه960947-26 به پرداخت مبلغ930568000ریال اصل خواسته ومبلغ 56435632ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شده 
اید واجرائيه عليه ش�ما صادرگردیده اس�ت لذا ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائی 

درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول محکوم به با هزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه26 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمينی مشهد-باقری

511/144آگهي اباغ اجرائيه
آقایان حبيب خسروی خور وحميد خسروی ومحمداسماعيل سااری خور پيرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي بانک ملت بطرفيت شما 
بدینوسيله اباغ مي شود که پرونده کاسه970263-27 منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما مبني بر پرداخت مبلغ 505/563/199 ریال  
گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائيه ده روز پس 
از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عمليات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت 

خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائيد.
مدیردفتر شعبه27 دادگاه عمومي حقوقی مجتمع امام خمينی مشهد

511/145آگهی اباغ اجرایيه
محکوم له :داوود محبی نيا فرزند محمد رضا –محکوم عليه:حسن کاشانی کرکابی-پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به آقای 
داوود محبی نيا فرزند محمدرضا که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائيه صادره از این دادگاه درپرونده کاسه 961068 به 
موجب دادنامه شماره 391--97 مورخ 1397/4/16صادره ازشعبه3 دادگاه حقوقی مشهد محکوم عليه محکوم به پرداخت مبلغ 250 ميليون 
ریال بابت اصل خواسته ونيز پرداخت خسارت تاخيرتادیه مبلغ مذکور ازتاریخ سررسيد لغایت زمان اجرای حکم وپرداخت مبلغ 8/468/000 
ریال بابت خسارات ناشی ازهزینه دادرسی ونيز پرداخت مبلغ 7/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکيل درمرحله بدوی درحق محکوم له می 
باشد. پرداخت نيم عشرحق اجرا ونيز هزینه های اجرا ونيز هزینه های اجرائی برعهده محکوم عليه می باشد.بدیهی است باتوجه به غيابی 
بودن حکم ، اجرای حکم غيابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامين متناسب از محکوم له ، یا اباغ وقاعی اجرائيه به محکوم عليه می 
باشد لذا مفاد اجرائيه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 آ.د.م  وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی ازجراید کثيراانتشار درج می 
گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام گردد. درغيراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به اجرای مدلول اجرائيه ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد)42حقوقی 
سابق(

511/146آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای محمدصادق روستائی که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977504500537 صادره از شعبه178 درپرونده شماره 970249 محکوم یک فقره چک عهده بانک رفاه شعبه 
چهارراه دکترا مش�هد بش�ماره وتاریخ و مبلغ 564878-97/6/20 به مبلغ25000000 ریال حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
25000000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 616500 ریال بابت هزینه دادرسی و450000ریال هزینه درج آگهی وپرداخت خسارت تاخيرتادیه 
ازتاریخ سررسيد97/6/20 لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق خواهان صادر وپرداخت نيم عشردولتی به محکوم له 
آقای علی اکبر ودادی کانتر ونيم عشردولتی شده اید ظرف ده روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام 

نمائيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفترشعبه178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد-سيده مریم یاسينی

511/147آگهی
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه آقای فرش�يد فروهی که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977504500790 صادره از شعبه178 درپرونده شماره 970390 محکوم به تخليه یک باب منزل مسکونی واقع 
درخيابان وصال ومطالبه خس�ارات دادرس�ی بش�رح ومتن دادخواس�ت تقدیمی با این توضيح که وکيل خواهان اظهار داشت موکل طی 
قرارداداجاره شماره 2160891-95/9/11 یک باب واحد مسکونی واقع دربين وصال 10 و12 پ198/1 را از95/09/15 برای مدت یک سال از 
قرار30000000ریال رهن وماهيانه5000000ریال به خوانده اجاره داده وباتوجه به انقضای مدت اجاره درخواست تخيله مورد استدعاست حکم 
برمحکوميت خوانده به تخليه یک باب منزل مسکونی واقع درخيابان وصال بين 10و12 پ198/1 به مساحت90متر باحياط وپرداخت مبلغ 
10000000ریال اجور معوقه ومبلغ82000000ریال اجرت المثل ایام تصرف وپرداخت مبلغ 2884000ریال هزینه دادرسی ودرج آگهی وحق 
الوکاله وکيل طبق تعرفه درحق خواهان صادر وپرداخت نيم عشردولتی محکوم له آقای حبيب مبينی ونيم عشردولتی شده اید ظرف ده 
روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات باهزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفترشعبه178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد-سيده مریم یاسينی

511/148آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای نيما شبانی که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره9709977503300647 صادره از شعبه150 درپرونده شماره 970176محکوم به پرداخت مبلغ1/650/000 تومان بابت خسارت وارده به 
انضمام مبلغ 150/000 تومان بابت هزینه کارشناسی ومبلغ452/950 تومان بابت هزینه دادرسی و45/000 تومان هزینه آگهی درحق محکوم 
له خانم فرش�ته جودی  ونيم عش�ردولتی شده اید ظرف ده روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد 

درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/149آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای حسن عباسی خيرآبادی که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره9709977504301050 صادره از شعبه172 درپرونده شماره 970856 محکوم به پرداخت مبلغ200/000/000ریال بابت اصل 
خواسته ومبلغ 2/950/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 45هزارتومان بابت درج آگهی روزنامه درحق محکوم له خانم معصومه اميری 
مقدم اعام می گردد وپرداخت نيم عش�ردولتی )اجرای حکم منوط به رعایت تبصره 2ماده 306 قانون آئين دادرسی مدنی معرفی ضامن 
می باشد( ظرف ده روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/150آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای علی یعقوبی که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
ش�ماره9709977503300863 صادره از شعبه150 درپرونده ش�ماره 970463محکوم به پرداخت مبلغ500/000 تومان بابت اصل خواسته 
ومبلغ 30/250 تومان بابت هزینه دادرسی و45/000 تومان هزینه آگهی درحق محکوم له آقای حامد یوسفی بایگی ونيم عشر دولتی ظرف 
ده روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات باهزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/151آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای محسن سليمانی که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره9609977504100901 صادره از شعبه169 درپرونده شماره 960443محکوم به پرداخت مبلغ20/000/000 ریال بابت خسارت 
خودرو ومبلغ20/000/000 ریال افت قيمت خودرو پژو206 مدل18د726 ایران 36)شماره پاک جدید 434 ص 96 ایران74( ومبلغ 1/500/000 
ریال هزینه کارشناسی ومبلغ1/020/000 ریال هزینه تامين دليل ومبلغ1/650/000 ریال هزینه دادرسی ومبلغ 4/600/000 ریال بابت هزینه 
پارکينگ وجرثقيل درحق محکوم له آقای اميد خوش�وقت علی آبادی  ونيم عش�ردولتی شده اید ظرف ده روز ازانتشار این آگهی مهلت 
دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرائی 

اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/152آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای صالح احمد پور کاخکی فرزند ابوالقاسم که مجهول المکان می باشند اباغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره9709977503100451 مورخ97/4/26 صادره از شعبه145 درپرونده شماره 970151محکوم به پرداخت 
مبلغ55/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته )یک فقره چک عهده بانک انصار شعبه مطهری جنوبی مشهد بشماره وتاریخ ومبلغ334732 
مورخه 96/10/5 به مبلغ 55/000/000 ریال بانضمام خس�ارات دادرس�ی وخس�ارت تاخيرتادیه ومبلغ1991500 ریال بابت هزینه دادرس�ی 
وپرداخت خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد96/10/05 لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق خواهان ومحکوم له آقای 
فرزند مرتضی برنده آقائی ونيم عشردولتی شده اید ظرف ده روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمائيد 

درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد-منوره ساقی

511/153آگهي اباغ اجرائيه
آقایان عباس کامران طرقی ومهدی افشاریان پيرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي بانک شهر بطرفيت شما بدینوسيله اباغ مي شود که 
پرونده کاسه960430 منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما بخواسته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت مبلغ 4/188/429/974 ریال بابت اصل 
خواسته )که تا 1396/03/28 جرائم آن محاسبه شده است( ومبلغ 229/781/789 ریال بابت خسارات دادرسی  درحق محکوم له وپرداخت 
نيم عشردولتی درحق دولت محکوم گردیده است.لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي 
درج مي گردد این اجرائيه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عمليات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما 

نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائيد.
مدیردفتر شعبه20 دادگاه عمومي مجتمع امام خمينی مشهد

511/154آگهي اباغ اجرائيه
خانم فریده کنعانی فرزندحسين پيرو آگهي هاي منتشره قبلي در خصوص دعوي آقاي مهدی شریف زاده ترک بطرفيت شما بدینوسيله 
اباغ مي ش�ود که پرونده کاس�ه961065-32 و970083-32  منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما مبني بموجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه 9709977578200480 محکوم عليه مسعود رحمتی محکوم است به پرداخت مبلغ دویست وپنج 
ميليون وچهارصدو بيست ودو هزار وششصد ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 5/409/791 ریال هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکيل 
طبق تعرفه قانونی درحق محکوم له –محکوم عليهم 1-شرکت پيش تاز نوین خاوران به شماره ثبت 59036—2-خانم فریده کنعانی فرزند 
حسين3-آقای مسعود رحمتی فرزند احمد بابت 4فقره چک به شماره های 949424 مورخ96/10/25 به مبلغ 122/200/000 ریال و949418 
مورخ96/11/5 به مبلغ170/000/000 ریال و949421 مورخ96/11/12 به مبلغ105/000/000 ریال و949417 مورخ96/11/16 به مبلغ273/000/000 
ریال به انضمام کليه خسارات قانونی جمعا به مبلغ670/200/000 ریال تضامنا به پرداخت مبلغ 670/200/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 
22/497/000 ریال هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی وپرداخت خسارت تاخيرتادیه ازسررسيد هریک از چک ها 
تایوم الوصول برمبنای نرخ تورم اعامی بانک مرکزی که اجرای محترم راسا نسبت به محاسبه ووصول آن اقدام خواهد کرد درحق محکوم 
له محکوم می گردند-پرداخت نيم عشربه صندوق دولت بابت حق ااجرا لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک 
نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائيه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عمليات اجرائي اباغ 

یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائيد.
مدیردفتر شعبه32 دادگاه عمومي مجتمع امام خمينی مشهد-برآبادی

511/155آگهی اباغ اجرائيه
پيرو اباغات صورت گرفته بدینوسيله به آقای برات اله جمهوری که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائيه صادره ازشعبه 4 
حقوقی)27سابق( درپرونده 27/75/360 وبه موجب دادنامه 33/1639 محکوم عليه محکوم است به خلع ید ازیک قطعه زمين از اراضی 
موقوفه طرق بشماره 2-31 پاک 3 از پاک 230 اصلی بخش5 مشهد وقلع وقمع بنای احداثی وپرداخت نيم عشردولتی درحق دولت لذا 
مفاد اجرائيه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73آ.د.م  وماده9 قانون اجرای احکام مدنی دریکی ازجراید کثيراانتشار درج می گردد تا ظرف 
ده روز پس ازانتش�ار نس�بت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام گردد درغيراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اجرای مدلول 

اجرائيه ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدکرد.
مدیر دفتر شعبه چهارم )27 سابق(دادگاه حقوقی مشهد

511/156آگهي اباغ اجرائيه
آقاي موس�ی الرضا قربان صباغ فرزند احمد پيرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آقاي جواد برات امامقلی  بطرفيت ش�ما بدینوس�يله 
اباغ مي ش�ود که پرونده کاس�ه960232 منجر به صدور اجرائيه بر عليه ش�ما مبني برتکميل ومتعاقب آن تحویل آپارتمان )یک واحد 
آپارتم�ان واقع در طبق�ه اول به متراژ 120 مترمربع وپارکينگ اختصاص�ی واقع درپاک ثبتی 3707 فرع�ی از 2529 فرعی از184 اصلی 
موضوع قرارداد91/9/11 ومتمم قرارداد اماک تاپ( به خواهان ونيزاخذ پایانکار وصورت مجلس تفکيکی و پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ 
4/713/400 ریال وحق الوکاله وکای محترم خواهان به مبلغ1/223/200 ریال درحق خواهان وپرداخت نيم عشردولتی لذا مراتب وفق مواد 
9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائيه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد 
شد پس از این براي عمليات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائيد.
مدیردفتر شعبه33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی مشهد-

511/157آگهی اباغ اجرایيه
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه خانم اکرم رضائی فرزندمحمدعلی که مجهول المکان می باش�د اباغ می 
گرددچ�ون وفق دادنامه ش�ماره 9709977575500277  صادره ازش�عبه5 دادگاه عمومی حقوقی مش�هد درپرونده ش�ماره5-960999 
تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ335/563/333 ریال بابت اصل خواسته ونيزپرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 11/424/717 ریال وحق 
الوکاله وکيل به مبلغ 9/253/513 ریال مطابق تعرفه از باب تس�بيب ونيز پرداخت خس�ارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررس�يد_چک شماره 
032748=95/11/13( تازمان اجرای حکم براساس جدول شاخص تورم بانک مرکزی درحق  محکوم له بانک مهر اقتصاد ونيم عشردولتی 
ش�ده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه5دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد-جوادزارع 
پور طرقی

511/158آگهی اباغ اجرایيه
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای قاسم تقی زاده گان که مجهول المکان می باشند اباغ می گرددچون 
وفق دادنامه شماره 9709977575500281  صادره ازشعبه5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد درپرونده شماره961000-5 تضامنی محکومند 
به پرداخت مبلغ 328/610/351 ریال بابت اصل خواس�ته ونيز پرداخت هزینه دادرس�ی به مبلغ 11/521/362 ریال وحق الوکاله وکيل به 
مبلغ9/086/645 ریال مطابق تعرفه از باب تسبيب ونيز پرداخت خسارت تاخيرتادیه از تاریخ سررسيد)چک شماره 1564/547316/38-
96/1/31( تازمان اجرای حکم براساس جدول شاخص تورم بانک مرکزی درحق محکوم له بانک مهر اقتصاد ونيم عشردولتی شده اید.ظرف 
ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد-جوادزارع 
پور طرقی

511/159آگهي اباغ اجرائيه
آقاي علی اکبر خادمی وعلی صالح آبادی پيرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آقاي معين الدین بطرفيت شما بدینوسيله اباغ مي شود 
که پرونده کاسه منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما مبني برپرداخت تضامنی مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 4/020/000 
ریال بابت هزینه دادرس�ی وحق الوکاله وکيل طبق تعرفه وخسارت تاخيرتادیه ازسررس�يد چک550420-1393/10/27 الی یوم الوصول 
براساس شاخص بانک مرکزی   گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج 
مي گردد این اجرائيه ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د پس از این براي عمليات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به ش�ما 

نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به دادگاه اعام نمائيد.
مدیردفتر شعبه15 دادگاه عمومي مجتمع امام خمينی مشهد

511/160آگهي اباغ اجرائيه
آقاي حسين منزوی پيرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آقاي محمدصبحی بطرفيت شما بدینوسيله اباغ مي شود که پرونده کاسه 
منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما مبني برپرداخت مبلغ 7/500/000 ریال خسارت وارده به محل سکونت خواهان مطابق نظریه کارشناسی 
وپرداخت مبلغ 1/635/000 ریال هزینه دادرسی ومبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی وپرداخت نيم عشردولتی گردیده است لذا مراتب 
وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائيه ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا 
گذارده خواهد شد پس از این براي عمليات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به دادگاه 

اعام نمائيد.
مدیردفتر شعبه15 دادگاه عمومي مجتمع امام خمينی مشهد

511/161آگهي اباغ اجرائيه
بدینوس�يله پيرو آگهي هاي قبلي به خواندگان 1-علی اکبر گرگانی2-آیدا س�يد شانس�ی  فعا مجهول المکان اباغ می ش�وددرمورد 
دادخواست بانک ملت  عليه شمابخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977458400849 درپرونده کاسه 54-960373 
صادره ازاین شورا مبنی بر محکوميت شما به 1-مبلغ 113/765/254 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 5/380/000 ریال بابت هزینه ابطال 
تمبر دادرسی 3-حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانونی وکای دادگستری 4- خسارت تاخيرتادیه ازباقيمانده تسهيات اعطائی به 
مبلغ 106/044/550 ازتاریخ تقدیم دادخواست 96/05/22 الی اجرای حکم بااحتساب نرخ27 درصد درحق خواهان 5-پرداخت حق ااجرای 
نيم عشردولتی برعهده محکومين می باشد منجر به صدور اخطار اجرائی گردیده است. لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام 
مدني یک نوبت در جراید درج مي گردد واین اخطار اجرائي ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد ودرصورت عدم اعام کتبی 

محل اقامت خود به قسمت اجرا پس ازاین برای عمليات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 شهرستان مشهد

511/162آگهي اباغ اجرائيه
بدینوس�يله پيرو آگهي هاي قبلي به خوانده آقای عباس طوفان نيا فعا مجهول المکان اباغ می ش�وددرمورد دادخواس�ت تعاونی 
ثامن اائمه عليه شمابخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977458400207 درپرونده کاسه 960053-54 صادره 
ازاین ش�ورا مبنی بر محکوميت ش�ما به 1-مبلغ130/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبل�غ 3/885/000 ریال بابت هزینه ابطال 
تمبر دادرس�ی 3-حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانونی وکای دادگس�تری 4- خس�ارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررس�يد چک 
مورخ95/1/26 تا اجرای حکم برمبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتس�اب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 5-پرداخت 
حق ااجرای نيم عشردولتی برعهده محکوم عليه می باشد منجر به صدور اخطار اجرائی گردیده است. لذا مراتب وفق مواد 118-9-
119 قانون�ي اج�راي اح�کام مدني یک نوبت در جرای�د درج مي گردد واین اخط�ار اجرائي ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذارده 
خواه�د ش�د ودرصورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قس�مت اجرا پس ازاین برای عملي�ات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به 

شما نخواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 شهرستان مشهد

511/163آگهي اباغ اجرائيه
بدینوس�يله پي�رو آگهي ه�اي قبلي به خواندگان 1-خدیجه شریفات2-موس�ی لوش�ابی  فعا مجهول المکان اباغ می ش�وددرمورد 
دادخواست بانک شهر  عليه شمابخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977458400595 درپرونده کاسه 960274-
54 صادره ازاین شورا مبنی بر محکوميت شما به 1-مبلغ175/894/596 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ6/080/000 ریال بابت هزینه 
ابطال تمبر دادرس�ی 3-حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانونی وکای دادگس�تری 4- خسارت تاخيرتادیه ازباقيمانده تسهيات 
اعطائی به مبلغ 175/894/596 ریال ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت95/11/18 برش�اخص بانک مرک�زی درحق خواهان 5-پرداخت حق 
ااجرای نيم عش�ردولتی برعهده محکومين می باش�د منجر به صدور اخطار اجرائی گردیده اس�ت. لذا مراتب وفق مواد 119-118-9 
قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در جراید درج مي گردد واین اخطار اجرائي ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د 
ودرصورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس ازاین برای عمليات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 شهرستان مشهد

511/164آگهي اباغ اجرائيه
بدینوس�يله پيرو آگهي هاي قبلي به خوانده آقای ابوالقاس�م دلير  فعا مجهول المکان اباغ می شوددرمورد دادخواست بانک انصار 
عليه شمابخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977458400264 درپرونده کاسه 970057-54 صادره ازاین شورا 
مبنی بر محکوميت ش�ما به 1-مبلغ80/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 2/465/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرس�ی 
3-حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانونی وکای دادگس�تری 4- خس�ارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررس�يد چک مورخ 95/9/23 
تااجرای حکم برمبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای احکام درحق خواهان 5-پرداخت حق ااجرای نيم 
عشردولتی برعهده محکوم عليه می باشد منجر به صدور اخطار اجرائی گردیده است. لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي 
احکام مدني یک نوبت در جراید درج مي گردد واین اخطار اجرائي ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد ودرصورت عدم 

اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس ازاین برای عمليات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 شهرستان مشهد

511/165آگهي اباغ اجرائيه
بدینوس�يله پيرو آگهي هاي قبلي به خوانده س�يد مس�عود زارع زاده نش�ين  فعا مجهول المکان اباغ می شوددرمورد دادخواست 
تعاونی کوثر  عليه شمابخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977458400609 درپرونده کاسه 960060-54 صادره 
ازاین ش�ورا مبنی بر محکوميت ش�ما به 1-مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 2/050/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر 
دادرس�ی 3-حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانونی وکای دادگستری 4- خسارت تاخيرتادیه ازباقيمانده تسهيات اعطائی به 
مبلغ50/000/000 ازتاریخ 96/1/10 الی یوم الوصول برمبنای 23درصد درحق خواهان 5-پرداخت حق ااجرای نيم عشردولتی برعهده 
محکوم عليه می باش�د منجر به صدور اخطار اجرائی گردیده اس�ت. لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک 
نوبت در جراید درج مي گردد واین اخطار اجرائي ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د ودرصورت عدم اعام کتبی 

محل اقامت خود به قسمت اجرا پس ازاین برای عمليات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 شهرستان مشهد

511/166آگهي اباغ اجرائيه
بدینوس�يله پي�رو آگهي هاي قبلي ب�ه خواندگان 1-غامرض�ا گلرخی2-علی زردکانلو فع�ا مجهول المکان اباغ می ش�وددرمورد 
دادخواس�ت بانک مهراقتصاد  عليه شمابخواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9609977458400615 درپرونده کاسه 
960363-54 صادره ازاین ش�ورا مبنی بر محکوميت ش�ما به 1-مبلغ 51/843/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 2/040/000 ریال 
بابت هزینه ابطال تمبر دادرس�ی 3-حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانونی وکای دادگس�تری 4- خس�ارت تاخيرتادیه اززمان 
سررسيد چک مورخ 95/11/06 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم درحق خواهان 
5-پرداخت حق ااجرای نيم عش�ردولتی برعهده محکومين می باش�د منجر به صدور اخطار اجرائی گردیده اس�ت. لذا مراتب وفق 
م�واد 9-118-119 قانون�ي اجراي احکام مدن�ي یک نوبت در جراید درج مي گ�ردد واین اخطار اجرائي ده روز پس از انتش�ار بموقع 
اجرا گذارده خواهد ش�د ودرصورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قس�مت اجرا پس ازاین برای عمليات اجرائي اباغ یا اخطار 

دیگري به شما نخواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 شهرستان مشهد

511/167آگهی اباغ اجرایيه
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه آقای جوادعلی پرست ابرده فرزند غامرضا  خواهان: بانک ملت صادره 
ازش�عبه 51 درپرونده کاس�ه 960595 محکوم عليه محکوم اس�ت به 1- حکم به محکوميت تضامنی محکومين به پرداخت 1- مبلغ 
150/376/877 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 5/509/421 ریال بابت هزینه های دادرس�ی 3-حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی 
کانون وکای دادگستری به مبلغ4/809/045 ریال4-خسارت تاخيرتادیه ازباقيمانده تسهيات اعطائی به مبلغ 95/978/015 ریال از 
تاریخ تقدیم دادخواست 96/9/04 به ماخذ26 درصد  بااحتساب دردایره اجرای احکام درحق خواهان صادر واعام می دارد 5-پرداخت 
ني�م عش�ردولتی درحق صن�دوق دولت برعهده محکومين می باش�د.ظرف ده روز ازانتش�اراین آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای 
مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه51 شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره 2 شهرستان مشهد

511/168آگهی اباغ اجرایيه
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای کيوان ظفر سعيدی فرزنداحمد خواهان: تعاونی اعتبار ثامن اائمه 
صادره ازش�عبه 51  - 9710427458100445 صادره ازش�عبه 51 درپرونده کاس�ه 970978 محکوم عليه محکوم اس�ت به پرداخت 
1- مبلغ200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ5/690/000 ریال بابت هزینه های دادرس�ی ونش�رآگهی 3-حق الوکاله وکيل 
طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری4-خس�ارت تاخيرتادیه ازباقيمانده تس�هيات اعطائی به مبلغ200/000/000 ریال از تاریخ 
تقدیم دادخواس�ت 96/1/9تااجرا برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دایره اجرای احکام درحق خواهان صادر واعام 
می دارد 5-پرداخت نيم عش�ردولتی درحق صندوق دولت برعهده صندوق دولت می باش�د.ظرف ده روز ازانتش�اراین آگهی مهلت 
دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه 

اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه51 شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره 2 شهرستان مشهد

511/169آگهی اباغ اجرایيه
پيروآگه�ی ه�ای منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم علي�ه آقای محمدعل�ی یگانه کالش�ور فرزندنياز عل�ی  خواهان: بانک 
ص�ادرات ای�ران  9710427458100429صادره ازش�عبه 51 درپرونده کاس�ه 960422 محکوم عليه محکوم اس�ت ب�ه پرداخت 1- 
مبلغ113/055/816 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ3/410/000 ریال بابت هزینه های دادرس�ی 3- خسارت تاخيرتادیه ازباقيمانده 
تس�هيات اعطائی به مبلغ 68/290/371 ریال از تاریخ 96/3/29 تااجرای حکم به ماخذ30 درصد  بااحتس�اب دردایره اجرای احکام 
درحق خواهان صادر واعام می دارد 5-پرداخت نيم عش�ردولتی برعهده صندوق دولت می باش�د.ظرف ده روز ازانتش�اراین آگهی 
مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه51 شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره 2 شهرستان مشهد

511/170آگهی اباغ اجرایيه
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله ب�ه محکوم عليه آقای محمدرضارحمان�ی قادرآباد فرزندعلی اکب�ر  خواهان: تعاونی 
اعتب�ار ثام�ن اائم�ه  9710427458100462ص�ادره ازش�عبه 51 درپرونده کاس�ه 950901 محکوم عليه محکوم اس�ت به پرداخت 
1- مبل�غ200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبل�غ5/580/000 ریال بابت هزینه های دادرس�ی ودرج درروزنامه 3-حق الوکاله 
وکي�ل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری4-  خس�ارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررس�يد چک م�ورخ 94/2/10 تااجرای حکم  
برمبنای ش�اخص ن�رخ تورم بانک مرکزی بااحتس�اب دردایره اجرای احکام درح�ق خواهان صادر واعام م�ی دارد 5-پرداخت نيم 
عش�ردولتی برعهده صندوق دولت می باشد.ظرف ده روز ازانتش�اراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد 

درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه51 شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره 2 شهرستان مشهد 

511/171آگهی اباغ اجرایيه
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه خانم اکرم محمد اسماعيل پور قوچانی فرزند سيدرضاخواهان: تعاونی 
اعتبار ثامن اائمه  9710427458100377صادره ازشعبه 51 درپرونده کاسه 960204 محکوم عليه محکوم است به پرداخت 1- حکم 
به محکوميت محکوم عليها به پرداخت 1-مبلغ50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ2/895/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 
ودرج درروزنامه 3-حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری با احتساب در دایره اجرای احکام در حق خواهان صادر و 
اعام می دارد 4-نيم عشردولتی درحق صندوق دولت برعهده محکومين می باشد.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه51 شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره 2 شهرستان مشهد 

511/172آگهی 
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه آقای منصور رئيسی که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه شماره 9709977503700681 صادره ازشعبه 161 درپرونده شماره 970205 محکوم به پرداخت مبلغ 100/750/000 ریال بابت بخشی 
از یک فقره چک بشماره 233081 مورخ 1395/11/29 عهده بانک سپه ومبلغ 1693375 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخيرتادیه 
ازتاریخ سررس�يد چک 95/11/29 الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم ش�اخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاس�به خواهدشد درحق 
محکوم له آقای مصطفی قائينی نژاد باوکالت آقای حميدرضا صراف جوشقانی  وپرداخت نيم عشردولتی در حق دولت  شده اید.ظرف ده روز 
ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/173آگهی 
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای1-مهدی شعبانی2-مسعود پور اسماعيل فهندری که مجهول المکان می 
باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه شماره 9709977504100319 صادره ازشعبه 169 درپرونده شماره960734  به محکوميت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 43/000/000 ریال بابت دو فقره چک به ش�ماره های 057718 م�ورخ 1396/10/12 بمبلغ20/000/000 و057724 
م�ورخ 96/11/15 ب�ه مبلغ 23/000/000 ریال به عهده بانک مس�کن که جمعا به مبلغ چهارده ميليون وس�يصد هزارتومان اصل خواس�ته 
ومبلغ2/245/000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد لغایت یوم الوصول جدول شاخص تورم درحق 
محکوم له خانم سيده صدیقه هوسی ونيم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه 

اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/174آگهی 
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای سعيد صحرایی بویک که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977504100266 صادره ازش�عبه169 درپرونده شماره 960753 محکوم به پرداخت مبلغ 41/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته یک فقره چک به شماره 177600 مورخ 1396/09/10 ومبلغ 1/045/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 450/000 ریال هزینه 
درج آگهی روزنامه وپرداخت خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق محکوم له آقای 
سيدجمال الدین فاطمی ونيم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد 

درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/175آگهی 
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای1-عيسی زارعی2-یعقوبعلی رضایی3-محسن شخصی ذبيحی که مجهول 
المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه شماره 9709977504100454 صادره ازشعبه169 درپرونده شماره 960482 حکم به الزام 
خوانده ردیف 3 محسن شخصی ذبيحی به حضور دردفترخانه رسمی جهت تنظيم وانتقال سندرسمی یک دستگاه سواری پراید صبا مدل 
1380 به ش�ماره پاک 246 ب 47 ایران 12 بنام خواهان وخوانده ردیف یک آقای عيس�ی زارعی رابه پرداخت مبلغ 1/720/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی از باب تسبيب وقاعده اضرر درحق محکوم له آقای مهدی خوشحال ونيم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین 
آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/176آگهی 
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای رضاحسن زاده که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد محکوم به 
پرداخت حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ60/000/000 ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک عهده بانک سينا به شماره وتاریخ 
ومبلغ272681-92/06/01 ومبلغ1/520/000 ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ 450/000 ریال بابت درج آگهی وپرداخت خسارت تاخيرتادیه 
ازتاریخ گواهی عدم پرداخت 96/11/8 لغایت یوم الوصول برمبنای جدول ش�اخص تورم درحق محکوم له ونيم عشردولتی شده اید.ظرف 
ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/177آگهی 
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقایان محسن قدیمی رضا قدیمی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
محکوم به پرداخت حکم به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ190/000/000 ریال بابت بخشی از یک فقره چک به شماره 743272 
به تاریخ1396/8/07 ومبلغ 3240000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ 450/000 ریال بابت درج آگهی وپرداخت خسارت تاخيرتادیه 
ازتاریخ سررسيد لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق خواهان  در حق محکوم له ونيم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز 
ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/178آگهی 
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای جواد خاتونی که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه 
شماره 9709977503300842  صادره ازشعبه 150 درپرونده شماره 970465 محکوم به پرداخت مبلغ 51/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
ومبلغ 193575 تومان بابت هزینه دادرس�ی و45000تومان بابت هزینه آگهی وپرداخت خس�ارت تاخيرتادیه از تاریخ 97/5/17 لغایت یوم 
الوصول درحق محکوم له آقای هادی جوادی شاندیز ونيم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 

مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/179آگهی 
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه آقای احمدنجاتی وخانم اکرم علوی تبار که مجهول المکان می باش�د اباغ 
می گرددچون وفق دادنامه ش�ماره 9609977503700443 صادره ازش�عبه 161 درپرونده شماره960071 متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 
یازده ميليون تومان بابت س�ه فقره حاله به ش�ماره های 2769464 مورخه 95/9/20 بمبلغ 300000000ری�ال و2769462 مورخه95/11/25 
بمبلغ 40000000ریال و2769463 مورخه95/10/30 بمبلغ 40000000ریال عهده موسس�ه عس�گریه ومبلغ 3550000ریال بابت هزینه دادرسی 
وحق الوکاله وکيل طبق تعرفه کانون وکا وخسارت تاخيرتادیه ازتاریخ دادخواست الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای 
احکام محاسبه خواهدشد درحق محکوم له آقای مجيد قوسی و پرداخت نيم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت 

به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/180آگهی 
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای محمد واحدیان ابوترابی فرزند عبوالوهاب که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گرددچون وفق دادنامه شماره 9209977503101041 مورخه 92/10/23 صادره ازشعبه145 درپرونده شماره 920381 محکوم به بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوط به شماره 1397025001649967 مورخ 1397/08/02 وشماره دادنامه مربوطه 9209977503101041 مورخ 1392/10/23 محکوم 
عليه آقای محمد واحدیان ابوترابی محکوم است به حکم برالزام خوانده به حضوردردفترخانه اسنادرسمی وتنظيم وانتقال سندرسمی نسبت به دو 
دادنگ مشاع از6 دانگ یک باب منزل مسکونی از پاک ثبتی 4789 فرعی از 115/30 اصلی بخش 9مشهد بنام خواهان با پرداخت وجه مندرج 
درماده 4 قولنامه به خوانده وهمچنين خوانده محکوم به پرداخت هزینه های دادرسی درحق خواهان می باشد درخصوص خسارت دیرکرد ووجه 
التزام تاخير درانجام تعهد طبق بند 6-7 قرارداد به ازاء هرروز مبلغ50/000 تومان به دليل اینکه مبلغ درخواستی ازتاریخ 91/6/12 لغایت اجرای حکم 
ومجموعا ماهياهنه یک ميليون وپانصدهزار تومان ومجموعا این مبلغ ازتاریخ 91/6/12 بيشتر از صاحيت رسيدگی درشورا می باشد شورا مستندا به 
مواد26و27 قانون آئين دادرسی مدنی وماده 11 قانون شوراها قرارعدم صاحيت به صاحيت وشایستگی محاکم عمومی وحقوقی مشهد صادرمی 
شود وپرداخت نيم عشردولتی درحق محکوم له ونيم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه 

اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

)512/247(رای شورا )97/498(
کاسه پرونده :97/498/ش 13، شماره دادنامه :675/36 -97/8/15 خواهان : محمد سعيد بياتی ) ميدان صنعت کوچه ایران خودرو شرکت توس 
سوله(، خوانده : سلمان عبدی ) مجهول المکان(، خواسته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در خصوص دعوی خواهان آقای محمد سعيد بياتی فرزند 
ابوالفضل به طرفيت آقای سلمان عبدی فرزند فارس بخواسته تقاضای رسيدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه مبلغ چهار ميليون تومان چک به شماره 
897971 مورخه 1397/05/10 عهده بانک صادرات شعبه مولوی کرد به انضمام کليه خسارات دادرسی و تأخير تأدیه با عنایت به مجموع محتویات 
پرونده و مستندات آن و فتوکپی مصدق چک و گواهی امه عدم پرداخت صادر شده و عدم حضور خوانده عليرغم اباغ از طریق نشر آگهی در روزنامه 
های کثير اانتشار و عدم دفاع موثر و عدم ارائه دایل و مدارک معتبر و مستدل از سوی ایشان نسبت به دعوی خواهان و وجود اصل چک در ید 
خواهان که حکایت از مشغوليت ذمه خوانده را دارد لذا قاضی شورا دعوی به کيفيت مطروحه وارد دانسته و مستندآ به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسی مدنی و تبصره 2 الحاقی به ماده 2 قانون اصاح مواد از قانون چک مصوب سال 1376 مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و استفساریه آن حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهار ميليون تومان بابت اصل خواسته وجه چک ضم پرونده به انضمام 
خسارت تأخير تأدیه از تاریخ سررسيد چک 1397/05/10 لغایت یوم الوصول بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی و مبلغ 2/230/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام ميگردد رأی صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همين شعبه و ظرف 20 روز دیگر 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری نيشابور می باشد .
احمدیان- قاضی شعبه 13 شورای حل اختاف شهرستان نيشابور

)512/248(رای شورا )97/705(
کاسه پرونده :4/97/705، شماره دادنامه :799/16 -  1397/09/10 خواهان : حسين دوست کافی توپکانلو ) رحمت آباد انتهای خ بهار جنب باغ 
شادابی منزل شخصی(، خوانده : 1- نرگس رضوانی زاده 2- مریم سرحدی 3- محسن شاه آبادی ) اول و دوم مجهول المکان 3- بلوار بعثت، بعثت 13 
پاک 63(، خواسته : تقاضای اثبات بيع و الزام به تنظيم سند. )) رأی شورا (( در خصوص دعوی آقای حسين دوست کافی توپکانلو فرزند یار محمد به 
طرفيت خواندگان 1- نرگس رضوانی زاده فرزند حسين 2- مریم سر حدی 3- محسن شاه آبادی به خواسته تقاضای رسيدگی و صدور حکم مبنی بر 
اثبات بيع موضوع مبایعه نامه پيوست مقوم به نه ميليون و پانصد هزار تومن یک دستگاه خودرو پراید 132 به شماره انتظامی 727 ب 21 ایران 84  و 
الزام به تنظيم سند موضوع مبایعه نامه پيوست مقوم به نه ميليون و پانصد هزار تومان به انضمام کليه هزینه های دادرسی، با عنایت به محتویات پرونده 
و اینکه خواهان درخواست اثبات بيع و الزام به تنظيم سند رسمی که از الزامات عقد بيع بوده نموده است و در جلسه رسيدگی 1397/08/30 خوانده 
ردیف سوم آقای محسن شاه آبادی اظهار نموده طبق قولنامه پيوست اینجانب خودرو فوق الذکر را به آقای حسين دوست کافی فروخته ام و ثمن 
معامله را دریافت نموده ام و خوانده ردیف اول نيز عليرغم اباغ وقت رسيدگی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نيافته است و نسبت به مدارک 
منتسب اليه هيچگونه اقدامی به عمل نياورده است لذا با عنایت به مراتب فوق دائل مشروحه 1- مستندات دعوی خواهان 2- رویت و بررسی فتوکپی 
مصدق سند مالکيت وسيله نقليه که به نام خوانده ردیف اول خانم نرگس رضوانی زاده می باشد 3- و مشاهده مبایعه نامه فی مابين خواهان و خوانده 
ردیف سوم آقای محسن شاه آبادی تنظيم گردیده و اینکه الزام خوانده به تنظيم سند از آثار و نتایج عرفی و قانونی عقد بيع می باشد شورا دعوی 
خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 220 و 339 قانون مدنی و 519 قانون آئين دادرسی مدنی حکم به اثبات عقد بيع نسبت به خودرو سواری پراید 
132 به شماره انتظامی 727 ب 21 ایران 84 بين خواهان و خوانده ردیف سوم آقای محسن شاه آبادی  والزام به خوانده ردیف اول خانم نرگس رضوانی 
زاده به تنظيم سند خودرو سواری پراید 132 به شماره انتظامی 727 ب 21 ایران 84 را در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به نام خواهان و محکوميت 
مشترک خواندگان ردیف اول و سوم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 239/500 تومان و هزینه درج آگهی به نفع خواهان صادر و اعام می گردد 
و نسبت به خوانده ردیف دوم خانم مریم سرحدی با توجه به اینکه خواهان در جلسه رسيدگی مورخه 1397/08/30 دعوی خود را نسبت به ایشان 
استرداد نموده لذا شورا با توجه به استرداد دعوی از ناحيه خواهان مستندا به بند ب ماده 107 قانون آئين دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در 
این قسمت صادر و اعام می نماید رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول خانم نرگس رضوانی زاده غيابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در همين شعبه شورا و پس از انقضاء مهلت واخواهی در همين شعبه شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بيست روز پس 
از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری محترم نيشابور می باشد رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم آقای محسن 
شاه آبادی حضوری محسوب و  ظرف مهلت بيست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی محترم دادگستری نيشابور می باشد .و 

قرار صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بيست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری نيشابور می باشد
علی اکبر اردمه- قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان نيشابور

)512/249(رای شورا )97/119(
کاسه پرونده :1/97/119، شماره دادنامه :507/45 -1397/6/18 خواهان : سيد محمد طيبان ) خ کاشمر خ جواد اائمه 1 پاک 249(، خوانده : حسن 
عابدی ) مجهول المکان(، خواسته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در خصوص دعوی سيد محمد طيبان فرزند اسماعيل به طرفيت آقای حسن عابدی 
بخواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه دو فقره سفته به شماره های 649980 و 649979 سری ت و جبران هزینه های دادرسی و تأخير تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم الوصول به شرح متن دادخواست، با عنایت به محتویات پرونده و رو نوشت مصدق سفته های ضم پرونده و مستندات 
ابرازی خواهان دالت بر استقرار دین به ميزان خواسته را به عهده خوانده دارد و بقاء اصول آن در ید مدعی دالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و خوانده نيز عليرغم اباغ قانونی ) درج آگهی ( بدون عذر موجه در شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
مطروحه دفاعی به عمل نياورده است و دليلی بر پرداخت دین و یا برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه نداده است لذا به لحاظ مصون ماندن دعوی و 
مستندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونی دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده مستندا به مواد 
198 و 519 قانون آئين دادرسی مدنی و 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال وجه سفته های فوق 
به عنوان اصل خواسته به اتضمام هزینه های دادرسی ) تمبر باطله 230/000 تومان ( در حق خواهان صادر و اعام مينماید و در خصوص خسارت 
تأخير تأدیه از زمان تقدیم دادخواست مورخ 1397/02/23 الی یوم ااداء برابر شاخص قيمت ها محاسبه ميگردد. رأی صادره غيابی محسوب و ظرف 

مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همين شورا و 20 روز پس از اتمام واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی نيشابور می باشد .
مهر طلب- قاضی شعبه 1 شورای حل اختاف نيشابور

)512/250( ب�رگ اج�رائی )13/97/223(
مشخصات محکوم عليه : حسن یزدان پناه نبی کندی فرزند عابد  نشانی محل اقامت : مجهول المکان. مشخصات محکوم له : جواد عابدی فرزند محمد 
نشانی محل اقامت : خ گنبد سبز 29/18 انتهای کوچه سمت راست دو طبقه درب آبی- محکوم به: به موجب رأی شماره 382/46 تاریخ 1397/05/27 
شعبه 13 شورای حل اختاف شهرستان نيشابور )رأی شماره،تاریخ،شعبه دادگاه عمومی(که قطعيت یافته است محکوم عليه محکوم است به الزام 
به تنظيم سند سواری پراید به شماره 742 ق 24 ایران 27 به نام محکوم له و پرداخت یکصد و چهل و هفت هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق 
محکوم له و پرداخت نيم عشر دولتی در حق دولت رأی صادره غيابی ميباشد. محکوم عليه مکلف است پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد . در غيراینصورت برابر مواد 66،64،38،35،34،24 

قانون اجرای احکام مدنی و مواد 526،523،522 قانون آیين دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.   
شعب�ه 13  ش�ورای حل اخت�اف نيش�اب�ور

)512/251( ب�رگ اج�رائی )4/97/414(
مشخصات محکوم عليه : جواد سر یزدی نشانی محل اقامت : مجهول المکان. مشخصات محکوم له : اسماعيل کرمی نشانی محل اقامت : روستا 
شادمهرک خ امام رضا 6 پاک 17.- محکوم به: به موجب رأی شماره 394/70 تاریخ 1397/07/29 شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان نيشابور 
)رأی شماره،تاریخ،شعبه دادگاه عمومی(که قطعيت یافته است محکوم عليه محکوم است به پرداخت: مبلغ جمعا یک ميليون و هشتصد هزار تومان 
بابت دو فقره چک به شماره های 207819 مورخ 1396/08/20 و 207802 مورخ 1396/08/01 بانک تجارت بابت اصل خواسته و مبلغ 1/245/000 ریال 
بابت هزینه های دادرسی و خسارت تأخير تأدیه از زمان سر رسيد چکها 1396/08/11و 1396/08/20 الی یوم ااداء برابر شاخص قيمتها و هزینه 
درج آگهی در حق محکوم له و نيم عشر دولتی بر عهده محکوم عليه می باشد ضمناً حکم غيابی ميباشد. محکوم عليه مکلف است پس از اباغ 
این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد . در غيراینصورت 
برابر مواد 66،64،38،35،34،24 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 526،523،522 قانون آیين دادرس�ی مدنی اقدام قانونی از س�وی اجرای احکام 

دادگستری صورت می پذیرد.   
شعب�ه 4  ش�ورای حل اخت�اف نيش�اب�ور

)512/252( آگهی دادنامه )960145(
پيرو آگهی قبلی در روزنامه بدین وسيله به شما اباغ می گردد به موجب دادنامه شماره 9709975198000750 خوانده اکرم فخریان را متضامناً به 
مبلغ 236/641/752 ریال و خسارت تأخير تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/03/10 تا پرداخت دین بر اساس رعایت تناسب شاخص قيمت ها 
که توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تعيين شده است و همچنين حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی و مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسی و مبلغ 7/760/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید چنانچه به رأی مزبور اعتراض دارید ظرف 40 از تاریخ نشر 

در روزنامه باین دادگاه اعام نمایيد.
نصرآبادی – منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نيشابور

)512/253( آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم )970325(
خواهان آقای علی اکبر حصاری دادخواستی به طرفيت خوانده خانم نسيم رضائی به خواسته ابطال قرارداد بين بانک اقتصاد نوین و خانم زهرا مرادی 
مبنی بر اعطای تسهيات موضوع سند رهنی به شماره 76349 مورخه 1387/11/03 دفترخانه اسناد رسمی شماره 6 نيشابور و ... 2- ابطال سند 
رهنی شماره 76349 مورخه 1387/11/03 دفتر خانه اسناد رسمی 6 نيشابور و مازاد شماره 87384 مورخه 1391/05/05 دفترخانه اسناد رسمی 
ش�ماره 6 نيش�ابور و... مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه 9709985198000314 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
نيشابور ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/13 ساعت 09:00 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
نصرآبادی – منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نيشابور

)512/254( آگهی اباغ اجرائيه )970139(
پيرو آگهی های اباغ وقت دادرسی و اباغ دادنامه در روزنامه، بدینوسيله به آقای غامرضا نخعی فرزند علی محکوم عليه پرونده کاسه 970139 اباغ 
می شود که بنا به تقاضای خواهان امير کول آبادی و حسب دستور دادگاه دادنامه صادره به این شرح منتهی بصدور اجرائيه گردیده است: بموجب 
درخواست اجرای دادنامه شماره 9709975197700608 محکوم عليهم محکوم اند به تنظيم سند رسمی خودرو مذکور ) خودرو پژو 206 شماره 86 
مدل 547 ایران 36( در دفاتر اسناد رسمی ) خوانده اول تهيه مقدمات انتقال سند و خوانده دوم به امضاء سند انتقال( به نام محکوم له و بعاوه محکوم 
عليهم محکوم به پرداخت مبلغ 7/510/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له پرداخت هزینه حق ااجرا با محکوم عليهم است. با 

عنایت به غيابی بودن حکم دادگاه، اجرای دادنامه منوط است به اخذ تامين مناسب از محکوم له
مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی دادگستری شهرستان نيشابور 

511/255آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيرو آگهی های قبلی به آقای سيد امير حسين فتاحی معصوم فرزند سيد اسداه مجهول المکان اباغ می شود که در پرونده 
کاسه 29/950804 طبق دادنامه شماره 9609977577900023 به پرداخت مبلغ 250 ميليون ریال به  عاوه هزینه دادرسی و خسارت تاخير 
تادی�ه محکوم گردیده اید. مراتب بدینوس�يله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غياب�ی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی شهرستان مشهد � مهدی زواری

متن آگهی
شماره:9011/4141/1540 -آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران ورشکسته شرکت سحرسبز آذربایجان-در اجرای مدلول ماده 36 قانون اداره 
تصفيه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 و ماده 45 آئين نامه همان قانون، به اطاع عموم بستانکاران، مدعيان و اشخاص ذینفع ورشکسته 
شرکت سحر سبز آذربایجان به شماره ثبتی 10036 به شناسه ملی 10200159403 می رساند: صورت طبقه بندی و تصدیق شده بستانکاران 
ورشکسته مذکور در دفتر اداره تصفيه تبریز به نشانی: تبریز - خيابان طالقانی - روبروی مسجد امام زاده - پاک 352 برای ماحظه اشخاص 
ذینفع آماده است. کسانی که به صورت مزبور اعتراضی دارند از تاریخ انتشار آگهی تا 20 روز می توانند اعتراض خود را به شعبه هفت دادگاه 

عمومی حقوقی تبریز )دادگاه صادر کننده حکم توقف( ، تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
ح/9000معاون قضایی رئيس کل دادگستری استان و رئيس اداره تصفيه تبریز

آگهی اباغ دادنامه
 نظرب�ه اینکه متهم  مهدی ش�رفی فرزن�د فرهنگ “ مجهول الم�کان از حيث 
اته�ام قاچ�اق کاا به موجب دادنام�ه ش�ماره   40071394000135 مورخه 27/ 
94/3 غيابا”ع�اوه بر ضبط کاا به نف�ع دولت و پرداخت جریمه نقدی به  مبلغ    
45278166 ریال محکوم گردیده، لذا در اجرای  ماده 174 قانون آیين دادرسی 
دادگاهه�ای عموم�ی و انقاب در امور کيف�ری مفاد رای به نامبرده اباغ ميگ�ردد رای صادره 
مطابق تبصره 2 ماده 406 ق آ د ک مصوب س�ال 1392 ظرف مدت بيس�ت روز قابل واخواهی، 
در ش�عبه پنجم  ویژه رس�يدگی به امور قاچاق کاا و ارز تعزیرات حکومت�ی واقع در چهارراه 
مطهری، جنب دادسرای عمومی و انقاب، اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان اعام و 

درغير اینصورت پس از مضی مدت قانونی دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

  رضا ساار کریمی - رئيس شعبه پنجم  رسيدگی به تخلفات قاچاق کاا و ارز تعزیرات حکومتی 
شهرستان بندرعباس
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رونوشت آگهی حصر وراثت
  خانم طاهره  درویش داراي ش�ماره شناس�نامه 1433 به ش�رح دادخواست به کاسه 999/1/97 از 
این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان عباسعلي درویش 
بشناس�نامه ش�ماره 916  درتاریخ 95/4/23  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر طاهره درویش داراي شماره 
شناس�نامه 1433 متولد 1352 دخترمتوفی 2- طيبه درویش دارای ش�ماره شناسنامه 669 متولد 
1357 دخترمتوفی 3- مهدیه درویش نارنج بن دارای شماره شناسنامه 12 متولد 1363 دخترمتوفی 
4- مرضيه درویش نارنج بن دارای ش�ماره شناس�نامه 5768  متولد 1365 دخترمتوفي 5-نصرت 
پاکيزه کار دارای شماره شناسنامه 587 متولد 1326 همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصيت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                       1917    رئيس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم مریم اس�امي  داراي ش�ماره شناسنامه 2242 به شرح دادخواست به کاس�ه 997/1/97  از 
این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان عيسي اسامي 
بشناس�نامه شماره 2 درتاریخ 92/1/28 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر مریم اسامي داراي شماره شناسنامه 
2242 متول�د 1357 دخترمتوفی 2-اکبر اس�امي دارای ش�ماره شناس�نامه 3833  متولد 1359 
پس�رمتوفی 3-هاشم اس�امي دارای شماره شناس�نامه 29118 متولد 1354 پسرمتوفی 4- کبري 
اس�امي دارای شماره شناس�نامه 29117 متولد 1353 دخترمتوفي 5-فاطمه اسامي دارای شماره 
شناسنامه 5727  متولد 1361 دخترمتوفی 6- مهناز اسامي دارای شماره شناسنامه 51745  متولد 
1367 دخترمتوفی 7- فریبا اسامي دارای شماره شناسنامه 51743 متولد 1367 دخترمتوفی 8- 
حافظه اسماعيل زاده دارای شماره شناسنامه 2 متولد 1335 همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصيت نامه از 
متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان 

قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                       1919    رئيس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقاي علي اکبر همداني پور داراي ش�ماره شناسنامه 14 به ش�رح دادخواست به کاسه 1001/1/97 
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان رقيه وراميني 
بشناس�نامه ش�ماره 17 درتاری�خ 97/8/23  اقامتگاه دائمی خود را ب�درود زندگی گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر علي اکبر همداني پور داراي 
شماره شناسنامه 14 متولد 1331 همسرمتوفی 2-مهرداد همداني پور دارای شماره شناسنامه 905 
متولد 1354 پسرمتوفي 3-علي همداني پور دارای شماره شناسنامه 3031  متولد 1360 پسرمتوفی 
4- مجيد همداني پور دارای ش�ماره شناس�نامه 0410042277 متولد 1368 پس�رمتوفي 5-حميد 
همداني پور دارای ش�ماره شناسنامه 0410042285 متولد 1368 پسرمتوفي 6- سعيد همداني پور 
دارای شماره شناسنامه 0410326860 متولد 1371 پسرمتوفی 7- معصومه همداني پور دارای شماره 
شناسنامه 838 متولد 1352 دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش�عبه یکم  شورای حل اختاف شهرس�تان قرچک تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
                       1918    رئيس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقاي مراد مراد جان پور داراي ش�ماره شناس�نامه 13 به شرح دادخواس�ت به کاسه 1004/1/97  از 
این ش�عبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان هدیه عباس زاده 
بشناسنامه شماره 814  درتاریخ 91/4/9  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- متقاضی با مش�خصات فوق الذکر مراد مراد جان پور  داراي شماره 
شناس�نامه 13 متولد  1359 پس�رمتوفی 2-امير مراد جان پور دارای شماره شناسنامه 747 متولد 
1355 پسرمتوفی 3-حسام مراد جان پور دارای شماره شناسنامه 15 متولد 1362 پسرمتوفی 4-سام 
مراد جان پور دارای شماره شناسنامه 6340004199 متولد 1370 پسرمتوفي 5- اقليم مراد جان پور 
دارای شماره شناسنامه 634 متولد 1352 دخترمتوفی 6-زینب مراد جان پور دارای شماره شناسنامه 
748 متولد 1357 دخترمتوفی 7- قدم خير مراد جان پور دارای شماره شناسنامه 14 متولد 1359 
دخترمتوفی 8-زبيده مراد جان پور دارای شماره شناسنامه 36 متولد 1364 دخترمتوفی 9-فریده 
م�راد جان پور دارای ش�ماره شناس�نامه 138 متول�د 1367 دخترمتوفی 10- ليلي م�راد جان پور 
دارای ش�ماره شناسنامه 6340016596 متولد 1373 دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصيت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                    1920       رئيس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی اباغ وقت رسيدگی ودادخواست وضمائم به موسی الرضا ميرشکار ميان آباد
   خواهان محسن الياسی دادخواستی بطرفيت خوانده موسی الرضا ميان آباد فرزند قربان  به خواسته مطالبه سفته و...مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709981722100624بایگانی970630/شعبه12شورای حل اختاف مجتمع شهيد قدوسی شهرستان گرگان 
ثبت و وقت رس�يدگی مورخ1397/10/29ساعت9/30تعيين که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیين دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثيراانتشار آگهی ميگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از 
تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
587-مسئول دفترشعبه12شورای حل اختاف گرگان-ميرکارمعظم

آگهی اباغ وقت رسيدگی  
   کاسه پرونده11/960145ت شعبه 11دادگاه تجدید نظراستان گلستان بدینوسيله به1-ریاض2-صفدر3-وحيد4-شمس الضحاء5-حجت 
اله6-حيدرهمگی ایقانيان همگی فعا مجهول المکان اخطار ميگردد تجدید نظرخواهان طقان قليچ جوقعلی دادخواستی بطرفيت شما وغيره 
بخواسته تجدیدنظر خواهی به دادنامه9509971787300948صادره ازشعبه3دادگاه حقوقی گنبد به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان تقدیم 
نموده است که پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعيين وقت رسيدگی وصدوراخطاریه جهت طرفين 
نظربه اینکه آدرس ش�ما مجهول المکان اعام گردیده لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب اباغ یکنوبت درروزنامه  
کثيراانتشاردرج ميگردد تا دردفترشعبه11دادگاه تجدید نظراستان گلستان واقع درگرگان سایت اداری مجتمع دادگاههای تجدیدنظراستان 
گلس�تان حاضردرجلس�ه دادرسی که به روز چهارشنبه 1398/01/21ساعت11صبح جهت رسيدگی به مس�تندات ارائه شده از پرونده های 

استنادی تعيين شده است شرکت نمایيد.   
585-مدیردفترشعبه 11دادگاه تجدید نظر استان گلستان-قاسمی

دادنامه
  پرونده کاسه9709980056100098بایگانی970099شعبه2دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصميم نهایی شماره 9709970056100827خواهان 
موسس�ه اعتب�اری کاس�پين با وکال�ت الهه عامریان ف علی اکبر بنش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان گ�رگان خياب�ان وليعصر نبش 
عدالت31مجتمع کوروش طبقه4واحد3خواندگان1-زهرا بيگم حسينی ميقان ف سيد محمد بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان نبش 
گرگانجدید10مجتمع آرمينا واحدیک2-سيداحمد حسينی ميقانی ف سيدمحمد بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان عدالت61مجتمع 
فرهنگ واحد6و3-رمضان حاجی مش�هدی ف احمد بنشانی استان گلستان شهرس�تان گرگان بخش مرکزی شهرستان گرگان دهستان 
استرآباد جنوبی روستای کاجان قاجاروليعصر38منزل پدری4-حسن تجری ف حسين بنشانی5-موسی الرضا صفرخانی موذنی ف عباس 
بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان سوپرسحر جام جم2-مجتمع جام جم طبقه اول خواسته مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص 
دعوی الهه عامریان بوکالت ازطرف موسسه اعتباری کاسپين با وکالت ازطرف موسسه تعاونی اعتبار اميد جلين بطرفيت1-زهرا بيگم حسينی 
ميقان ف سيد محمد2-موسی الرضا صفرخانی موذنی ف عباس3-سيداحمد حسينی ميقانی ف سيدمحمد4-حسن تجری ف حسين5- 
رمضان حاجی مش�هدی ف احمد بخواس�ته مطالبه مبلغ هش�تصد وهش�تاد ميليون ریال بابت وجه1فقره چک بانک ملت بشماره سریال 
6935485بتاریخ 1396/05/04دروجه خواهان ازحس�اب خوانده ردیف اول به انضمام خسارت تاخيرتادیه وخسارات دادرسی)محکوميت 
تضامنی خواندگان(نظربه اینکه 1-اصل سندتجاری وگواهينامه عدم پرداخت به رویت ادگاه رسيده است2-وجود اصل سند تجاری حکایت 
از مدیونيت خواندگان واشتغال ذمه آنان دارد3-خواندگان عليرغم اباغ قانونی واتظار کافی درجلسه رسيدگی حاضرنشدند وایحه ای جهت 
دفاع نيزارس�ال ننمودند و وکيلی نيزمعرفی ننمودند4-امضا ذیل وظهر س�ندتجاری مورد ایراد وشکال خواندگان قرار نگرفت5-مسوليت 
دراسناد تجاری بصورت تضامنی ميباشد وهرکدام ازآنها مسوليت پرداخت کل دین را دارند مگراینکه شخص دیگرنسلت بپرداخت آن اقدام 
نماید که مسوليت ازدیگری ساقط ميگردد وروابط بعدی آنان مربوط به یکدیگر ميباشد6-با عدم ارائه دليل بربرائت ذمه بقا دین استصحاب 
ميگردد ومستندا به ماده1257قانون مدنی ومواد249و311و312 و133 و315و316و317و320قانون تجارت مصوب1311وتبصره ماده2قانون 
صدور چک الحاقی1376/03/10مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام وقانون استفساریه تبصره ماده واحده فوق مصوب 1377/09/21مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ومواد198و305و306و519و522قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 مجلس شورای اسامی وقاعده فقهی 
استصحاب حکم برمحکوميت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ هشتصد وهشتاد ميليون ریال بعنوان اصل خواسته ومبلغ سی ویک ميليون 
وشصت وشش هزار ریال بعنوان خسارت دادرسی وهمچنين بپرداخت خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ مندرج درسندتجاری1396/05/04تازمان 
پرداخت براس�اس نرخ ش�اخص تورم بانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران وحق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کع2مورد اخير دراجرای 
احکام مدنی محاسبه ميگردد درحق خواهان صادر واعام مينماید رای غيابی وظرف20روز پس ازاباغ قابل واخواهی دراین مرجع وسپس 

ظرف20روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ميباشد.
574-رئيس شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-صادقی

دادنامه
ش�ماره  نهای�ی  تصمي�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  کاسه9709980056300121بایگانی970155ش�عبه4دادگاه  پرون�ده     
9709970056301051خواه�ان اميرافتخار الدین ف محمدحس�ن با وکالت احس�ان اه باقری ف عطا اله بنش�انی اس�تان گلس�تان 
شهرس�تان گرگان جاده ناهارخ�وران عدالت85مجتمع تندیس طبقه2-اداری واحد21خواندگان1-مریم مقربيان ف اس�داله 2-علی 
مقربي�ان ف اس�داله3-مليحه ک�ردی ف اسداله4-محس�ن مقربي�ان ف اس�داله همگی بنش�انی مجهول المکان5-حس�ن عمویی 
ف محمدحس�ين ب�ا وکالت مس�عودانصاری مهياری ف محمود بنش�انی گلس�تان گرگان بل�وار ناهارخ�وران عدالت56مجتمع مياد 
نورط3واحد5خواس�ته ها1-الزام به اخذ صورتمجلس تفکيکی2-الزام به تنظيم سندرس�می ملک3-الزام به اخذ پایان کار4-مطالبه 
خس�ارت دادرس�ی5-مطالبه خس�ارت6-مطالبه خس�ارت7-اثبات وقوع بيع رای دادگاه در خصوص دادخواس�ت اميرافتخارالدین 
ف محمدحس�ن ب�ا وکالت احس�ان اله باقری بطرفيت1-حس�ن عمویی ف محمدحس�ين با وکالت مس�عود انص�اری مهياری2-مریم 
مقربيان ف اسداله3-محس�ن مقربيان ف اس�داله4-علی مقربيان ف اس�داله 5-مليحه کردی ف اس�داله بخواس�ته1- الزام به اخذ 
صورتمجل�س تفکيکی2-ال�زام به اخذ پای�ان کار3- الزام به تنظيم سندرس�می4-مطالبه خس�ارت)محکوميت خواندگان بپرداخت 
خس�ارات تاخير درانتقال س�نداز تاریخ20 /91/8ت�ا تاریخ تقدیم دادخواس�ت(5-مطالبه خس�ارت)محکوميت خواندگان بپرداخت 
خس�ارات تاخير درانتقال س�ندازتاریخ تقدیم ادخواس�ت تاروز صدورحکم وروزاجرا ازفرارروزانه چهارصد هزارریال6-اثبات وقوع 
عقد بيع پيش فروش بشماره 6254 مورخ91/1/7درخصوص1واحد آپارتمان احداثی برروی پاک5806/6037فرعی از12-اصلی واقع 
دربخش4ثبت گرگان ومطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که وکيل خواهان اظهار داشته که موکل نامبرده حسب قرار داد استنادی 
بش�ماره6254مورخ91/1/15مبادرت به پي�ش خرید 6دانگ 1واحد آپارتمان طبقه اول ازپاک موص�وف ازخوانده ردیف اول مينماید 
ک�ه برابر بند4-6فروش�نده متعهد گردیده ک�ه درتاریخ91/8/20باحضور دردفتر خانه21 گرگان مبادرت به تنظيم سندرس�می واحد 
خریداری ش�ده بنام خریدار نماید ودر صورت تخلف روزانه مبلغ 400000ریال بعنوان وجه التزام قراردادی به خواهان پرداخت نماید 
لذا تقاضای رسيدگی وصدورحکم مقتضی را خواستارم دادگاه ازتوجه به اوراق ومحتویات پرونده وبا التفات به9 دادخواست تقدیمی 
وضمایم پيوس�ت من جمله اظهارات وکيل خواهان و وکيل خوانده ردیف اول درصورتجلس�ه رس�يدگی مثبوت درپرونده وباتمک به 
مفاد قوانين موضوعه دادگاه بش�رح ذیل اتخاذ تصميم مينماید نظربه اینکه حس�ب اس�تعام صورت گرفته مالکيت ملک متنازع فيه 
بصورت مشاعی اعام گردیده ومالکيت بخش ازملک مذکور متعلق به اشخاص ثالث اعام شده که نامبردگان طرف دعوی قرارنگرفته 
اند باوصف مراتب فوق دعوی خواهان بش�کل مطروحه قابليت اس�تماع نداش�ته چراکه طرفين قرارداد عليرغم مش�اعی بودن پاک 
موصوف بصورت مفروز مبادرت به خریدوفروش آپارتمان متنازع فيه نموده اند که این امر برابر ماده581و583مستلزم تنفيذ معامله 
ازس�وی سایرش�رکا وطرف دعوی قرارگرفتن ایش�ان درپرونده مطروحه ميباش�د لذا باعنایت به موارد پيش گفته دادگاه مستندا به 
ماده2و199قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامور مدنی قرارعدم استماع دعاوی خواهان راصادرواعام مينماید رای 

صادره ظرف20روز پس ازاباغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر خواهی استان گلستان ميباشد.
577-دادرس شعبه4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-فرامرزی دوزین

دادنامه
نهای�ی  تصمي�م  ق�ا  آق  شهرس�تان  حقوق�ی  عموم�ی  دادگاه  اول  کاسه9709981760200360بایگانی970373ش�عبه  پرون�ده 
ش�ماره9709971760201300خواهان عذرا لکزی فرف حس�ن بنش�انی استان گلستان شهرستان آق قا ش�هر انبارآلوم سدوشمگيردس 
روس�تای انقاب منزل شخصی حسن لگزایی فرخوانده رضا سجادی گوجه ف رمضان بنشانی مجهول المکان خواسته طاق به درخواست 
زوجه رای دادگاه درخصوص دعوی عذرا لکزی فر بطرفيت رضا س�جادی گوجه بخواس�ته صدور حکم الزام زوج به طاق بلحاظ عسروحرج 
واعتياد بدین توضيح که خواهان بش�رح متن دادخواس�ت وصورتجلسه دادگاه اظهار داش�ته درتاریخ1392/08/24باخوانده ازدواج نموده 
فرزند مش�ترکی ندارند همس�رش دارای سوء معاشرت واعتياد به مواد مخدر ميباشد بنحویکه دردفعات متعدد ایشان رامورد ضرب وجرح 
قرارداده وازپرداخت نفقه زوجه امتناع مينماید که تقاضای صدور حکم به طاق داشته است باعنایت به محتویات پرونده ونظرباینکه مساعی 
دادگاه ومرکز مش�اوره بهزیستی شهرستان وکوش�ش داوران درحل وفصل موضوع بی نتيجه بوده وزوجه اصراربرطاق دارد واینکه دادگاه 
قراراس�تماع گواهی گواهان صادر واظهارات گواهان دالت برآن دارد که زوج بيشتزاز5س�ال همسرش را رها نموده است همچنين خوانده 
درهيچيک ازجلسات دادگاه حضور پيدانکرده ودرقبال ادعای خواهان دفاعی ننموده است بنابمراتب معنونه واینکه مجموع اقدامات وتخطی 
زوج درزندگی مش�ترک موجبات عس�روحرج ومش�قت زوجه رامحقق نموده دادگاه دعوی خواهان رامحمول برصحت تلقی ومس�تندا به 
مواد1130و1143و1144و1145قاون مدنی ومواد24و26و27و29و33و37قانون حمایت خانواده با پذیرش خواسته ودعوی خواهان حکم برالزام 
زوج به طاق رجعی صادر واعام مينماید اعتبارحکم طاق6ماه ازتاریخ انقضای مهلت فرجامخواهی یااباغ رای فرجامخواهی اس�ت ووفق 
تبصره ماده 33قانون حمایت خانواده چنانچه زوج دردفترخانه حاضرنگردد س�ردفترطاق نمایندگی درثبت واجرای صيغه طاق راخواهد 
داش�ت شایان ذکر اس�ت زوجه درخصوص حق وحقوق مالی خود اظهار داشت مهریه راميخواهم ودرخصوص سایرحقوق مالی هيچ ادعای 
ن�دارم ل�ذا بموجب ماده 1082قانون مدنی زن به مجرد عقدنکاح مالک مهر ميش�ود وميتواند هرنوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید لذا به 
اس�تناد ماده قانونی مرقوم وتبصره ذیل آن وماده198و515قانون آئين دادرس�ی مدنی محاکم عمومی وانقاب حکم بر محکوميت خوانده 
بپرداخت مهریه بتعداد 114قطعه سکه بهارآزادی درحق خواهان اصدارمی یابد رای صادره غيابی وظرف مدت20روزقابل واخواهی درهمين 
ش�عبه وسپس ظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل تجدید نظر درمرجع محترم تجدید نظر استان گلستان وپس ازآن ظرف مهلت20روزقابل 
فرجامخواهی دردیوانعالی کشورميباش�د ضمنا خوانده رضا س�جادی مجهول المکان ميباشد چنانچه خوانده فوق نسبت به دادنامه شماره 

9709971760201300-اعتراض دارد اعتراض خودرابشرح فوق کتبا اعام نماید.
586-رئيس شعبه اول محاکم عمومی حقوقی شهرستان آق قا-نوبخت

آگهی اباغ وقت رسيدگی
   بدینوس�يله خواه�ان غفورگرگان�ی فرزند مراد دادخواس�تی بطرفيت خواندگان1-عبدالغف�ور گرکز فرزند خداوردی2-موس�ی احمدی 
املنگ فرزند عيسی)خوانده ردیف دوم مجهول المکان ميباشد(به خواسته اثبات وقوع بيع مقوم به3/100/000ریال ارزش منطقه ای ملک 
31/919/000ریال-الزام به تنظيم سندرسمی ملک الزم خواندگان به انتقال سند مقوم به 3/100/000ریال ارزش منطقه ای ملک 31/919/000ریال 
مطالبه خسارات دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آق قا که جهت رسيدگی به شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان 
آق قا واقع در شهرستان آق قا ارجاع وبکاسه پرونده9709981760201195بایگانی971243/ثبت گردیده ووقت رسيدگی آن چهارشنبه 
1397/11/10ساعت11صبح تعيين شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیين 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثيراانتشار آگهی ميشود تا خوانده پس 
ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسيدگی دراین دادگاه حاضر گردد.   
583-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آق قا -پقه

آگهی شناسایی مالک  وتعيين تکليف اموال استان گلستان شهرستان بندر ترکمن
  درخصوص گزارش نيروی انتظامی بندرترکمن مبنی برکشف موتورسيکلت های با صاحب زیر باتوجه به مجهول المکان بودن موتورسيکلتهای 
مذکور دراجرای موارد 174و344قانون آیين دادرسی کيفری درروزنامه حمایت آگهی ميشود تا مالکين موتورسيکلت های مذکور ظرف مهلت 
1ماه ازتاریخ نشرآگهی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب بندرترکمن مراجعه نموده وپرونده بشماره بایگانی960850/شعبه اول 

بازپرسی بندرترکمن ضمن معرفی خود واعام نشانی دروقت مقررجهت رسيدگی حضور یابد: ليست موتورسيکلتهای توقيفی بشرح ذیل:

ش پاک ش تنه ش موتور ش پرونده ش تنه  ش پرونده ش موتور

7858گرگان12 1104436 4128130 960486 960543 8720677 30033592

315پ24 81119063 02100791 960506 960595 8831502 3023646

75639تهران28 ناخوانا 01112902 960606 960592 88303722 04003752

2126 ابرکوه ناخوانا 3006939 960585 960570 8284383 13600

69475تهران33 8500518 05083347 960586 960850 80103976 01108569

2548 گرگان 6 8185245 58233 960850 //     8696623 32303209

3938 گرگان19 8427157 6356147 //     //     8696623 32303209

5159 گرگان18 8517832 06061164 //     //     8640399 0020073

1316قزوین 7 412866 04025951 //     //      82157884 23517859

58121تهران17 8501531 063802 //      //     8835357 3064489

66467ایران594 9001462 004260 //     //     8544315 32103266

41838تهران32 060105990 01070548 //     //     8519006 2123767

61939تهران41 3095903 9011714 //     //      8672609 4143776

44426تهران14 8423235 6348345 //      //     8718876 70802271

5983تهران13 8536987 06091527 //     //     8653303 27032113

97974ایران586 8716574 32095387 //     //     8611295 4125040

12189تهران37 8503013 71030687 //     960851 858486 2933932

57495تهران33 871610 81261024 //      //     870367 200801805

47726تهران14 9011109 0198074 //     //     9402376 444816

39273ایران595 8101569 909032 960851 //      8225972 3ea400

34817ایران595 9036183 05157561      // 81631310 31769776

85464ایران594 8900977 8900347 //     // 8826833 91324194

49319ایران596 9348303 107016 //     // 8767174 05075940

96449تهران45 8907668 0612364 //     // 8633539 71127478

48235تهران19 9002187 91314380  //     // 82718442 31102919

97666ایران115 8647683 38100515 //      // 8850175 32114490

94899ایران121 82904068 0313752 //     // 8522006 598682

11322ایران119 8120620 2907361 //     // 8861490 0926830

61814تهران31 8400167 84400184  //     // 8541480 2922403

47686تهران14 8619167 07032624 //      // 82902913 026508

6583 گرگان12 8314176 42063890 //     // 8628524 71511463

9133 گرگان19 8639942 5590273 //     // 78078234 707543

12496تهران36 8306622 39014127 //    // 2000228 2000228

7873 گرگان15 8418008 20057248 //    // 80114372 01072770
9165- شعبه اول بازپرسی بندر ترکمن

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: کاسه پرونده: 864/209/97 وقت رسيدگی: به روز یکشنبه تاریخ 97/10/30 ساعت 16:00 خواهان: صفرجان بخش خوانده: محمد 
رضا زمانی  خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسليم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسيدگی به شعبه 209 ارجاع 
گردیده ووقت رسيدگی تعيين شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثيراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررفوق جهت رسيدگی دراین دادگاه 
حاضرشوید درصورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و دادگاه غيابا” اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعدا باغی بوسيله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3337 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: علی رضا گودرزی نيا  کاسه پرونده: 759/7/97 وقت رسيدگی: به روز تاریخ 97/10/4 ساعت 15:30خواهان: حميد فتاحی خوانده: 
علی رضا گودرزی نيا  خواسته: تنظيم سند خواهان داد خواستی تسليم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسيدگی به شعبه 
شورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسيدگی تعيين شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستورشورا 
و بتجویز ماده72 قانون آئين دادرسی مدنی با عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثيراانتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی تا قبل ازوقت رسيدگی به دفترش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�يدگی دراین ش�ورا حاضر ش�وید درصورت عدم حضور داد خواس�ت اباغ ش�ده 
محس�وب و شوراغيابا”اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوس�يله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن 

ده روزخواهد بود. م الف 3343
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی مزایده نوبت دوم
در م�ورد پرون�ده اجرایی کاس�ه 934054 ش 1 اجرای اح�کام مدنی بجنورد ، فيمابي�ن محکوم له بانک ص�ادرات و محکوم عليهم 
1- سودابه قزل سفلی 2- مهدی وحيدی 3- حسن رحمانی 4- حسين وحيدی 5- مراد نوری با موضوع مطالبه طلب فروش دو دانگ 
از ش�ش دانگ پاک ثبتی که با عنایت به انجام کارشناس�ی ملک به مش�خصات ذیل الذکر : مشخصات ملک : پاک ثبتی 0 فرعی از 
1464 اصلی واقع دربخش یک بجنورد نش�انی ملک بجنورد س�بزه ميدان کوچه نور پاک 26 می باش�د اعيان ملک یک باب مغازه با 
دیوارهای اجری و سقف چبی و سقف کاذب یو پی وی سی با کف سراميک و دیوار کاشی و درب شيشه سکوریت به مساحت 13/60 
مترمرب�ع و ب�ه دهانه 2/80 متر و طول 4/85 متر ومغازه دارای ارتفاع 3/50 متر می باش�د و دارای امتي�ازات آب وبرق وگاز وتلفن و 
موقعيت کاربری تجاری و مشخصات تجاری و عمر ساختمان ملک بررسی وقيمت عرف محل و سایر که ارزش ملک توسط کارشناس 
رس�می دادگس�تری مبلغ 1/050/000/000 ریال معادل )یکصد و پنج ميليون تومان (ارزیابی گردیده است و اینکه  پس از سير مراحل 
قانونی مقرر گردیده دو دانگ از ششدانگ  ملک مذکور در روز  دوشنبه 1397/10/10 ساعت 10:30  الی 11:00 از طریق مزایده حضوری 
در محل اجرای احکام مدنی دادگس�تری بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضيان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل 
از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کيف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. بدیهی است مزایده از 
قيمت ارزیابی شروع و به بااترین قيمت پيشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادی را قبل از شروع مزایده به حساب 
سپرده دادگستری 2171291822004  و مابقی مبلغ نيز ظرف یک ماه وصول خواهد شد. و در صورت عدم پرداخت الباقی )نود درصد( 

در مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.15
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد – عبدالرضا  عطارد

اباغيه 
مش�خصات اب�اغ ش�ونده حقيقی : 1- نام : س�عيد، 2- نام خانوادگی : اوجاقی نوش�هر   6- نش�انی:  مجهول الم�کان تاریخ حضور: 
1397/11/04  ساعت حضور : 10:30  در خصوص دعوی علی نيستانی به  طرفيت شما مبنی بر تامين خواسته و مطالبه وجه بابت ... و 
مطالبه خس�ارت دادرس�ی و مطالبه خس�ارت تاخير تادیه در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در این شعبه حاضر شوید. این اباغنامه 
برای ش�ما به س�امانه اباغ ارسال گردیده است  به س�امانه اباغ مراجعه کنيد و با استفاده از شناسه و رمز کاربری خود اطاعات این 
اباغيه و پيوس�تهای آن  را از قس�مت دریافت با شماره با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور اباغيه دریافت و مشاهده کنيد.  چنانچه 
جهت ورود به س�امانه، حس�اب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونيک قضائی 
و در صورت عدم دسترس�ی به نزدیک ترین واحد قضائی مراجعه نمایيد  عدم مراجعه به منزله اس�تنکاف از قبول اوراق قضائی بوده 

و اباغ محسوب می شود . 15
شعبه اول شورای حل اختاف شهری بجنورد 

آگهی 
در خصوص ش�کایت س�يمين فرج زاده اجيرلو عليه آقای وحيد  آذری فرزند شهروز به اتهام  ترک انفاق  ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی   وحيد آذری فرزند ش�هروز مهلت دارد  جهت تفهيم اتهام و اخذ تامين  کيفری  مناس�ب در این ش�عبه  حاضر شود. مراتب در 
راستای ا عمال ما ده 174  قانون آئين دادرسی  کيفری  مصوب 1392 با اصاحات و الحاقات بعدی به آقای وحيد آذری  فرزند  شهروز 

اباغ می گردد در صورت عدم حضور پس از  انقضای  مهلت مقرر به موضوع رسيدگی  و اظهار عقيده می  گردد. 
1099915 دادیار شعبه ششم دادیاری  دادسرای  عمومی و انقاب  شهرستان پارس آباد – امين 
شهبازی

متن احضار آگهی 
دادس�رای  عمومی و انقاب  ا ردبيل طی کيفرخواس�ت  ش�ماره 9710430400304791- 97/0/03   در پرونده کاسه 970814  شاکی 
آقای  فرامرز بشير پور  شکایتی عليه متهمين 1. جواد  امامی زوله فرزند محمد  2. سعيد بابایی فرزند ظهراب علی  3. حامد کشاورز   
مهرداد فرزند  محمدعلی  4.  امين امين  آبادی  فرزند حسين دایر بر مشارکت  در کاهبرداری تقاضای  کيفر نموده که  رسيدگی  به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای یکشنبه مورخ 97/10/30 ساعت 9 صبح تعيين گردیده است. با عنایت به  مجهول 
المکان  بودن و عدم دسترسی به متهم و  در اجرای مقررات  ماده 344  قانون آئين دادرسی  کيفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثير اانتش�ار  ملی و محلی منتش�ر تا  متهم جهت دفاع از  اتهام انتس�ابی   در وقت مقرر در  دادگاه حاضر گردد. بدیهی 

است  در صورت عدم حضور  مطابق مقررات رسيدگی   غيابی به عمل خواهد آمد. 
1099916 رئيس شعبه 107 دادگاه کيفری دو اردبيل -  ميرزائی  

دادنامه 
ش�اکی: آقای طاهر  هوش�يار کرم شاهلو فرزند  محمود به نشانی  استان اردبيل ميدان وحدت  وحدت 1  روبروی بانک تجارت کارگاه 
سيم پيچی هوشيار    متهم: آقای وحيد شيرمحمدی کارگر  به نشانی  اردبيل  عالی قاپو  جنب زینال  کافه وحيد شير محمدی اتهام: 
خيانت در امانت رای دادگاه در خصوص اتهام آقای وحيد ش�يرمحمدی کارگر فرزند بهلول متولد 1372 دایر بر خيانت در امانت نس�بت 
به یک دستگاه  دریل تخته عمود بر سنگ فرز بزرگ متعلق به آقای طاهر  هوشيار کرم شاهلو  با عنایت  به محتویات پرونده شکایت شاکی 
ماحظه رونوشت اجاره نامه تنظيمی مابين طرفين که حکایت از  سپردن اموال فوق الذکر به متهم از ناحيه شاکی در تعهد متهم  به استرداد  
آنها دارد اظهارات ش�اهد تعرفه  ش�اکی عدم حضور و  دفاع متهم از خود در هيچ یک از جلس�ات دادسرا و دادگاه بزهکاری  ایشان محرز و 
مسلم  بوده و دادخواست  به استناد ماده 674 قانون مجازات اسامی  مصوب سال 1375  متهم مارالذکر  را به تحمل  شش ماه حبس تعزیری 
محکوم می نماید. رای صادره غيابی  و ظرف بيست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد. 
1099917  رئيس شعبه 104 دادگاه  کيفری دو اردبيل -  عليرضا قادری 

آگهی اباغ وقت رسيدگی
نظر به اینکه متهم ابراهيم مجدم س�لطانی فرزند نادر فعا مجهول المکان – در پرونده کاس�ه 970344 ش�عبه اول دادگاه انقاب اسامی 
ماهشهر به اتهام حمل کاای قاچاق – پرونده وی در این مرجع مطرح رسيدگی بوده و مشاراليه متواری و تحت تعقيب بوده – و جهت وی وقت 
رسيدگی در مورخه 29 / 10 / 97 راس ساعت 10 تعيين وقت گردیده – لذا از یادشده دعوت ميگردد تا در جلسه دادگاه و در این شعبه حاضر 
گردد – و از اتهام انتسابی عليه وی طی کيفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان اميدیه – در جلسه دادگاه از خود دفاع نماید – و در 
صورت عدم حضور در وقت تعيين شده وفق مقررات رسيدگی غيابی بعمل خواهد آمد . نوبت اول :  13 / 9 / 97    - نوبت دوم : 25 / 9 / 97 
2200-رئيس شعبه اول دادگاه انقاب اسامی ماهشهر- سيد حسين واثقی

آگهی اباغ وقت رسيدگی
نظر به اینکه متهمان 1 – اقای عبدالطيف دهقانی فرزند الهيار – 2 – خانم عزت احمدی فرزند محمد  فعا مجهول المکان – در پرونده 
کاس�ه 930741   ش�عبه اول دادگاه انقاب اسامی ماهشهر به اتهام متهم ردیف اول ) عبدالطيف دهقانی فرزند الهيار ( مباشرت در 
حمل و نگهداری مقدار یکصدو بيس�ت و پنج کيلو و شش�صد و چهل گرم حش�يش –و متهمه ردیف دوم )خانم عزت احمدی فرزند 
محم�د (به اته�ام معاونت در حمل و نگهداری مقداریکصدو بيس�ت و پنج کيلو و شش�صدو چهل گرم حش�يش پرونده آنان در این 
مرجع مطرح رس�يدگی بوده و   و مش�اراليهما متواری و تحت تعقيب بوده – و جهت آنان وقت رس�يدگی در روز چهارش�نبه مورخه 
17 / 11 / 97 راس س�اعت 9 تعيين وقت گردیده - لذا یادش�دگان طبق این آگهی احضار ميگردند تا در جلسه دادگاه و در این شعبه 
حاضر ش�وند – و از اتهام انتس�ابی عليه آنان طی کيفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان بهبهان– در جلسه دادگاه از خود 
دف�اع نمایند – و در صورت عدم حضور در وقت تعيين ش�ده وفق مقررات رس�يدگی غيابی بعمل خواهد آم�د . نوبت اول :  13 / 9 / 

97    - نوبت دوم : 25 / 9 / 97 
2198-رئيس شعبه اول دادگاه انقاب اسامی ماهشهر- سيد حسين واثقی 

آگهی اباغ دادنامه
   بدینوس�يله به ش�هدادجت فرزند حس�ن فعا مجهول المکان اباغ ميگردد حسب شکایت حاجی رحمان مصطفی ئی فرزند بابا با وکالت 
علی دیه جی دایر به  مزاحمت تلفنی که طی دادنامه شماره970226/شعبه101دادگاه کيفری2 شهرستان آق قا به تحمل6ماه حبس تعزیری 
محکوم گردیده مراتب دریکی یکی ازروزنامه های کثيراانتشارمنتشر ميشود رای صادره غيابی ظرف مدت20روزقابل واخواهی  وسپس ظرف 

مدت20روزقابل تجدید نظر درمحاکم محترم تجدید نظراستان گلستان ميباشد.
584-مدیردفترشعبه101دادگاه کيفری2شهرستان آق قا-قره داشلی

آگهی اباغ وقت رسيدگی
نظر به اینکه متهم مياد شریعتی فرزند علی-  فعا مجهول المکان – در پرونده کاسه 970245   شعبه اول دادگاه انقاب اسامی ماهشهر 
ب�ه اته�ام خرید و فروش مواد روانگردان و حمل و نگهداری مقدار چهل و هفت گرم و هش�تصد ميلی گرم مواد روانگردان شيش�ه و مقدار 
یکصد و پنجاه ميلی گرم هروئين – پرونده وی در این مرجع مطرح رس�يدگی بوده و مش�اراليه متواری و تحت تعقيب بوده – و جهت وی 
وقت رسيدگی در  روز سه شنبه مورخه 9 / 11 / 97 راس ساعت 9 تعيين وقت گردیده – لذا از یادشده طبق این آگهی احضار ميگردد تا در 
جلسه دادگاه و در این شعبه حاضر گردد – و از اتهام انتسابی عليه وی طی کيفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان بهبهان – در 
جلسه دادگاه از خود دفاع نماید – و در صورت عدم حضور در وقت تعيين شده وفق مقررات رسيدگی غيابی بعمل خواهد آمد . نوبت اول 

:  13 / 9 / 97    - نوبت دوم : 25 / 9 / 97 
2199-رئيس شعبه اول دادگاه انقاب اسامی ماهشهر- سيد حسين واثقی

آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران 
 صورت طبقه بندی بس�تانکاران تاجر  ورشکسته  آقای سعيد 
عظيمی شهرابی  فرزند محمد به شماره  ملی 0037042955 تهيه 
و تنظيم گردیده و در  دبيرخانه اداره تصفيه امور ورشکستگی 
به نش�انی تهران  خيابان س�پهبد قرنی، مجتمع قضایی شهيد 
بهشتی طبقه هفتم موجود است. لذا اشخاص ذینفع می توانند 
به آن مراجعه نموده و چنانچه اعتراضی به صورت مذکور داشته 
باشند ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار  آگهی اعتراض خود را 
به دفتر شعبه 34  دادگاه عمومی تهران  مجتمع قضایی شهيد 
مدن�ی )دادگاه صادر کننده حکم توقف(  تقدیم نمایند. بدیهی 
است پس از انقضای  مدت مذکور تصميم این اداره قطعی خواهد 

بود. 
18925 مستشار قضایی اداره تصفيه امور ورشکستگی  تهران 

برگ اجرائيه 
 مشخصات  محکوم له: خدیجه  ابراهيميان چرمهينی فرزند  آقاخان شغل خانه دار نشانی محل اقامت: آبادن جمشيداباد بين بهمن  31 و 32 
پ42  مشخصات  محکوم عليه: عيسی نادری فرزند محمدرضا نشانی محل اقامت: مجهول المکان  محکوم به:  به  موجب دادنامه  شماره 290  
مورخ 97/5/9 قاضی شورای حل اختاف شعبه 5  مجتمع  یک محکوم عليه عيسی نادری  محکوم به  حکم به رد مبلغ 130/000/000 ریال  
در حق   محکوم له  بابت اصل خواس�ته و در  خصوص   مطالبه خس�ارت تاخير تادیه نظر به اینکه مطالبه آن موضوع ماده 522  قانون آئين 
دادرسی  مدنی منوط به اثبات تمکن مدیون است و در پرونده  دایل آن موجود نيست لذا صدور حکم به پرداخت خسارت تاخير تادیه را 
موجه ندانسته و مستندا به مواد 197 و 522    قانون آئين دادرسی  تادیه و برائت ذمه خوانده   به پرداخت هزینه دادرسی    به مبلغ  1/740/000 
ریال در حق  خواهان  و همچنين  پرداخت نيم عش�ر دولتی در حق صندوق دولت. به اس�تناد ماده 29 قانون شوراهای حل اختاف محکوم 
عليه مکلف است پس از اباغ  اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتبيبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 

مفاد رای بدهد در غير اینصورت طبق  قانون اجرای احکام مدنی  اقدام قانونی از سوی اجرای احکام  شورای حل اختاف صورت می پذیرد.
قاضی شورای حل اختاف  شعبه  5 شهرستان ابادان 

آگهی حصر وراثت 
   آقای عباس اصل عموری  فرزند عزیز  دارای ش�ماره شناس�نامه 468 به شرح کاسه 738/2/97ح از این دادگاه در خواست  حصر وراثت  
نموده و چنين توضيح داده  که شادروان فهيمه اصل عموری فرزند عزیز به شماره شناسنامه 7501 در تاریخ 86/8/5 در اقامتگاه  دائمی خود 
بدرود زندگی گفته  و  ور ثه  مرحوم منحصر است به: 1.  عباس اصل  عموری شماره شناسنامه 468  برادر متوفی 2. عبدالحسين اصل عموری  
شماره شناسنامه 1226 برادر متوفی 3. سعيد اصل عموری شماره شناسنامه 1127  برادر متوفی  3. حبيب  اصل عموری شماره شناسنامه 
553  برادر متوفی  5. حسن اصل عموری شماره شناسنامه 1819426831 برادر متوفی  6. حميد اصل عموری شماره شناسنامه 168  برادر 
متوفی 7.  عفيفه اصل عموری  شماره شناسنامه 1816695939 خواهر متوفی 8.  خدیجه اصل عموری شماره شناسنامه 102  خواهر متوفی 
9. سکينه اصل عموری شماره شناسنامه 1009  خواهر متوفی 10. نجيبه اصل عموری شماره شناسنامه 1819247473  خواهر متوفی و اغير 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصيت نامه از متوفی نزد او 

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

دادنامه 
پرونده کاسه 9709986310200087  شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان آبادان تصميم نهایی  شماره 9709976310200459  خواهان: 
آقای غامرضا  بعيدی فرزند  مرتضی با وکالت خانم شيما صيدی فرزند عليمردان  به نشانی ا ستان خوزستان  شهرستان  آبادان ا بادان  خيابان 
اميری  جنب بانک سپه مرکزی مجتمع پارسا طبقه س واحد 8  خواندگان: 1.  آقای مهدی حمود  فرزند اميد با و ایت اميد  حمود 2. آقای اميد 
حمود فرزند عبدالحسن همگی به نشانی  مجهول المکان  3. خانم گلی عساکره  فرزند نعيم  به نشانی ا ستان خوزستان شهرستان  آبادان 
آبادان شا ملو  بهمن  9 پاک 82   خو استه: اثبات نسب  رای دادگاه در خصوص دعوای   آقای  غامرضا  بعيدی با وکالت خانم شيما صيدی  به 
طرفيت 1. آقای  اميد حمود 2.  خانم  گلی عساکره  2.   آقای  مهدی حمود  به خواسته اثبات نسب  رابطه پدر و فرزندی   بين خواهان با  مهدی 
حمود با وایت اميد حمود که وکيل خواهان  گفته   موکل در تاریخ 90/1/20 به صورت عا دی با خوانده  ردیف دوم   ازدواج دائم می نما ید پيش 
از این خوانده  ردیف  دوم در علقه زوجيت  خوانده  ردیف اول بوده و عقد آنها رسمی بوده است اما در شهریور ماه سال 1389  به صورت عادی 
نامبرده را خوانده  ردیف دوم طاق داده و سپس فروردین 1390  با موکل ازدواج عادی می نماید این در حالی بوده که  خوانده  ردیف دو تصور 
می کرد طاق از  خوانده  ردیف اول که در شهریور 1389 انجام شده سپس ثبتی نيز انجام گردیده و به این دليل با خواهان  یعنی موکل ازدواج 
می نماید اما  وقتی برای ثبت ازدواج به دفترخانه مراجعه می نماید دفترخانه   به شناسنامه خوانده  ردیف دو نگاه می کند و نيز به سوابق پی می 
برد که هنوز طاق عادی مورد اشاره در شهریور 1389 ثبت رسمی نشده و به عبارتی از نظر سند رسمی خوانده    ردیف یک و خوانده  ردیف 
دو هنوز زن و شوهر بودند و بر این اساس موکل اینجانب به خوانده  ردیف یک اصرار زیاد نمود که نبت به ثبت طاق با مراجعه به دادگاه با طاق 
توافقی در خواست ثبت کند و  خوانده  ردیف  یک نيز امروز و فردا می نمود تا اینکه در نها یت به  تاریخ 90/11/06 طاق را ثبت رسمی می کند 
و سپس به تاریخ 1391/02/80  خوانده  ردیف سوم به دنيا می  اید  اما چون هنوز ازدواج موکل با خوانده  ردیف  دوم ثبت نشده بود لذا کودک 
تولد یا فته در شناسنامه ی  خوانده  ردیف یک به عنوان پسر  او ثبت شد  بنابراین چون کودک بدون شک به موکل منتسب  بوده و فرزند وی 
است اما تنها به دليل عدم ثبت  واقعه طاق از خوانده   ردیف یک و  عدم ثبت ازدواج با خواهان  نام  کودک در شناسنامه  خوانده  ردیف یک 
قيد شده است بنابراین تقاضای  اثبات  نسب  دارم که  خواندگان حاضر  نشده و ایحه تقدیم ننموده اند. اینک چون رابطه  نسبی بين خواهان 
و خوانده  ردیف سوم به عنوان فرزند پسر ثابت و مسلم است  و هيچ دليل و مدرک معارضی در پرونده نيست و به گواهی گواهان نيز خدشه ای 
و ارد نيست بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخيص   و به استناد ماده 1031 و 1032 و 1033 قانون مدنی و ماده 230 و 232 و 241  قانون 
آئين دادرسی   حکم بر ثابت بودن رابطه نسبی پدرو  فرزندی پسر بين خواهان و خوانده  ردیف  سه و  همچنين به تبع ثبوت رابطه فوق  حکم بر 
فاقد و ثابت نبودن رابطه پدر و فرزندی بين خوانده  ردیف یک و خوانده  ردیف  سه صادر و  ا عام می دارد. این رای غيابی  و ظرف 20 روز پس  

از اباغ قابل واخواهی در  این  دادگاه و  سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خو زستان است . 
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان آبادان 

اباغ وقت رسيدگی
مراتب دو نوبت با رعایت تبصره یک ماده 394 قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 1392 به متهمان 1- غام امانی فرزند صيدال  2- مهرداد 
رحيمی فرزند خداداد  دائر بر تجاوز به عنف )لواط( در پرونده کاسه 9309986171600247 شماره بایگانی 930240 اباغ می گردد که جهت 
ش�رکت در جلس�ه دادرسی مورخ 1397/11/27 ساعت 09:00 صبح در این دادگاه حاضر در غير اینصورت تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

نوبت اول 97/9/14         نوبت دوم 97/9/25
2431- رئيس شعبه 3 دادگاه کيفری یک استان خوزستان- سيد ولی حسينی فالحی

اخطاریه 
  اخطار شونده: محسن مياحی فرزند ناصر  موضوع اخطار  در اجرای دادنامه  شماره 970396- 1397/7/8  صادره  از  شعبه دوم دادگستری 
آبادان  شما محکوم به طاق همسر خود خانم حميده فرادوستی فرزند عبد می باشيد. لطفا ظرف مدت ده روز از رویت این ا خطاریه جهت 

اجرای صيغه طاق  و امضای سند به این دفتر  مراجعه نمائيد در غير اینصورت  برابر مقررات  اقدام می گردد. 
سردفتر ازدواج 75 و طاق 111  آبادان – آلبوغبيش 

آگهی حصر وراثت 
  خانم عصمت ایرجی  فرزند اصغر دارای شناسنامه 555  بشرح دادخواست  شماره 704- 97  مورخ 97/9/21 توضيح داده شا دروان  علی 
خو شاب  فرزند محمد به شناسنامه 482 در تاریخ 97/8/13 در شهر کرمان فوت شده ووراثت  منحصر حين الفوت وی عبارتند از: 1. فروغ 
خوشاب فرزند علی به شماره شناسنامه 3100160762  فرزند متوفی 2. اسماء خوشاب  فرزند علی  به شماره شناسنامه 498 فرزند متوفی  
3.مهدیه خوش�اب فرزند علی  به ش�ماره شناس�نامه 996 فرزند متوفی  4.  سوده خوشاب فرزند علی به شماره شناس�نامه 3100091361  
فرزند متوفی 5. ایوب خوشاب  فرزند علی به شماره شناسنامه 659 فرزند متوفی 6. اميرحسين خوشاب فرزند  علی به شماره شناسنامه 
3100261771 فرزند متوفی 7. عصمت ایرجی فرزند اصغر به ش ش  555  همسر متوفی  لذا مراتب یک نوبت در  روزنامه های کثيراانتشار   
محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراضی دارد یا وصيت نامه ای  از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی  
به ش�ورای حل اختاف  تقدیم دارد واا گواهی صادر خو اهد ش�د و هر وصيت نامه ای جز  رس�می و سری که بعد از این  موعد ابراز شود از 

در جه ا عتبار ساقط  است. 
10615  شورای حل اختاف شماره سه شهرستان بم 

11- حصروراثت
آقای محمدحس�ين ش�ریف زاده کرمانی فرزند علی اکبر دارای کدملی 2992066060 ش�رح دادخواست ش�ماره 90641 مورخ 1397/9/21 
توضيح داده ش�ادروان علی اکبر ش�ریف زاده کرمانی فرزند احمد و ربابه کدملی 2990536744 در تاریخ 1394/9/15 در شهر کرمان فوت 
ش�ده و وراث حين الفوت وی عبارتند از : 1- آقای علی ش�ریف زاده کرمانی فرزند علی اکبر کدملی 2991384158 پس�ر متوفی. 2- آقای 
محمدحس�ين ش�ریف زاده کرمانی فرزند علی اکبر کدملی 2992066060 پس�ر متوفی. 3- خانم ربابه شریف زاده کرمانی فرزند علی اکبر 
کدملی 2992035947 دختر متوفی. 4- خانم طاهره ارجمند کرمانی فرزند محمود کدملی 2991185597 )همسر( زوجه متوفی. براساس 
نامه 53512- 1397/9/12 امور مالياتی اداره دارایی کرمان ماترک متوفی نامحدود اعام شده است.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثيراانتش�ار محلی آگهی می شود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصيت 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 وصيت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
641 شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان کرمان

12- حصروراثت
خانم مدینه ميرحمزه ای فرزند یارمحمد دارای شناسنامه 253 شرح دادخواست شماره 970487 مورخ 1397/9/21 توضيح داده شادروان 
یارمحمد ميرحمزه ای فرزند علی بشناس�نامه 250 در تاریخ 1397/8/19 در ش�هر عنبرآباد فوت ش�ده و وراث حين الفوت وی عبارتند از : 
1- مدینه ميرحمزه ای فرزند یارمحمد ش.ملی 6069437071 فرزند متوفی. 2- محمد چراغ چشم فرزند آرام ش.ملی 6069425006 فرزند 
متوف�ی. 3- حکيم�ه ميرحمزه ای فرزند یارمحمد ش.ملی 6069437098 فرزند متوفی. 4- حس�ن ميرحم�زه ای فرزند یارمحمد ش.ملی 
6069437055 فرزند متوفی. 5- سکينه ميرحمزه ای فرزند یارمحمد ش.ملی 6069437063 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثيراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصيت 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 وصيت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
487 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان عنبرآباد

13- حصروراثت
خانم اش�رف دادی دهنوی فرزند موسی دارای شناس�نامه 4 شرح دادخواست ش�ماره 574/1/97 مورخ 1397/8/2 توضيح داده شادروان 
عبدالطيف سامی فرزند محمدطاهر کدشناسایی 181033700084 در تاریخ 96/9/5 در شهر کرمان فوت شده و وراث حين الفوت وی عبارتند 
از : 1- اش�رف دادی دهنوی فرزند موس�ی و فاطمه ش.ش 4 متولد 1349 صادره از ریگان همسر متوفی. 2- وحيد سامی فرزند عبدالطيف و 
اشرف ش.ش 181037100267 )کدشناسایی( متولد 1371 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- فرزانه سامی فرزند عبدالطيف و اشرف ش.ش 
181046900188 )کدشناسایی( متولد 1369 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- ریحانه سامی فرزند عبدالطيف و اشرف ش.ش 181048402008 
)کدشناسایی( متولد 1384 صادره از کرمان فرزند متوفی. 5- رحيمه سامی فرزند عبدالطيف و اشرف ش.ش 1810972832 )کدشناسایی( 
متولد 1367 صادره از کرمان فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصيت 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 وصيت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
574 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان کرمان

14- حصروراثت
خانم نصرت محی آبادی سااری فرزند علی دارای شناسنامه 2 شرح دادخواست شماره 423-97 مورخ 1397/9/5 
توضيح داده شادروان غامعباس بيت اه عبداه آبادی فرزند علی بشناسنامه 565 در تاریخ 97/1/8 در شهر کرمان 
فوت ش�ده و وراث حين الفوت وی عبارتند از : 1- نصرت محی آبادی س�ااری فرزند علی ش.ش 2 متولد 1331 مادر 
متوفی. 2- مهراب بيت اه عبداه آبادی فرزند غامعباس ش.ش 2981026089 متولد 1377 فرزند متوفی. 3- مائده 
بيت اه عبداه آبادی فرزند غامعباس ش.ش 2981819682 متولد 1385 فرزند متوفی. 4- مهدی بيت اه عبداه 
آبادی فرزند غامعباس ش.ش 2980916056 متولد 1376 فرزند متوفی. تعداد وراث 4 نفر.  لذا مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثيراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصيت 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 وصيت نامه 

ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
423 شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان کرمان

15- حصروراثت
آقای محمدرضا ميرزایی نژاد فرزند جواد دارای شناس�نامه 2980490113 ش�رح دادخواست شماره 442/14/97  مورخ 1397/9/20 توضيح 
داده شادروان جواد ميرزایی نژاد فرزند عباس بشناسنامه 1 در تاریخ 1397/9/8 در شهر کرمان فوت شده و وراث حين الفوت وی عبارتند 
از : 1- محمدرضا ميرزایی نژاد فرزند جواد ش.ش 2980490113 متولد 1372 فرزند ذکور متوفی. 2- محدثه ميرزایی نژاد فرزند جواد ش.ش 
1167 متولد 1355 فرزند اناث متوفی. 3 – عاطفه ميرزایی فرزند جواد ش.ش 3896 متولد 1362 فرزند اناث متوفی. 4- عاليه ميرزایی فرزند 
جواد ش.ش 993 متولد 1360 فرزند اناث متوفی. 5- زهرا محمدحسنی فرزند ابوتراب ش.ش 432 متولد 1333 همسر متوفی.  لذا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصيت 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 وصيت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
442 شورای حل اختاف شماره 14 شهرستان کرمان

16- حصروراثت
خانم عصمت حاجی پور ده باایی فرزند درویش دارای شناس�نامه 45 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 970602 مورخ 1397/9/5 توضيح داده 
شادروان آقای ولی اه بهمنش فرزند محمد بشناسنامه 252 در تاریخ 85/9/2 در شهر کرمان فوت شده و وراث حين الفوت وی عبارتند از : 
1- خانم عصمت حاجی پور ده باایی ش.ش 45 متولد سال 1341 مادر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتشار محلی آگهی 
می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصيت 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 وصيت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
602 شورای حل اختاف شماره 20 شهرستان کرمان

سفير اندونزی در ایران، با رئيس دانشگاه لرستان، دیدار کرد.
اکتاوینو عليمودین، سفير اندونزی در ایران، در دیدار با دکتر خسرو 
عزیزی، رئيس دانشگاه لرستان، بر گسترش همکاری های علمی _ 

آموزشی بين دانشگاه های کشورهای اسامی، تأکيد نمود.
این دیداردر محل حوزه ریاس�ت دانشگاه لرستان انجام شد، سفير 
اندونزی در ایران، گفت:»با انجام اینگونه سفرها به دنبال راهکارهای 
موثرت�ر و بهتر برای گس�ترش روابط علمی دانش�گاه های کش�ور 

اندونزی با دانشگاه لرستان هستيم«.
اکتاوین�و عليمودی�ن تصریح کرد:»اس�تان لرس�تان، ظرفيت ها و 
قابليت ه�ای باایی در زمينه های متع�دد دارد و باید تاش کنيم از 
داش�ته های همدیگر اس�تفاده نمایيم و اميدوارم اینگونه س�فرها 

دستاوردهای خوبی برای هر دو طرف داشته باشد«.
وی اظهار داشت:»گسترش همکاری های علمی دوجانبه، باعث کمک 

هرچه بيشتر به توسعه اقتصادی می شود«. 
رئيس دانشگاه لرستان، دکتر خسرو عزیزی نيز با اشاره به تاش تيم 
مدیریتی دانشگاه لرستان برای تقویت دیپلماسی علمی بين المللی، 
بر اس�تفاده هرچه بيشتر از ظرفيت های دانشگاه لرستان در جهت 
تقویت روابط دو جانبه علمی _ آموزش�ی بين دانش�گاه لرستان با 

دانشگاه های کشور اندونزی تأکيد نمود.
دکتر عزیزی تصریح کرد:»دانشگاه لرستان این آمادگی را دارد که 
در زمينه های علمی، آموزش�ی، پژوهش�ی و فناوری، روابط خود با 
دانش�گاه های سایر کشورها به ویژه کشورهای اسامی را گسترش 

دهد«.
وی توضيح داد:»خوشبختانه تفاهم نامه های علمی، پژوهشی خوبی 
بين دانشگاه لرستان با دانشگاه های سایر کشورها از جمله آلمان و 
اندونزی منعقد شده اس�ت که می توان به عقد تفاهم نامه همکاری 
دوجانبه بين دانشگاه لرس�تان و دانشگاه رادن فتح اندونزی اشاره 

نمود«.
رئيس دانشگاه لرستان گفت:»در حال حاضر تعداد 4 دانشجوی اهل 

کشور اندونزی، در دانشگاه لرستان مشغول به تحصيل هستند«.
دکتر عزی�زی تش�ریح کرد:»جذب دانش�جوی خارج�ی از جمله 
برنامه های دانشگاه لرس�تان برای تقویت و گسترش همکاری های 
مختلف علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه های سایر کشورها و 

در راستای تقویت دیپلماسی علمی بين المللی است«.
مدی�ر گ�روه همکاری ه�ای بين المللی علمی دانش�گاه لرس�تان، 
حجت ااس�ام و المس�لمين دکتر حبيب حاتمی کن کب�ود، نيز در 
س�خنانی، بر تقوی�ت تبادات فرهنگی و علمی بين دانش�گاه های 

کشورهای اسامی تأکيد نمود.
در ای�ن دی�دار، همچنين ب�ر پيگيری بيش�تر برای اج�رای دقيق 
تفاهم نامه منعقد شده بين دانشگاه لرس�تان و دانشگاه رادن فتح 

اندونزی، تأکيد شد.
سفير اندونزی در ایران، اکتاوینو عليمودین، از خوابگاه ویژه اسکان 
دانشجویان خارجی دانشگاه لرستان نيز بازدید و با دانشجویان اهل 

اندونزی، گفت وگو نمود.

دیدار سفیر اندونزی در ایران با رئیس دانشگاه لرستان
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511/181آگهی 
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای مرتضی زمانی بردر که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه شماره 9709977504100416 صادره ازشعبه169 درپرونده شماره 970135محکوم به پرداخت مبلغ 129/836/000 ریال بابت )فروش 
گوجه فرنگی به استنادفاکتور( اصل خواسته ومبلغ 2/376/950 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخيروتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم  درحق محکوم له آقای علی اکبر نجاتيان کاشانی ونيم عشردولتی شده اید.

ظرف ده روز ازانتش�اراین آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 
نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.

متصدی امور دفتری شعبه169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
511/182آگهی 

پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه شرکت فنی مهندس�ی پارت دیماند کار به شماره ثبت 52418 که مجهول 
المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه شماره 9709977513400539 صادره ازشعبه 304 درپرونده شماره970002 محکوم  عليه 
محکوم به پرداخت مبلغ 131/080/000 ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 1/758/500 ریال بابت هزینه دادرس�ی ومبلغ دویست وچهل هزار 
ریال بابت تعرفه خدمات قضایی وحق الوکاله وکيل طبق تعرفه وخسارت تاخيرازتاریخ تقدیم دادخواست 96/12/28 به عنوان تاریخ مطالبه 
درحق محکوم له ونيم عش�ردولتی درحق دولت.ظرف ده روز ازانتش�اراین آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد 

درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه304 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/183آگهی 
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه آقای علی مقربی که مجهول المکان می باش�د اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه شماره 9709977515000876 صادره ازشعبه320 درپرونده شماره970561 محکوم به بصورت تضامنی محکوم اند به اینکه 1-مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته دوفقره چک جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال به ش�ماره های 367596 مورخ 93/3/20 و 367597 
م�ورخ93/4/3 هردو عهده بانک ملی 2-مبلغ 3/096/000 ریال هزینه دادرس�ی الصاق تمبر ومبلغ 450/000 ریال بابت وهزینه درج آگهی 
درروزنامه 3-خس�ارت تاخيرتادیه 97/2/4 ازتاریخ سررس�يد تایوم ااداء که برمبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه  خواهدشد درحق 
محکوم له علی ایمانی اسماعيل آباد ونيم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام 

نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/184آگهی 
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه آقای آرش جوانشير که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه شماره 9709977515000669 صادره ازشعبه 320 درپرونده شماره970413 محکوم به پرداخت 1-مبلغ پنج ميليون ریال بابت اصل 
خواس�ته یک فقره چک به ش�ماره 1/296153 -895-91/10/3 به مبلغ پنج ميليون ریال 2-مبلغ سيصدوشصت وشش هزار وپانصدریال 
هزینه دادرس�ی الصاق تمبر و45هزارتومان نش�رآگهی 3-خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/3/07 تایوم ااداء که برمبنا 
نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهدشد درحق محکوم له مجيد باغانی ونيم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت 
دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی 

اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه320شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/185آگهی 
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای حسن منعمی یوسف آباد که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون 
وف�ق دادنام�ه ش�ماره 9709977515000672 صادره ازش�عبه320 درپرونده ش�ماره 9709987515000210 محکوم ب�ه پرداخت 1-مبلغ 
20/000/000 ری�ال بابت اصل خواس�ته یک فقره چ�ک به مبلغ 20/000/000 ریال به ش�ماره 833978/21 مورخه96/5/07 عهده بانک ملت 
2-مبلغ 610/000 ریال هزینه دادرس�ی الصاق تمبر ومبلغ 450000ریال بابت هزینه درج آگهی درروزنامه 3-خس�ارت تاخيرتادیه ازتاریخ 
96/5/07 سررسيدتایوم ااداء که برمبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد درحق محکوم له الهه محمدی کوشا  ونيم عشردولتی 
ش�ده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/186آگهی 
پيروآگه�ی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محک�وم عليه آقای مصطفی زارع س�روری که مجهول المکان می باش�د اباغ می 
گرددچ�ون وف�ق دادنام�ه ش�ماره 9709977515000873 صادره ازش�عبه 320 درپرون�ده ش�ماره 9709987515000206 محکوم به 
محمدتربتی لنگری به حضور دردفترخانه اسنادرس�می وانتقال س�نداتومبيل سواری پراید 111 به شماره انتظامی 586 ج 84 ایران36 
پاک جدید  به شماره 245 ی 35 ایران12 بنام خواهان وخوانده ردیف اول آقای مصطفی زارع محکوم به پرداخت 1-مبلغ یک ميليون 
وپانصدوپنجاه وچهار هزارریال بابت هزینه دادرسی2-مبلغ چهارصدو پنجاه هزارریال بابت هزینه آگهی درحق محکوم له مهدی مائی 
ونيم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/187آگهی 
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه آقای علی نظافت که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977515000880 صادره ازشعبه320 درپرونده ش�ماره9709987515000338  محکوم به پرداخت مبلغ1-مبلغ 
صدو هش�ت ميليون ریال بابت اصل خواس�ته یک فقره چک به ش�ماره 122720 مورخه96/9/04 عهده بانک سينا شعبه بلوار معلم به 
مبلغ صدو هش�ت ميليون ریال 2-مبلغ چهارصدو پنجاه هزارریال بابت هزینه آگهی روزنامه 3-مبلغ یک ميليون وشش�صد وپنجاه 
وچهارهزارریال بابت هزینه دادرسی 4-خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد 96/9/04 تایوم ااداء که برمبنای نرخ تورم طبق شاخص 
بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه درحق محکوم له سعيد کاشف کيوان ونيم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی 
مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائي�ه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/188آگهی 
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه آقای علی دیانتی که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه شماره 9709977515000395 صادره ازشعبه320 درپرونده شماره 9709987515000199 محکوم به پرداخت مبلغ 10/500/000 
ریال بابت اصل به انضمام پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی ومبلغ 541/750 ریال باب هزینه ابطال تمبر دادخواست 
وضمائم درحق محکوم له محمد قلی زاده زوارم ونيم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه320شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/189آگهی 
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه خانم بهاره براتی که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه شماره 9709977515000762 صادره ازشعبه 320 درپرونده شماره 970444 محکوم به پرداخت 1-مبلغ سه ميليون ودویست 
وهفتادهزارریال بابت اصل خواسته 2-یک ميليون وپانصدهزارریال بابت هزینه کارشناسی3-یک ميليون وپنجاه هزارریال باب ابطال 
تمبرپرونده تامين دليل 4-یکصدو نودوپنج هزاروپانصدریال بابت هزینه تمبر پرونده مطروحه 5-چهارصدوپنجاه هزارریال بابت هزینه 
آگهی درروزنامه درحق محکوم له غامحس�ن رجعتی حقی ونيم عش�ردولتی ش�ده اید.ظرف ده روز ازانتش�اراین آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی 

اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/190آگهی 
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای مهدی فنایی کهران که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون 
وفق دادنامه ش�ماره 9609977515001109 صادره ازش�عبه 320 درپرونده ش�ماره 9609987515000691 محکوم به پرداخت 1-مبلغ 
هفتادوی�ک ميليون ریال بابت اصل چ�ک ها 2-مبلغ چهارصدو پنجاه هزارریال بابت هزینه درج آگهی3-مبلغ دوميليون ودویس�ت 
ونودوپنج هزارریال بابت هزینه دادرسی 4-حق الوکاله وکيل طبق تعرفه5-خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد چک ها 554226-

1394/08/15 به مبلغ بيس�ت ميليون ریال و554228-94/12/15 مبلغ بيس�ت ميليون ریال 554229-94/7/01 به مبلغ پنج ميليون 
ریال 554229-94/8/25 به مبلغ یک ميليون ریال 554227-94/10/15 مبلغ بيست وپنج ميليون ریال تا یوم ااداء که برمبنای نرخ 
تورم طبق شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه و  درحق محکوم له آقای حميدرضا خاکسار طرقی ونيم عشردولتی شده اید.

ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 
نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.

متصدی امور دفتری شعبه320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
511/191آگهی 

پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه آقای محسن رضائی فرزند حمزه که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گرددچون وفق دادنامه شماره 9709977514600750 صادره ازشعبه316 درپرونده شماره 9709987514600335 محکوم به پرداخت 
مبل�غ یکصدو پنجاه ميليون ریال بابت یک فقره چک به ش�ماره 26280475-195 م�ورخ 96/4/1 ومبلغ 2733000 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی وحق الوکاله وکيل طبق تعرفه درحق محکوم له آقای علی بروکی ونيم عش�ردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی 
مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائي�ه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه316 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/192آگهی 
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای حسن قنبری که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه ش�ماره 9609977506301437 صادره ازش�عبه183 درپرونده ش�ماره960870-183 محکوم به پرداخت 1-ماهيانه مبلغ یک 
ميليون وهش�تصدهزارریال از 96/3/11 لغایت 96/10/6 )تاریخ تخليه( و2-مبلغ سيصدوش�صت وپنج هزارریال بابت هزینه دادرس�ی 
وابطال تمبر درحق خواهان صادر واعام می گردد درحق محکوم له عذرا علی اکبرزاده حسن آباد ونيم عشردولتی شده اید.ظرف ده 
روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
شعبه183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/193آگهی 
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه مهوش صادقی نوری که مجهول المکان می باش�د اباغ می گرددچون 
وفق دادنامه شماره 9709977506300942 صادره ازشعبه183 درپرونده شماره 970099-183 محکوم به پرداخت 1-مبلغ سی وهشت 
ميليون ریال بابت اصل خواسته و2-مبلغ پانصدونود وپنج هزارریال بابت هزینه دادرسی وابطال تمبر 3-مبلغ دویست وچهل هزارریال 
بابت تعرفه خدمات قضایی وچهارصدو پنجاه هزارریال حق الدرج آگهی و4-خسارت تاخيرتادیه وفق شاخص اعامی درتبصره الحاقی 
ب�ه م�اده 2 قانون صدور چک ازتاری�خ گواهی عدم پرداخت 96/12/20 لغایت یوم ااداء درح�ق  خواهان صادر واعام می گردد درحق 
محکوم له آقای محسن پاک فطرت  ونيم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائيه 

اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
شعبه183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

512/194آگهی مزایده نوبت دوم
در پرونده کاسه 960136  احکام کيفری  دادگاه  عمومی بخش داورزن محکوم عليه محمد حسين داورزنی  فرزند رحمان  به اتهام ایراد 
ضرب و جرح عمدی محکومست به پرداخت دیه به مبلغ بيست و دو ميليون و دویست و شصت هزار تومان در حق امير حسام موسوی 
فرزند سيد عباس که پدر محکوم عليه رحمان داورزنی یک قطعه زمين به مساحت 160/60)یکصد و شصت متر و شصت سانتيمتر مربع 
(می باش�د که حدود اربعه آن ش�ماا :بطول 7 متر مربع وصل به خيابان 16 متری جنوبا :بطول 7 متر وصل به جوی آب عمومی و زمين 
مزروعی غربا:بطول 24 بيس�ت و چهار متر وصل به زمين آقای رحمان داورزنی فرزند حس�ين شرقا :بطول )21/25(بيست و یک متر و 
بيست و پنج سانتيمتر وصل به زمين علی موری که زمين مذکور بدون مستحدثات و تاسيسات و به صورت بایر بوده و دارای یک بر به 
خيابان 16 متری معروف به استاد شيخ حسن داورزنی می باشد که طبق نظر کارشناسی ارزش هر متر از قرار هر متر مربع )1/500/000(
ریال که جمعا به مبلغ )240/900/000(ریال برآورد می گردد و در تاریخ 1397/10/22 روز ش�نبه س�اعت 11 صبح مزایده در دفتر اجرای 
احکام دادگاه داورزن برگزار خواهد شد مزایده از قيمت کارشناسی آغاز و به بااترین قيمت پيشنهادی فروخته خواهد شد و 10 درصد 
قيمت نقدا اخذ و الباقی ظرف یک ماه پرداخت خواهد ش�د متقاضيان خرید می توانند از پنج روز قبل  به دفتر اجرای احکام کيفری 

دادگاه داورزن مراجعه نمایند تا ترتيب بازدیدشان فراهم شود 
موسوی وفا- دفتر اجرای احکام کيفری دادگاه داورزن

511/195آگهی 
پيروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به محکوم عليه آقای فرهادبابانيا که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977513400709 صادره ازشعبه 304 درپرونده ش�ماره 970184 محکوم عليه محکوم است به پرداخت 1-مبلغ 
120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و2-مبلغ 1/590/000 ریال بابت هزینه دادرسی و214/000 ریال بابت هزینه دفاتر خدمات قضایی3-

خس�ارت تاخيرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت 1397/2/24 تایوم ااداء که برمبنای نرخ تورم ش�اخص بانک مرکزی توسط اجرای 
احکام محاس�به خواهد شد  درحق محکوم له وپرداخت نيم عش�ردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاداجرائيه اقدام نمایيد درغيراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام 

خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه304 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/196آگهي اباغ اجرائيه
آقاي حامد صفی پور طرقی پيرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آقاي مصطفی محمدزاده بطرفيت شما بدینوسيله اباغ مي شود 
که پرونده کاسه 960651-303 منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما مبني برپرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 
4/000/000 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر وهزینه روزنامه 3-خسارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد94/8/25 و94/5/25 تایوم ااداء 
پرداخت نيم عشردولتی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي 
گردد این اجرائيه ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د پس از این براي عمليات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به ش�ما 

نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائيد.
مسئول دفتر شعبه303شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/197آگهي اباغ اجرائيه
آقاي اميرحسين ترک ونيما نجفی پيرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آقاي سيدمهدی بهبودی عربانی بطرفيت شما بدینوسيله اباغ 
مي شود که پرونده کاسه 970166-303 منجر به صدور اجرائيه بر عليه شمامتضامنا به پرداخت مبلغ 16/250/000 ریال بابت اصل خواسته 
ومبلغ 653/125 ریال بابت هزینه دادرس�ی وهزینه نش�رآگهی به مبلغ 45 هزارتومان وپرداخت خس�ارت تاخيرتادیه ازتاریخ سررسيد 
چک96/7/10 لغایت یوم ااداء درحق محکوم له وپرداخت نيم عش�ردولتی درحق دولت گردیده اس�ت لذا مراتب وفق مواد 119-118-19 
قانون�ي اج�راي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائيه ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د 

پس از این براي عمليات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائيد.
مسئول دفتر شعبه 303شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/198آگهی مزایده اموال غير منقول)پاک ثبتی(
به موجب کاس�ه پرونده اجرائی962508-41 صادره ازش�عبه 183 شورای حل اختاف مشهد آقای کوروش بابازاده محکوم به پرداخت مبلغ 
201/705/000 ریال درحق خانم فاطمه وظيفه دوست ومبلغ 9/750/000 ریال نيم عشردولتی است . نظربه اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دیونش 
اقدامی ننموده اس�ت ، حس�ب تقاضای محکوم له درقبال محکوم به ، یک باب منزل /آپارتمان شش�دانگ عرصه واعيان پاک 944 فرعی از 
175 اصلی بخش یازده مشهد توقيف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/506/000/000 ریال ارزیابی گردیده  ومقررگردید درتاریخ 
1397/10/17 از س�اعت 9 الی 10 صبح باحضور نماینده محترم دادس�تان واز طریق مزایده حضوری درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 
چهار شوراهای حل اختلفا مشهد، واقع دربلوار کوثر ، نبش کوثر شمالی 15 ، از طریق مزایده به فروش ميرسد. مزایده از قيمت کارشناس شروع 
وبه کسانيکه بااترین قيمت راپيشنهاد می نمایند واگذارخواهد شد. طالبين به خرید جهت کسب اطاعات بيشتر وبازدید از ملک موصوف پنج 
روز قبل ازبرگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تاترتيب بازدیدآنان از ملک به عمل آیا. ضمنا حداقل 10درصد  از بهای مورد مزایده نقدا وباقيمانده 
حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد. کليه بدهی های معوقه به عهده محکوم عليه وهزینه تنظيم سند درمحضر بالمناصفه بوده وتخليه وتحویل 
ملک تابع تشریفات قانونی می باشد وبه اجرای احکام مربوط نمی شود. مال مورد مزایده یک باب/آپارتمان  نيم دانگ ازششدانگ عرصه واعيان 
پاک ثبتی به شماره 944 فرعی از75 اصلی بخش 11 مشهد بمساحت 50120 مترمربع محصور ودرحال حاضر باید واقع درجاده سدکارده روبروی 
روستای اندرخ که حدوداربعه پاک شماادر سه قسمت اول بطول 19/2 متر به پاک مجاور دوم بطول 60متر، سوم بطول221/6 متر به پاک مجاور 
وشرقا به طول 115/5 متر به پاک مجاورجنوبا به طول359/7 متر به جاده ، غربا بطول297 متر جاده آسفالتی که به مبلغ 2/506/000/000 ریال 

ارزیابی گردیده است .نيم دانگ از ششدانگ به مبلغ 208/833/333 ریال به مزایده گذاشته می شود.
مدیراجرای احکام مجتمع شماره چهار شورای حل اختاف مشهد

511/199آگهی مزایده اموال منقول)خودرو(
به موجب کاس�ه پرونده اجرائی970634-62 صادره ازش�عبه 191 ش�ورای حل اختاف مشهد آقای حبيب اله نيکنام محکوم به پرداخت 
مبلغ 190/090/000 ریال درحق آقای سيدمحمدجواد جوادزاده ومبلغ 7/000/000 ریال نيم عشردولتی است . نظربه اینکه نامبرده نسبت به 
پرداخت دیونش اقدامی ننموده است ، حسب تقاضای محکوم له درقبال محکوم به ، یکدستگاه خودرو سواری سمند LXEF7 مدل 1390 
به شماره انتظامی562 و 55 ایران42 توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 270/000/000 ریال ارزیابی گردیده  ومقررگردید درتاریخ 
1397/10/11 از ساعت 9 الی 10 صبح باحضور نماینده محترم دادستان واز طریق مزایده حضوری درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 
چهار شوراهای حل اختلفا مشهد، واقع دربلوار کوثر ، نبش کوثر شمالی 15 ، از طریق مزایده به فروش ميرسد. مزایده از قيمت کارشناس 
شروع وبه کسانيکه بااترین قيمت راپيشنهاد می نمایند واگذارخواهد شد. طالبين به خرید جهت کسب اطاعات بيشتر وبازدید از خودرو 
موصوف پنج روز قبل ازبرگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تاترتيب بازدیدآنان از خودرو مورد مزایده اقدام ازم صورت گيرد ضمنا حداقل 
10درصد از بهای مورد مزایده نقدا وباقيمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد. کليه بدهی های معوقه به عهده محکوم عليه وهزینه 
تنظيم سند بالمناصفه می باشد مشخصات خودرو مورد مزایده سواری سمند LXEF7 مدل 1390 به شماره انتظامی 562 و 55 ایران 42 
دوگانه سوز ، دنده ای ، بدنه از قسمت گلگير عقب چپ به درب صندوق عقب ،درب موتور آسيب دیده و پهلوی چپ وگلگيرعقب راست خط 
وخش دارد ، شيشيه جلو شکسته ، چراغ خطر عقب چپ شکسته،سپرجلو خوردگی دارد ،نورافکن جلو راست شکسته،استيک 50درصد 
، رادیووضبط دارد، کارکردخودرو بعلت نبود سوئيچ مشخص نشد،تودوزی مرتب،داشبورد سالم، موتورخاموش،مدارک روئيت نشد ارزش 

خودرو به مبلغ270/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
مدیراجرای احکام مجتمع شماره چهار شورای حل اختاف مشهد

511/200آگهی
محکومم له:موسس�ه علميه امام حسن عس�گری به مدیریت حميدرضا فروردین –محکوم عليه :مهناز خدامی-علی محروق-پيروآگهی 
های منتش�ره درجراید بدینوس�يله به مهناز خدامی-علی محروق که مجهول المکان می باش�د اباغ می شود طبق اجرائيه صادره از154 
درپرونده کاس�ه 154/903/89)970037( به موجب دادنامه ش�ماره9709987503401265 مورخ 1397/7/09صادره ازشعبه154 محکوم 
عليهما بالمناصفه محکوم به حضوردریکی ازدفاتراسنادرسمی وتنظيم سند پاک ثبتی 516 فرعی از 231 اصلی بخش9 مشهد وانتقال سند 
پاک ثبتی مذکور درحق محکوم له می باش�د. پرداخت نيم عشرحق اجرا ونيز هزینه های اجرائی برعهده محکوم عليه می باشد.بدیهی 
است باتوجه به غيابی بودن حکم ، اجرای حکم غيابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامين متناسب از محکوم له ، یا اباغ واقعی اجرائيه 
ب�ه محکوم عليه می باش�د لذا مفاد اجرائيه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 آ.د.م  وم�اده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی ازجراید 
کثيراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام گردد. درغيراینصورت واحد اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائيه ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه 154 شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره سه شهرستان مشهد

511/201متن آگهی
در پرونده کاس�ه 228/971350 آقای بهرام عزیزی به اتهام توهين و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع ش�کایت غامحسين رشيدی فر 
تحت تعقيب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 ق.ا.د.ک مراتب آگهی، نامبرده مکلف است ظرف 
مدت 30 روز در ش�عبه 228 دادیاری دادس�رای عمومی و انقاب دادس�رای ناحيه مشهد جهت دفاع از اتهام انتسابی با حق داشتن وکيل 
دادگستری حاضر شود . نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. ضمنا هزینه انتشار آگهی با توجه به عدم دسترس به شاکی 

از صندوق دادگستری اخذ گردد.
صادق غرابادیان دادیار شعبه 228 دادسرای ناحيه 2 مشهد

511/202متن آگهی
خواهان/مهدی قربانی دادخواس�تی به طرفيت خوانده/بی بی معصومه ميرزائی به خواس�ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسيدگی به شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد- ميدان 
ميرزاکوچک خان- روبروی تاار پردیس ارجاع وبه کاس�ه 971050 ثبت گردیده که وقت رس�يدگی ان مورخ 97/11/6 س�اعت 9 تعيين 
شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب 
درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثير اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به 

شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/203متن آگهی
پيرو آگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای علی غامی و تقی دلدار بهاری که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977516200718 صادره ازشعبه 263 درپرونده شماره 970193 محکوم به تضامنی خواندگان)1- آقای تقی 
دلدار بهاری و 2. آقای علی غامی( به پرداخت مبلغ شصت وسه ميليون ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت تاخير تادیه 
براساس) فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ 97/2/15 تادیه وجه چک تقسيم بر شاخص بهای کااها و 
خدمات ) 1641500 ریال( بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و سه نوبت درج اگهی روزنامه در حق خواهان)آقای احمد غام پور( در 
حق حکوم له آقای احمد غامپور و نيم عشردولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام 

نمایيد درغيراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئل دفتر شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/204متن آگهی
خواهان/محمد پورحاجی دادخواستی به طرفيت خوانده/هادی نورالدینی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسيدگی به شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد- ميدان ميرزاکوچک 
خان- روبروی تاار پردیس ارجاع وبه کاسه 971108 ثبت گردیده که وقت رسيدگی ان مورخ 97/11/06 ساعت 9/30 تعيين شده است . به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی و 
دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثير اانتشارآگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به شورا مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/205متن آگهی
خواهان/مه�دی قربانی دادخواس�تی به طرفيت خوانده/عليرضا فتاح حصاری به خواس�ته مطالبه وجه چک تقدی�م دادگاه های عمومی 
شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسيدگی به شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد واقع درمشهد- ميدان 
ميرزاکوچک خان ارجاع وبه کاسه 971070 ثبت گردیده که وقت رسيدگی ان مورخ 97/11/06 ساعت 8 تعيين شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی و دستوردادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثير اانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/206متن آگهی
پيرو آگهی قبلی بدینوسيله به آقای علی تقوی اباغ می گردد آقای غامرضا انصاری نسبت به دادنامه شماره 9709977508001279 بنام در 
پرونده کاسه 970745 دادخواست تجدید نظر خواهی تقدیم نموده با عنایت به مجهول المکان بودن شما مراتب یک نوبت آگهی تا از تاریخ 
نشر ظرف مدت 10 روز با مراجعه به این دبيرخانه ضمن اعام نشانی و دریافت نسخه ثانی دادخواست چنانچه پاسخی دارید کتبا ارائه نمائيد.
شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/207متن آگهی
خواهان/خواهان ها نوروز علی نعيم آبادی دادخواستی به طرفيت خوانده/خواندگان شرکت آیدین نيرو صنعت- مظفر اصل زعيم به خواسته 
مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسيدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج 
شهرس�تان مشهد واقع درمشهد- ميدان ميرزاکوچک خان ارجاع وبه کاس�ه 9709987509400969 ثبت گردیده که وقت رسيدگی آن 
مورخ 1397/11/03 س�اعت 8/30 تعيين ش�ده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون 
آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثير اانتشارآگهی می شود تا 
خوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسيدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/208متن آگهی
پيروآگهی های منتشره درجراید بدینوسيله به محکوم عليه آقای محمد ایزدی نيازآبادی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977509300932 صادره ازشعبه 254 درپرونده شماره 254/970304 محکوم به حکم بر محکوميت خوانده)آقای 
محمد ایزدی نيازآبادی( به پرداخت مبلغ 15600000 ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت تاخير در تادیه از تاریخ صدور چک 
1393/3/30 و نيز پرداخت مبلغ 499000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له ) آقای حميد خرمائی( و نيم 
عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمایيد درغيراین صورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی دفتر شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/209اگهی مزایدهاگهی مزایده اموال غير منقول نوبت دوم
بموجب پرونده اجرائی کاسه شماره 53/970306 صادره از حوزه شماره 252 شورای حل اختاف مشهد محکوم عليه آقای مهدی هدایتی 
جمعا به پرداخت مبلغ 65420000 ریال بابت اصل خواسته و 3050000 ریال نيم عشر دولتی و خسارت تاخير تادیه در حق محکوم له آقای 
مهدی هدایتی محکوم گردیده اس�ت و چون  تاکنون نس�بت به پرداخت دیونش هيچگونه اقدامی ننموده حس�ب تقاضای طلبکار اموال 
مش�روحه ذیل در قبال محکوم به توقيف و توس�ط کارشناس دادگستری  ارزیابی و مقررگردیددر تاریخ 97/10/22 ساعت 8/30 الی 9/30 
صبح در محل اجرای احکام مدنی ش�وراهای حل اختاف مش�هد واقع در اجرای احکام شورا مجتمع 5 از طریق مزایده حضوری به فروش 
برسد . مزایده از قيمت  ارزیابی شروع و به کسانيکه بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبين به خرید می توانند ظرف 
پنج روزقبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتيب بازدید آنان از اموال داده شود.. ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده فی المجلس از 
برنده وصول خواهدشد. اموال مورد مزایده عبارت است از : مورد مزایده در آدرس مشهد – همت آباد- خيابان شهيد غامی 5- پاک 40 
واقع شده و ملک فاقد هر گونه سند ، پروانه ساخت و پایان کار بوده و دارای قولنامه ی عادی است. مورد مزایده مغازه ی پایين خانه به متراژ 

عرض 2/30 متر و ارتفاع 3/10 متر و عمق 5 متر که ارزش تقریبی مغازه مذکور 97750000 ریال برآورد گردیده است.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف مشهد

511/210رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي قاس�م براتی داراي شناس�نامه شماره 162 به شرح دادخواست به کاس�ه 972395 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان علی براتی به شناسنامه17 در تاریخ95/6/21  در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-  قاسم براتی ش ش162 صادره از طبس فرزند متوفی 2- سکينه اسماعيلی ش ش 25 صادره از 
طبس همسر متوفی 3- عصمت براتی ش ش2 صادره از طبس فرزند متوفی4- زهرا براتی ش ش 24 صادره از طبس فرزند متوفی5- ليا 
براتی ش ش 4 صادره از طبس فرزند متوفی6- فاطمه براتی ش ش 1 صادره از طبس فرزند متوفی7- محمود براتی ش ش3 صادره از طبس 
فرزند متوفی. متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شورا شعبه 243 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/211رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علی عبادپور داراي شناس�نامه شماره 206 به شرح دادخواست به کاسه 972428 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان مش�هدی خانم به شناسنامه 405 در تاریخ 94/2/21  در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- علی عبادپور ش ش 206 صادره از مشهد فرزند متوفی 2- محسن عبادپور ش ش222 
صادره از مش�هد فرزندمتوفی 3- فریده عبادپور ش ش 705 صادره از مش�هد فرزند متوفی4- فریبا عبادپور ش ش 930 صادره از مشهد 
فرزند متوفی 5- ناهيد عبادپور ش ش 12817 صادره از مش�هد فرزند متوفی. متوفی ورثه دیگری ندارد.  متوفی اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 243 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/212رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم خدیجه حلمی گزکوه داراي شناسنامه شماره 1255 به شرح دادخواست به کاسه 792339 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان ایرج پاسبان گزکوه به شناسنامه4 در تاریخ97/8/14  در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- سکينه خوش رو ش ش صادره از فاروج همسر متوفی 2- خدیجه حلمی گزکوه 
ش ش 1255 صادره از فاروج همسر متوفی 3- محمدجواد پاسبان گزکوه ش ش 0927625024 صادره از مشهد فرزند متوفی 4- اميرعلی 
پاسبان گزکوه ش ش 0929323731 صادره از مشهد فرزند متوفی 5- فاطمه پاسبان گزکوه ش ش 0929333748 صادره از مشهد فرزند 
متوفی6- رضا پاسبان گزکوه ش ش 0924682094 صادره از مشهد فرزند متوفی7- زبيده پاسبان گزکوه ش ش 0929683086 صادره از 
مشهد فرزند متوفی8- قربان پاسبان گزکوه ش ش 1100 صادره از فاروج فرزند متوفی9- سلطان علی پاسبان گزکوه ش ش 1274 صادره 
از فاروج فرزند متوفی 10- شهربانو پاسبان گزکوه ش ش 384 صادره از فاروج فرزند متوفی 11- علی پاسبان گزکوه ش ش 092933373 
صادره از مشهد فرزند متوفی 12- وحيد پاسبان گزکوه ش ش 29 صادره از فاروج فرزند متوفی 13- عباس علی پاسبان گزکوه ش ش 1124 
صادره از فاروج فرزند متوفی14- حامد پاسبان گزکوه ش ش 08601712480 صادره از قوچان فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شورا شعبه 243 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/213گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه مجيد رس�ولی به شناس�نامه شماره به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972310تقدیم این ش�ورا نموده و چنين اشعار داشته است که شادروان علی رضوانی خرسند به شناسنامه شماره 13351 در تاریخ 
97/8/6 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حين الفوت وی عبارتند از:1- ندا رضوانی خرس�ند ش ش 586 صادره از مش�هد 
فرزند متوفی 2- نعيمه رضوانی خرس�ند ش ش 3367 صادره از مش�هد فرزند متوفی3- زهرا رضوانی خرسند ش ش 097017183 
ص�ادره از مش�هد فرزند متوفی4- مریم رضوانی خرس�ند ش ش0922456989 صادره از مش�هد فرزند متوف�ی5- مهدیه رضوانی 
خرس�ند ش ش 0926054691 صادره از مش�هد فرزند متوفی 6- فاطمه مجيد رس�ولی ش ش12936 صادره از مشهد زوجه متوفی 
- متوفی ورثه دیگری ندارد- پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317022و عدم 
وصول هرگونه ایحه به اعتراض یا ارائه وصيت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهينامه ماليات بر ارث 
به شماره سرانجام در تاریخ 97/9/18 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضا کنندگان زیر 
تش�کيل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اش�خاص/ ش�خص یاد شده در باا بوده و وارث قانونی 
دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر که تعلق می گيرد تقسيم می شود. اعتبار قانونی 

این گواهينامه از حيث مبلغ نامحدود می باشد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد

511/214رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حسين بهشتی معز داراي شناسنامه شماره 3858 به شرح دادخواست به کاسه 243/972174 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان حسن بهشتی معز به شناسنامه 1319 در تاریخ 1393/12/26  در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- حسين بهشتی معز ش ش 3858 صادره از عجبشير فرزند متوفی 
2- عباس بهشتی معز ش ش 393 صادره از قم فرزند متوفی3- رضا بهشتی معز ش ش 206 صادره از مشهد فرزند متوفی4- محمدجواد 
بهشتی معز ش ش 401 صادره از قم فرزند متوفی5- فاطمه بهشتی معز ش ش204 صادره از مشهد فرزند متوفی6- محمدعلی بهشتی معز 
ش ش4267 صادره از مشهد فرزند متوفی7- حبيبه قربانی ش ش 1152 صادره از زنجان زوجه متوفی8- مرضيه بهشتی معز ش ش 205 
صادره از چناران فرزند متوفی. متوفی ورثه دیگری ندارد. 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 وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
عضو شورا شعبه243 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/215متن آگهی
پيروآگهی های قبلی به سکينه پيشه ور فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست نوید فهميده وطن دوست بطرفيت شما به 
خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 97099775013001014 در پرونده کاسه 9709987501300729 پرداخت 1- مبلغ بيست ميليون 
ریال بابت وجه چک ) بابت اصل خواسته( 2- مبلغ هشتصد و هشتاد و شش هزار ریال )خسارات دادرسی( 3- پرداخت حق الوکاله وکيل  
خواهان براس�اس تعرفه حق الوکاله وکای دادگستری 4-پرداخت خس�ارت تأخيرتأدیه وجه چک  از تاریخ سررسيد آن 96/4/9 تاز مان 
وصول وج چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعامش ده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه دقيق آن توسط اجرای احکام 
شوراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان محکوم شده اید، مراتب بدینوسيله در روزنامه درج می گردد رای صادره غيابی وازتاریخ درج 

درروزنامه  در مهلت قانونی  قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفترشعبه 13 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/216آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيرو آگهی های قبلی به خانم ناهيد صبوری فرزند فتاح فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای مهدی عباس 
زاده عليه شما به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به موجب دادنامه شماره 9709977577701088 در پرونده کاسه 27/970646 
حکم به قبول اعسار خواهان و معافيت وی از پرداهت هزینه دادرسی صادر شده است مراتب بدینوسيله در روزنامه درج می گردد رای صادره 

غيابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمينی مشهد

511/217آگهی مزایده  اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 26 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110.5.960056  آقای علی کاوه 
پارسا محکوم است به پرداخت مبلغ 3313998179 ریال در حق شرکت تعاونی کارکنان حضرت ولی عصر و نيز مبلغ 129551417 ریال نيم 
عشر دولتی نظر به اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده درتاریخ 
1397/10/18 ازساعت 11/45 الی 12/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 
6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده ازقيمت ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قيمت را 
پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر  پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه 
تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل ده درصد ازبهای مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد 
شد هزینه های تنظيم سند ونقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی 
بوده و ارتباطی به این جرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: دو دانگ و 7616 ده هزارم یک دانگ مشاع از 4 دانگ مشاع متعلق به محکوم 
عليه از شش دانگ یک باب منزل مسکونی در دو طبقه همکف و اول ب( هر کدام به مساحت حدود 145 متر مربع واقع در خيابان اندیشه 
راضی 11 راضی 11/3 پاک 17 دارای پاک ثبتی 12507 فرعی از 626 فرعی از 175 اصلی بخش ده مشهد با قدمت واحد همکف بيش از 30 
سال و طبقه اول 15 سال، کابينت فلز، ملک دارای موافقت اصلی بازسازی به مساحت کل 856/8 متر مربع می باشد، دارای امتيازات تلفن، 
گاز و برق که مطابق با نظریه کارشناس 4 دانگ متعلق به محکوم عليه به مبلغ 4800000000 ریال برآورد شده است و به ميزان فوق به مبلغ 

3313998179 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد – سيد محمدرضا تشنگر

511/218آگهی مزایده  اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 55 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110.12.951522  آقای سيد محمد 
رضویان محکوم است به پرداخت مبلغ 734357889 ریال در حق آقای محمد پورناصری شعربابک و نيز مبلغ 36717894 ریال نيم عشر 
دولتی نظر به اینکه محکوم عليه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده درتاریخ 
1397/10/18 ازساعت 10/15 الی 11 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 
ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده ازقيمت ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قيمت 
را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر  پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا 
مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل 10 درصد ازبهای مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول 
خواهد شد هزینه های تنظيم سند ونقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات 
قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 1258 ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ متعلق به محکوم عليه از 
شش دانگ ملک واقع در مشهد، بلوار طبرسی، خيابان نوغان 8 پاک 172 هتل بارانا مشتمل به یک باب خانه که بدون مجوز شهرداری به 
صورت یک باب هتل درآمده اس�ت. دارای پاک ثبتی یک فرعی از 792 اصلی بخش 4 مش�هد با عرصه به مساحت 532/91 متر مربع آن 
در مسير معابر قرار گرفته و مساحت 473/28 متر مربع آن باقيمانده ساست اعيان به مساحت کل حدود 22000 متر مربع شامل یک باب 
هتل فاقد مجوز در هشت ثقف با اسکلت فلز، سقف بتن کمپوزیت ، نمای سنگ و دارای دو دستگاه آسانسور با 50 اتاق و 5 سوئيت و دارای 
انشعابات دایر به قدمت حدود 3 سال که مطابق با نظریه کارشناسی شش دانگ ملک به مبلغ 35000000000 ریال برآورد شده است که به 

ميزان فوق به مبلغ 734357889 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد – سيد محمدرضا تشنگر

511/219آگهی مزایده  اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110.6.960112  خانم مهين وطنی 
محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 1- 5127267 ریال به موجب پرونده کاس�ه 110/31/950091 2- مبلغ 10792758ریال به موجب پرونده 
کاس�ه 110/6/960112 3- مبلغ 13912500 ریال به موجب پرونده کاس�ه 941565 ش�ورای حل اخت�اف و خانم منصوره وطنی محکوم 
اس�ت به پرداخت 1- مبلغ 576184971 ریال به موجب کاس�ه پرونده 110/31/950091 2- مبلغ 81717200 ریال به موجب کاسه پرونده 
110/31/900297 3- مبل�غ 10792758 ری�ال به موجب پرونده کاس�ه 110/6/960112 4- مبلغ 13912500 ریال به موجب کاس�ه پرونده 
941565 شورای حل اختاف تمامی مبالغ فوق در حق خانم پروین وطنی نظر به اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده 
است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده درتاریخ 97/10/18 ازساعت 8 الی 8/45 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد 
واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده ازقيمت 
ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات 
بيشتر  پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل 10 درصد 
ازبهای مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظيم سند ونقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و 
بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 99 ده هزارم یک 
دانگ مشاع از یک و نيم دانگ مشاع) مالکيت خانم مهين وطنی( از ششدانگ پاک ثبتی 7028 فرعی اصلی بخش 9 مشهد واقع در آیت 
ا.. عبادی 62 پاک 57 منزل مورد نظر با 5/94 متر مربع عرصه موقوفه آستان قدس و استيجاری و مساحت مجموع حدود 128 متر مربع 
اعيان می باشد دارای یک اتاق خواب و آشپزخانه و سرویس بهداشتکی ه با مصالح آجر و سقف تيرآهنی احداث شده است ممر دسترسی 
از ش�مال کوچه 12 متری می باش�د با نمای سنگ و سيمانی و درب و پنجره فلزی و انشعابات ازم می باشد مه با توجه به جميع موارد کل 
ششدانگ آن توسط کارشناس 1800000000 ریال ارزیابی  گردیده که از این مقدار به ميزان فوق الذکر و در قبال مبلغ 29832525 ریال از 
طریق مزایده بفروش می رسد. 2- 1/5 دانگ مشاع) مالکيت خانم منصوره وطنی( از ششدانگ پاک ثبتی 7028 . 10 فرعی اصلی بخش 10 

مشهد با مشخصات ذکر شده در بند قبل و در قبال مبلغ 450000000 ریال و از طریق مزایده به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مشهد – سيد محمدرضا تشنگر

511/220آگهی مزایده  اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110.2.961499  آقای یحيی حيدرپناه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 3650249259 ریال در حق آقای حسن سارین و نيز مبلغ 182512462 ریال نيم عشر دولتی نظر به اینکه 
محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده درتاریخ 1397/10/19 ازساعت 
11الی 11/45 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام 
مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده ازقيمت ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر  پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید 
آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل 10 درصد ازبهای مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های 
تنظيم سند ونقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی 
به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: دو سهم مشاع از نه سهم شش دانگ به استثناء ثمن سرقفلی یک باب مغازه واقع در خيابان امام 
رضا)ع( بين امام رضا 26 -24 پاک 700، سومين مغازه از امام رضا 26 سمت حرم مطهر است با مساحت 18/50 متر مربع و ارتفاع 2/60 متر 
و دهانه 2/86 متر به خيابان امام رضا، دیوارها سراميک، انشعاب برق مستقل و آب و گاز مشترک دارای بالکن داخل به مساحت 17/50 متر 
با ارتفاع 1/95 متر که در انتهای مغازه و فقط با نردبان سيار قابل دسترسی است بدون نازک کاری و تزئينات و صرفا کاربرد انباری دارد، مغازه 
در حال حاضر به صورت سوپر مارکت هشتم به اجاره داده شده است که شش دانگ سرقفلی مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 9000000000 

ریال برآورد شده است که ميزان فوق) سهم اارث محکوم عليه به مبلغ 1750000000 ریال به فروش می رسد.(
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مشهد – سيد محمدرضا تشنگر

511/221آگهی مزایده  اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بيرجند به شماره بایگانی اجرای احکام 110.16.962714  آقای محمد چاه 
حوضی محکوم است به پرداخت مبلغ 146279868 ریال در حق آقای رمضان قدری بورنگ نيز مبلغ 3250000 ریال نيم عشر دولتی نظر 
به اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته 
و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده درتاریخ 1397/10/19 
ازساعت 8/45 الی 9/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان 
اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده ازقيمت ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد 
نمایند واگذار خواهد ش�د طالبين به خرید می توانند جهت کس�ب اطاعات بيشتر  پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا 
نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل 10 درصد ازبهای مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد 
شد هزینه های تنظيم سند ونقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی 
بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. ش�رح اموال مورد مزایده: یک دانگ و 8284 ده هزارم یک دانگ مش�اع از ش�ش دانگ ملک متعلق به 
شخص ثالث آقای غامرضا اردان اول اندرخی واقع در مشهد، جاده کات به سمت سه کارده روستای اندرخ، روبروی نانوایی دارای پاک 
ثبتی 982 فرعی از 75 اصلی بخش 11 مشهد به مساحت عرصه 285/11 متر مربع و اعيان شامل زیرزمين 25 متر مربع با کاربری پارکينگف 
همکف یک ساختمان مسکونی به مساحت 88 متر مربع با دیوار باربر، سقف ضرب و نمای سيمانی با قدمت 5 سال دارای یک خوا، پذیرایی 
و اشپزخانه اپن، دارای امتيازات و انشعابات آب، برق و گاز که شش دانگ ملک مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 480000000 ریال برآورد 

شده است که به ميزان فوق به مبلغ 146279868 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مشهد – سيد محمدرضا تشنگر

511/222آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/2/952293 آقای حسن پاپلی 
ثانی محکوم است به پرداخت مبلغ 329/158/783 ریال در حق آقای سهراب تهمتن و نيز مبلغ 8/350/000 ریال نيم عشر دولتی نظر به 
اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و 
هزینه دادرس�ی و نيم عش�ر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/17 از 
ساعت 11/45 الی 12/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان 
اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد 
نمایند واگذار خواهد ش�د طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا 
نسبت به بازدید  آنان از اموال مورد مزایده اقدام  گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد 
شد هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی 
بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. ضمناً محکوم به در روز مزایده مجدداً محاسبه و براساس آن از اموال مورد مزایده فروخته خواهد شد. شرح 
اموال مورد مزایده: 5063 ده هزار یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک واقع درمشهد ميدان بسيج � خيابان امام رضا � انتهای کوچه رفيعی 
� پاک آبی 10 روبروی هتل ميعاد دارای پاک ثبتی 4326 فرعی از 230 اصلی واقع در بخش 9 مش�هد و اعيان در 4 طبقه جنوبی ش�امل 
2 قسمت: همکف به مساحت حدود 66 متر مربع و اول به مساحت 93/77 متر مربع، همکف یک خواب و پذیرایی ....سرویس بهداشتی و  
حمام، آشپزخانه اپن ، کابينت هایگاس، کاغذ دیواری ، کف سراميک سيستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر گازی ، طبقه اول 2 
خوابه و ساخت مشابه همکف منتهی سيستم سرمایش  کولر آبی است، دارای اشتراک برق مجزی و  آب و گاز مشترک می باشد ساختمان 
اس�کلت فلزی و در حاش�يه معبر 4 متری )عرض معبر طبق طرح 8 متر می باش�د( همکف دارای حق اس�تفاده اختصاصی از حياط و حق 
استفاده اشتراکی از پارکينگ و شایر مشاعات می باشد که ششدانگ آپارتمان فوق )یک واحد در دو طبقه( مطابق با نظریه کارشناسی به 

مبلغ 3/900/000/000 ریال برآورد شده است که به مبلغ 329/158/783 ریال به فروش می رسد.
واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مشهد �سيد  محمدرضا تشنگر

511/223آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/9/960299 آقای محمد کاظم 
اسدی  محکوم است به پرداخت مبلغ 671/772/999 در حق آقای مسعود مرادی و نيز مبلغ 32/588/649 ریال نيم عشر دولتی نظر به 
اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و 
هزینه دادرس�ی و نيم عش�ر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/23 از 
ساعت 11 الی 11/45 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای 
احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند 
واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به 
بازدید  آنان از اموال مورد مزایده اقدام  گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهاری مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د 
هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده 
و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: یک قطعه زمين مشاع متعلق به محکوم عليه واقع در روستای ولی آباد بخش 11 مشهد 
اراضی موسوم به ولی آباد پاک 18 اصلی به ميزان5100 سهم مشاع از 227830 سهم مشاع از 469198/04 سهم مشاع و 703796/04 سهم 
مشاع از 5213304 سهم ششدانگ یک قطعه زمين مزرعی ، ابعاد قطعه مورد نظر 50*102 متر، با کاربری زراعی آبی و به صورت مشاع، ملک 
دارای پروانه تاسيس واحد توليدی گلخانه و 30 دقيقه آب می باشد که مبلغ آن ها در کارشناسی لحاظ نشده است و زمين مطابق با نظریه 

کارشناسی به مبلغ 765/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد./ج
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مشهد � سيد محمدرضا تشنگر

511/224آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 34 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/8/950065 آقای ابوالفضل 
بنی هاش�م محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 3/119/245/000 ریال در حق آقای ناصر غفوریان  گنجی و نيز مبلغ 188/212/250 ریال نيم 
عشر دولتی نظر به اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 
97/10/22 از س�اعت 10/15 الی 11 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 
ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قيمت 
را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا 
مراجعه تا نسبت به بازدید  آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهاری مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده 
وصول خواهد شد هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع 
مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. ش�رح اموال مورد مزایده: 1� یک دس�تگاه بلوکه، سه متری، با لوازم کامل توليد و مکنده 
های مربوطه 2� یک دستگاه پخت مواد اوليه 3� یک دستگاه گردگير به طول دو و نيم متر 4� یک دستگاه خشک کن سه متری 5� قالب 
فوادی رزوه دوتایی درسایزهای 8 تا 14 ميلی متر به تعداد سی عدد )وارداتی( که  جمعا مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 2/900/000/000 

ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مشهد � سيد محمدرضا تشنگر

511/225آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 15 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/9/970035 آقای محمدعباسی درخت  
محکوم است به پرداخت 1� مبلغ 437/966/311. 2� مبلغ 63/000/000 ریال بابت کاسه پرونده 110/20/970496 در حق خانم فاطمه پسندیده 
پيما و نيز مبلغ 155/000 ریال نيم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرد است حسب تقاضای محکوم له 
اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و 
مقرر گردیده در تاریخ 97/10/22 از ساعت 9/30 الی 10/15 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار 
مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این 
اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید  آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول 
خواهد شد هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی 
بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده:  شش دانگ ملک متعلق به محکوم عليه واقع در مشهد بعد از شهرک ابوذر، ابریشم3، 
روستای اکبر آباد، جنب مدرسه، اولين کوچه بن بست، اولين درب سمت چپ ، فاقد پاک ثبتی و به صورت قولنامه ای با عرصه به مساحت 65 متر 
مربع و اعيان مشتمل به دو طبقه ساختمان که طبقه هم کف آن در حال تکميل و به صورت سفت کاری و طبقه اول در حد بهره برداری، بدون نما 
به مساحت کل اعيان حدود 120 متر مربع فاقد پروانه، پایان کار، سند بوده و دارای استحکام بنایی ازم نمی باشد، دارای انشعابات آب، برق و گاز 

که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 480/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجری احکام مدنی مشهد � سيد محمد رضا تشنگر

511/235رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم اعظم ميدانی دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 971846 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان س�کينه محمود آبادی به شناسنامه 47 در تاریخ 96/3/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� اعظم ميدانی 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 وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختاف  شهرستان مشهد

511/226آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 23 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/7/961213 آقای ضامن علی 
تناور محکوم اس�ت به پرداخت 1� مبلغ 755/600/615 ریال در حق  آقایان 1� س�يد سعيد 2� سيد مهدی و 3� سيد احمد شهرت همگی 
تشکری و سيد احمدی و 2� مبلغ 500/091/692 ریال در حق آقای سيد امير و خانم بی بی زهرا شهرت هر دو تشکری سيد احمدی و نيز مبلغ 
62/784/615 ریال نيم  عشر دولتی نظر به اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی 
به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر 
گردیده در تاریخ 97/10/22 از ساعت 10/15 الی 11 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس 
� مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین 
قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این 
اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید  آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده 
وصول خواهد شد هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق  مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع 
مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 5 دانگ و 227 ده هزار یک دانگ مشاع از ششدانگ اعيان و منافع 
عرصه ملک متعلق به محکوم عليه واقع در مشهد، دریا دل، کاشانی 17 کوچه شهيد هاتف 1 پاک 134 دارای پاک ثبتی 1803 فرعی مجزی 
شده از 615 فرعی از 8  اصلی بخش 9 مشهد به مساحت عرصه 57/70 متر مربع موقوفه عليقلی خان با اعيان تقریبی 85 متر مربع قدیمی  
ساز ، 2 طبقه شامل زیر زمين و یک طبقه باای آن، دیوار حمال و سقف شيرانی و نمای سيمانی، دارای انشعابات آب، برق و گاز که ششدانگ 

ملک مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 1/500/000/000 ریال برآورد و به ميزان فوق به مبلغ 1/255/692/307 ریال به فروش می رسد./ج
مدیر واحد مزایده اجری احکام مدنی مشهد � سيد محمد رضا تشنگر

511/227آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/8/960823 آقای رستم شریفی 
محکوم است به پرداخت 1� مبلغ 327/363/040 ریال در حق خانم نرگس شفقی کاائی و نيز مبلغ 16/363/040 ریال نيم عشر دولتی و 2� 
مبلغ 2/727/114/060 ریال محکوم به بعاوه مبلغ 136/355/703ریال نيم عشر دولتی  3� مبلغ 1/241/631/179 ریال محکوم به بعاوه مبلغ 
62/081/558 ریال نيم عشر دولتی بابت کاسه پرونده 110/7/970696 .  4� مبلغ 596/706/206 ریال محکوم به بعاوه مبلغ 29/835/310 
ریال نيم عشر دولتی بابت کاسه پرونده 110/7/970695 5� مبلغ 1/161/517/051 ریال محکوم به بعاوه مبلغ58/075/852 ریال نيم عشر 
دولتی بابت کاسه پرونده 110/7/970696  نيم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب 
تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/22 از ساعت 8/45 الی 9/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد 
مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج 
روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید  آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد 
مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه 
به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: سه دانگ مشاع متعلق به محکوم 
عليه از ششدانگ یک باب مغازه واقع در نبش آیت ا.. شيرازی 4 ) کوچه چهار باغ( ابتدای سمت راست طبقه همکف مجتمع تجاری نگين 
پشت بانک پاسارگاد واحد 53 )کيف و کفش فروشی( به مساحت 25 متر مربع با زمين ملکی و با حق استفاده از امتياز برق مستقل، گاز و 
آب و فاضاب مشترک )در اجاره ثالث به نام آقای ابوالقاسم محمد زاده( نوساز و به صورت یک واحد تجاری از مجتمع تجاری نگين که با یک 
راهرو یک متری از پشت شعبه بانک پاسارگاد به صورت ال شکل ساخته شده است مغازه یک طبقه و با ارتفاع 2/60 متر تا کف سراميک، 
سقف کاذب، نورپردازی وسيستم اعام حریق شماره ستون ها سنگ تراورتن کرم که ششدانگ مغازه مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 

12/500/000/000 ریال برآورد شده است که به ميزان فوق به مبلغ 6/250/000/000 ریال به فروش می رسد./ج
مدیر واحد مزایده اجری احکام مدنی مشهد � سيد محمد رضا تشنگر

511/228آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 28 دادگاه حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/6/960394 آقایان و 
خانم ها: 1� افس�ر عالمی 2� ش�ميم 3� نرگس 4� محمدرضا 5� جواد 6� فهيمه 7� اعظم ش�هرت همگی حکيميان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 1� 669/540/000 ریال و نيز مبلغ 34/615/000 ریال نيم عش�ر دولتی بابت کاس�ه پرونده 110/6/960394 و 2� مبلغ 
656/351/000 ریال محکوم به بعاوه مبلغ 40/037/000 ریال بابت ش�ورای حل اختاف نظر به اینکه محکوم عليه نس�بت به پرداخت 
دیونش اقدامی نکرده اس�ت حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی 
توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/18 از ساعت 11 الی 11/45 صبح در 
مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق 
مزایده حضوری به فروش برس�د مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد 
ش�د طالبين به خرید می توانند جهت کس�ب اطاعات بيش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید  
آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه 
های تنظيم س�ند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروش�نده و تخليه تابع مقررات قانونی 
بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: دو دانگ و 938 ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک متعلق به 
محکوم عليهم واقع در مشهد، بلوار ابوطالب 57، خيابان سمت چپ مسجد ابوالفضل نخودگ، انتهای سمت راست، اولين خيابان بن 
بس�ت س�مت راست پاک 35 دارای پاک ثبتی 4015 فرعی از 3 فرعی از 80 اصلی واقع در اراضی نخودک بخش نه مشهد، با عرصه  
2 ممر به مس�احت 240 متر مربع، با قدمت بيش از 17 س�ال و دارای دو طبقه و نيم مس�کونی )همکف، اول و نيم طبقه دوم( درضلع 
ش�مالی و یک حياط مش�ترک با همس�ایه غربی در ضلع جنوبی است. سازه غير اسکلت با س�قف های طاق ضرب و دیوارهای جانبی 
باربر، نمای ساختمان آجر سه سانت، همکف حدود 140 متر مربع، 2 خواب، آشپزخانه اپن با کابينت فلزی، طبقه  اول مشابه به طبق 
همکف ، به مس�احت کل 308/72 متر مربع و 2/5 متر مربع انباری در حياط و 7 متر مربع پيش آمادگی و دارای رای کميس�يون ماده 
100 و تعهد در مسير بابت تخلفات و ميزان در مسير که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 4/000/000/000 ریال برآورد شده است که 

به ميزان فوق به مبلغ 1/395/928/000 ریال به فروش می رسد./ن 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سيد محّمد رضا تشنگر

511/229آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/14/961466  آقای حسن 
موسوی محکوم است به پرداخت مبلغ833/300/000 ریال در حق آقای مهدی  عادلی نيا و نيز مبلغ 41/615/000 ریال نيم عشر دولتی 
نظر به اینکه محکوم عليه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به ش�رح ذیل در قبال 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در 
تاریخ 1397/10/16 از س�اعت 8/45 الی 9/30  صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مش�هد بلوار 
مدرس � مدرس 6 س�اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برس�د مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل 
از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید  آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد 
مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د هزینه های تنظيم س�ند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی 
های معوقه به عهده فروش�نده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. ش�رح اموال مورد مزایده: 26 قلم انواع 
کفش در تعداد مختلف )1074 جفت( که جمعًا مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 252/150/000 ریال برآورد و به فروش می رسد./ن
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سيد محّمد رضا تشنگر

511/230آگهی
آقای/ خانم حس�ين قاس�م آبادی پيرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای/ خانم حس�ين محمودی اسفندارانی به طرفيت شما 
بدینوس�يله اباغ می ش�ود که پرونده کاس�ه 970236 منجر به صدور اجرائيه عليه شما مبنی بر 1� مبلغ بيست ميليون تومان بابت 
مطالبه وجه به یک فقره چک به شماره 810167-94/6/1 اصل خواسته 2� مبلغ دویست و هشتاد و پنج هزار و دویست تومان هزینه 
دادرس�ی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3� حق الوکاله وکيل طبق تعرفه 4� خس�ارت تاخير تادیه از تاریخ سر رسيد تا 
یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد درحق محکوم له+ نيم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا 
مرتب مواد 19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائيه ده روز پس از انتش�ار به 
موقع اجراء گذارده خواهد ش�د و پس از این برای عمليات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به ش�ما نخواهد ش�د مگر اینکه محل اقامت 

خود را کتبًا به قسمت اجراء اعام نمایيد.
مسئول دفتر شعبه 22 مجتمع شماره چهار شورای حل اختاف مشهد

511/231آگهی اباغ دادنامه
بدینوسيله پيرو آگهی های قبلی به خانم فهيمه نصيرزاده گارچه عربها فرزند رضا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست 
آقای رضا فوادی فاز به وکالت یس�اقی و یوس�فی عليه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977506301203 
م�ورخ 1397/9/14 در پرونده کاس�ه 183/970676 خوانده محکوم اس�ت به مبلغ پرداخت 1� مبل�غ یکصد ميليون ریال بابت اصل 
خواسته 2� مبلغ یک ميليون و سيصد و چهل هزار ریال بابت ابطال تمبر دادرسی و دویست و شصت و هشت هزار ریال بابت تعرفه 
خدم�ات قضای�ی و چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه نش�ر آگهی و 3� حق الوکاله وکيل طبق تعرفه کانون وکا 4� خس�ارت تاخير 
تادیه وفق شاخص اعامی در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام از تاریخ گواهی عدم 
پرداخت چک که مقارن با تاریخ س�ر رس�يد چک اس�ت 96/11/14 لغایت یوم اادا که توسط اجرای احکام محاسبه و در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همين شعبه ميباشد.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/232آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�يله پيرو آگهی های قبلی به آقای مجيد عطائی فرزند قاس�م فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواس�ت حميد 
شيبانی نوقابی به وکالت هوشمند عليه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977506301210 مورخ 1397/9/14 
در پرونده کاس�ه 183/970094 خوانده محکوم اس�ت به پرداخت 1� مبلغ یکصد و نود ميليون ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ دو 
ميليون و چهارصد و ش�صت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس�ی و 3� مبلغ دویست و هشتاد و هشت هزار ریال بابت هزینه تعرفه 
خدمات قضایی و 4� حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و 5� مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه آگهی و 6� در خصوص خسارت تاخير 
تادیه وفق شرایط اعامی در ماده 522 قانون آیين دادرسی مدنی از تاریخ تقدیم دادخواست 97/2/9 لغایت یوم اادا در حق خواهان 
صادر و اعام می گردد در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همين شعبه ميباشد.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/233آگهی
ش�ماره بایگانی: 970630. خواهان محمد رس�تم زاده دادخواستی به طرفيت خوانده محس�ن دست بند به خواسته مطالبه وجه چک 
تقدیم ش�ورای حل اختاف به ش�عبه 192 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مش�هد ارجاع و به کاسه 970630 ثبت 
گردیده که وقت رسيدگی آن شنبه مورخ 1397/10/29 و ساعت 9 صبح تعيين شده است. به علت  مجهول المکان بودن خوانده و به 
تجویز ماده 73 قانون آیين دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثيراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد� اعظم سميعی

511/234آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای صالح بنی اسد
خواهان آقای علی مجدی دادخواس�تی به طرفيت خوانده آقای صالح بنی اس�د به خواس�ته تایيد فسخ قرارداد )مالی( )اثبات اعام 
فس�خ مبایعه نامه فی مابين موکل و ....( مقوم به 75/000/000 ریال واس�ترداد مال )منقول( )استرداد خودروی سواری روا مدل 1386 
به شماره 933 د 61 ایران 14( مقوم به75/000/000 ریال و اثبات وقوع عقد بيع و ابطال قرارداد )مالی( مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به ش�ماره پرونده کاس�ه 970873 شعبه 304 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
97/10/30 ساعت 8/30 صبح تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتش�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 رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 304 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد� 
محدثه حسين پور

511/236آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 26 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/5/951994  آقای جواد 
م�اک درآباد محکوم اس�ت به پرداخ�ت 483/190/034 ریال در حق آقای محمدرضا براتی  و نيز مبلغ 24/159/501 ریال نيم عش�ر 
دولتی نظر به اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در 
تاریخ 97/10/17 از ساعت 10/15 الی 11  صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � 
مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری 
مزایده به این اجرا مراجعه تا نس�بت به بازدید  آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی 
المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده 
و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده:  ششدانگ ملک متعلق به شخص ثالث آقای احمد 
ماک در آباد واقع درجاده کات روستای درآباد ميدان امام حسين دارای پاک ثبتی 819 فرعی از 151 اصلی مشتمل بر یک قطعه زمين به 
مساحت 259/83 متر مربع در مجاورت با ملک آقای غضنفری با پاک 52 قرار دارد، ملک دارای سابقه سکونت و امتيازات آب، برق، گاز می 
باشد و وجود صفحات بيس پلنت تایيدی برانگيز، بازسازی و هم چنين توقف عمليات  اجرائی در مرحله فوندانسيون می باشد که ششدانگ 

ملک مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 550/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد./ج
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سيد محمد رضا تشنگر

511/237آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 9 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/11/970221  آقای یوسف ساعی  
محکوم است به پرداخت مبلغ ماهيانه 7/000/000 ریال بابت نفقه در حق خانم زینب قنبری مقدم و نيز مبلغ 400/000 ریال نيم عشر دولتی 
نظر به اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته 
و هزینه دادرس�ی و نيم عش�ر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/17 از 
س�اعت 8/45 الی 9/30  صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان 
اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد 
نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت 
به بازدید  آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه 
های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی 
به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده:  938 ده هزارم تمامت یک باب مغازه واقع در مشهد، خيابان گاز 14 ) حبيب ابن مظاهر( بين حبيب 
ابن مظاهر  5 و 7 پاک 113، فاقد سند رسمی و دارای انشعابات برق و گاز مشترک به شکل مستطيل به مساحت خالص حدود 11/60 متر مربع، 
عرض دهانه 3 متر و ارتفاع 3/25 متر ، سازه ساختمان دیوار باربر سقف طاق ضربی با کف دیوار سنگ، درب شيشه سکوریت و درب رول 
آپ برقی و شغل دایر تابلو سازی با فاقد سند مالکيت مجزی و به صورت مشاعی از عرصه 10 متر مربع با منزل پشت آن، که ارزش کلی مغازه 

مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 1/000/000/000 ریال برآورد شده است که به ميزان فوق به مبلغ 93/800/000 ریال به فروش می رسد./ج
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سيد محمدرضا تشنگر

511/238آگهی مزایده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقی مش�هد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/10/960633  آقای محمد 
چراغچی محکوم است به پرداخت مبلغ 792/169/777 ریال اصل خواسته بعاوه خسارات در حق آقای سيد هاشم نورائی ابوالفضلی و 
نيز مبلغ 39/608/489  ریال نيم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم عليه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای 
محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
ش�رح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/19 از س�اعت 8 الی 8/45  صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد 
مزایده واقع در مش�هد بلوار مدرس � مدرس 6 س�اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قيمت 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند جهت کسب اطاعات 
بيش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نس�بت به بازدید  آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده 
درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه 
قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده:دو 
دانگ و 2633 ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک متعلق به شخص ثالث آقای مصطفی چراغی واقع در مشهد ، بلوار هدایت 
1/6 پ�اک 26 دارای پ�اک ثبت�ی253/1377 فرعی از باقيمانده 80 اصلی بخش 9 مش�هد با عرصه به مس�احت 200 متر مربع و اعيان 
حدود 118 متر مربع در یک طبقه دارای 2 خواب با  کف موکت، هال و آشپزخانه با کف سراميک، سرمایش  کولر آب و گرمایش بخاری 
گازی دارای انشعابات کامل ، ساختمانی به صورت نيمه اسکلت با نمای سيمانی که شش دانگ ملک مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 

2/100/000/000 ریال برآورد شده است و به ميزان فوق مبلغ 792/169/777 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سيد محمدرضا تشنگر
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رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقاي محمد باباعلي داراي ش�ماره شناس�نامه 1189 به شرح دادخواست به کاس�ه 1002/1/97  از 
این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان ناجي موميوند 
بشناس�نامه ش�ماره  6  درتاری�خ 1396/7/2 اقامتگاه دائمی خود را ب�درود زندگی گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر محمد باباعلي داراي شماره 
شناس�نامه 1189 متولد 1348 پس�رمتوفی 2-مریم باباعلي دارای ش�ماره شناسنامه 1456 متولد 
1333 دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                      1922     رئيس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم طاهره عاطف ضمير داراي ش�ماره شناسنامه 38 به شرح دادخواست به کاسه 1/97ش/1006  
از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان غامعلي عاطف 
ضمير بشناسنامه ش�ماره  678  درتاریخ 96/8/16  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر طاهره عاطف ضمير داراي 
شماره شناسنامه 38 متولد 1360 دخترمتوفی 2-فاطمه عاطف ضمير دارای شماره شناسنامه 913 
متولد 1351 دخترمتوفی 3-آمنه عاطف ضمير دارای شماره شناسنامه 11 متولد 1356 دخترمتوفی 
4-مریم عاطف ضمير دارای شماره شناسنامه 1043 متولد 1358 دخترمتوفي 5-محمد عاطف ضمير 
دارای شماره شناسنامه 23 متولد 1349 پسرمتوفي 6-معصومه شاه ميري دارای شماره شناسنامه 1 
متولد 1330 زوجه متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                    1924       رئيس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فریبا بيالي  داراي شماره شناسنامه 1923 به شرح دادخواست به کاسه 970/1/97  از این شعبه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان عباس بياتي بشناسنامه شماره  
841 درتاریخ 77/7/7 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر فریبا بيالي  داراي شماره شناسنامه 1923 متولد 1350 
دخترمتوفي 2-فرش�ته بياتي دارای شماره شناس�نامه 16470 متولد 1354 دخترمتوفی 3-فهيمه 
بيات�ي دارای ش�ماره شناس�نامه 14388 متول�د 1364 دخترمتوفی 4-ناهيد بياتي دارای ش�ماره 
شناس�نامه 5530 متولد 1362 دخترمتوفي 5-راحله بياتي دارای شماره شناسنامه 0018343902  
متولد 1373 دخترمتوفی 6-رحمت اله بياتي دارای شماره شناسنامه 11704 متولد 1346 پسرمتوفی 
7-سعيد بياتي دارای شماره شناسنامه 0371554721 متولد 1376 پسرمتوفی 8-مجيد بياتي داراي 
شماره شناسنامه 1106 متولد 1348 پسرمتوفي 9- ابراهيم بياتي داراي شماره شناسنامه 1244 متولد 
1353 پسرمتوفي 10-محبوبه قدیمي داراي شماره شناسنامه 2 متولد 1345 همسرمتوفي اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف 

شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                     1921      رئيس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی اباغ دادنامه غيابی 
خواهان: اميد خس�روی  س�اکن: قرچک - بلوار ابوذر - اب�وذر 12 - پ 44/1  خوانده: عادل احمدی 
س�اکن: مجه�ول المکان  خواس�ته: مطالبه وج�ه »خاصه رای« حس�ب محتویات پرونده کاس�ه  
244/4/97  شعبه 4  شورای حل اختاف قرچک درخصوص دادخواست آقای اميد خسروی  بطرفيت 
ع�ادل احم�دی  مبنی بر مطالبه وجه  پس از انجام اقدامات ازم و تش�ریفات قانونی نهایتا بموجب 
دادنامه مذکور خوانده به پرداخت مبلغ  70/000/000 ریال اصل خواسته بانضمام تاخير تادیه دیرکرد 
آن با احتس�اب هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. مفاد رای صادره غيابی و ظرف مدت 
20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همين ش�عبه و س�پس ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مدت 
واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه قرچک می باش�د.مفاد رای صادره حضوری بوده و ظرف 
مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در دادگاه قرچک می باش�د.نظر به اینکه خوانده مجهول 
المکان اعام شده،خاصه مفاد رای صادره برای یکبار نشر آگهی می شود. تاریخ انتشار،تاریخ اباغ 

رای محسوب می گردد.تصویر مصدق دادنامه اصداری به پيوست می باشد.
       1923      دبير حوزه 4 شورای حل اختاف قرچک
آگهی ماده 3 قانون وماده 13 آیين نامه  قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139760317005004306م�ورخ 97/8/28  هي�ات موض�وع  قانون تعيي�ن تکليف وضعيت ثبتی اراضی وس�اختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی شهرس�تان رامهرمزتصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی آقای سيدرضا موسوی نور فرزند قادر دارای 
کد ملی 1900340488 بشناسنامه 0 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 553/70 متر مربع قسمتی از پاک 384 
فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 2 رامهرمزبه آدرس رامهرمز خيابان پاسداران خيابان ابوذر خریداری شده از مالکيت رسمی مهين تاج کانتر 
هرمزی احدی از ورثه نادر کانتر هرمزی تایيد گردید.لذابه منظوراطاع عموم مراتب در2 نوبت به فاصله15روزآگهی ميش�وددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسندمالکيت متقاضی اعتراض داشته باشندميتوانندازتاریخ انتشاراولين آگهی به مدت2 ماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسليم وپس ازاخذرسيدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی رابه این 
اداره ارایه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکيت صادرخواهدشد.و برابر ماده 3 
قانون مذکور صدور سند مالکيت  مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 97/9/10 نوبت دوم : 97/9/25 
باغدار کفيل ثبت اسنادواماک رامهرمز – م/الف/510/12

آگهی اباغ وقت رسيدگی
  نظر به اینکه پرونده اقای حس�ن عبادی فرزند س�الی معروف به حس�ون بدوی متهم به شرکت در سرقت مسلحانه با ساح گرم به شماره 
پرونده کاسه 960070 شعبه 1 دادگاه کيفری یک استان خوزستان ثبت و وقت رسيدگی آن  مورخه 1 / 12 / 1397 ساعت 9 صبح تعيين شده 
است . به علت متواری بودن متهم و به تجویز یک ماده 394 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور کيفری و دستور دادگاه 
مراتب دو نوبت و به فاصله 10 روز در یکی از جراید کثيراانتشار آگهی می شود بدینصورت که از آخرین آگهی تا وقت رسيدگی 1 ماه فاصله 
باشد تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.  نوبت اول :  25 /  9 /   97   نوبت دوم :  6 / 10   /  97
2680 - مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه کيفری یک استان خوزستان ) 1 کيفری استان سابق ( – علی 
ملکی

آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970148 ب 9 آقای رضا شهرستانی فرزند عبدالرسول  به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی تحت تعقيب ميباشد .  به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کيفری ، مراتب در روزنامه آگهی 
تا ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی دراین شعبه واقع در بلوار قدس ، مجتمع قضایی شماره دو دادسرای عمومی و انقاب اهواز حاضر و از 

اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر قانونی ، رسيدگی و مبادرت به صدور قرار ميگردد.
2681 -  بازپرس شعبه 9 دادسرای عمومی و انقاب مجتمع شماره دو اهواز- عليرضا ابراهيم پور 
رزاز

 آگهی احضار 
به موجب پرونده کاسه 970928  شعبه پنجم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب  بوشهر خانم شهين زنگویی فرزند حسن به شماره  ملی 
3500268250  متولد 1342/6/2 که  مشخصات  بيشتری از مشاراليه در دست نيست به اتهام دو فقره کاهبرداری  و فروش مال غير  تحت 
تعقيب می باشد به نامبرده اخطار و اباغ می گرددکه جهت دفاع از  بزه انتسابی  تا یک ماه پس از انتشار این آگهی در شعبه حاضر گردد در 
صورت عدم حضور   غيابا به موضوع رسيدگی   و اتخاذ تصميم  خواهد شد این آگهی به تجویز ماده 174  قانون آئين دادرسی   کيفری برای 

یک نوبت در یکی از جراید کثير اانتشار درج می گردد. 
798  بازپرس شعبه پنجم دادسرای  عمومی و انقاب بوشهر 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709987745200430  ش�عبه 2  ش�ورای حل اختاف  شهرستان بوشهر  تصميم نهایی  ش�ماره 9709977745203206  
خواهان: بانک ملت  مدیریت شعب استان بوشهر با   وکالت خانم نجمه علی پور  فرزند حميد به نشانی  استان بوشهر   شهرستان بوشهر  شهر 
بوشهر  ميدان امام خيابان  فرودگاه  طبقه فوقانی بانک صنعت و معدن  واحد 5   خواندگان: 1. آقای غامرضا تنگستانی  فرزند  محمداسمعيل  
2.  آقای غامعلی  شکرلب فاح فرزند  محمد همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1.  مطالبه وجه بابت ...  2.  مطالبه خسارت تاخير 
تادیه  3.   مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: به تاریخ 97/8/22  در وقت فوق العاده جلسه  شعبه دوم شورای حل اختاف  بوشهر به تصدی 
امضاء کننده  ذیل تشکيل و پرونده کاسه 97/430 تحت نظر است. با بررسی اوراق و  محتویات پرونده و ماحظه نظریه مشورتی  اعضاء شورا 
ختم رسيدگی  را ا عام و با استعانت از خداوند متعال  به شرح ذیل مبادرت به صدور  رای می نماید.  رای قاضی شورا در خصوص دعوی مد 
یریت  شعب بانک ملت شعبه  استان بوشهر با وکالت نجمه علی پور  به طرفيت  خواندگان  1.  غامعلی شکرلب 2.   غامرضا  تنگستانی  به 
خواسته  مطالبه  جمعا  مبلغ 62/422/195 ریال  و خسارت  تاخير تادیه طبق قرارداد و هزینه دادرسی و  حق الوکاله وکيل بدین  شرح   که  
خواهان  به اس�تناد تعهدنامه ش�ماره 9738754743- 1394/4/13   ا دعا نموده مبلغ فوق   را از خواندگان طلبکار می باشد که نامبردگان 
عليرغم اباغ قانونی اوراق دعوی لکن از حضور در  شورا و دفاع ا متناع نموده و ایحه یا مدرکی دال بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند لذا با 
توجه به مصون ماندن مستندات خواهان از  ایراد و اینکه مفاد قرارداد ارائه شده از سوی خواهان  حکایت از اشتغال ذمه  خواندگان به وی دارد 
لذا دعوی  خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به ما ده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصاحی قانون عمليات بانکی بدون 
ربا  مصوب 1376 و ما ده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 1368  و مواد 198، 502، 515  و 519  قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 230  قانون مدنی   وماده  9  قانون شورای حل اختاف مصوب 94/8/10 حکم بر محکوميت 
تضامنی  خواندگان به پرداخت جمعا  مبلغ 62/422/195 ریال   که شامل ا صل طلب و خسارت   تاخير تادیه تا تاریخ 1397/4/13 طبق قرارداد 
فيمابين   می باشد و پس از  آن 27 درصد در سال بابت خسارت تاخير تادیه طبق قرارداد تا زمان اجرای حکم و مبلغ 3/143/277 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنين حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی  که توسط اجرای احکام   محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و ا عام می 
دارد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این  شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز از تاریخ انقضای  

مدت واخواهی قابل تجدید نظر خو اهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان بوشهر می باشد. 
796 قاضی شعبه دوم  شورای حل اختاف بوشهر 

آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای  ميرمحمد سيدی هيئت لر فرزند 
ميروهاب 

  خواهان خانم فریبا صاحبی زارنجی دادخواستی  به طرفيت  خوانده  آقای ميرمحمد سيدی هيبت لر به خواسته طاق به درخواست  زوجه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709980404201413  شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اردبيل  ثبت و وقت رسيدگی 
مورخ 1397/10/29  ساعت 09:00 تعيين  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثير اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1099909  منشی دادگاه حقوقی شعبه  1 دادگاه خانواده شهرستان  اردبيل – زهرا جباری فر 

آگهی اباغ وقت رسيدگی 
  در اجرای ماده 344 قانون آئين دادرسی کيفری به آقای مجتبی رضائی فرزند صفانقلی مجهول المکان اباغ می شود تا در تاریخ 1397/11/13 
به روز شنبه  ساعت 08:30 برای رسيدگی  و دفاع از اتهامش  دایر بر کاهبرداری ا ینترنتی از طریق  شماره کارتهای مربوطه به وسيله فریب 

در پرونده   شماره بایگانی 971243  در این دادگاه حضور  یابند. 
1099911  دادرس شعبه 101 دادگاه کيفری دو نمين  - افشين ورزند

آگهی احضارمتهم واباغ وقت دادرسی
دراج�رای م�اده 174قانون آیين دادرس�ی کيفری دادگاهه�ای عمومی وانقاب با انتش�اراین آگهی برای یک نوبت دریک�ی ازروزنامه های 
کثيراانتشارابوذرمنوچهری فرزند اسحاق که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به نامبرده ممکن نگردیده است احضارميشوند تا 
دروقت رسيدگی  مورخه97/10/26ساعت10صبح دراین شعبه حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده970958/ش104موضوع جعل واستفاده 

ازسندمجعول ازخود دفاع نمائيد درصورت عدم حضورمتهم یا عدم عذر موجه دادگاه تصميم مناسب اتخاذمينماید.
 598-ریيس شعبه 104جزایی گرگان-معماریان

آگهی اباغ شوندگان گرامی حسين کریمی فرزند محمد
   خواهان بانک انصاردادخواس�تی بطرفيت ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه-مطالبه خس�ارت دادرسی و مطالبه خس�ارت تاخيرتادیه وتامين 
خواس�ته تقدیم دادگاههای عمومی وانقاب گرگان نموده اس�ت که بش�ماره9709980059100563 وش�ماره بایگانی10/97/663ثبت وبه 
تاریخ1397/11/29ساعت9/30تعيين وقت گردیده است به لحاظ مجهول المکان بودن شما وتقاضای خواهان مراتب برای یکنوبت درروزنامه 

آگهی تا پس ازاطاع درشعبه حاضروضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم در جلسه رسيدگی حاضرشوید. 
594-دفترشعبه 10دادگاه حقوقی گرگان

آگهی اباغ وقت رسيدگی ودادخواست وضمائم به سحرتوانگری
   خواهان موسی منقوش دادخواستی بطرفيت خوانده سحر توانگری فرزند قربان به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبش�ماره پرونده کاسه9709981720300562بایگانی970578/شعبه3شورای حل اختاف مجتمع شهيد قدوسی شهرستان گرگان ثبت 
ووقت رسيدگی مورخ1397/10/30ساعت8/30تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیين دادرسی مدنی بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثيراانتشارآگهی ميگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
593-مسئول دفترشعبه3شو رای حل اختاف گرگان

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
   دراجرای ماده 174قانون آیين دادرس�ی کيفری دادگاه های عمومی وانقاب با انتش�ار این آگهی برای یک نوبت محمد حکيميان دریکی 
ازروزنامه های کثيراانتشارکه بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به آنها ممکن نگردیده است احضار می شود تا دروقت رسيدگی 
س�اعت10مورخ97/11/6دراین شعبه حاضر شده وازاتهام منتس�به درپرونده107/95/1090موضوع شکایت شرکت کيان کارامل دائربر جعل 

ازخود دفاع نمایند درصورت عدم حضور متهم یا عدم اعام عذر موجه دادگاه تصميم مناسب اتخاذ می نماید.
591- دادرس شعبه107کيفری2شهرستان گرگان-موسی حسينی 

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
دراج�رای ماده 344قانون آیين دادرس�ی کيفری دادگاههای عمومی وانقاب بدینوس�يله به متهم زبيده تج�ری فرزند علی اکبر به اتهام 
تهدید موضوع ش�کایت حسين اس�دپورگلوگاهی که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به وی ممکن نگردیده است اباغ ميشود 
تا درساعت9/30صبح مورخ1397/11/03جهت رسيدگی ومواجهه حضوری درشعبه102دادگاه کيفری2 گرگان حاضرشده وازاتهام منتسبه 

درپرونده کاسه بایگانی102/97/888کيفری2-این شعبه ازخود دفاع نمایند.
592-منشی شعبه 102دادگاه کيفری 2 گرگان-سوخت سرایی

آگهی اباغ وقت رسيدگی ودادخواست وضمائم به رقيه ميرشکار زامحله
   خواهان محسن الياسی دادخواستی بطرفيت خوانده رقيه ميرشکارزامحله فرزند عليرضا به خواسته مطالبه وجه سفته مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981720200562بایگانی970639/شعبه2شورای حل اختاف مجتمع شهيد قدوسی شهرستان 
گرگان ثبت ووقت رسيدگی مورخ1397/10/29ساعت8/30تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیين دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثيراانتشار آگهی ميگردد تاخوانده ظرف یکماه 
پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
590-مسئول دفترشعبه2شو رای حل اختاف گرگان-درویشی قلی آباد

آگهی مزایده مرحله دوم
  بموجب پرونده کاسه3/95/0407-اجرایی متمرکزمحکوم عليه ميرهادی ميرقاسمی فرزند سيدقاسم بمبلغ945 /1/540/391ریال درحق 
بانک قوامين استان گلستان ومبلغ79/784/946ریال درحق دولت محکوم بدهکار است حسب درخواست محکوم له 2سهم مشاع از5سهم 
واقع درملک گرگان ميدان مازندران ابتدای خيابان ميرکریم سمت راست ملک ویایی قدیمی کدپستی63118-49196یکباب منزل مسکونی 
تحت پاک11فرعی از1088-اصلی واقع دربخش یک حوزه ثبتی گرگان که درقبال محکوم به توقيف باعنایت به برسيهای بعمل آمده بلحاظ 
موقعيت مکانی وزمانی نوع کاربری قدمت س�اختمان نوع مصالح امتيازات وانش�عابات بافرض عدم منع بلحاظ واگذاری به غير وقابل انتقال 
وصرف نظر از احرازمالکيت وانتساب آن به اشخاص حقيقی وحقوقی وفارغ از هرگونه دیون وتعهدات احتمالی به نهادهای قانونی ارزش2سهم 
مش�اع از5سهم 6دانگ عرصه واعيان با احتساب اعيانی موجود وامتيازات منصوبات جمعا بمبلغ 1/850/000/000ریال معادل یکصدو هشتاد 
وپنج ميليون تومان تعيين وتقویم ميگردد وپس از جری تشریفات قانونی انجام شده ازطریق مزایده حضوری بفروش ميرسد ضمنا این اجرا 
درخصوص مال موصوف ومزایده وفق ماده51قانون اجرای احکام مدنی اقدام مينماید طالبين خریدميتوانند درجلسه مزایده شرکت وپيشنهاد 
خودرا ارائه وتسليم نمایند توصيف اجمالی ملک توقيف شده براساس ماده139قانون اجرای احکام مدنی 1-محل ملک گرگان ميدان مازندران 
ابتدای خيابان ميرکریم سمت راست ملک ویایی قدیمی کدپستی63118-49196بعلت بسته بودن ودوقفله بودن درب ورودی ازداخل بازدید 
ميس�رنگردید وگزارش فوق براس�اس مشاهدات فيزیک خارجی س�اختمان تهيه وتنظيم شده است 2قطعه عکس ازوضعيت ملک ضميمه 
گزارش ميباشد 3-مشخصات ملک:به استناد مدارک وگزارشات کارشناسی موجود درپرونده 6دانگ عرصه واعيان 1باب منزل مسکونی تحت 
پاک11فرعی از1088-اصلی واقع دربخش 1حوزه ثبتی گرگان بمساحت101/39مترمربع که بميزان2سهم مشاع از5سهم 6دانگ آن متعلق به 
محکوم عليه ميرهادی ميرقاسمی ميباشد واعيان احداثی درعرصه مذکور بصورت1طبقه با مصالح بنایی قدیمی پنجره های آهنی درب ورودی 
فلزی سقف شيروانی بمساحت حدود80متر مربع وقدمت ساختمان براساس ظاهرفيزیکی حدودا 40سال تخمين ومتصورميگردد4-حدود 
مشخصات ملک:شماا بطول8/90متربه خيابان ميرکریم شرقا بطول 13/40متربه قطعه اشخاص جنوبا بطول5/35متربه قطعه اشخاص وغربا 
در2قسمت بطولهای 5/80و8/60متربه قطعه مجاورميباشد5-منصوبات دارای انشعابات آب وبرق وگاز ميباشد6-اظهار نظر کارشناسی:باعنایت 
به بررسيهای بعمل آمده بلحاظ موقعيت مکانی وزمانی نوع کاربری قدمت ساختمان نوع مصالح امتيازات وانشعابات بافرض عدم منع بلحاظ 
واگذاری به غير وقابل انتقال وصرف نظر ازاحراز مالکيت وانتساب آن به اشخاص حقيقی وحقوقی وفارغ ازهرگونه دیون وتعهدات احتمالی به 
نهادهای قانونی ارزش 2سهم مشاع از5سهم 6دانگ عرصه واعيان با احتساب اعيانی موجود وامتيازات منصوبات جمعا بمبلغ1/850/000/000ریال 
معادلف یکصدوهشتاد وپنج ميليون تومان تعيين وتقویم ميگردد زمان مزایده روزسه شنبه مورخه1397/10/06ساعت11الی12مکان مزایده 
دفترشعبه سوم اجرای مدنی گرگان )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعيين گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که 
بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ مورد پيشنهاد را نقدا” به حساب دادگستری واریز ومابقی 
آن را ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز وقبض واریز شده را تحویل دایره اجرا نماید درغيراینصورت وفق ماده129قانون 
اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبين خرید ميتوانند یکهفته قبل 
ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ملک توقيف شده بازدید نمایند4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایيد صحت مزایده ازناحيه 
دادگاه صادر کننده اجرائيه خواهد بود درصورت عدم تایيد صحت مزایده این اجرا مسئوليتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده 
عودت ميشود5-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد6-

کليه هزینه های نقل وانتقال ملک اعم ازماليات عوارض وهزینه های دفترخانه وغيره بعهده برنده مزایده ميباشد.
599-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی گرگان-عادلی

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم حبيبه نعمتی فرزند نعمت بشرح درخواستی که بکاسه97/4002-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده 
واعام داشته که  نعمت نعمتی فرزند عبداه  بشماره شناسنامه826صادره ازورزقان درتاریخ5 /93/11دراقامتگاه دائمی خود شهرستان کاله  
فوت نموده و وراث حين الفوت وی عبارتنداز1-خدیجه اصغریان ف ابراهيم کدملی5679823284ت ت1323همسرمتوفی2-حبيبه نعمتی ف 
نعمت کدملی5679827093ت ت 1342 دخترمتوفی3-فاطمه نعمتی ف نعمت کدملی5679315831ت ت1345دخترمتوفی4-زهرا نعمتی 
ف نعمت کدمل�ی 4869641763ت ت1351دخترمتوفی5-مریم نعمتی ف نعمت کدمل�ی4869894653ت ت1355دخترمتوفی6-زهره 
نعمتی ف نعمت کدملی4869658355ت ت1357دخترمتوفی7-راضيه نعمتی ف نعمت کدملی 4869688638ت ت1361دخترمتوفی8-
علی نعمتی ف نعمت کدملی 486905368ت ت1349پس�رمتوفی واغير اینک ش�ورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
یکنوبت آگهی مينماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصيت نامه ای از متوفی نزد اوميباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه 

وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 561-رئيس شعبه3شورای حل اختاف شهرستان کاله-کيخا 

آگهی درخواست حصر وراثت
  خانم سيده صفيه سادات فرزند سيدمحمدعلی بشرح درخواستی که بکاسه970700-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت 
نموده واعام داشته که رضا تاجيک بيارجمندی فرزندمحمد بشماره شناسنامه 2581 صادره ازگرگان-سرخنکاته  درتاریخ97/9/14دراقامتگاه 
دائمی خود شهرستان گرگان-سرخنکاته فوت نموده وورثه/ وراث حين الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-سيده صفيه سادات ف سيدمحمد 
علی ش ش25همس�رمرحوم2-رقيه تاجيک بيارجمندی ف رضا ش ش2111518828دخترمرحوم3-علی تاجيک بيارجمندی ف رضا ش ش  
2110742437پسرمرحوم واغير اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مينماید تاهرکس اعتراضی دارد 

ویاوصيت نامه ای از متوفی نزد اوميباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 589-عضوشعبه10 شورای حل اختاف شهرستان گرگان 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609981770200418  بایگانی شماره شناسنامه 960427  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان کردکوی تصميم نهایی   
شماره 9709971770200878  خواهان: آقای سيد  کامران بنی هاشمی فرزند مجيد با وکالت آقای ميثم روشندل فرزند عليرضا  به نشانی 
استان گلستان  شهرستان گرگان شهر گرگان خيابان وليعصر بين عدالت   6 و 8  پاساژ قابوسيه طبقه دوم پاک 77  دفتر  وکالت و  آقای 
عليرضا روشندل   فرزند محمد به نشانی استان گلستان شهرستان  گرگان شهر گرگان عدالت 89  مقابل بن بست بروجردی  مجتمع ققنوس 
طبقه اول خواندگان: 1. بانک مسکن به نشانی استان تهران شهرستان تهران   شهر تهران  خيابان  کریم خان زند نبش خيابان شهيد حسينی 
ساختمان بانک  مسکن اداره کل حقوقی  2. آقای نغمه محبوب فرزند سهراب  2. آقای ایمان   محبوب فرزند سهراب همگی به نشانی  4. خانم 
طاهر سادات بنی هاشم فرزند مجيد   به نشانی گلستان کردکوی و اغوز    کوچه نصرالدین بنی هاشم  منزل سيد آقا بنی هاشم خواسته ها: 
1.  الزام به تنظيم  سند رسمی ملک با حفظ  حقوق مرتهن  2.  اثبات وقوع بيع  رای دادگاه  در خصوص دادخواست  آقایان عليرضا روشندل 
و ميثم روشندل   به  وکالت از آقای کامران بنی هاشمی فرزند مجيد به طرفيت  خانم ها 1. طاهر سادات بنی هاشمی فرزند مجيد  2. نغمه 
محبوب فرزند سهراب   3.  آقای ایمان محبوب فرزند سهراب  4.  بانک مسکن شعبه کردکوی  به خواسته  1. اثبات صحت و اصالت مبایعه 
نامه تاریخ 1391/03/16، 2. الزام خواندگان ردیف های اول و دوم و س�وم و راث مرحوم س�هراب  محبوب به انتقال سند رسمی پاک 11824 
فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی  شده از 9382 فرعی از اصلی  مذکور بخش دو حوزه ثبت کردکوی با حفظ حقوق  بانک مرتهن بنام خواهان 
به انضمام کليه خسارات دادرسی  اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله بدین توضيح که و کيل خواهان بيان داشته به دالت مندرجات سند عا 
دی )مبایعه نامه( 1394/03/16 تنظيمی مشاور  اماک شماره 17 کردکوی از سوی مورث خواندگان اول الی سوم تماميت  ششدانگ یک واحد 
آپارتمان  واقع ... در طبقه دوم   دارای پاک  شماره 11824  فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی  شده از  9382 فعی از اصلی  مذکور بخش دو 
حوزه ثبت  کردکوی موضوع سند مالکيت ثبت شده تحت شماره 19646  صف حه 109  دفتر ا ماک شماره 125 با لحاظ حقوق بانک )خوانده  
ردیف چهارم( مرتهن به موکل  واگذار ش�ده اس�ت در حاليکه طبق بند 1 -4  از ماده 4 قرارداد مقرر بوده تا فروشنده در تاریخ 1391/03/20 
در دفتر اسناد رسمی شماره 23 کردکوی مورد معامله را رسما به نام خریدار  انتقال  دهد اما به آن عمل نمی شود تقاضای رسيدگی  و صدور 
حکم به اثبات صحت و اصالت مبایعه نامه تاریخ 13914/03/16 و الزام خواندگان ردیف  های اول و دوم و سوم وراث مرحوم سهراب محبوب به 
ان تقال  سند رسمی پاک 11824  فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی  شده از 9382 فرعی از اصلی مذکور بخش دو حوزه ثبت کردکوی با حفظ 
حقوق بانک مرتهن بابت اصل خواسته نام خواهان به انضمام کليه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی   حق الوکاله مورد است دعاست  
پس از استعام  های ازم دادگاه در را ستای تقاضای خواهان قرار استماع و  گو اهی مسجلين ذیل مبایعه نامه را صادر که  در جلسه استماع 
گواهی مستجلين ذیل مبایعه  نامه در ص 54  گواه تعرفه در جهت صدق ادعای خواهان اداء گواهی نموده است و  خوانده  ردیف اول در جلسه 
استماع گواهی مسجلين ذیل مبا یعه نامه در دفاع ص57 بيان داشته ادعای برادرم را قبول دارم خواندگان دوم و سوم با  وصف اباغ قانونی 
اخطاریه از  طریق نشر آگهی در روزنامه حمایت شماره 4065  تاریخ 1396/08/27 و ردیف چهارم با وصف  اباغ واقعی اخطاریه در جلسه 
دادگاه حضور نيافته  ایحه ای تقدیم ننموده وکيلی معرفی نکرده اند  دادگاه در راستای تقاضای خواهان قرار ارجاع ا مر به کارشناسی صادر 
کارشناس به  موجب نظریه تاریخ 1397/03/07 ص 62 و 61 اعام نظر نموده است  )... ملک مورد نظر آپارتمان مسکونی   در ید کامران بنی 
ها شمی قرار دارد ( ا  عام نظر نموده است نظریه کارشناس به طرفين اباغ که از هرگونه تعرض  مصون مانده است علی هذا دادگاه با توجه 
به دادخواست و ضمائم پرونده و پذیرش ادعای خواهان از سوی خوانده  ردیف اول و نظریه کارشناس که از هرگونه تعرض مصون مانده است 
و  همچنين پاسخ استعام  های اداره ثبت و دفترخانه شماره  23  کردکوی و با توجه به قواعد »اصاله الصحه« و اصل لزوم قراردادها که قابل ا 
حترام و ازم ااجراء می باشد خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخيص داده فلذا به استناد مواد 10، 183، 219، 220، 221، 338 262، 367 
از قانون مدنی و مواد 198، 257، 303، 503، 515، 519  از قانون آئين دادرسی   دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی ضمن اثبات صحت 
و اصالت مبایعه  نامه تاریخ 1394/03/16 تنظيمی از سوی مورث خواندگان اول الی سوم با خواهان در خصوص ششدانگ یک واحد آپارتمان  
واقع در طبقه دوم دارای پاک ش�ماره 11824  فرعی از 2  اصلی مفروز و مجزی  ش�ده از 9382 فرعی از اصلی مذکور بخش دو حوزه ثبت 
کردکوی موضوع  سند مالکيت ثبت شده تحت شماره 19646  صفحه 109  دفتر اماک شماره 125 با لحاظ حفظ حقوق مرتهن    خواندگان 
ردیف اول تا سوم را ملزم به حضور در دفترخانه  جهت انتقال رسمی پاک 11824  فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی   شده از 9382 فرعی از 
اصلی  مذکور بخش دو  حوزه ثبت کردکوی  با حفظ حقوق  بانک مرتهن و  نيز به پرداخت  هزینه دادرسی  به مبلغ 1/698/040  ریال و پرداخت 
مبلغ 3/000/000   بابت هزینه کارشناسی و  نيز حق الوکاله وکيل  به مبلغ 3/000/000  ریال از باب تسبيب  له خواهان را صادر و ا عام می نماید  
و اما در خصوص خواسته خواهان به طرفيت  خوانده   ردیف چهارم نظر به عدم توجه دعوا نسبت به خوانده  موصوف و اینکه خواهان ادعایی 
نسبت به وی نداشته و صرفا جهت رعایت تشریفات دادرسی وی را طرف دعوی قرار  داده است دادگاه  مستندا به بند 4  ماده 84 و 89  از 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی قرار رد دعوی مطروحه را نسبت به  خوانده  ردیف چهارم را صادر و ا عام می 
نماید. رای صادره در خصوص   خواندگان  ردیف دوم و سوم غيابی و ظرف بيست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای 
مهلت واخواهی  ظرف بيست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان گلستان می باشد و لی نسبت به خوانده  ردیف اول و چهارم 

حضوری و  ظرف بيست روز پس از  اباغ قابل تجدید نظر در   محاکم محترم  تجدید نظر استان  گلستان می با شد. 
293 رئيس شعبه دوم   محاکم عمومی حقوقی شهرستان کردکوی 

دادنامه 
ش�ماره پرونده 275- 4/97   دادنامه: 474- 1397/8/5  مرجع رس�يدگی  کننده: ش�ورای حل اختاف  ش�عبه چهارم آدرس نکا  روبروی  
فرمانداری جنب مرکز بهداشت   مجتمع  شورای حل اختاف  خواهان: حسن خالقی  نسب فرزند بابا  آدرس: مياندرود  روستای  جامخانه  خ 
ثاراله ک ش  محمد خالقی نسب جنب نانوایی باقری م/ش   خوانده : مقصود انوری فرزند عيسی  آدرس: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
رای قاضی شورا  گردشکار   خواهان دادخواستی  به خواسته ذیل به طرفيت  خوانده  تقدیم داشته که پس از  ارجاع به این شعبه و ثبت به 
کاسه فوق  جری تشریفات قانونی  در وقت فوق العاده  شعبه  به تصدی امضا  کننده ذیل تحت نظر قرار گرفت.  با توجه به محتویات پرونده  
و پس از  اخذ نظریه مش�ورتی ا عضای محترم ش�عبه  چهارم ختم رسيدگی  اعام و به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای می نماید. پيرامون 
دعوی آقای حسن  خالقی نسب فرزند   بابا به طرفيت  آقای مقصود انوری فرزند عيسی  به خواسته  مطالبه  و جه یک فقره سفته به مبلغ 
50/000/000  ریال  با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخير تادیه خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه رسيدگی  در شرح خواسته 
و  دایل اثبات آن اظهار  داشت خوانده  جهت پرداخت دین خود مبادرت به صد ور یک فقره سفته به شماره 297320 )سری /پ( به مبلغ 
50/000/000  ریال بدین توضيح که سفته موصوف  در مهلت ده روز مقرر در ماده 280  قانون تجارت واخواست نشده است لذا به موجب مواد 
249 و 280  و 309 قانون تجارت از  مزایای  سند تجاری بهره مند نخواهد شد و صرفا سند عا دی محسوب می شود امضای خوانده  اعامی 
توسط خواهان که خوانده   خوانده  نيز این آدرس را  در تعهدی که به خواهان داده بود ا عام  نموده است شناسایی نشده و به موجب نشر 
آگهی  دعوت ش�د ولی در جلس�ه رس�يدگی  حاضر نشده و ایحه دفاعی نيز ارائه نداده  است لذا با پذیرش دعوی مستندا به مواد 1284  و 
1289  قانون مدنی و مواد 198 و 515  و 519 و 522  قانون آئين دادرسی  در امور مدنی مصوب 1379  حکم به الزام خوانده  به پرداخت وجه 
به  مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 755/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و  خسارت تاخير تادیه از تاریخ 97/5/7  تا زمان 
پرداخت بر مبنای شاخص تورم  بانک مرکزی در حق خواهان صادر و ا عام می شود اجرای احکام  مدنی مکلف است بعد از محاسبه خسارت 
تاخير تادیه در زمان پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی را اخذ کند. این حکم غيابی و ظرف بيست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این 

شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی شهرستان نکا است. 
429 قاضی شعبه  چهارم  شورای حل اختاف شهرستان نکا – حسين  حمزه علی 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9509982766800218  بایگانی 951582  ش�عبه 101 دادگاه  کيفری دو شهرستان  گاليکش 101 جزایی سابق تصميم نهایی   
شماره 9709972764801486   شکات:  1. آقای عباس داودی فرزند  علی به نشانی  استان  گلستان   مينودشت گاليکش  روستای پاسنگ 
باا  2. آقای توزیع  نيروی برق گلستان با  نمایندگی آقای علی فرامرزی پلنگر  فرزند حسين به نشانی  استان گلستان شهرستان گاليکش  
شهر گاليکش خ شریعتی  جنب   فرمانداری متهمين:  1.  آقای اميد داوری فرزند محمد   به نشانی گلستان گاليکش  روستای پاسنگ باا  2.  
آقای محمد داوری فرزند   علی  به نشانی  گلستان  گاليکش  پاسنگ باا  اتهام ها: 1. مزاحمت و ممانعت از حق  2.  تخریب وسایل و تاسيسات 
مورد استفاده عموم شامل سيم کابل برق    گردشکار: پرونده پس از  ارجاع و ثبت در این شعبه و جری تشریفات قانونی  به تصدی امضاء کننده 
ذیل تشکيل و با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در آن ختم رسيدگی    اعام   و به شرح ذیل با استعانت از خداوند متعال و با تکيه بر 
وجدانو شرف به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه  در خصوص ا تهام  آقای محمد داوری   فرزند علی فاقد سایر مشخصات 
به علت عدم حضور در دادسرا و دادگاه  و  عدم توفيق در جلب نامبرده  دائر بر  ارتکاب بزه الف(  تخریب  وسایل و تاسيسات مورد استفاده 
عموم ش�امل س�يم کابل برق  موضوع شکایت ا داره برق شهرستان گليکش ب( مزاحمت و ممانعت از  حق و اتهام  آقای اميد داوری فرزند  
محمد فاقد سایر مشخصات  به  علت عدم حضور در دادسرا و دادگاه در  طول  تحقيق و عدم توفيق در جلب وی دائر بر  ا رتکاب بزه مزاحمت 
و ممانعت از حق موضوع شکایت آقای عباس  داودی فرزند علی  با عنایت به جامع اوراق و  محتویات پرونده و با توجه به 1. شکایت شکات  2. 
گزارش مرجع انتظامی   به شرح صفحه 1 1  پرونده  3. استعام به عمل آمده از بنياد مسکن به شرح صفحه 14 پرونده  4. قرار  معاینه محل و 
تحقيق محلی به شرح صفحه 115 پرونده  و اظهارات  دهيار محل  5. تصاویر  موجود در پرونده  6.  عدم حضور متهمين در جلسات  دادسرا 
و دادگاه جهت دفاع از خود  7. مفاد  کيفرخواست صادره از دادسرا این دادگاه انتساب بزه موصوف  را نسبت به متهمين محرز  تشخيص می 
دهد و به استناد مواد 19 و 18 و 134  از قانون مجازات اسامی  و مواد 687  و 690  از قانون تعزیرات  و  با در نظر گرفتن فقدان سابقه کيفری 
موثر  و پيش بينی اصاح متهيمن متهم ردیف اول را بابت اتهام  ردیف ا لف (به تحمل  سه سال حبس تعزیری  و بابت اتهام ردیف ب( عاوه 
بر رفع مزاحمت و ممانعت به تحمل یک سال حبس تعزیری  محکوم می نمایدو متهم ردیف دوم را عاوه بر رفع مزاحمت و ممانعت  به تحمل  
یکماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز از تاریخ اباغ  واقعی قابل واخواهی در  همين شعبه و پس از آن 

قابل اعتراض و تجدید نظر  در محاکم تجدید نظر ا ستان گلستان می باشد. 
527 دادرس علی  البدل  شعبه 101 دادگاه  کيفری دو شهرستان  گاليکش 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609981775500668  بایگانی 960797  شعبه  دوم دادگاه عمومی بخش خان ببين )101 جزایی سابق( تصميم نهایی   شماره  
970971775501076  ش�کات:  1. آقای بنيامين  مازندرانی  فرزند علی  اکبر  به نش�انی ا س�تان گلس�تان اس�تان گلستان استان گلستان  
شهرستان  گرگان  شهر  گرگان شهرک امام کوچه 23 مجتمع سام واحد 8 ،  2. خانم طيبه طالبا فرزند قنبرعلی  به نشانی ا ستان گلستان  
شهرستان گرگان شهر گرگان شهرک امام پيمان 23 مجتمع سام طبقه 3 واحد 8 منزل بنيامين مازندرانی  متهم: آقای عليرضا  بيانی فرزند 
جعفر  به نشانی استان البرز  شهرستان کرج  کرج  خيابان فردیس   واریان شهر بلوار اميرکبير  خيابان پامچال  پامچال 3 پاک 13  طبقه سوم 
واحد  6   اتهام ها: 1.  تخریب تلفن همراه  2.  ضرب و جرح  عمدی گردشکار: در این پرونده  آقای مازندرانی  و خانم طالبا شکایتی عليه مالک  
یک دس�تگاه خودرو دائر به تخریب موبایل  و ضرب و جرح عمدی   مطرح نمودند دادگاه از ش�هود ایشان تحقيق نمود و نسبت به استعام 
در خصوص ما لک وسيله نقليه اقدام نموده نهایتا  متهم در  آدرس استعام شده  مورد شناسایی واقع نگردید و از طریق   نشر آگهی احضار  
شد و دادگاه به شرح ذیل  مبادرت به اصدار رای  نمود . رای دادگاه در خصوص  اتهام آقای عليرضا بيانی فرزند جعفر فاقد تامين کيفری و  
مشخصات بيشتر دائر به ایراد ضرب عمدی فاقد آثار  موضوع  شکایت  آقای بنيامين    مازندرانی و خانم طيبه طالبا با این توضيح که شکات 
عنوان داشتند که راننده یک دستگاه خودرو 206  مبادرت به انجام حرکات نمایشی با خودرو خویش در جلوی خودرو ایشان نموده النهایه 
شکات پس از رسيدن  به  خان به بين نيست  به پياده  شدن از خودرو و تذکر به ایشان اقدام می نماید که متهم  از خودرو پياده شده و ایشان 
را مورد ضرب  قرار داده است نهایتا دادگاه  نسبت به استعام در خصوص مالک  خودرو اقدام نمود  که مشخصات گردید مالک خودرو مزبور  
متهم فوق ااشاره می با شد دادگاه با ماحظه جميع اوراق و محتویات پرونده   اعم  از  شکایت  شاکيو مفاد اظهارات مطلعين که حکایت از 
آن دارد که متهم  شکات را مورد ضرب قرار داده است و النهایه عدم حضور   متهم  در   دادگاه و دفاع از خود علی رغم اباغ قانونی بزهکاری 
ایشان را محرز  دانسته و مستندا  به ماده 567  قانون مجازات اسامی نامبرده را به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه هفت محکوم  
می نماید. رای صادره غيابی محس�وب و ظرف بيس�ت روز از اباغ قابل واخواهی در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان گلستان می باشد و اما در خصوص  اتهامات دیگر نامبرده دائر بر تخریب تلفن همراه  و ایراد ضرب 
و جرح  عمدی با ا ثار  دادگاه  با ماحظه جميع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه  اوا شاکی  عليرغم اباغ  دليلی بر مالکيت  تلفن همراه  
ادعایی ارائه  ننموده و ذی نفعی ایشان و نتيجتا وقوع بزه نسبت به ایشان احراز نمی گردد  ثانيا حسب مفاد گواهی پزشکی قانونی  آثاری در 
خصوص  ایراد  ضرب و جرح   یافت نگردیده  است و ثالثا  دليل دیگری نيز در این خصوص  ارائه و یافت نگردیده است لذا با  تمسک  به اصل 
برائت و مستندا به مواد 4 و 265 و 340  قانون آئين دادرسی کيفری قرار منع  تعقيب متهم  در این خصوص اصدار  می یابد رای صادره در ا 
ین خصوص   حضوری محسوب و ظرف بيست روز از  اباغ قابل تجدید نظر خواهی در  محاکم محترم  تجدید نظر استان گلستان می باشد. 
496 رئيس شعبه دوم دادگاه عمومی خان ببين 

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9709980056000612  بایگان�ی 970738  دادگاه خانواده شهرس�تان گرگان 3 خانواده قدیم تصميم نهایی  ش�ماره 
9709970056001006  خواهان ها:  1. آقای فرهاد اربابی فرزند حس�ين به نش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان  گرگان  گرگان قرق 
فردوس 20 منزل ش�خصی  2.  آقای فرید اربابی  فرزند  حس�ين به نش�انی اس�تان گلستان شهرس�تان  گرگان گرگان  قرق  فردوس 
20 منزل ش�خصی خواندگان:  1.  خانم ام البنين  مقصودلو  فرزند رمضانعلی به نش�انی ا س�تان  گلس�تان  شهرس�تان  گرگان ش�هر 
س�رخنکاته  مس�جد جامع منزل نوروز علی  خياط  2.  آقای اداره  ثبت احوال گرگان به نش�انی اس�تان گلستان شهرستان گرگان  
ش�هر گرگان  ميدان وليعصر   اداره ثبت احوال گرگان  3. آقای حس�ين اربابی  فرزند فقير محمد به نش�انی مجهول المکان  خواسته: 
اثبات نسب  رای دادگاه در  خصوص  دادخواست خواهان ها  فرهاد اربابی -   فرید اربابی به طرفيت  خواندگان اداره به اتهام ا حوال 
گرگان -  حسين اربابی -  ام البنين مقصودلو  به خواسته صدور حکم به اثبات نسب از باب مقدمه باید بيان   داشت که: یکی از مهم  
ترین مباحث مطرح ش�ده در حقوق خانواده  بحث  »نس�ب« است چرا که وجود یک رابطه نسبی آثار و تکاليفی متعددی را ایجاد می 
کند:از جمله ی آنها:  نس�ب موجب ارث اس�ت که در   ماده 861 قانون مدنی بيان شده که: موجب ارث  دو امر است نسب و سبب هم 
چنين موضوع الزام به انفاق از س�وی اقارب نس�بی نس�بت  به اشخاصی که  در وضعيت  معيش�تی  خود دچار مضيقه هستند  که در 
این خصوص  ماده 1195  الی 1206  قانون مدنی به تفصيل آنها را بيان کرده  است. موضوع  دیگری که ارتباط مستقيم با نسب   دارد  
موانع  نکاح اس�ت چرا که مطابق ما ده 1045  قانون مذکور نکاح با برخی اقارب نس�بی ممنوع و باطل می باشد به ترتيب اهميت نفی 
یا اثبات نس�ب  مش�خص می گردد نسب در لغت به معنای پيوند پدری و  نياکان پدری است و در فوائد ااصول  در مورد نسب نوشته 
اند »ان النس�به  عباره  عن العلقه و الریط الحاصل من قيام احدی المقوات  التس�ع بموضوعاتها«   و  در اصطاح حقوقی نيز عبارت 
است از: »رابطه خویشاوندی   بين دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص  ثالثی باشند و به تعبير دیگر نسب  عاقه 
ای  است بين دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخصی  ثالثی   حادث شود« نسب به  معنای  خاص را نيز 
رابطه پدر فرزندی یا  مادر فرزندی  و رابطه طبيعی و خونی  ميان دو نفر است  که یکی بطور  مستقيم و بدون واسطه از صلب یا بطن 
دیگری به دنيا آمده اس�ت. جهت   اثبات نس�ب مش�روع ابتداء با ید رابطه زوجيت بين پدرو مادر ادعایی اثباتگردد زیرا وجود رابطه 
زوجيت هنگام انعقاد نطفه ش�رط  نس�ب مش�روع تعلقی می گردد همچنين شخص باید اثبات نماید که  رابطه نسبی ميان او  و پدر و 
مادر ادعایی وجود دارد و در اثبات نس�ب مادری باید ثابت ش�ود اوا: زنی که به عنوان مادر معرفی ش�ده فرزندی به دنيا آورده است 
ثانيا این فرزند همان طفل است که ا ثبات نسب او مورد نظر است اولين را ه اثبات نسب تمسک به اماره فراش می باشد اماره فراش 
یا ابوت: در اصطاح حقوقی عبارت است از اینکه طفلی که زن شوهرداری به دنيا آمده است فرزند  شوهر تلقی می شود و ملحق به 
اوس�ت اصطاح ا ماره فراش از حدیث نبوی )ص(   »الولد للفراش و للعاهر الحجر« گرفته ش�ده اس�ت. در حقوق ایران قاعده یا اماره 
فراش مبتنی بر  دو ماده 1158 و  1159  قانون مدنی ا ست و ماده 1322  نيز صریحا آن را  جزء امارات قانونی آورده است اجرای اماره 
فراش هنگامی اس�ت که اوا:  بين زوجين نزدیکی واقع ش�ده باش�د ثانيا: از تاریخ  نزدیکی تا زمان تولد فرزند    کم تر از  شش ماه و 
بيشتر از ده ماه نگذشته باشد به هر تقدیر با عنایت به محتویات پرونده  نظر به اینکه احد از  خواندگان   خانم  به ام المبنين  مقصود 
لونس�ب خواهان را به عنوان فرزندان خود تایيد  نموده لذا دادگاه به اس�تناد مواد 1259  ، 1275 و 1273  قانون مدنی و با توجه به 
نظر قاضی مش�اور دعوی خواهان را ثابت تش�خيص  داده و حکم به نسب خواهان ها نسبت به خانم  به ام ا لبنين  مقصودلو با  شماره 
شناسنامه 2648  صادره از گرگان متولد 1351/04/30 به عنوان مادر و حسين اربابی فاقد شناسنامه به عنوان پدر  صادر و اعام می 
نماید و در خصوص  دادخواس�ت خواهان ها به طرفيت  ثبت احوال شهرس�تان گرگان  به خواس�ته ابطال شناسنامه و الزام اداره ثبت 
احوال به صدور  شناس�نامه با عنایت به اینکه موضوع پرونده از موضوعات و عناوین ا حصا ش�ده در ماده چهار قانون حمایت خانواده 
مصوب 1391 نمی باش�د  و این دادگاه  صاحيت رس�يدگی   به این دعوی را ندارد لذا قرار عدم صاحيت این دادگاه را به ا عتبار  و 
شایستگی دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر و ا عام می نماید. رای  صادره  نسبت به ام البنين مقصودلو نسب مستندا به مواد 230 
، 334، 336  قانون آئين دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقاب  حضوری و با توجه به اقرار خواندگان رای قطعی است و نسبت 

به حسين اربابی غيابی و  قابل واخواهی و سپس قابل تجدید نظر می باشد. 
549 رئيس شعبه اول  دادگاه خانواده گرگان 

17- حصروراثت
خانم محبوبه ضياء عزیزی فرزند ماش�االه دارای شناس�نامه 491 شرح دادخواست ش�ماره 439- 74-97  مورخ 1397/9/21 توضيح 
داده ش�ادروان طاهره ضياء عزیزی فرزند محمد بشناس�نامه 178 در تاریخ 96/5/30 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حين الفوت 
وی عبارتن�د از : 1- عل�ی ضياء عزیزی فرزند ماش�االه ش.ش 232 متولد 1338 فرزند متوفی. 2- فاطمه ضياء عزیزی فرزند ماش�اله 
ش.ش 491 متول�د 1340 فرزن�د متوف�ی. 3- عفت ضياء عزیزی فرزند ماش�االه ش.ش 668 متولد 1343 فرزن�د متوفی. 4- معصومه 
ضياء عزیزی فرزند ماش�االه ش.ش 830 متولد 1345 فرزند متوفی. 5- محبوبه ضياءعزیزی فرزند ماش�االه ش.ش 988 متولد 1349 
فرزند متوفی. 6- صدیقه ضياء عزیزی فرزند ماشااله ش.ش 1238 متولد 1351 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثيراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصيت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه 
از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصيت نامه ای جز رس�می و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
439 شورای حل اختاف شماره 14 شهرستان کرمان

18- حصروراثت
اقای غامرضا ابراهيمی فرزند عوض دارای شناس�نامه 237 ش�رح دادخواست ش�ماره 701 مورخ 1397/9/24 توضيح داده شادروان 
عليرضا ابراهيمی فرزند غامرضا بشناسنامه 15994 در تاریخ 1397/9/5 در شهر کرمان فوت شده و وراث حين الفوت وی عبارتند 
از : 1- غامرضا ابراهيمی فرزند عوض متولد 1334 ش.ش 237 صادره از بم – سروس�تان پدر متوفی. 2- خدیجه سروس�تانی فرزند 
سيدموس�ی متول�د 1341 ش.ش 2 صادره از بم – سروس�تان مادر متوفی. 3- س�وگند ابراهيمی فرزند عليرض�ا متولد 1380 ش.ش 
2981267612 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- مهدی ابراهيمی فرزند عليرضا متولد 1382 ش.ش 2981523449 صادره از کرمان 
فرزن�د متوفی. 5- مهيار ابراهيمی فرزند عليرضا متولد 1394 ش.ش 2982996911 صادره از کرمان فرزند متوفی. تعداد وراث 5 نفر 
می باش�ند.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصيت نامه ای 
از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر 

وصيت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
701 شورای حل اختاف شماره 11 شهرستان کرمان

19- دادنامه
پرونده کاسه 9609983468400535 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان تصميم نهایی شماره 9609973468401275 
خواهان : بانک ملت اس�تان کرمان به نمایندگی آقای محمدحس�ين سبزواری با وکالت خانم الهه مهدی زاده گوهری فرزند رسول به 
نش�انی راور بلوار پروفس�ور یحيی کمالی پور روبروی مدرس�ه راهنمایی ش�بانه روزی زینب کبری جنب کوچه شماره 9 دفتر وکالت 
عبدالمهدی کریمی نيک چترودی و  آقای عبدالحميد کریمی نيک چترودی فرزند محمد به نش�انی اس�تان کرمان- شهرستان راور- 
راور بلوار پروفس�ور یحيی کمالی پور روبروی مدرس�ه راهنمایی ش�بانه روزی زینب کبری جنب کوچه ش�ماره 9 خواندگان 1- خانم 
کبری ش�عبانی فرزند عوض به نش�انی کرمان-  سه راه جوپاری شهرک احمدآباد 2- اقای اميرحسين علی پور فرزند حسن به نشانی 
کرمان- خيابان امام حس�ين پ 245 ، 3- آقای داریوش س�يدی فرزند حسين به نشانی کرمان – خ امام خمينی –پ 275 ، 4- خانم 
فاطمه ش�کرانی فرزند عباس به نش�انی کرمان – خيابان ش�هاب – خ گلدشت اتحاد س ر خواسته ها : 1- مطالبه وجه بابت 2- تامين 
خواس�ته   گردش�کار : خواهان دادخواس�تی به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقدیم داش�ته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کاس�ه فوق جری تش�ریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای ش�ورا نظریه مشورتی خود را کتبا 
اع�ام داش�ته، لذا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�يدگی را اعام و به ش�رح آتی مبادرت به ص�دور رای می گردد رای 
قاضی شورا در خصوص دادخواست بانک ملت با وکالت 1- عبدالمهدی کریمی نيک فرزند محمد و 2- خانم الهه مهدی زاده گوهری 
فرزند رس�ول به طرفيت خواندگان 1- خانم فاطمه ش�کرانی فرزند عباس 2- داریوش س�يدی فرزند حسين 3- خانم کبری شعبانی 
فرزند عوض 4- اميرحس�ين علی پور فرزند حس�ن به خواس�ته مطالبه مبلغ 92/426/603 وجه نقد بابت تسهيات معوقه و خسارت 
وارده اعم از تاخير و تادیه به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی و هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکيل بانک ملت بدین نحو خوانده مذکور 
طی قرارداد منعقده از بانک ملت عس�کری تس�هيات دریافت نموده اس�ت و در سررس�يد معلوم از پرداخت آن استنکاف ورزیده و 
خوانده ردیف دوم و س�وم و چهارم ضامن وی ش�ده است و تعهد پرداخت نموده اند لذا ش�ورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر 
مصدق قرارداد و اینکه خواندگان عليرغم اباغ قانونی در جلس�ه رس�يدگی ش�ورا حاضرنشده اند و ایحه ای نيز ارسال ننموده اند و 
دليل و مدرکی دال بر پرداخت وجه مذکور را ارائه ننموده اند لذا ش�ورا دعوی خواهان را ثابت تش�خيص و به استناد ماده 198 و 519 
و 522 قان�ون آیين دادرس�ی مدنی و ماده 403 قانون تج�ارت و ماده 2030 و 226 قانون مدنی حک�م محکوميت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 92/426/603 ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام خس�ارت تاخير و تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای 
کامل حکم و پرداخت مبلغ 3/730/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می 
گردد رای صادره غيابی محس�وب و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همين ش�ورا و س�پس ظرف مدت 20 روز دیگر قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان کرمان می باشد.
535 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان 

آگهی اباغ وقت رسيدگی ودادخواست وضمائم به سيدمهدی موسوی ف سيدرضا وميرزا آقا 
شفيع

   خواهان محمدعلی فغانی دادخواستی بطرفيت خوانده حسن جعفری وغيره به خواسته اعتراض ثالث اصلی مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبش�ماره پرونده کاس�ه9609981720400261 بایگانی960263/شعبه4شورای حل اختاف مجتمع شهيد قدوسی شهرستان گرگان ثبت 
ووقت رسيدگی مورخ1397/10/29ساعت9تعيين دروقت مقرر فوق جهت استماع گواهی گواهان ذیل قولنامه92/08/05به اسامی)محمدصالح 
صالحی وعلی فرهنگی(دراین شعبه حاضرشوید ضمنا وقت رسيدگی بتاریخ1397/10/17ساعت9صبح باطل شده است)کان لم یکن تلقی 
ميگردد(که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیين دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان)سيدمهدی موسوی 
ف س�يدرضا وميرزا آقا ش�فيع ف سيدآقا(ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثيراانتشار آگهی ميگردد تا خوانده ظرف 
یکماه پس ازتاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
588-مسئول دفترشعبه4شو رای حل اختاف گرگان-خليلی

آگهی مزایده و فروش اموال غير منقول ) بار دوم ( موضوع پرونده 960865 
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرائی فوق محکوم عليه بيژن آموس فرزند اسکندر محکوم به پرداخت مبلغ 620/070/000 ریال در حق محکوم 
له محمد علی آژمند و مبلغ 30/000/000 ریال بابت نيم عشر اجرایی در حق صندوق دولت گردیده که از طرف شخص ثالثی ) فاطمه امينيان 
پور ( یک باب منزل مسکونی به عنوان وثيقه معرفی نموده و در فرجه قانونی محکوم عليه را معرفی ننموده و وثيقه وی ضبط گردیده است 
که مشخصات ملک به شرح ذیل می باشد ملک دارای پاک ثبتی به شماره 31/108 بنام فریبا امينيان پور فرزند عباسعلی واقع در دهدشت 
به آدرس کوی آزادگان کوچه شانزدهم می باشد و ملک فوق عبارت است از شش دانگ عرصه و اعيان یکباب خانه به مساحت عرصه 200 
مترمربع که در قطعه دو بخش 6 کهگيلویه شهر دهدشت واقع شده است در عرصه فوق یکباب ساختمان از مصالح بنایی با کافبندبی به 
زیربنای 120 متر احداث شده است ساختمان دارای نمای سراميک – کف موزایيک – اندود داخلی پاستر گچ می باشد همچنين ملک دارای 
انشعابات آب برق و گاز است و با توجه به موقعيت ملک ارزش کل عرصه و اعيان توسط کارشناس به مبلغ 1/100/000/000 ریال ارزیابی و در 
قبال بدهی محکوم عليه معرفی توقيف و در تاریخ 97/10/06 ساعت 10 صبح در محل وقوع به فروش می رسد قيمت اماک به مبلغ مذکور 
طبق نظر  کارشناس اعام گردیده اماک متعلق به شخصی می باشد که  قيمتی متعارف را پيشنهاد نماید متقاضيان پنج ) 5 روز ( قبل از 

تاریخ فوق الذکر می توانند اماک را به آدرس فوق را مشاهده نمایند .
رئيس شعبه دوم اجرای مدنی دادگستری دهدشت – محمد احمدی پور
آگهی انحال شرکت بتن سازان خرداد با مسئوليت محدود به 

شماره ثبت 458161 و شناسه ملی 14004279196 
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1397/08/30 تصميمات ذیل اتخاذ ش�د : شرکت مذکور در تاریخ 
فوق منحل اعام گردید و حميد زالی به شماره ملی 0060015748 
به س�مت مدیر تصفيه انتخاب گردید. نشانی محل تصفيه: تهران، 
خيابان بهار شمالی، کوچه طباطبایی، بن بست فيروز آبادی، پاک 

4، طبقه اول، کدپستی 1564668611 می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری تهران )317675(

آگهی تغييرات شرکت پيمان نگين خطوط هفشجان سهامی 
خاص به شماره ثبت 12986 و شناسه ملی 14007460836 

به استناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ 1397/09/05 تصميمات 
ذیل اتخاذ شد : کليه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور بانکی از قبيل 
چک س�فته بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و مهر ش�رکت 

معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال وبختياری اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غيرتجاری شهرکرد )317068(

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب، راه اندازی و تکميل 
تجهيزات موتور خانه و آسانسور و هوا ساز دادگستری شهرستان سيرجان

دادگس�تری کل اس�تان کرمان در نظ�ر دارد مناقصه عموم�ی کاا و خدمات  
خری�د و نصب، راه ان�دازی و تکميل تجهيزات موتور خانه و آسانس�ور و هوا 
س�از دادگستری شهرستان سيرجان به  شماره 200975000000001 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نماید.کليه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا دریافت پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات 
www. از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونيکی دولت )س�تاد( به آدرس
setadiran.ir  انجام خواهد ش�د و ازم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم 
عضوی�ت قبل�ی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریاف�ت گواهی امضای 

الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1397/09/24 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از س�ایت:  ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 
1397/09/26

مهلت زمانی ارائه پيشنهادات:  ساعت 13  روز  یکشنبه  مورخ 1397/10/09 .
زمان باز گشایی پاکات: ساعت 10 روز دوشنبه  مورخ 1397/10/10 .

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بيشتر در خصوص 
اس�ناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: کرمان خيابان عدالت دادگس�تری کل 

استان کرمان دفتر معاونت مالی پشتيبانی وعمرانی تلفن:  31226233/034
اطاعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در س�امانه، مرکز 

تماس 02141934 دفتر ثبت نام: 85193768و 88969737  

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره 
ثبت اسناد و اماک شهرستان رامهرمز که تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضيان محرز گردیده است،لذا مشخصات متقاضيان 
و اماک مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، و گواهی مشعر بر دعوی را به این اداره ارائه نمایند، در ضمن برابر ماده3 قانون مذکور 
صدور سند مالکيت مانع متضرر به دادگاه نخواهد شد. در ضمن مهلت اعتراض به آگهی های اصاحی از تاریخ انتشار یک 
ماه می باشد./ اماک واقع در بخش یک رامهرمز 1.خانم سارا کشاورز فرزند شکراله دارای کدملی 1910154660 بشناسنامه 
15455 صادره از رامهرمز نس�بت به شش�دانگ اعيانی یکبابخانه بمس�احت 231/27 مترمربع قسمتی از پاک 1 فرعی از 
35 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز پش�ت پمپ بنزین عطاف خریداری ش�ده از مالکيت رس�می رباب 

طهماسبی زاده.
2.آا محتشميان فرزند کاظم دارای کدملی 1980429596 بشناسنامه 1980429596 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 28/60 مترمربع قسمتی از پاک 317 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خيابان امام 

مالکيت رسمی و مشاعی متقاضی.
3.آق�ای س�جاد حاجی زاده فرزن�د یارمحمد دارای کدملی 1911788078 بشناس�نامه 5951 صادره از رامهرمز نس�بت به 
موازی 18 حبه مش�اع از 72 حبه  شش�دانگ یکباب مغازه بمس�احت 10/41 مترمربع قس�متی از پاک 434 تا 447 اصلی 
واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز بازار هفده ش�هریور  خریداری ش�ده از مالکيت رس�می ورثه ابراهيم امين 

))عبدالحميد،عبدالمجيد،علی محمد،منصور،هما و مهرانگيز.((
4.آقای محمدمهدی حس�ن پور فرزن�د احمد دارای کدملی 1911152947 بشناس�نامه 533 صادره از رامهرمز نس�بت به 
ششدانگ اعيانی یکباب ساختمان تجاری - مسکونی بمساحت 117/03 مترمربع قسمتی از پاک 1065 اصلی واقع در بخش 

یک رامهرمز به آدرس رامهرمز مالکيت رسمی و مشاعی متقاضی.
5.آقای محمد قرائتی فرزند فرج اله دارای کدملی 4819386816 بشناس�نامه 234 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ 
اعيانی یکبابخانه بمس�احت 240 مترمربع قس�متی از پاک 20 فرعی از 1087 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس 

رامهرمز بلوار معلم مالکيت رسمی و مشاعی متقاضی.
6.آقای سعيد سليمی زاده فرزند خداداد دارای کدملی 5999960576 بشناسنامه 832 صادره از بهمئی نسبت به ششدانگ 
اعيانی یکبابخانه بمساحت 230/11 مترمربع قسمتی از پاک 1104 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز ميدان 

اسدآبادی کوچه شهيد قنواتی مالکيت رسمی و مشاعی متقاضی.
7.آقای بهزاد ممبينی فرزند محمدحسين دارای کدملی 19111155888 بشناسنامه 3 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ 
اعيانی یکبابخانه بمس�احت 149/22 مترمربع قس�متی از پاک 1154 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز 
خيابان منتظری مالکيت رسمی و مشاعی متقاضی.8.آقای سيدعلی ميرسااری فرزند سيدحسن دارای کدملی 1911626795 
بشناسنامه 1 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه یکبابخانه بمساحت 145/75 مترمربع قسمتی از پاک 1168 اصلی 
واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز باغ سميع کوچه عمار یاسر خریداری شده از مالکيت رسمی کليه مالکين عرصه 

بخش یک رامهرمز ورثه ابراهيم امين و غيره.
9.آقای ابوالقاسم مریدزاده فرزند چراغ دارای کدملی 1910073261 بشناسنامه 7321 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ 
عرصه و موازی اعيانی 24 حبه مشاع از 72 حبه یکبابخانه بمساحت 163/13 مترمربع قسمتی از پاک 1201 اصلی واقع در 
بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خيابان شهيد آوینی عرصه خریداری شده از مالکيت رسمی کليه مالکين عرصه بخش 

یک رامهرمز ورثه ابراهيم امين و غيره و اعيان از مالکيت رسمی و مشاعی متقاضی. 
10.آقای ابوالقاسم مریدزاده فرزند چراغ دارای کدملی 1910073261 بشناسنامه 7321 صادره از رامهرمز در موازی اعيانی 24 
حبه مشاع از 72 حبه یکبابخانه بمساحت 280/60 مترمربع قسمتی از پاک 1201 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس 

رامهرمز خيابان شهيد آوینی از مالکيت رسمی و مشاعی متقاضی. اماک واقع در بخش 2 رامهرمز
11.آقای مهمد بهوندی فرزند محمد دارای کدملی 4819571052 بشناسنامه 371 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ عرصه 
یکبابخانه بمساحت 172/65 مترمربع قسمتی از پاک 2 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز انتهای خيابان 

شهيد آرزم  خریداری شده از مالکيت رسمی مجيد نجاتی احدی از ورثه درویشعلی نجاتی.
12.آقای علی کرم عيوضی فرزند بهمن دارای کدملی 4819713213 بشناسنامه 1509 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 133 مترمربع عرصه قسمتی از پاک 2 اصلی و اعيان 3 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به 

آدرس رامهرمز جوی آسياب  خریداری شده از مالکيت رسمی ایران طلوعی احدی از ورثه فرهاد طلوعی.
13.آقای س�يدمحمدصالح موسوی فرزند سيدعلی رحم دارای کدملی 1910134937 بشناسنامه 13483 صادره از رامهرمز 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 200 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس 

رامهرمز طالقانی یک  خریداری شده از مالکيت رسمی ولی اله سرکاکی احدی از ورثه داراب سرکاکی.
14. آقای علی اصغر خواجوی فرزند حسين دارای کدملی 1910200761 بشناسنامه 927 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 33/68 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان  

مالکيت رسمی و مشاعی متقاضی.
15.آقای علی اصغر خواجوی فرزند حسين دارای کدملی 1910200761 بشناسنامه 927 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه بمس�احت 24 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان  

مالکيت رسمی و مشاعی متقاضی.
16.آقای علی اصغر خواجوی فرزند حسين دارای کدملی 1910200761 بشناسنامه 927 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 30/43 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان  

مالکيت رسمی و مشاعی متقاضی.
17.آقای علی اصغر خواجوی فرزند حسين دارای کدملی 1910200761 بشناسنامه 927 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه بمس�احت 24 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان  

مالکيت رسمی و مشاعی متقاضی.
18.آقای علی اصغر خواجوی فرزند حسين دارای کدملی 1910200761 بشناسنامه 927 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 32/64 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان  

مالکيت رسمی و مشاعی متقاضی.
19.آقای غفار جالی فرزند س�ياوش دارای کدملی 4819940880 بشناسنامه 3665 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 171/03 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 نرگس 10  

خریداری شده از مالکيت رسمی درویش دهقان.
20.آق�ای هادی تامرادی منگنان�ی فرزند علی دارای کدملی 4819906151 بشناس�نامه 193 صادره از باغملک نس�بت به 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 199/77 مترمربع قسمتی از پاک 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز4 

بلوار رزمندگان  خریداری شده از مالکيت رسمی مصطفی صحنعلی زاده.
21.آقای رضا محمدی راد فرزند رمضان دارای کدملی 1840172738 بشناسنامه 18554 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ 
عرصه و سه دانگ اعيان یکباب ساختمان بمساحت 265/18 مترمربع قسمتی از پاک 3 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو 

رامهرمز به آدرس رامهرمز روبروی مکينه ثابتی  خریداری شده از مالکيت رسمی شهرداری رامهرمز.
22.آقای س�عيد کردزنگن�ه فرزند عبدالرحيم دارای کدملی 4819812742 بشناس�نامه 88 صادره از باغملک نس�بت به 
شش�دانگ عرصه یکبابخانه بمساحت 284/90 مترمربع قس�متی از پاک 4 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به 

آدرس رامهرمز کوچه شهيد عليرضا احمدی خریداری شده از مالکيت رسمی علی اکبر خواجه هرمزی.
23.موسی کيهان زاده فرزند محسن دارای کدملی 4819387022 بشناسنامه 255 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 9/09 مترمربع قسمتی از پاک 34 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فلکه 
ادهم بازار روز ش�هرداری عرصه خریداری ش�ده از مالکيت رس�می وراث درویش بدخشان – و اعيان از مالکيت شهرداری 

رامهرمز.
24.آقای فریدون زنگنه فرزند خدارحم دارای کدملی 4819527053 بشناسنامه 207 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه بمس�احت 7/92 مترمربع قس�متی از پاک 34 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز 
بازارچه شماره یک شهرداری عرصه خریداری شده از مالکيت رسمی وراث درویش بدخشان – و اعيان از مالکيت شهرداری 

رامهرمز.
25.خانم فاطمه رفيعی فرزند حمداه دارای کدملی 1911111124 بشناسنامه 195 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 96/30 مترمربع قسمتی از پاک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خيابان 

امام  عرصه خریداری شده از مالکيت رسمی ورثه نصراله جعفریان و اعيان از مالکيت رسمی ناصر خالدی.
26.آقای ش�مس اه گرامی نيا فرزند فرامرز دارای کدملی 6009821551 بشناس�نامه 304 صادره از دهدش�ت نس�بت به 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 155/81 مترمربع قسمتی از پاک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به 

آدرس رامهرمز خيابان امام جنب باشگاه پوریا ولی خریداری شده از مالکيت رسمی علی اکبر خواجه هرمزی.
27.آقای نصراه گرامی نيا فرزند فرامرز دارای کدملی 6009821576 بشناسنامه 306 صادره از کهگيلویه نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 154/56 مترمربع قسمتی از پاک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز 

خيابان امام جنب باشگاه پوریا ولی خریداری شده از مالکيت رسمی علی اکبر خواجه هرمزی.
28.آقای فرامرز گرامی نيا فرزند جان محمد دارای کدملی 6009820839 بشناس�نامه 232 صادره از کهگيلویه نس�بت به 
شش�دانگ یکباب ساختمان بمساحت 201/09 مترمربع قس�متی از پاک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به 

آدرس رامهرمز خيابان امام جنب باشگاه پوریا ولی خریداری شده از مالکيت رسمی علی اکبر خواجه هرمزی.
29.آق�ای رحم خ�دا گرامی نيا فرزند فرامرز دارای کدملی 6009821371 بشناس�نامه 286 صادره از کهگيلویه نس�بت به 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 154/59 مترمربع قسمتی از پاک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به 

آدرس رامهرمز خيابان امام جنب باشگاه پوریا ولی خریداری شده از مالکيت رسمی علی اکبر خواجه هرمزی.
30.خانم نس�اء جاویدان فرزند رضا دارای کدملی 4819324330 بشناس�نامه 1028 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ 
عرصه یکبابخانه بمساحت 95/22 مترمربع قسمتی از پاک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز 
خيابان امام جنب باشگاه پوریا ولی خریداری شده از مالکيت رسمی علی اکبر خواجه هرمزی. اماک واقع در بخش 3 رامهرمز
31.خان�م جواهر مائی گنبدی فرزند حس�ين دارای کدملی 4819222643 بشناس�نامه 388 صادره از باغملک نس�بت 
به شش�دانگ عرصه یکبابخانه بمس�احت 199/35 مترمربع قس�متی از پاک 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس 
رامهرمز خيابان امت خریداری ش�ده از مالکيت رس�می منوچهر و مهران دهقان ورثه ابراهي�م دهقان.32.آقای حبيب اله 
مهمدی فرزند یداله دارای کدملی 1910125296 بشناسنامه 12519 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
تجاری – مسکونی بمساحت 70 مترمربع قسمتی از پاک 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز پشت منطقه 
انتظامی  خریداری ش�ده از مالکيت رسمی سيف اله مهمدی.33..آقای نورمحمد طاهریان ثانی فرزند محمد دارای کدملی 
5999599830 بشناس�نامه 1248 صادره از کهگيلویه نس�بت به شش�دانگ عرصه یکبابخانه بمساحت 133/12 مترمربع 
قسمتی از پاک 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز فرخ روز خریداری شده از مالکيت رسمی هرمز شاکری 
بهبهانی احدی از ورثه محمدعلی شاکری بهبهانی.34.آقای احمدرضا آرین مهر فرزند محمدعلی دارای کدملی 1950890538 
بشناسنامه 383 صادره از ماهشهر نسبت به چهار دانگ عرصه یکبابخانه بمساحت 106/35 مترمربع قسمتی از پاک 1 اصلی 

واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی شهيد ترکی خریداری شده از مالکيت رسمی رضا قلی لطفی.
35.جمعيت هال احمر شهرستان رامهرمز دارای شناسه ملی 14000267791 نسبت به ششدانگ عرصه یکباب ساختمان 
بمس�احت 8168/75 مترمربع قس�متی از پاک 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خيابان وليعصر)عج(  

خریداری شده از مالکيت رسمی لطف اله،نصراله و قربانعلی شهرت همگی باغبان بالسویه.
36.آقای بهزاد زنگنه فرزند جعفر دارای کدملی 1911115723 بشناسنامه 17 صادره از رامهرمز نسبت به قسمتی از ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 603/20 مترمربع قسمتی از پاک 1 بخش 3 رامهرمز به آدرس رامهرمز ميدان پليس کوچه شهيد 
حشمت آرا خریداری شده از مالکيت رسمی محمدحسين یوسفی نسبت به 300 و مالکيت رسمی زهرا سعادت نسبت به 

303/20 مترمربع. 
37.آقای فضلعلی طاوری فرزند شکراله دارای کدملی 1910089354 بشناسنامه 8929 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 242/45 مترمربع عرصه قسمتی از پاک 1 اصلی و اعيان 2 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز 
به آدرس رامهرمز خيابان وليعصرعرصه خریداری ش�ده از مالکيت رس�می پرویز اسکندری و اعيان از مالکيت محمدرضا 

فانی دزفولی.
38.آقای امير کردزنگنه فرزند حسن دارای کدملی 1911768972 بشناسنامه 4043 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 310/50 مترمربع قسمتی از پاک 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز دکتر حسابی 8  

خریداری شده از مالکيت رسمی خانم ها ایران و زینب خاتون رجب پور ورثه عبدالمحمد رجب پور.
39.آقای امين کردزنگنه فرزند حس�ن دارای کدملی 1911791011 بشناسنامه 6245 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 220/42 مترمربع قسمتی از پاک 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز دکتر حسابی 8  

خریداری شده از مالکيت رسمی خانم ها ایران و زینب خاتون رجب پور ورثه عبدالمحمد رجب پور.
40.آقای فتحعلی فروز فرزند قنبر دارای کدملی 6009744199 بشناس�نامه 450 صادره از دهدش�ت نس�بت به ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 148/50 مترمربع عرصه قسمتی از پاک 2 اصلی و اعيان 63 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز 
به آدرس رامهرمز بنه س�هراب  عرصه خریداری ش�ده از مالکيت رسمی حسين شهماروندو اعيان از مالکيت رسمی ورثه 

عيسی ابوالفارسی. 
41.آقای محمد بهوندی فرزند محمدعلی دارای کدملی 1841562823 بشناس�نامه 212 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ 
عرصه یکبابخانه بمساحت 192/06 مترمربع قسمتی از پاک 14 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز 

خيابان اسدآبادی  خریداری شده از مالکيت رسمی محمدحسن محنت کش.
42.آقای کریم کردزنگنه فرزند جان محمد دارای کدملی 1840045493 بشناسنامه 5797 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ 
عرصه و پنج دانگ اعيانی یکبابخانه بمس�احت 196/84 مترمربع قس�متی از پاک 14 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه 
رامهرمز به آدرس رامهرمز خيابان دهقان  عرصه خریداری شده از مالکيت رسمی بهنام کایدزاده بهداروندی احدی از ورثه 

بهمن کائدزاده بهداروندی و اعيان از مالکيت تاجماه فرامرزی.
43.خانم مریم پليمی نسب فرزند ابراهيم دارای کدملی 1910085154 بشناسنامه 8509 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ 
عرصه یکبابخانه بمساحت 200/56 مترمربع قسمتی از پاک 44 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز 

روبروی بيمارستان مادر  خریداری شده از مالکيت رسمی احمد بهروزیان.
44.آقای یداله کاظمی فرزند غام دارای کدملی 5999698030 بشناس�نامه 3727 صادره از بهمئی نس�بت به شش�دانگ 
یکبابخانه بمساحت 290/7 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کيمه  خریداری 

شده از مالکيت رسمی نصراله گرامی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/25

باغدار  کفيل اداره ثبت اسناد و اماک رامهرمز م/الف/489/12

))آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و اماک شهرستان رامهرمز ((
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رییس کل دادگس�تری اس�تان فارس گفت: اتهامات 48 
نفر از متهمانی که مشمول اس�تجازه مقام معظم رهبری 
بودند، در شعبه ویژه رس�یدگی به جرایم اخاگران نظام 
اقتص�ادی در این اس�تان مورد رس�یدگی ق�رار گرفت و 
اح�کام و مجازات های اع�دام و حبس های طوانی مدت 

برای آنها صادر شد.

علی القاصی در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان 
فارس اظهار کرد: پس از بهبود نسبی شرایط اقتصادی و مهار قیمت 
ارز مردم انتظار دارند قیمت اقام مختلف نیز کاهش یابد و اثرات این 

ثبات را در کاا های مصرفی روزانه احساس کنند.
وی بر حساسیت دستگاه های متولی در بحث عرضه کاا و همچنین 
نظارت بر قیمت ها توس��ط مسئوان امر تأکید کرد و افزود: شرایط 
اقتصادی امروز جامعه ارتباط مس��تقیم و معن��اداری با میزان وقوع 
جرایم و بروز آسیب های اجتماعی دارد بنابراین ازم است مسئوان 
امور اقتصادی اقدامات خود را در راس��تای پیشگیری از وقوع جرم 

و آسیب های اجتماعی با جدیت و حساسیت بیشتری دنبال کنند.
رییس کل دادگستری استان فارس با اشاره به برگزاری دادگاه های 
اخاگ��ران نظام اقتصادی در این اس��تان، بازتاب ای��ن اقدام را در 
فضای عمومی جامع��ه مثبت ارزیاب��ی کرد و ادامه داد: دس��تگاه 
قضایی در س��طح ملی و مجموعه قضایی اس��تان ثابت کردند که 
آنچ��ه در چارچوب قانون و محدوده اس��تجازه مقام معظم رهبری 
در خصوص مبارزه با اخاگران نظام اقتصادی به مجموعه قضایی 
سپرده شده است به بهترین نحو در سریع ترین زمان ممکن و با دقت 
و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفته است گه این اقدام جهادی، خود 
جنبه پیشگیرانه  موثری در جلوگیری از شکل گیری جرایم و مفاسد 

اقتصادی داشته است.
القاصی با بیان اینکه اتهامات 48 نفر از متهمانی که مش��مول این 
اس��تجازه بودند در شعبه ویژه رس��یدگی به جرایم اخاگران نظام 
اقتصادی در اس��تان فارس مورد رس��یدگی قرار گرفت و احکام و 

مجازات های اعدام و حبس های طوانی مدت برای این افراد صادر 
شد، گفت: سازوکار منظمی در دستورالعمل 35 ماده ای تشکیل این 
دادگاه ها در راس��تای برخورد با این مجرمان تدوین شده است که 
برهمین اساس مدت زمان اعتبار این آیین نامه دو ساله و رسیدگی ها 
خارج از نوبت و به صورت علنی خواه��د بود و احکام صادره نیز در 

موارد غیر از احکام اعدام، قطعی است.
به گزارش میزان، وی صاحیت این دادگاه را عام الشمول خواند و 
تصریح کرد: اتهام مرتکبان اخال در نظام اقتصادی در هر مقام و 

جایگاهی در این دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
رییس کل دادگس��تری اس��تان ف��ارس به ش��اخص کان بودن 
موضوعات مطرح شده در این دادگاه و میزان خسارت وارده با توجه 
به محل ارتکاب جرم و همچنین ایجاد بی نظمی و اخال در نظام 
اقتصادی اش��اره و بیان کرد: آنچه در این دادگاه رسیدگی می شود 
شامل آن دس��ته از جرایمی است که نظم اقتصادی در یک منطقه 

را برهم بزند.
وی همچنین به صاحیت کشوری این دادگاه اشاره و خاطرنشان 
کرد: پرونده های شعبه ویژه توس��ط معاون اول قوه قضاییه ارجاع 
داده می ش��ود و مطابق دس��تورالعمل اعامی خارج از نوبت مورد 

رسیدگی قرار خواهد گرفت.
القاصی در بخش دیگری از س��خنان خود در شورای پیشگیری از 
وقوع جرم استان با اش��اره به اهمیت طرح نظام مراقبت اجتماعی 
دانش آموزان »نماد« اجرای صحیح ای��ن طرح را مقدمه ای برای 
اجرای س��ایر طرح های زیرس��اختی و جلوگیری از آس��یب های 

اجتماعی ارزیابی کرد.
رییس کل دادگستری اس��تان فارس تصریح کرد: اگر در قالب این 
طرح به صورت س��اختاری رفتار های اجتماعی دانش آموزان مورد 
رصد و اصاح قرار گیرد، نیازی به طرح های پیشگیرانه دیگر مانند 

کنترل خشونت نخواهیم داشت. 

رسیدگی به اتهامات 4۸ اخالگر اقتصادی در فارس
رییس کل دادگستری استان اعام کرد

افزایش جمعیت کیفری مانع اجرای 
دقیق برنامه های اصاحی و تربیتی 

 مدیرکل زندان های اس��تان هرمزگان 
گفت: افزایش جمعی��ت کیفری مانعی 
برای اجرای دقیق برنامه های اصاحی 
و تربیتی است. علی استادی در بازدید از 
بازداشتگاه پارس��یان گفت: تاش های 
زیادی برای بازاجتماعی کردن مددجویان در زندان ها انجام می شود 
اما افزایش جمعیت کیفری مانعی بزرگ بر اجرای دقیق و هدفمند 
برنامه های اصاحی و تربیتی است. وی افزود: در قانون ظرفیت های 
خوبی برای کاهش جمعیت کیفری پیش بینی ش��ده است و باید با 
بهره گیری از ظرفیت های قانونی به سمت حبس زدایی حرکت کرد.

بازدید مدیرکل زندان های خراسان 
جنوبی از بازداشتگاه عمومی بیرجند

 مدیرکل زندان های اس��تان خراس��ان 
جنوب��ی از بازداش��تگاه عمومی بیرجند 
بازدید کرد. علی هاش��می ب��ا حضور در 
بازداش��تگاه عمومی بیرجند از اندرزگاه 
زنان بازدید کرد و ب��ا حضور در خوابگاه 
زندانی��ان از نزدی��ک ب��ا آنه��ا ماق��ات و گفت وگو ک��رد و روند 
خدمات رسانی به زندانیان را مورد بررسی قرار داد. وی خدمات رسانی 
به زندانی��ان را نوعی عبادت برش��مرد و افزود: ت��اش برای حل 
مشکات زندانیان لذت بخش اس��ت و هنگامی که این تاش به 
آزادی زندانیان منجر می شود لذت آن مضاعف خواهد بود. مدیرکل 
زندان های استان خراس��ان جنوبی خطاب به زندانیان خاطرنشان 
کرد: مددکاران و کارکنان زندان های استان تمام تاش خود را برای 
حل مشکات قضایی ش��ما انجام می دهند تا زمینه آزادی شما را 
فراهم کنن��د بنابراین همت، تاش و اراده ش��ما می تواند اقدامات 

مددکاران را به ثمر برساند.

عدم بازگشت مددجویان به زندان 
از جمله شاخص های مهم زندانبانی 

 مدیرکل زندان های استان بوشهر گفت: 
از جمله شاخص های مهم زندانبانی، عدم 
بازگشت زندانیان به زندان یا عدم تکرار 
جرم است که ما در این مورد خوب عمل 

کرده ایم.
س��ید قاس��م طباطبایی مهر در نشست تعاملی با س��ازمان قضایی 
نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد نظامی، کاهش جمعیت کیفری 
در زندان نظامیان و کانون اصاح و تربیت را نتیجه همکاری و تعامل 
خوب دانست. وی افزود: ما در زندان های استان بوشهر ضمن اجرای 
برنامه های فرهنگی و تربیتی در بین مددجویان، برای خانواده های 
آنان نیز برنامه های فرهنگی و آموزش��ی متنوعی برگزار می کنیم. 
طباطبایی مهر اظهار کرد: یکی از ش��اخص های مه��م زندانبانی، 
عدم بازگشت زندانیان به زندان ها یا عدم تکرار جرم است که ما در 

زندان های استان بوشهر، در این مورد خوب عمل کرده ایم.

نشست مدیرکل زندان های ایام 
با کارکنان یگان حفاظت

 مدیرکل زندان های اس��تان ایام با کارکنان 
یگان حفاظت زندان های این استان دیدار کرد.

عبدالمجید کش��وری در نشس��تی با کارکنان 
ی��گان حفاظ��ت زندان های اس��تان ایام، بر 
امنیت و حفاظت فیزیکی در زندان ها تأکید کرد 
و فراهم سازی زمینه اصاح و بازپروری زندانیان را از اهم وظایف زندانبانان 
دانست.  وی حفاظت فیزیکی زندان ها را با توجه به بافت فرسوده آنها حائز 
اهمیت خواند و بهره مندی از تکنولوژی و نیروی انسانی کارآمد را به منظور 

ثبات امنیت، موثر ارزیابی کرد. 

پلمپ طافروشی به علت عدم رعایت 
بسته پیشگیرانه حفاظتی و امنیتی 

دادس��تان عمومی و انقاب مرکز استان خراس��ان رضوی از پلمپ یک 
طافروش��ی در مشهد که مورد س��رقت نافرجام قرار گرفته بود، خبر داد 
و گفت: این طافروش��ی به دلیل عدم رعایت بسته پیشگیرانه حفاظتی 
و امنیتی پلمپ ش��د. غامعلی صادقی اظهار کرد: طافروشی که هفته 
گذش��ته مورد س��رقت نافرجام قرار گرفته بود به دلیل عدم رعایت بسته 
پیشگیرانه حفاظتی و امنیتی طافروشی ها روز پنج شنبه مورخ 22 آذرماه 
س��ال جاری پلمپ شد. این مقام قضایی در گفت وگو با میزان افزود: البته 
در وقوع این جرایم عدم توجه به برخی از نکات پیشگیرانه، می تواند باعث 
ایجاد انگیزه در مرتکبین این جرایم شود لذا توجه به پیشگیری های وضعی 

در کاهش این جرایم نقش اساسی را ایفا می کند. 

دستگیری 2 متهم با ادعای اعمال
نفوذ در دادگستری یزد

رییس حفاظت و اطاعات دادگس��تری اس��تان یزد گف��ت: دو متهم که 
با ادعای اعمال نفوذ در دادگس��تری از اف��راد دارای پرونده کاهبرداری 

می کردند، دستگیر شدند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان یزد، غامعلی دهشیری اظهار 
کرد: دو متهم که با ادعای اعمال نفوذ در دادگستری از افراد دارای پرونده 

کاهبرداری می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی اف��زود: در این پرونده یک نفر نقش اصلی را داش��ته و نفر دوم با ارایه 
شماره کارت بانکی در این ماجرا دخیل بوده است، این افراد با این ادعا که 
باید به حس��اب فردی که از او به عنوان قاضی دادگستری یاد می کردند، 
پول واریز کنند، از مالباخته تحت عناوین مختلف پول دریافت می کردند.

نظر به اینک�ه در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی 
مصادی�ق هزینه های اجرایی به صورت تمثیلی بیان ش�ده، 
خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع را در خصوص اینکه 
آیا هزینه های زیر نیز از مصادیق هزینه های یادش�ده است 
یا خیر، اعام کنی�د؟ در صورتی که مال موضوع مزایده حق 
سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش 
سرقفلی اعام کرده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل 
و انتقال س�رقفلی می تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت 
حضور در دفترخانه مطالبه کند؟ عاوه بر آن آیا مالک می تواند 
اعام موافق�ت خود برای فروش س�رقفلی را ب�ه دریافت 
درصدی از مبلغ معامله مشروط کند؟ در صورت مثبت بودن 
پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود؟ آیا منظور از 
هزینه های مندرج در بند 2 م�اده 158 قانون اجرای احکام 
مدنی هزینه هایی است که مس�تند آن سند رسمی است یا 
آنکه اسناد غیررسمی نیز می تواند مبنای کسر این هزینه ها 

از مبلغ معامله باشد؟
وجهی ک��ه مالک در عرف برای واگذاری س��رقفلی به غیر، از مس��تأجر 
خواس��تار می ش��ود، از حیطه هزینه های اجرایی موضوع بند 2 ماده 158 

قانون اجرای احکام مدنی خارج است. 
هزینه هایی مش��مول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی می شود 
که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه ها است بنابراین پرداخت حقوق 
سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی  باشد یا غیررسمی، از شمول 
بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی 

رسیدگی کننده است.

ب�ا توجه ب�ه اینکه بانک ه�ا، مؤسس�ات مال�ی و اعتباری و 
صندوق های قرض الحسنه در قراردادهای منعقده فی مابین 
خود و اش�خاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت 
تعیین شده عاوه بر سود متعلقه به اصل وام، سود جداگانه 
و عاوه بر آن وجه التزام تعیین می کنند، آیا حکم به پرداخت 
س�ود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت 

وجه التزام وجاهت قانونی دارد؟
اوًا با توج��ه به الزامی ب��ودن رعایت مصوبات پول��ی و بانکی بانک 
مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها 
و ب��ا توجه به ماده 10 قان��ون مدنی، قراردادهایی ک��ه در آن مازاد بر 
میزان تعیین ش��ده بانک مرکزی س��ود و جریمه تعیین شده، نسبت به 
مازاد بر میزان تعیین ش��ده در مصوبه بان��ک مرکزی، فاقد اعتبار بوده 
و غیرقابل مطالبه اس��ت. نتیجت��ًا دعاوی مطالبه آنه��ا نیز محکوم به 
بطان است. ثانیًا با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص 
بانک ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال 1381، ماده 15 
قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسس��ات یادشده 

تس��ری دارد و تبصره های آن اس��تثنا نش��ده اس��ت.

اگر تاجر دادخواست اعسار تقدیم کند، دادگاه باید قرار عدم 
استماع صادر کند یا رد دعوی؟

اگرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار رد دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر 
نمی رس��د، با این حال با توجه به اینکه برابر ماده 33 قانون اعسار مصوب 
سال 1313 و ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، اصوًا دادخواست اعسار 
از تاجر قابل پذیرش و استماع نیست بنابراین به نظر می رسد در فرض سؤال 

صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.

اختافات ناش�ی از کار عاوه بر تلف کردن 
وقت دو طرف اخت�اف باعث توقف کار نیز 
می شود. به همین دلیل مرجعی ازم است 

تا به اختافات ناشی از کار رسیدگی کند.

قان��ون کار مراجعی را برای رس��یدگی به اختافات 
ناش��ی از کار پیش بینی ک��رده اس��ت و  کارگران و 
کارفرمایان می توانند برای حل اختافات خود به این 
مراجع رجوع کنند. در این قانون به کسی کارگر گفته 
می ش��ود که در مقابل کاری که انجام می دهد مزد، 
حقوق، مزایا یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از 

کارفرما دریافت  کند. 
کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر 
به درخواس��ت او کاری را انج��ام می دهد همچنین 
نمایندگان کارفرم��ا و کارآموزان نیز مش��مول این 

قانون هستند.
هر گونه اختاف بین کارگر و کارفرما و هر کسی که 
باید از قانون کار پیروی کند باید در مرحله نخس��ت 
از طریق س��ازش، حل و فصل ش��ود و اگر سازش��ی 
اتفاق نیفت��اد، از طری��ق هیات های ح��ل اختاف 
مشکل پیگیری می ش��ود. این موضوع که اعضای 
این هیات ها چگونه به اختافات ناش��ی از روابط کار 
رس��یدگی می کنند و چه اصولی باید رعایت شود، در 

آیین نامه ای از سوی دولت تعیین شده است.
اگر اختافی بین افرادی که تابع قانون کار هس��تند، 
به وجود آمد و آنها نتوانستند از طریق گفت و گو آن را 
برطرف کنند، باید به مراجع حل اختاف کار مراجعه 
کنند. کسی که می خواهد دعوایی را مطرح کند باید 
به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی که کارگاه 

در آن واقع است، رجوع کند.

کارگاه جایی اس��ت که کارگر به درخواست کارفرما 
در برابر دریافت دستمزد در آنجا کار می کند. از قبیل 
موسسات صنعتی، کش��اورزی، معدنی، ساختمانی، 
ترابری، اماکن عمومی و امثال آن. در مورد کارگرانی 
که به مأموری��ت می روند، مح��ل کارگاه اصلی آنها 

ماک است.
اگر محل کار کارگر مش��خص نباشد محل دریافت 
مزد و اگر محل دریافت مزد معلوم نباش��د، در جایی 
که در آنجا قرارداد بسته شده است، باید دعوا را مطرح 
کرد. اگر هیچ کدام از این ها مش��خص نباشد، محل 
اقامت خوانده )کسی که علیه او دعوا مطرح می شود( 

مهم است.
اگر کارگاه در خارج از کشور است اما کارگر و کارفرما 
ایرانی هس��تند، در صورتی که مقررات کشور محل 
کارگاه مورد توافق دو طرف باش��د، آن مقررات اجرا 
خواهد شد. در غیر این صورت مقررات ایران باید اجرا 
ش��ود و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت 
خوانده باید رسیدگی کند. تشخیص اینکه مرجع کدام 
شهر می تواند به دعوای شما رسیدگی کند، به عهده 

خود مرجع رسیدگی کننده است.

 توصیه به کسانی که فرصت ندارند
به گ��زارش کافه حق��وق، اگر ش��ما می خواهید در 
هیات های حل اختاف دعوایی مطرح کنید یا دعوایی 
علیه شما مطرح شده است و فرصت حضور و پیگیری 
این دعاوی را ندارید، می توانید فردی را به جای خود 
مشخص کنید. هر یک از طرفین می توانند فردی را 
به عنوان نماینده تام ااختیار مشخص کنند که باید 
در دفترخانه برگه نمایندگ��ی را امضا کنند یا در یک 

برگه در این خصوص توافق کنند.

اگر در درس��تی این ن��وع نمایندگی توس��ط مرجع 
رس��یدگی کننده تردید ب��ه وجود بیای��د، می تواند از 
فردی که این نمایندگی را داده اس��ت، استعام کند. 
این نماینده تمامی اختیارات ف��رد اصلی را دارد. اگر 
رای از هیات تش��خیص صادر ش��د و نماینده قصد 
اعتراض به رای در هیات حل اختاف را داشت، باید 
اختیار اعتراض به رای در برگه نمایندگیش قید شده 
باشد. اگر این مورد قید نشده باشد، فرد حق اعتراض 

نخواهد داشت.

 چگونه شروع کنید
رس��یدگی به اختافات کار، با تقدیم دادخواست به 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز می ش��ود. پس 
از ارایه دادخواس��ت، دادخواست سریع ثبت می شود. 
برای نوش��تن دادخواس��ت باید دادخواس��ت روی 
برگه های چاپی مخصوص باش��د، به زبان فارس��ی 
نوشته ش��ده و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، 
محل اقامت خواهان )کسی که قصد طرح دعوا دارد( 

باید نوشته شود.
اگر خواهان کارگر باش��د، ش��غل وی و میزان سابقه 
وی در کارگاه هم باید نوشته شود. همچنین نام و نام 
خانوادگی خوانده و محل اقامت وی باید قید شود. در 
صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه اگر باز باشد، 
محل کارگاه اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود. 
همچنین در دادخواس��ت باید موردی که خواس��ته 
دادخواس��ت دهنده است، نوشته ش��ود. عاوه بر آن 

امضا یا اثر انگشت هم باید پای دادخواست باشد.
در صورتی که دادخواست توسط نماینده تام ااختیار 
داده می ش��ود، باید مش��خصات نماین��ده هم روی 
دادخواست قید ش��ود. همچنین باید سندی که ثابت 
می کند که وی نماینده فرد دیگری است نیز ضمیمه 
دادخواست شود. بعد از ثبت دادخواست بر اساس تاریخ 
ثبت دادخواست، دعوا در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.

اگر رسیدگی فوری به یک پرونده به تشخیص رییس 
اداره تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ضروری بود، به آن 
پرونده خارج از نوبت رسیدگی می شود. نباید بین وقت 

رسیدگی و اباغ کمتر از سه روز زمان باشد.

 دعوت نامه
یک نس��خه از دادخواست و پیوس��ت های آن برای 
خواهان و خواندگان به اضافه وقت رسیدگی فرستاده 
خواهد ش��د. اگر امکان داش��ت دادخواست و تاریخ 
رس��یدگی به صورت کتبی و حض��وری به دو طرف 
فرستاده می شود. در غیر این صورت از طریق اخطاریه 
فرستاده می شود. مأمور اباغ باید ظرف دو روز اوراق 

را به دست فرد مورد نظر برساند و رسید بگیرد و خود 
نیز اباغ را گواهی کند. اگر نماینده معرفی شود، اوراق 

باید به وی فرستاده شود.

 جلسه رسیدگی
جلسه رس��یدگی اصل قضیه است؛ این جلسه زمانی 
اس��ت که قرار اس��ت درباره دعوا رای صادر شود. در 
جلسه رس��یدگی دعوت از طرفین الزامی است و باید 
دو طرف دعوا حضور داشته باشند تا از خود دفاع کنند 

یا می توانند نماینده یا ایحه بفرستند.
اگر حضور ش��خص خوانده یا خواهان ازم باشد در 
برگ اخطاریه این مورد قید می ش��ود. اگر خواهان یا 
خوانده در جلس��ه حضور پیدا نکنند، مانع از رسیدگی 
مرجع رس��یدگی نیس��ت و به رس��یدگی خود ادامه 
می ده��د. اگر مرجع رس��یدگی تش��خیص دهد که 
نمی تواند بدون طرفین رای صادر کند، دادخواست را 
ابطال می کند یا برای یک بار جلسه را تجدید می کند.

در هر مورد که نیاز باشد که جلسه تجدید شود، زمان 
جلس��ه کمتر از 15 روز خواهد بود. خواهان می تواند 
ت��ا قبل از پایان رس��یدگی و در هر کدام از جلس��ات 
رسیدگی، میزان خواسته خود یا مبلغ مورد درخواست 

را تغییر دهد یا کم کند.
اگر افزایش مبلغ باش��د باید تا پایان نخستین جلسه 
رسیدگی باشد. در صورت افزایش اگر خوانده بخواهد 
مدارک جدید ارایه دهد، باید جلسه تجدید شود. اگر 
خواهان از دعوایی که مطرح کرده اس��ت، پش��یمان 
شد، مشکلی نیس��ت و می تواند تا قبل از صدور رای 

دادخواست خود را پس بگیرد.

 ایراد در حین رسیدگی
کس��ی که علیه او دعوا طرح ش��ده اس��ت )خوانده( 
می تواند درباره دعوای مطرح شده ایراداتی را مطرح 
کند. زیرا ممکن اس��ت طرح بعضی از دعاوی باعث 

تلف شدن وقت خوانده شود.
خوانده در صورتی که این موارد وجود داش��ته باشد، 
می توان��د به دعوا ای��راد کند: در صورت��ی که مرجع 
رسیدگی کننده صاحیت رس��یدگی به این موضوع 
خاص را نداشته باش��د؛ درباره موضوعی که خواهان 
طرح دع��وا کرده، قبا در مرجع دیگری این موضوع 
مطرح ش��ده و در حال رسیدگی باش��د؛ اگر بر فرض 
دع��وا هم مطرح و رای هم صادر ش��د ام��ا در نتیجه 
آن اثری حاصل نشود؛ مس��أله ای که بر سر آن دعوا 
مطرح است، مشروع نباش��د؛ دعوا قطعی نباشد و به 
عبارت دیگر مورد تردید باشد؛ خواهان در دعوا نفعی 
نداشته و خواهان شایستگی طرح دعوا نداشته باشد، 

مثا دارای بیماری جنون باشد، خوانده می تواند ایراد 
کن��د. خواهان هم می تواند به نماینده طرف مقابل یا 
کسی که به جای وی در جلسه رسیدگی حضور پیدا 

می کند، اعتراض کند.
 طرفین دعوا می توانند حت��ی به اعضای هیات های 
رس��یدگی هم ایراد وارد کنند. اگر همس��ر، فرزند یا 
خود عضو مرجع رسیدگی کننده در دعوای طرح شده 
منفعتی داش��ته باشد یا نماینده یکی از دو طرف دعوا 
باشد؛ اگر عضو مرجع رس��یدگی کننده یا همسر وی 
با یکی از اصحاب دعوا روابط فامیلی داش��ته باشند؛ 
اگر بین عضو مرجع و همس��ر و فرزند وی با یکی از 
اصحاب دعوا، دعوایی مطرح باشد یا در گذشته مطرح 
بوده؛ چنانچه عضو مرج��ع در همان دعوا به عناوین 
دیگر مانند کارشناس، گواه، بازرس و … اظهارنظر 
کرده باش��د و نیز اگر هر ک��دام از طرفین دعوا تحت 
قیمومیت عضو مرجع یا همس��ر یا فرزند وی باش��د 
یا برای آنه��ا کار کند، در صورت وجود هر یک از این 
موارد، مرجع رسیدگی موضوع را به رییس اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اطاع می دهد تا پرونده به مرجع 

دیگری فرستاده شود.

 مرحله آخر، صدور رای
اگر پرونده آماده صدور رای باشد، چه طرفین باشند و 
چه نباشند، مرجع رسیدگی باید رای صادر کند. رای با 
نظر اکثریت اعضای مرجع در همان جلسه رسیدگی 
یا ظرف یک هفته صادر می شود و در برگه ای به نام 

دادنامه برای طرفین فرستاده می شود.

 اعتراض به رای
وقتی رای توسط هیات تشخیص صادر شود، ممکن 
اس��ت هرکدام از طرفین راضی نباشند و گمان کنند 
این گونه به حق خود نمی رسند بنابراین می توانند به 
رای صادرشده ظرف 15 روز اعتراض کنند. در مدت 
سه ماه بعد از صدور رای بر اساس قانون جدید دیوان 
عدالت اداری می توان از رای صادره در دیوان عدالت 
اداری ش��کایت مطرح کرد. عاوه بر این در مواردی 
که هیات حل اختاف در مرحله تجدیدنظر حکم به 
بازگشت کارگر به کار می دهد، اگر کارگر نخواهد به 
کار بازگردد، حقی دارد که کارفرم��ا باید به ازای هر 
سال س��ابقه خدمت کارگر در کارگاه 45 روز حقوق 
و مزایا به وی بپ��ردازد. اگر کارگر بخواهد از این حق 
استفاده کند، باید ظرف یک هفته از تاریخ صدور رای 
دادخواست خود درباره گرفتن این حقوق و مزایا را به 
هیات تشخیص بدهد. این دعوا در هیات تشخیص 

خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

نحوه رسیدگی به اختافات کارگر و کارفرما

گزیده ها

رییس کل دادگس�تری اس�تان گلس�تان در 
بخشنامه ای روسای دادگستری ها را ملکف 
کرد شخصا بر روند اجرای بخشنامه تقسیط 
مهریه و بررس�ی اعس�ار متقاضیان، نظارت 

کنند.

هادی هاشمیان اظهار کرد: در پی بخشنامه رییس 
قوه قضاییه،  به همه حوزه های قضایی استان اعام 
کرده ایم تا بررسی درخواست های تقسیط مهریه افراد 

را در اولویت رسیدگی قرار دهند .
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، 
وی تاکید کرد: روسای دادگستری ها، باید شخصا بر 

روند اجرای این بخشنامه و بررسی اعسار متقاضیان، 
نظارت کنند.

رییس کل دادگستری استان گلستان ابراز امیدواری 
کرد که با اجرای این بخش��نامه، بستر برای آزادی 
زندانیان مهریه فراهم و از زندانی شدن افرادی که به 
دلیل افزایش ناگهانی قیمت سکه در پرداخت مهریه 

دچار مشکل شده اند، جلوگیری شود .
وی افزود: میانگین سنی افرادی که به علت  ناتوانی 
در پرداختن مهریه در استان گلستان زندانی هستند، 

34 سال است .
گفتنی است، مهرماه امس��ال رییس قوه قضاییه در 
پی افزایش غیرمتعارف قیمت سکه در بخشنامه ای 

از رؤسای کل دادگس��تری های استان های سراسر 
کشور خواس��ت ترتیبی اتخاذ ش��ود تا دادگاه ها به 
صورت خارج از نوبت به این پرونده ها رسیدگی کنند 
و مهلت های بازپرداخت سکه را متناسب با وضعیت 
مالی محکومٌ  علیه افزایش دهند تا از زندانی ش��دن 

آنان جلوگیری شود.

 پاکس�ازی جن�گل، مجازات کس�ی که 
درختان جنگلی را ذغال می کرد

رییس کل دادگستری استان گلستان همچنین گفت: 
قاضی جوان گالیکشی، فردی را که درختان جنگلی را 
می برید و به ذغال تبدیل می کرد به پاکسازی پارک 

جنگلی گلستان محکوم کرد.
وی افزود: این فرد مکلف است با همکاری اداره منابع 
طبیعی شهرستان گالیکش، حاشیه  جاده پارک ملی 

گلستان را تمیز کند.
هاشمیان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون این فرد 
باید به س��ه ماه حبس محکوم ش��ود ام��ا از آنجایی 
که فاقد س��ابقه  کیفری اس��ت قاضی او را به اجرای 
خدم��ات عمومی رای��گان در زمین��ه حفظ محیط 

زیست محکوم کرد.
به گفته  رییس کل دادگستری استان گلستان، واحد 
اجرای احکام کیفری و اداره منابع طبیعی شهرستان 

گالیکش بر اجرای این حکم نظارت می کنند.

رییس کل دادگستری استان گلستان طی بخشنامه ای مطرح کرد
تکلیف روسای دادگستری ها نسبت به نظارت بر روند اجرای بخشنامه تقسیط مهریه
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   اجتماعی  

چهره ها

ایجاد خطوط ویژه تاکسیرانی در نوروز 
 مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر 
ته��ران از راه اندازی خط��وط ویژه 
تاکسیرانی برای عید نوروز خبرداد و 
گفت: همچنین و توزیع بس��ته های 
ن��وروزی در بی��ن گردش��گران و 
ش��هروندان ب��ا هماهنگ��ی س��تاد 
گردشگری صورت می گیرد.علیرضا 
قنادان بیان کرد: تمامی س��ازمانهای درگیر در موضوعات خدمت رسانی 
نوروزی تقریبا برنامه ریزی ها و اعتبارات خ��ود را در این خصوص انجام 

داده اند.

48 درصد سالمندان بیمه  نیستند
 مدیرعام��ل صندوق بازنشس��تگی 
کشوری گفت: آمارها نشان می دهد 
درحال حاضر حدود 7/5 تا 9 میلیون 
سالمند در ایران زندگی می کنند که 
48 درصد آنها تحت پوش��ش هیچ 
صندوق بیمه ای نیس��تند. جمش��ید 
تقی زاده افزود: اگر اقدامات ازم در 
خصوص معیشت  و درمان این سالمندان بازنشسته برای سال های آینده 
پیش بینی نشود، سونامی سالمندی مشکات و بحران هایی را به جامعه 
تحمیل خواهد کرد.وی گفت: بیماری های قلبی، عضانی، درد اسکلتی 
و بینایی از جمله بیماری هایی است که بازنشستگان به آن مبتا هستند. 

 جمع آوری مدارس خشتی و گلی 
در سال ۹8

 رییس سازمان نوس��ازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کشور گفت: با توجه 
به رشد سه برابری اعتبارات نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس، این سازمان 
درحال برنامه ریزی برای جمع آوری 
همه مدارس خشتی و ِگلی کشور در 
سال 98 است.مهراه رخشانی مهر 
افزود: همچنین از دیگر اولویت های ما اتمام پروژه های نیمه تمام  در سال 
آینده است. وی با اشاره به این که میانگین فضاهای فیزیکی مدارس در 
کشور حدود 5/2 متر مربع است، گفت: 11استان کشور زیر خط میانگین 

فضای فیزیکی مدارس قرار دارند.

هشدار پلیس به متلک پران ها
فرمانده انتظامی پایتخت گفت: رانندگانی که با متلک پرانی،  مزاحم 
نوامیس مردم شده و هنجارشکنی می کنند،  خودروی آنها  یک ماه 
در توقیف پلیس خواهد ماند. سردار حسین رحیمی همچنین درباره 
اینکه آیا ش��هروندان می توانند ش��ماره خودروهایی که برایش��ان 
مزاحمت ایج��اد کرده اند، به پلیس بدهند، بی��ان کرد: به طور قطع 
مردم باید این کار را انجام دهند، چرا که پلیس ش��ماره ها را بررسی 
کرده و بعد از بررسی صحت اطاعات حتما با رانندگان هنجارشکن 

برخورد ازم را خواهد داشت.

راه اندازی سامانه 
احراز هویت معتادان متجاهر 

معاون مرکز توسعه پیش��گیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
اعام کرد: به زودی س��امانه احراز هویت معتادان متجاهر در مرکز 
غربالگری تهران نصب می شود و اکنون این سامانه در تمام مراکز 
ویژه معتادان متجاهر تهران راه اندازی شده است. فرید براتی سده 
افزود: با کم��ک این س��امانه می توان از طریق تش��خیص عنبیه 
معتادان به هویت آنها پی برد. این سامانه در نیروی انتظامی وجود 
دارد بنابراین مقرر شده تا هماهنگی های ازم بین ناجا و بهزیستی 

برقرار شود تا هزینه ها به حداقل برسد.

کاهش نرخ مهاجرت دانشجویان 
دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی با اشاره به کاهش نرخ مهاجرت 
دانش��جویان گفت: میانگین مهاجرت دانش��جویان در دنیا سه تا 
چهار درصد اس��ت، این درحالی است که در کشور ما نرخ مهاجرت 
دانش��جویان حدود یک درصد اس��ت. محمدرض��ا مخبر دزفولی 
یادآور ش��د: اکنون دانشجویان برتر ما در دانشگاه های داخل درس 
می خوانند. از این تعداد تنها یک درصد در خارج هس��تند که آن هم 
 در 10دانش��گاه برتر دنی��ا تحصیل می کنند. 85درص��د آنها بعد از 

فارغ التحصیل شدن به کشور بازمی گردند.

2سبد جدید حمایتی برای مددجویان
ریی��س کمیته امداد گف��ت: طبق تواف��ق وزارت رفاه و س��ازمان 
هدفمندی، درمرحله اول به تمام افراد تحت پوشش و پشت نوبتی 
ایم کمیته بسته حمایتی کاا اختصاص داده شده و برای کارمندان 
هم به طور متوسط 200هزار تومان پول واریز شده است. سیدپرویز 
فتاح افزود: با توجه به اینکه درخواست ما این بود که تا پایان سال چند 
نوبت پرداخت س��بد کاا تکرار شود، براین اساس نیمه دوم دی ماه 

و نیمه اسفندماه زمان پرداخت سبدهای مرحله دوم و سوم است.

تخریب کارگاه های غیرمجاز پسماند 
رییس اداره محیط زیست شهر تهران با اشاره به تخریب کارگاه های 
غیرمجاز پسماند در منطقه تقی آباد تهران گفت: این پایان کار نیست 
و شهرداری تهران باید هر چه سریع تر نسبت به جمع آوری زباله ها و 
نخاله های به جا مانده اقدام کند.محمدحسین بازگیر اظهار کرد: این 
افراد بخشی از پسماندها را که به آن احتیاج داشتند، جدا می کردند و 
بخشی دیگر را یا آتش می زدند یا بدون هیچ اقدامی رها می کردند. 

این فعالیت آنها سبب ایجاد آلودگی های زیادی می شد.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

حقیقت دین در آیینه امام یازدهم)ع(
به مناسبت فرارسیدن وادت 

گروه
حضرت امام حسن عسکری)ع(  فرهنگی

درمطلب زیر که بصورت جمع 
مناب�ع رس�انه ای  از  آوری 
گردآوری شده است به ابعاد گوناگون شخصیت 

امام یازدهم شیعیان می پردازیم.

عمر با برکت امام حسن عسکری )ع( به سه دوره تقسیم 
می شود؛ دوره اول تا س��یزده سالگی که در مدینه حضور 
داش��تند؛ دوره دوم تا 23 س��الگی که به همراه پدرش در 
 سامرا زندگی می کردند و س��ومین دوره از زندگی ایشان

 6 سال آخر عمرشان است که پس از شهادت پدر، در سامرا 
وایت و رهبری امور شیعیان را در دست گرفتند؛ 6 سالی 
که سختی ها و موانع بس��یاری در پیش روی آن حضرت 
قرار داشت زیرا حاکمان عباسی، محدودیت ها و تنگناهای 
زیادی ب��رای آن امام بزرگوار ایجاد کرده بودند. ش��واهد 
تاریخی نش��ان می دهد که به طور کلی اوضاع و شرایط 
اجتماعی و سیاسی در دهه های اول قرن دوم هجری برای 
اهل بیت )ع( نامس��اعد بوده که این موضوع در مورد امام 
حسن عسکری )ع( هم صدق می کند.  اما در عصری که 
انواع بدعت ها در دین راه یافته و جهل بر افکار سایه افکنده 
بود، امام حسن عس��کری )ع( حقیقت دین را به صورت 
شفاف و روشن برای مردم مطرح کرد. امام حسن عسکری 
مانند سایر اهل بیت پیامبر )ص( از دانشی عمیق و گسترده 

برخوردار بود، به طوری که شعاع های دانش ایشان در همه 
جا گسترده شد. استدال های آن امام در مباحث علمی، 
چنان نافذ و موثر بود که فیلسوف عرب، یعقوب بن اسحاق 
کندی پس از مناظره با آن حضرت، حقیقت را درک کرد 
و کتابی را که در انتقاد از برخی دانس��ته های دینی نوشته 
بود، سوزاند. آن حضرت، تشنگان معرفت را با جرعه های 

گوارای حقیقت سیراب می ساخت.  

 عبادت با تفکر
عبادت، بارزترین جلوه ارتباط انسان با خداست؛ ارتباطی 
که موجب می شود انسان بینش های متعالی کسب کند، 
به عظمت روحی و روانی برس��د، صفای باطن بیابد و به 
خوبی ها و زیبایی ها گرایش پیدا کند. این فضایل، ارمغان 
یک عبادت آگاهانه است. از امام حسن عسکری )ع( نقل 
ش��ده اس��ت که »عبادت در زیاد انجام دادن نماز و روزه 
نیست، بلکه عبادت با تفّکر و اندیشه در قدرت بی منتهای 
خداوند در امور مختلف است.« بر مبنای این سخن، اساس 
عبادت تفّکر، مقصدشناسی و درایت است. این درایت اگر با 
عمل همراه باشد انسان هم راه را طی می کند، هم به مقصد 

می رسد و هم مقصود را به اندازه خود مشاهده می کند. 
از ن��گاه آن حضرت، پرهیزگارترین مردم کس��ی اس��ت 
که سخنی که مستدل نیس��ت را نگوید تا ورع در گفتار و 
نوشتار داشته باشد و در مقام کردار و عمل، فرایض الهی 
را انجام بدهد تا جزء عابدترین مردم عصر خود باش��د، از 

محّرمات بپرهیزد تا جزء زاهدترین مردم عصرش باش��د 
 و بکوش��د تا از گناه نجات پیدا کند. امام حسن عسکری 
علیه الس��ام با منش واا و عظمت اخاقی خاص خود 
دوس��ت و دش��من را ش��یفته می کرد. تاریخ نگاران نقل 
می کنند که: حضرت عس��کری علیه الس��ام به دستور 
متوکل عباسی زندانی ش��د و خلیفه دستور اکید داده بود 
تا با وی به ش��ّدت رفتار ش��ود؛ اّما زندانبان پس از مدتی، 
دل بسته کماات حضرت ش��ده و حتی از نگاه مستقیم 
به چش��مان ایشان از شرم و حیا پرهیز می کرد.  گسترش 
و نیرومندی تش��ّیع در دوران امامت یازدهمین پیشوای 
شیعیان، موجب شده بود دستگاه خافت، امام را در حصر 
نگه دارد و اجازه هیچ گونه فّعالّیتی به وی ندهد. اّما آن امام 
همام از هر فرصتی برای هدایت و رهبری نهضت شیعی 
استفاده می کرد و در همان دوران کوتاه امامتش، کارهای 
بزرگی را به انجام رساند؛ از جمله کوشش های علمی امام، 
ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان مناطق مختلف از طریق 
تعیین نمایندگان و اعزام پیک ها و فرستادن پیام ها بود. از 
جمله فّعالیت های س��ّری سیاسی نیز حمایت و پشتیبانی 
مالی از ش��یعیان، تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر 
مهم شیعه در برابر مشکات و آماده سازی شیعیان برای 
دوران غیب��ت فرزند خود، حضرت مه��دی )عج( بود. در 
 واقع بای��د اذعان کرد ک��ه بس��یاری از فّعالیت های امام 
عسکری )ع(، مصروف آماده ساختن جامعه برای رویارویی 

با دوران غیبت صغرا و پس از آن غیبت کبرا بود.

معاون ارزش��یابی و نظارت سازمان س��ینمایی در واکنش به نامه 
جمعی از سینماگران برای لغو صدور پروانه ساخت، تاکید کرد که 

هر تغییری باید از روال قانونی دنبال شود نه در فضای رسانه ای.
ابراهیم داروغه زاده در واکنش به نامه 200 سینماگر مبنی بر حذف 
پروانه ساخت از فرآیند فیلمسازی به مهر گفت: روال صدور پروانه 
س��اخت در حال حاضر مبتنی بر قانون است و اگر تغییری هم نیاز 

باشد باید روال قانونی خودش را طی کند.
وی ادامه داد: طبعاً واکنش ما به این کنش های رس��انه ای، ضمن 
احت��رام به عزیزانی ک��ه در این روزها در این موض��وع اظهارنظر 
کرده اند، ارجاع موضوع به مج��اری مرتبط با خود در نظام صنفی 

و دولت است.
داروغه زاده فارغ از نامه اخیر س��ینماگران، درب��اره اصل موضوع 
لغو پروانه س��اخت در فرآیند تولید سینمای ایران هم معتقد است: 
اختیاری ش��دن پروانه س��اخت موضوع تازه ای نیست و خاستگاه 
صنفی آن هم نظام تهیه کنندگی در سینمای ایران است. این نظر 
تاکنون چندین نوبت مورد بررسی قرار گرفته و تهیه کنندگان هم 

به فراخور دیدگاه و منافع و موانع آن نظراتشان متفاوت است.
وی افزود: دولت به تس��هیل رویه ها و روزآمدسازی آن ها و حذف 
موارد دست و پاگیر در اجرای قانون معتقد است. با ساماندهی نظام 
تهیه کنندگی و یکپارچه سازی تش��کل های تهیه کنندگان که در 
حال انجام اس��ت، قاعدتاً هم در دولت و هم در تش��کل یکپارچه 
تهیه کنندگی، شیوه ها و ساختارهای مرتبط با نظام تولید که پروانه 

ساخت هم یکی از آن هاست، مورد بحث قرار می گیرد.
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی تاکید کرد:  از هرگونه 

تغییری که به نفع سینمای ایران باشد استقبال خواهیم کرد.

سینما

واکنش داروغه زاده 
به نامه ۲۰۰ سینماگر

مدیرعامل موسسه بهمن سبز از تجهیز و بازسازی سینماهای استقال و بهمن تهران در سال آینده خبر داد.
محمود کاظمی درباره تازه ترین فعالیت های این موسس��ه به سوره سینما گفت: به تازگی تجهیز و بازسازی 
پردیس سینمایی ساحل اصفهان به پایان رس��یده و از چهارشنبه 28 آذر ماه رسماً افتتاح می شود. این مکان 
یک سینمای تک سالنه قدیمی بود که امروزه استقبال مردم فرهنگ دوست اصفهان؛ بهمن سبز را راغب کرد 

تا دومین پردیس سینمایی این شهر را با به روزترین امکانات افتتاح کند.
وی با اشاره به اینکه این پردیس در مجموع 1125 صندلی را شامل می شود، افزود: در حال حاضر این سینما 
9 پرده نمایش دارد که یکی از سالن ها، روباز طراحی شده و فضای رستوران سینمایی مقابل آن با چشم انداز 
سی و سه پل اصفهان محیطی زیبا و در عین حال امن و خانوادگی را برای اهالی این شهر به ارمغان آورده است. 
کاظمی اضافه کرد: ما پیش از این، پردیس چهارباغ اصفهان را در دست داشتیم که از یک سینمای تک سالنه 
به پردیس 5 سالنه تبدیل شد و امروزه محل مناسبی برای برگزاری جشنواره ها و سایر رویدادهای فرهنگی 
اس��ت. در کنار آن پردیس سینمایی س��احل نیز می تواند پاتوق خوبی برای انجام برنامه های فرهنگی شهر 

اصفهان باشد؛ به خصوص که یک سالن چند منظوره نیز برای اجرای تئاتر و کنسرت دارد.
این مدیر فرهنگی در رابطه با سایر پروژه های موسسه بهمن سبز هم خاطرنشان کرد: بهره برداری از مجتمع 
فرهنگی سیاهکل تازه ترین پروژه ای است که امیدوارم تا پایان سال به بهره برداری برسد. برای سال آینده 
نیز در صورت فراهم آوردن شرایط ازم سینماهای تک سالنه استقال و بهمن تهران در دستور کار قرار دارد 

که بناست هر کدام به سینماهایی با ظرفیت 3 سالن تبدیل شوند.

گفت وگو

مراسم تجلیل از عوامل سریال »حوالی پاییز« با حضور علی فروغی مدیر شبکه سه برگزار شد.
علی فروغی مدیر شبکه 3 با بیان اینکه رسانه باید پیام را به مخاطب منتقل کند و عوامل سریال »حوالی 
پاییز« این موفقیت را کس��ب کردند، گفت: این س��ریال خیلی خوب دیده ش��د و حدود 33 درصد مردم 
در تهران این س��ریال را تماش��ا کردند که این رقم در کش��ور به حدود 45 الی 50 درصد می رسد و این 
برای س��ریال 20 قسمتی یک موفقیت و دستاورد بزرگ است. وی ادامه داد: این سریال به نسبت دیگر 
سریال ها پر مخاطب بود اما در تولید و پخش، سختی های بسیاری داشتیم. فروغی اضافه کرد: سریال 
»حوالی پاییز« یک اتفاق مهم را به تصویر کش��ید و عوامل جوانی در این سریال بازی کردند که اتفاق 
مهمی است. فروغی یادآورشد: نامه تقدیر 100 خانواده شهدای منا از سریال »حوالی پاییز« بسیار برای 
ما لذت بخش بود. رویا تیموریان بازیگر هم درباره س��ریال »حوال��ی پاییز« با بیان اینکه با کارگردان و 
تهیه کننده درباره سناریو گفتگو کردیم، اظهارکرد: بعد از این گفت وگو متوجه شدم که با نیروی جوانی 
روبرو هس��تم که باید آنها کار کنم. وی با تاکید بر اینکه به نظرم موضوع منا یک قتل عام جهانی است 
که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد، گفت: مرگ هر انس��انی غم انگیز است. همه ما اعتقادات خاص 
خود را داریم و من نسبت به این موضوع احساساتی می شوم. تیموریان با تاکید بر اینکه همیشه احساسم 
این بود که با این کار به خون شهدا تعظیم می کنم، ادامه داد: وظیفه من بسیار سنگین است تمام تاش 
خود را کردم با نیروهای جوان که خاستگاه آنها تئاتر بود کار را شروع کنیم. آنها با سواد بودند و توانستیم 

مانند یک خانواده با عشق کار کنیم. 

   فرمانده سپاه امیرالمؤمنین )ع( استان ایام از ورود 46 شهید دوران دفاع مقدس از مرز مهران خبر داد. سردار سید صادق حسینی در 50 درصد مردم »حوالی پاییز« را تماشا کردند
گفت و گو با تسنیم اظهارکرد: با توجه به آغاز تفحص شهدا در منطقه زرباطیه عراق که در نیمه مهرماه امسال آغاز شده است، در منطقه 
مندلی نیز تفحص ش��هدا صورت گرفت که در این تفحص پیکر پاک 46 ش��هید دوران دفاع مقدس کشف و شناسایی شده است. وی 
ادامه داد: پیکرهای شهدای شناسایی شده هم زمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه )س( در 27 آذر ماه از مرز مهران وارد کشور 
می ش��وند. وی به مراسم استقبال از پیکرهای ش��هدای افتخارآفرین دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: انجام مراسم ویژه در نقطه 
صفر مرزی، انتقال پیکر شهدا به ایام  با تشریفات ویژه،  برنامه  شبی با شهدا، دعای پرفیض توسل با حضور پیکر شهدا در مصای ایام 

و... به مناسبت ورود پیکر این شهدا در نظر گرفته شده است. 
   کارگردان سریال »گاندو« بیان کرد که برای ادامه تصویربرداری این سریال در روزهای آینده به  تبریز، شیراز، ترکیه، چین و مسکو 
س��فر می کنند. جواد افشار افزود: تصویربرداری س��ریال »گاندو« از نیمه گذشته و ما هنوز در فاز اول تصویربرداری پروژه هستیم. این 

سریال چندین فاز دارد و از قصه ها و ماجراهای متنوعی بهره گرفته است. 
   بر اس��اس جلسه اخیر ش��ورای پروانه نمایش خانگی، اکثر اعضا با س��اخت فیلمنامه »مکبث« به تهیه کنندگی آروند دشت آرای و 
کارگردانی حس��ین اکبری و »هفته اول دیم��اه« به تهیه کنندگی فرزاد پاک و کارگردانی امیرحس��ین نجفی جیانی موافقت کردند. 

همچنین در این جلسه با ساخت سه عنوان فیلم مستند نیز موافقت شد.
   »حسین محب اهری« بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر به دلیل وخامت حال دوباره در بیمارستان بستری شد. این بازیگر که در پروژه 
فیلمبرداری حاضر ش��ده بود به دلیل ضعف جسمانی و ش��دت یافتن بیماری سرطانش، دچار تشنج و بافاصله در بخش مراقبت های 

ویژه بیمارستان بستری شد.  

تیترواره

سینماهای استقال و بهمن 3 سالنه خواهند شد
سریال

ح�دود 13هزار قطعه ملک مس�کونی و 
یک هزار مدرس�ه در معرض خطر زلزله 
قرار دارند و 15 درصد جمعیت پایتخت 
نیز در بافت فرسوده ساکن است، براین 
اس�اس به نظر می رس�د هنوز اقدامات 
ازم در زمینه از بین بردن دایل افرایش 
خسارت پیش از وقوع زلزله چندان مورد 

توجه قرار نگرفته است.

طبق اظهارات مسئوان امداد و نجات در کشور 
78درصد ش��هرهای ایران در مناطقی با ریسک 
زلزله ب��اا قرار دارد، اعداد و ارقامی که گوش��زد 
می کن��د، باید اقدام��ات ازم برای پیش��گیری 
از خس��ارات احتمالی را در این زمینه اندیش��ید، 

به عبارتی عاج واقع را قبل از وقوع باید کرد.

 13 ه�زار واحد مس�کونی در معرض 
خطر زلزله

این درحالی اس��ت که به گفت��ه صدیف بدری، 
س��خنگوی کمیس��یون عمران مجل��س بانک 
و پای��گاه اطاعات��ی در این زمینه ب��رای مواقع 
بحرانی وجود ن��دارد. ضمن اینکه به عنوان مثال  
تنها 40درصد آمادگی ب��رای زلزله تهران وجود 
دارد. ازای��ن مقوله که بگذری��م بزرگترین زنگ 
خطر این روزها این است که حدود 13 هزار قطعه 
ملک مسکونی و یک هزار مدرسه در معرض خطر 
زلزله قرار دارند و 15 درصد جمعیت پایتخت نیز در 
بافت فرسوده ساکن است. آنچه که احمد صادقی، 
رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران هم از آن سخن گفته است. به عبارتی باید 
گفت درحال حاضر ساده ترین عواملی که می تواند 
تبعات ناخوش��ایندی درزمینه خس��ارات جانی و 
مالی هنگام وقوع زمین لرزه به همراه داشته باشد 
آنگونه که باید و شاید برطرف نشده است تا بتوان 

ایراد اساسی به سایر موارد نیز وارد کرد.

به موارد عنوان شده همچنین باید این توضیحات 
را اضافه کرد که تهران به دلیل داشتن گسل های 
فراوان، پتانسیل باای لرزه خیزی دارد، از سوی 
دیگر باید گفت؛ تراکم جمعیت، ساختار نا ایمن، 
کمبود نیازهای ضروری در هنگام زلزله و امکانات 
محدود در ای��ن زمینه نیز به افزایش خس��ارات 

احتمالی در هنگام زمین لرزه دامن خواهد زد.
در این میان ام��ا بحث دیگری نی��ز وجود دارد، 
اینکه   سازمان مدیریت بحران تنها اسم بحران 
را یدک می کش��د و قدرت اجرایی ندارد.ایحه 
مدیریت بحران هم  برای دس��تیابی س��ازمان 
مدیریت بحران به قانونی مدون سال ها است در 
دستور کار مجلس قرار دارد و هنوز تعیین تکلیف 
نشده است. انتقادی که س��خنگوی کمیسیون 
عمران مجلس به آن اش��اره کرده و گفته است؛ 
تا مادامی که س��ازمان مدیریت بحران از قدرت 
اجرایی مناس��ب برخوردار نباش��د، نمی تواند به 
درستی حوادث را مدیریت کند. بنابراین می طلبد 
بودجه پیش بینی ش��ده برای آن در زیرمجموعه 
خودش تعریف ش��ده همچنین تصمیم گیری ها 

را نیز خود بر عهده بگیرد.

 ضرورت بودجه واحد 
برای مدیریت بحران

ضمن اینکه باید این موض��وع را نیز عنوان کرد 
که به اعتقاد برخی از کارشناس��ان و مسئوان از 
جمله بدری هماهنگی ازم میان دستگاه ها برای 
امدادرسانی وجود ندارد. البته به اعتقاد وی آمادگی 
برای مقابله ب��ا زلزله تهران رقمی در حدود 40 یا 
50 درصد است، اما فرماندهی و هماهنگی واحد 
فراهم نیس��ت. این درحالی است که طبق اظهار 
نظرهای متولیان امر در سازمان مدیریت بحران، 
ظرفیت تهران برای مقابله با حادثه بزرگ ممکن 
است، بیشتر از 20 درصد نباشد و بنابراین باید به 
سراغ ظرفیت کل کشور در صورت بروز زمین لرزه 
احتمالی رفت . با این وجود هرچند که سخنگوی 
کمیس��یون عمران مجلس تاکی��د دارد که باید 
بودجه واحدی برای مدیریت بحران پیش بینی 
و بخشی از آن برای آموزش مردم برای مقابله با 
بحران ها هزینه ش��ود، ولی موارد عنوان شده در 
مجموع موجب ش��ده تا اس��ماعیل نجار، رییس 
سازمان مدیریت  بحران کش��ور از این موضوع 
خبر دهد که به دستور وزیر کشور مقرر شده است 

تا همه اس��تان ها به عنوان معین استان تهران در 
نظر گرفته شوند، عاوه براین دستورالعمل مذکور 
با هماهنگی تمام دس��تگاه های اجرایی کشور، 
سازمان ها و نهادهای مربوطه و نیز سایر استان ها 
تهیه و تصویب و اباغ ش��ده اس��ت. البته بهنام 
سعیدی، قائم مقام ستاد بحران کشور  در این باره 
توضیح داده است که برای کاهش خسارات زلزله 
احتمالی در پایتخت، برای هر یک از مناطق 22 

گانه یک استان معین در نظر گرفته شده است.
راهکاری که البته ش��اید درصورت وقوع زلزله با 
ریش��تر باا و فش��ردگی بافت فرسوده در برخی 
مناطق پایتخت شاید چندان به داد ساکنان چنین 
مناطقی نرس��د. آنچه که موجب ش��ده تا بدری 
عنوان کند ک��ه دولت تاکن��ون عملکرد چندان 
مناسبی در زمینه نوس��ازی و مقاوم سازی بافت 
فرسوده نداشته است و به نظر می رسد، برای این 

موضوع عزم و اراده جدی در دولت وجود ندارد.
توجه داشته باش��ید همانطور که  رییس سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران ش��هر تهران بیان 
کرده است؛ باید کارهای اثربخش زیادی را ازجمله 
تقویت جس��تجو و نجات شهری نیز مدنظر قرار 
گیرد و ظرفیت سازی ها در خصوص امدادرسانی 
در چنین مواقعی هم باید بر اس��اس استانداردها 

صورت گیرد.
صادقی این توضیح را نیز می دهد که زمان رسیدن 
به مصدومان پس از وقوع زلزله محدود است و باید 
شبکه هایی از تیم های جستجو و نجات به صورت 
محلی و ملی داشته باشیم تا در کوتاه ترین زمان 
بیشتری امدادرسانی صورت گیرد و بتوانیم در 72 
ساعت اول اقدامات موثری داشته باشیم. در یک 
جمع بندی کلی به نظر می رسد اگر چه بسیاری از 
نهادها تاش دارند تا تجهیزات و امکانات مقابله 
با خسارات را بعد از وقوع زلزله فراهم کنند، اما با 
نگاهی اجمالی به نکات عنوان ش��ده باید گفت؛ 
تاکنون چندان گام موثری برای کاهش شرایط 
و دایل افزایش خسارت در خصوص زمین لرزه 
احتمالی پیش از وقوع این بحران صورت نگرفته 
اس��ت تا بتوان به انتقادهای جدی تری به فراهم 
نبودن الزامات مورد نیاز بعد از وقوع زلزله داشت.

نقاط ضعف مدیریت بحران پیش از زلزله
»حمایت« بررسی کرد

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 

عبادت امام حسن عسکری)ع( الگوی شیعیان باشد
دبیر شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به فرا رسیدن سالروز میاد امام حسن عسکری )ع( گفت: عبادت 

این امام همام باید الگوی ما باشد .
آیت اه سید هاشم حسینی بوشهری با بیان اینکه محبت به اهل بیت )ع( دارای آثار پربرکتی است، اظهارکرد: 

معرفت حقیقی اهل بیت )ع( سبب نجات انسان و خوشبختی حقیقی می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با بیان اینکه امام حسن عسکری )ع( تاکید کردند که شیعیان باید 
در جامعه اسامی تأثیر گذار باشند نه تأثیر پذیر، خاطرنشان کرد: امام حسن عسکری )ع( در دوران اسارت 
نسبت به ترویج معارف کوتاهی نکرد. وی با تاکید بر حرکت در مسیر اهل بیت )ع( خاطرنشان کرد: پیام مهم 

امام حسن عسکری )ع( به شیعیان این است که هرجا و با هرکسی که هستیم باید مؤثر باشیم.

ریی��س پلیس راهنمایی و رانندگ��ی ناجا از احتم��ال افزایش نرخ جرایم 
راهنمای��ی و رانندگی در قانون بودجه س��ال آینده خبر داد. س��ردار تقی 
مهری گفت: برابر قانون هر سه س��ال یکبار با هماهنگی وزرای کشور، 
راه و شهرسازی، دادگستری و فرمانده ناجا پیشنهاداتی برای افزایش نرخ 

جرایم رانندگی داده می شود که امسال هم در دستورکار قرار دارد، اگر این 
اتفاق بیفتد، برابر قانون نیز زمانش رسیده است. وی در ادامه تصریح کرد: 
تصمیم نهایی درمورد این موضوع بس��تگی به این دارد که هیات وزیران 
چه تصمیمی بگیرد و ما هم تابع نظر هیات وزیران هستیم. رییس پلیس 

راهنمایی و رانندگی ناجا خاطرنشان کرد: به طور قطع برخی از کد جرایم 
اثر بازدارندگی خود را از دست داده است و ما معتقدیم که برخی از این جرایم 
باید افزایش پیدا کند. سردار مهری درباره محل واریز جرایم نیز اظهارکرد: 

تمامی جرایم راهنمایی و رانندگی به خزانه دولت واریز می شود.

احتمال افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی
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  بین الملل  

اعتراض

کیوسک بین الملل

 
رئیس کمیته عالی انقاب یمن اعام کرد اگر فرزندان خاشقجی از ما 
بخواهند، جسد روزنامه نگار و منتقد عربستانی را جست وجو کنیم، این کار 
را انجام خواهیم داد. به گزارش روزنامه »القبس«، محمدعلی الحوثی، 
رئیس کمیته عالی انقاب یمن در پیامی در شبکه های مجازی ضمن 
تأکید بر اظهارات مذکور نوش��ت، امیدوار است پیش از تحویل اسرای 
برخی کش��ورهای مربوطه، ما در جریان قرار بگیری��م. وی افزود: این 
مسئله یک مسئله انسانی است و مردم یمن به دلیل نقض قوانین انسانی 
و بین المللی که ائتاف عربی علیه این کشور مرتکب شده، تلخی و رنج 
را چشیده اند. گفتنی است سنای آمریکا پیش نویس قانون توقف حمایت 
نظامی از ائتاف عربی و محکومیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 

به قتل خاشقجی را تصویب کرد.

 
یک رس��انه اسرائیلی سفر س��ری رئیس ستاد مش��ترک ارتش رژیم 
صهیونیس��تی به امارات و دیدار وی با ولیعهد ابوظبی را فاش کرد. به 
گزارش روزنامه »القدس العربی«، رئیس کمیته روابط عمومی آمریکا 
و اس��رائیل )آیپک( از سفر گادی آیزنکوت، رئیس س��تاد ارتش رژیم 
صهیونیستی به امارات و دیدار با محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی و شماری 
از مقامات ارشد نظامی این کش��ور پرده برداشت. فریدمن اظهار کرد: 
آیزنکوت دو بار در ماه نوامبر به طور سری به امارات سفر کرده و وی در 
این سفر و دیدار با مقامات امارات درباره فروش ساح به ابوظبی و سفر 
قریب الوقوع افسران بلندپایه اماراتی به اسرائیل توافق کرد. وی افزود که 
سفر علنی بعدی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به بحرین خواهد 
بود و عربس��تان نیز به بحرین برای افتتاح یک نمایندگی رسمی برای 
اسرائیل در جریان این سفر چراغ سبز نشان داده است. فریدمن ادامه داد: 
عربستان اکنون متحد نزدیک اسرائیل در پرونده های مختلف منطقه ای و 
بین المللی محسوب می شود. اسرائیل، مصر، اردن و مراکش چندین دهه 
است که با هم رابطه دارند اما رابطه اسرائیل با برخی کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس محرمانه بوده و اکنون روابط اسرائیل با 
اکثر این کشورها گرم تر شده است تا حدی که برخی از اعضای خاندان 

حاکم بر این کشورها به اسرائیل سفر می کنند. 

 
جنبش اعتراضی تازه شکل گرفته "جلیقه قرمزها" در تونس اعام کرد 
که این جنبش برای اعام خواسته های مردم از جنبش "جلیقه زردهای" 
فرانسه الهام گرفته است. به نوش��ته روزنامه »الشرق ااوسط«، ریاض 
جراد، یکی از فعاان تونس و عضو جنبش اعتراضی جلیقه قرمزهای این 
کشور اظهار کرد: ما فعالیت خود را از جلیقه زردهای فرانسه الهام گرفته ایم 
و سعی کردیم که این جنبش را با توجه به خواسته ها و صاحیت های کشور 
تونسی کنیم. وی افزود: این جنبش، جنبشی باز به روی همه تونسی ها است 
و خواسته هایی مربوط به توسعه، بهبود شرایط زندگی و مقابله با گرانی و 
افزایش قیمت ها دارد. نجیب الدزیری، یک فعال تونس��ی دیگر و عضو 
جنبش جلیقه قرمزها نیز گفت: ما می خواهیم مسؤولیت را بر عهده شما 
)طبقه سیاسی تونس( بگذاریم. ملت تونس فریاد می زنند که ما می خواهیم 

به خاطر فرزندانمان آرزو کنیم، ما دست بسته و بیکار نخواهیم نشست.

 
فرمانده یگان های مدافع خلق کرد سوریه با بیان اینکه روسیه از تهدیدات 
ارتش ترکیه علیه یگان های کرد و آمریکایی ها در شمال شرقی سوریه 
خوش��حال اس��ت، تأکید کرد که کردها آماده همکاری با دمشق علیه 
تحرکات ترکیه هس��تند. به گ��زارش روزنامه »الرأی الیوم«، س��یبان 
حمو، فرمانده یگان های مدافع خلق کرد س��وریه در گفت وگو با روزنامه 
الشرق ااوس��ط تأکید کرد که نیروهای کرد برای همکاری مشترک با 
دمشق جهت مقابله با آنکارا آماده هستند. سیبان حمو گفت: ترکیه تمامی 
تاش خود را برای از بین بردن دستاوردها و موفقیت های کردها انجام 
می دهد و این را اولویت خود قرار داده است تا جایی که نیروهایی را در مرز 
مستقر کرده و داخل مرزهای سوریه را بمباران می کند. مسئوان دستگاه 
اطاعات ترکیه نیز با گروه های سوری نشست هایی برگزار کرده اند و از 
آن ها خواسته اند برای اقدام نظامی مشابه آنچه ابتدای سال جاری میادی 
در عفرین واقع در حومه حلب انجام ش��د، آماده باشند. این فرمانده کرد 
سوری افزود: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه می گوید، مرزهای 
ترکیه ایمن نیستند و می خواهد همانند آنچه در عفرین انجام شد، تدابیری را 
در داخل خاک سوریه اتخاذ کند. ترکیه جاه طلبی هایی توسعه طلبانه دارد که 
شامل حرکت گام به گام برای اشغال خاک سوریه است، آن ها شمال حلب، 
عفرین و ادلب را گرفتند، حاا نیز می خواهند مناطق شرق فرات را بگیرند تا 
واقعیت جدیدی را به این مناطق و در ادامه به راه حل سیاسی تحمیل کنند.

 
وزیر خارجه پاکستان در اجاس سه جانبه کابل گفت که ریشه کن کردن 
تروریسم در منطقه مستلزم بهبود وضعیت امنیتی مرزهای مشترک 
افغانستان و پاکس��تان اس��ت. به گزارش روزنامه »پاکستان«، »شاه 
محمود قریشی« وزیر خارجه پاکستان طی سخنرانی خود در اجاس 
سه جانبه کابل با حضور وزرای خارجه پاکستان، افغانستان و چین گفت 
که اسام آباد عزم راسخی برای ریشه کردن کامل تروریسم از منطقه 
دارد و در این راستا بهبود وضعیت امنیتی مرزهای مشترک با افغانستان 
و وجود یک نظام مؤثر امنیتی در این مرزها به نفع دو کشور خواهد بود. 
قریشی در ادامه افزایش همکاری ها و روابط اطاعاتی دو کشور را ازمه 
مناسبات دوجانبه دانست و گفت که بهترین راه حل مبارزه با تروریسم 
توسعه اقتصاد و افزایش فرصت های شغلی است. وی در ادامه گفت که 
پاکستان بزرگ ترین کشور صادرکننده کاا به پاکستان است و اقتصاد 

3کشور چین، افغانستان و پاکستان به یکدیگر گره خورده است.

 جلد روز
قاضی ف��درال تگ��زاس قانون 
خدم��ات بهداش��ت و درمانی را 
ک��ه در زمان اوبام��ا به تصویب 
رسیده بود خاف قانون اساسی 
آمریکا دانست.  به گزارش روزنامه 
»نیویورک تایم��ز«، یک قاضی 
فدرال در ایالت تگ��زاس، قانون 
»اوباما ک��ر« که در ح��وزه بیمه 
عمومی مردم آمریکا تدوین شده 
اس��ت را خ��اف قانون اساس��ی 
آمری��کا دانس��ت. »ری��د اوکانر« 
اعام کرد ک��ه این قان��ون باعث 
افزایش مالیات ش��ده و منافع ملی 
آمری��کا را تهدید می کن��د و باید لغو 

ش��ود. تصمیم این قاضی به دادگاه عالی آمریکا ارجاع خواهد شد. این در 
حالی است که ترامپ سال گذشته به این قانون حمله کرده بود. وی گفته 
بود دموکرات های سیاستمداری که اوباماکر را تصویب کردند وعده های 
بزرگ و بسیاری دادند که بعد معلوم شد همگی دروغ بوده اند: دروغ هایی 
محض و تمام عیار! آنان وعده دادند که اوباماکر حق بیمه ها را تا 2500 دار 
کاهش می دهد اما در عوض، حق بیمه ها سر به فلک کشیدند آن هم به آمار 
و ارقامی که هیچ کس حتی نمی تواند باور کند! بعضی وقت ها این رقم به 
هزاران دار رسیده است! وعده دادند که شما اگر طرح بیمه خود را دوست 
دارید می توانید آن را نگه دارید اما میلیون ها خانواده آمریکایی ش��اهد لغو 
شدن طرح های خود بودند. وعده دادند که اوباماکر گزینه های بهتری را در 
اختیار خانواده های آمریکایی قرار خواهد داد اما در طول چند سال گذشته، 
نیمی از ش��رکت های بیمه خود را )از اوباماکر( بیرون کشیدند و بازار بیمه 
فردی را ترک کردند. و امروز، آمریکایی ها در یک سوم بخش های ایاات 
آمریکا، فقط یک )شرکت( بیمه برای تبادات خود دارند که می توانند آن را 
انتخاب کنند. و احتماًا خیلی زود آنان حتی آن یک بیمه را هم برای انتخاب 
نخواهند داش��ت. من می خواهم به شما بگویم که سناتورهای آمریکایی 
بسیار سخت کار می کنند تا به دستاوردی برسند که واقعاً خوب باشد! یعنی 
به نقطه مخالف دروغ بزرگ که همان اوباماکر است! ایحه )مجلس سنا( تا 
سال 2020، حق بیمه ها را تا 30 درصد یا بیشتر کاهش می دهد و به ایاات 
این آ زادی را می دهد که از بیشتر قوانین اوباماکر فرار کنند و راه حل های 

ابتکاری برای خدمات درمانی شهروندان خود خلق کنند.

گزارش

یادداشت  وزارت دفاع روسیه 
به پنتاگون درباره سوریه

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعام کرد، سرگئی شویگو، وزیر دفاع این 
کشور اخیراً دو یادداشت برای جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا فرستاده که 

یکی از آن ها درباره سوریه بوده است.
در این بیانیه تصریح ش��د بنا به درخواس��ت سرگئی ش��ویگو وزیر دفاع 
روس��یه دو یادداش��ت به جیمز ماتیس وزیر دفاع آمری��کا از طریق یک 
وابسته نظامی در محل سفارت آمریکا در روسیه در چند روز پیش تحویل 
داده ش��د. این وزارتخانه در بیانیه خود نوشت: در یادداشت اول روسیه از 
بابت تعارض های کردی-عربی در نواح��ی تحت کنترل آمریکا واقع در 
ش��رق فرات در س��وریه اظهار نگرانی عمیق کرد. این وزارتخانه در حین 
حال عنوان کرد در این یادداش��ت اشاره ش��ده که هیچ پیشرفتی از سوی 
"دولت خودمختار" تحت حمایت آمری��کا در کرانه باختری رود فرات در 
زمینه بازیابی زندگی صلح آمیز در سوریه وجود نداشته است و اینکه قاچاق 
سوخت های هیدروکربنی که در ضمن موافقت ضمنی آمریکا انجام می شد 
تأثیر منفی بر دور نمای احیای اقتصادی سوریه گذاشته است. وزارت دفاع 
روسیه تأکید کرد: هم زمان ائتاف بین المللی تحت رهبری آمریکا قادر به 
شکست کامل داعش و واحدهای تروریستی آن در منطقه هجین در 6 ماه 
گذشته نبوده است. در ادامه این بیانیه تصریح شد بالغ بر دو هزار شبه نظامی 
همچنان در ش��رق رودخانه فرات 9 منطقه را تح��ت کنترل دارند؛ جایی 
که در ماه های اخیر دس��ت کم 1500 غیرنظامی در بمباران ائتاف تحت 

رهبری آمریکا کشته شده اند.
درعین حال این وزارتخانه افزود: شویگو در یادداشتش به ماتیس در مسئله 
اردوگاه رکبان تمرکز داشته درحالی که در این اردوگاه نزدیک به 50 هزار 
سوری به سختی به زندگی ادامه می دهند. در این بیانیه نوشته شده پایگاه 
نظامی آمریکا در التنف و همچنین گروه های مسلح تحت کنترل آمریکا 
در این منطقه مانع اصلی برای دستیابی آوارگان رکبان به کمک های ازم 
و سازمان دهی بازگشت آن ها به منازل سابقشان هستند. درعین حال در 
یکی از یادداشت هایی که شویگو برای ماتیس فرستاده پیشنهادی درباره 
بحث بر سر اختافات دوجانبه در زمینه میزان پایبندی به معاهده کنترل 
تسلیحات به نام معاهده ساح های هسته ای میان برد ارائه شده بااین حال 
مسکو هرگز از جانب واشنگتن پاسخی برای این پیشنهاد دریافت نکرده 
است. وزارت دفاع روسیه خاطرنشان کرد: مقام ارشد نظامی روسیه به جیمز 
ماتیس پیشنهاد کرد درباره اختاف های دوجانبه موجود در حوزه شرایط 
پایبندی به معاهده س��اح های هس��ته ای میان برد وارد بحث و مذاکره 
شود. وزارت دفاع روسیه تأکید کرد: ما تأکید کردیم که روسیه برای یک 
گفت وگوی دقیق و باز با پنتاگون در مورد تمامی مسائل دوجانبه ضروری 
آمادگی دارد. بااین حال سه روز بعد از دریافت شدن این یادداشت ها وزارت 
دفاع روسیه هنوز حتی یک پاسخ رسمی به این پیشنهاد از جانب ارتش 
آمریکا دریافت نکرده اس��ت. وزارت دفاع روسیه در این بیانیه عنوان 
کرد مسکو با توجه به عدم پاسخ آمریکا معتقد است این نشان دهنده 
بی میلی واش��نگتن برای حفظ یک گفت وگوی منطقی و حرفه ای 

با مسکو برای حل مسائل امنیتی جهانی و منطقه ای مهم است.

ژاپن
صدها تن از مردم با تجم��ع در مقابل اردوگاه نیروی دریایی آمریکا در 
منطقه هنوکو، جایی که این پایگاه قرار است به آن منتقل شود، اعتراض 
خود را نسبت به این اقدام که تهدیدی برای اکوسیستم محسوب می شود 
و همچنین حضور نظامی آمریکا در اوکیناوا ابراز کردند. درحالی که بیشتر 
حاضران در این تجمع، در مقابل این پایگاه شعارهایی علیه دفن زباله 
در این محل سر دادند، دیگر معترضان در قایق هایی در نزدیکی محل 
ساخت وساز این پایگاه با در دست داشتن بنرهایی اعتراض خود را نشان 
دادند. این اقدامات همچنین با مخالفت ش��دید مقامات محلی روبه رو 
ش��ده که از دولت مرکزی برای نادیده گرفتن درخواست هایش��ان در 
حذف کامل این پایگاه از اوکیناوا به جای جابجایی آن به مکان دیگری 
در این جزیره انتقاد می کنند. فرماندار اوکیناوا به خبرنگاران گفته وقتی 
به درخواست های دولت استانی اوکیناوا توجهی نمی شود، نمی توانم 
کاری جز ابراز خش��م شدید از ریختن این کثافات و شن ها انجام دهم. 
چنین اقدامی تنها مخالفت شدید مردم اوکیناوا را به دنبال دارد و دولت 
مرکزی باید متوجه شود که هر چه در انجام این پروژه اصرار بیشتری 
داشته باشد، خشم مردم بیشتر خواهد شد. دولت ژاپن درعین حال برای 
پایان ساخت پایگاه فوتنما در سال مالی 2022 )همان طور که پیش ازاین 

با آمریکا توافق شده( با دشواری هایی روبه رو است.

عکس نوشت 

هزاران ش��هروند فلس��طینی برای مشارکت در س��ی و هشتمین جمعه 
بازگشت خود را به چادرهای بازگش��ت در شرق نوار غزه رساندند. هیئت 
ملی راهپیمایی بازگشت و شکس��تن محاصره را "مقاومت حقی قانونی 
است" نام گذاری کرده بود. فلس��طینیان درحالی که پرچم فلسطین را در 
دست داش��تند با سر دادن شعارهایی بر حق ملت فلسطین در مقاومت در 
برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی بر اساس قوانین و قطعنامه های بین المللی 
تأکید کردند. عکس باا یک نوجوان فلس��طینی در حال پرتاب سنگ به 

نظامیان صهیونیست در طول راهپیمایی اخیر را نشان می دهد.

پنجمین دور از تظاهرات جلیقه  زردها در فرانس��ه 
درحالی آغاز ش��د که پلیس گفته است که بیش از 
50 تن تاکنون دستگیر شده اند. نیروهای ضدشورش 
پلیس نیز در ایستگاه های مرکزی مترو و مناطق 
گردشگری مستقر شدند، مغازه ها در خیابان شانزلیزه 
تعطیل شد و صدها »جلیقه زرد« هم در حال قدم 

زدن در این خیابان بودند. 
همچنین به نقل از راشاتودی، گزارش هایی مبنی 
بر درگیری پلی��س با معترضین و اس��تفاده از گاز 
اشک آور ش��نیده ش��د. با وجود وعده های دولت 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه برای بهبود 
اوضاع اقتصادی و مسکوت ماندن مواردی همچون 
افزایش نرخ مالیات و افزایش قیمت سوخت، مردم 
این کشور بار دیگر به نشانه اعتراض به سیاست های 

اقتص��ادی وی به خیابان ها رفتن��د. این پنجمین 
شنبه ای اس��ت که مردم فرانسه اعتراضات خود را 
که به جنبش »جلیقه زردها« معروف شده پیگیری 
می کنن��د. در همین رابطه یک��ی از فعاان مدنی 
مرتبط با اعتراضات جلیقه زردها در فرانس��ه گفته 
است: اعتراضات علیه سیاست های دولت ماکرون 
تا روز یکشنبه و با هدف برآورده شدن کامل انتظارت 

و خواسته ها ادامه خواهد داشت.
پریسکیلیا لودسکی، از فعاان جنبش جلیقه زردها 
در فرانسه در جریان یک نشست مطبوعاتی در کاخ 
ورسای اعام کرد که ما خواستار کاهش مالیات و 
هزینه های مسکن، انرژی و موادغذایی می باشیم و 
تا برآورده شدن این خواسته ها، اعتراضات نیز ادامه 
خواهد داشت.  این اعتراضات در حالی دوباره باعث 

به هم ریختن وضعیت تردد در خیابانهای پاریس 
شد که برخی مقامات رسمی فرانسه که نسبت به 
تداوم اعتراضات نگران بوده و خواستار پایان یافتن 
اعتراضات جلیقه زردها ش��ده اند و از جمله نیکول 
بلوبت، وزیر دادگس��تری فرانس��ه روز چهارشنبه 
اعام ک��رد که با توجه به »حادث��ه تلخی« که در 
شهر استراسبورگ روی داد و با توجه به پاسخ رئیس 
جمهوری فرانسه به درخواست معترضان، جنبش 

جلیقه زردها باید متوقف شود.
اعتراض روز گذش��ته اما با س��ایر اعتراضات فرق 
داشت چرا که هدف اصلی راهپیمایان مخالفت با 
نظام سرمایه داری و همچنین عضویت فرانسه در 
اتحادیه اروپا بود.  در همین راستا، برخی از معترضان 
پاکاردهایی را با خود حمل می کنند که روی آنها 

عبارت »فرگزی��ت« به معنای خروج فرانس��ه از 
اتحادیه اروپا نوشته شده بود.

برخی معترضان به خبرنگاران گفتند که با وجود 
چندین تظاه��رات اما ماکرون همچن��ان آنها را 
درک نکرده اس��ت. یک مقام پلیس فرانس��ه به 
کان��ال تلویزیونی »آر تی ال« گفته اس��ت که 8 
هزار پلیس پاریس روز ش��نبه برای تامین امنیت 
شهر آماده شدند. این تدابیر با چاره اندیشی هفته 
پیش ک��ه چهارمین هفته اعتراض��ات در پاریس 
بود منطبق اس��ت. برای مقابله با اعتراضات 14 
زرهپ��وش به ح��ال آماده باش درآم��ده و پلیس 
خود را برای بدترین ش��رایط آماده کرده اس��ت. 
دولت فرانس��ه هفته پیش90 هزار نیروی پلیس 
را برای کنترل اوضاع بس��یج ک��رده بود. امانوئل 
ماکرون رئی��س جمهوری فرانس��ه ب��ه تازگی 
اعام کرد که برای بهبود ش��رایط زندگی اقشار 
کم درآمد جامعه معافیت های مالیاتی و افزایش 
100 یورویی حداقل دستمزد را در نظر می گیرد. 
دولت ماک��رون با اوجگیری اعت��راض ها برنامه 
افزایش مالیات بر مصرف سوخت را نیز از بودجه 
سال 2019 کنار گذاشته است. برنامه مذکور دلیل 
اصلی اعتراض های پنج هفته اخیر »جلیقه زردها« 
بود که با وج��ود عقبگرد دولت کماکان و با هدف 
تغییرات اساسی در سیاست های اقتصادی دولت 
و حتی استعفای ماکرون ادامه داشته است. پیشتر 
الیزه به بهانه برخورد با »شریف شیخات« عامل 
تیراندازی تروریس��تی استراسبورگ که 4 کشته 
برجای گذاش��ت از جلیقه زردها خواس��ته بود تا 
تظاهرات را لغو کنند تا توان پلیس صرف برخورد 
با تیرانداز این حادثه شوند. شیخات پنجشنبه شب 

)22 آذر( در درگیری با ماموران کشته شد.
نکته جالب در خصوص اعتراضات مردم فرانسه، 
همه گیر ش��دن این اعتراضات در سایر شهرها و 
کش��ورهای اروپایی است . روز جمعه نیز آن دسته 
از مردم انگلیس که خواهان خروج کشورش��ان از 
اتحادیه اروپا هس��تند، با پوشیدن جلیقه های زرد 
رنگ، به راهپیمایی در خیابانهای لندن پرداختند. 
در بلژیک نیز تظاهرات جلیقه زردها در اعتراض به 

وضعیت اقتصادی این کشور ادامه دارد. 

تظاهرات جلیقه زرد ها در فرانسه  وارد هفته پنجم شد

 در پنجمین هفته برگزاری شنبه های سیاه در فرانسه، گزارش ها حاکی از درگیری پلیس با معترضینی است که در اعتراض 
گروه

به سیاست های اقتصادی دولت پاریس به خیابان ها رفته بودند. رسانه ها خبر دادند پلیس فرانسه بار دیگر با خودروهای بین الملل
زرهی، آبپاش و گاز اشک آور به استقبال معترضان رفت و در حدود 50 نفر نیز در اعتراضات روز گذشته بازداشت شدند. 

ادامه اعتراضات پاریس تا استعفای ماکرون

چهره خبر

آغاز تنش های جدید در اروپا با تشکیل ارتش کوزوو
تش�کیل ارت�ش در ک�وزوو موجب ب�روز تنش های�ی میان 

کشورهای اروپایی شده است.

روز جمعه 23 آذر )14 دسامبر(  107 نماینده پارلمان کوزوو به تاسیس 
ارتش این کشور رای مثبت دادند. این در حالی بود که 9 تن از نمایندگان 
اقلیت صرب در پارلم��ان کوزوو در مخالفت با آن، رای گیری را تحریم 

کرده بودند.
طبق این ایحه قرار اس��ت نیروهای امنیتی کوزوو )KSF( به ارتش 
ملی این کشور تبدیل شود و تعداد نیروهای آن از دو هزار و 500 نفر به 

پنج هزار نفر افزایش یابد. این ارتش در دفاع از کوزوو نقش اصلی را بر 
عهده خواهد گرفت. سازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( و صربستان 
با تاسیس ارتش کوزوو مخالفت کرده اند. مقامات صربستان نگران به 
خطر افتادن موقعیت اقلیت صرب در کوزوو هستند. حدود صد هزار اقلیت 
صرب در کوزوو زندگی می کنند. در همین رابطه »ینس استولتنبرگ« 
دبیرکل  ناتو هم  از تاس��یس ارتش کوزوو انتقاد کرد و گفت که باوجود 
نگرانی ها و توصیه های اعضای ناتو چنین تصمیمی گرفته شده و این 

پیمان درباره سطح تعهدات خود در این کشور بازنگری خواهد کرد.
به گفته دبیرکل ناتو، تاسیس ارتش کوزوو می تواند به تنش های جدید 

منطقه ای دامن بزند و همچنین در ادغام کوزوو در ساختارهایی چون ناتو 
مشکاتی را فراهم کند. از سوی دیگر آمریکا و انگلیس از تاش های 
کوزوو برای ایجاد ارتش خود خ��ود حمایت می کنند. حمایت آمریکا و 
انگلیس از تشکیل ارتش کوزوو با واکنش منفی صربستان مواجه شده و 
دولت این کشور تشکیل ارتش در کوزوو را دست پخت آمریکا و انگلیس 
دانسته است. صربستان تاکنون از  به  رسمیت شناختن استقال کوزوو 
خودداری کرده است. کوزوو در گذشته بخشی از یوگوساوی بود و در 
سال 2008 اعام اس��تقال کرد. اما صربستان هرگز جدایی کوزوو را 

به رسمیت نشناخت.

درخواست تونی  بلر برای برگزاری 
رفراندوم دوم برگزیت

مایکل کوهن: ترامپ می دانست پرداخت 
حق السکوت اشتباه است

نخست وزیر پیشین انگلیس در جریان سخنرانی در لندن خواستار برگزاری رفراندوم جدیدی در خصوص 
برگزیت شد و از اتحادیه اروپا و بریتانیا خواس��ت تا به خاطر راضی و خشنود شدن همگان مواضع خود را 
تغییر دهند.  تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس، گفت: بریتانیا و اتحادیه اروپا باید برای یک رفراندوم 
دوم در خصوص برگزیت آماده شوند؛ چرا که به احتمال زیاد پارلمان در به توافق رسیدن در خصوص یک 

توافق جدایی از این بلوک ناکام خواهد ماند و مردم باید این بن بست را بشکنند.
تونی بلر افزود: اان زمانی اس��ت که همه سیاستمداران که در این موضوع مشارکت دارند باید از خود بپرسند 
چرا وارد سیاست شدم؟ نسل های آینده چه فکری خواهند کرد؟ شما آینده و سرنوشت این ملت را در دستانتان 
دارید. کمتر از چهار ماه قبل از این که بریتانیا بخواهد از اتحادیه اروپا خارج شود، ترزا می 
نخست وزیر کنونی این کشور رای گیری پارلمانی در خصوص توافق اش با بروکسل 
را در هفته جاری به تعویق انداخت، چرا که مطمئن بود در این رای گیری با شکست 
س��ختی روبه رو خواهد شد. بلر در خصوص نشس��ت رهبران اتحادیه اروپا در 
بروکسل، گفت: آنها باید اصاح این بلوک را پیشنهاد دهند تا آن را برای بریتانیا 
به منظور ماندن در این بلوک جذاب تر سازند و آماده شوند که اگر بریتانیا بخواهد 
تصمیم اش را تغییر دهد و مجددا درخصوص این مس��اله فکر کند. بلر که از سال 
1997 تا 2007 میادی از جانب حزب کارگر نخست وزیر انگلیس بود 
همچنین افزود: یک پیشنهاد از سوی اتحادیه اروپا برای اصاح 
این بلوک نشان خواهد داد که رهبری سیاسی اروپا و بریتانیا به 
نگرانی های اساسی و اصولی افرادی که به برگزیت رای مثبت 

داده اند گوش داده اند و این نگرانی ها را نادیده نگرفتند.

وکیل سابق رئیس جمهور آمریکا گفته است که دونالد ترامپ می دانسته پرداخت حق السکوت به دو زنی 
که ادعا کرده بودند با او رابطه داشته اند، اقدامی اشتباه بود. مایکل کوهن، وکیل سابق رئیس جمهور آمریکا 
به ش��بکه خبری ای بی سی گفت که ترامپ نگران علنی شدن ادعاهای این دو زن در آن زمان و تاثیر آن 
بر نتیجه انتخابات بود. مایکل کوهن اخیراً به س��ه س��ال زندان محکوم شد. مهم ترین اتهام های کوهن 
به انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 2016 مربوط می شود. گفته شده که او در جریان مبارزات انتخاباتی 
به دو زنی که مدعی داش��تن رابطه جنسی با دونالد ترامپ شده بودند، به نمایندگی از ترامپ پول پرداخت 

کرده تا این دو زن سکوت کنند. ترامپ روز گذشته با انتشار توییتی گفت 
که او هرگز از کوهن نخواسته قانون را نقض کند. او نوشت: من هرگز از 
کوهن نخواس��تم که قانون را نقض کند. او وکیل بود و باید قانون را بلد 
باشد. به این می گویند توصیه وکیل و اگر وکیل اشتباه کند، مسئولیت 

سنگینی دارد. به همین دلیل است که پول می گیرند.
با این حال حکم سه سال زندان نشان می دهد تخلفاتی که در ستاد تبلیغاتی 

دونالد ترامپ در جریان انتخابات سال 2016 رخ داده، تا چه اندازه 
جدی است. او که 52 س��ال دارد تا کمتر از دو ماه دیگر باید 

خود را به زندان معرفی کند.
مای��کل کوهن تعهد کرده که همچن��ان با بازرس ویژه 
رابرت مولر همکاری کند که درباره دخالت روس��یه در 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری گذش��ته آمریکا تحقیق 

می کند.

تارنم�ای »دیل�ی بیس�ت« گ�زارش داد: 
بازپرس ویژه پرونده تبانی ستاد انتخاباتی 
ترامپ با روسیه، در دور دوم تحقیقات خود 
رشوه هایی که کشورهایی را چون امارات، 
عربستان و رژیم صهیونیستی با هدف اعمال 
نفوذ بر خط مشی سیاسی آمریکا به عوامل 

دولت ترامپ داده اند، افشا می کند.

سه منبع آگاه در گفت وگو با دیلی بیست عنوان کردند 
که دادستان های آمریکایی در مدارکی که در اوایل 
سال 2019 میادی به دادگاه تقدیم خواهد شد، از 
تاش های کش��ورهایی چون امارات و عربستان 
و رژیم صهیونیس��تی برای اثرگذاری بر خط مشی 

سیاسی آمریکا، پرده برخواهند داشت. 
مادامی که بخشی از تیم مولر وقت خود را به تحقیق 
در مورد نقش جاس��وس های روس��ی در پیروزی 
ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمهوری اختصاص 
داده بود،تمرکز تحقیقات بخش دیگری از این تیم، 
بر آن ب��ود که ریاض، دبی و تل آویو چگونه در دوره 
ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ به سیاستمداران 
آمریکایی رشوه می دادند تا بتوانند به دلخواه خود در 

سیاست های واشنگتن اثر بگذارند. 
ب��ه گفت��ه مناب��ع آگاه، تاکن��ون چندی��ن نفر از 

دس��ت اندرکاران س��تاد انتخاباتی ترامپ در مورد 
دیدارهایی که با افراد وابس��ته به امارات، عربستان 
و اسرائیل داش��ته اند، مورد س��وال قرار گرفته اند. 
محور این نشس��ت ها بر موضوع��ات مختلفی از 
شیوه استفاده از شبکه های اجتماعی برای کمک به 
انتصاب ترامپ در کاخ سفید گرفته تا تاش برای 

تغییر حکومت در ایران، متمرکز بود. 
اکنون دفتر مولر آماده است تا خاصه ای از آن چه 
این ش��اهدان در مورد برنامه های عوامل خارجی 
برای کمک به پی��روزی ترامپ در انتخابات عنوان 

کرده اند، ارائه دهد. 
دیلی بیس��ت افزود: »مایکل فلین« مشاور سابق 
امنیت ملی واشنگتن در 19 جلسه ای که با تیم مولر 
داشته نه تنها به پیش��برد تحقیقات جاری در مورد 
ارتباط اعضای تیم ترامپ با دولت روس��یه کمک 
کرده بلکه جزئیات جدیدی را نیز در مورد تاش های 
دولت های خارجی برای مداخله در سیاست خارجی 
آمریکا و تبانی برای پیروزی ترامپ در انتخابات، در 

اختیار بازپرس ویژه قرار داده است. 
به نوشته این تارنمای آمریکایی، تیم مولر پیش تر 
تحقیقاتی را در مورد نشست های متعددی که میان 
اعضای تیم ترامپ و »جورج نادر« تاجر آمریکایی- 

لبنانی و فرستاده امارات، آغاز کرده بود. 

در حالی که قرار اس�ت ش�ورای امنیت طی 
چن�د روز آینده پیش نوی�س قطعنامه ای را 
ب�رای نظارت بر اج�رای توافق های حاصل 
ش�ده میان طرف های یمن�ی تصویب کند، 
فرستاده س�ازمان ملل تاکید کرد که هر دو 
طرف با نظارت سازمان ملل بر بندر الحدیده 

موافقت کرده اند.

دیپلمات های غربی پیش بینی کرده اند که اعضای 
ش��ورای امنیت طی چند روز آین��ده با پیش نویس 
قطعنام��ه ای درباره نظارت ب��ر توافق های حاصل 
شده میان طرف های یمنی در سوئد و ایجاد مکانیزم 
نظارت بر آتش بس در الحدیده و رساندن کمک های 
بشردوستانه به مردم یمن موافقت کنند. این در حالی 
اس��ت که عبداه الس��عدی نماینده دائم یمن در 
سازمان ملل از شورای امنیت خواسته تا برای پایان 
دادن به درگیری ها در یمن قطعنامه 2216 را اجرایی 
کند. وی گفت که ما به قطعنامه های بیشتری نیاز 
نداریم. در همین راس��تا مارتین گریفیث فرستاده 
س��ازمان ملل به یمن در گزارشی به شورای امنیت 
اعام کرد که طرف های درگیر یمنی موافقت شان را 
با نظارت سازمان ملل بر بندر الحدیده اعام کرده اند.

وی گفت: ما طی مذاکرات مان در سوئد به چند توافق 

دس��ت یافتیم. طرف های یمنی امتیازهایی دادند. 
توافق های ما شامل عملیات عقب نشینی متقابل در 
چند مرحله از بنادر الحدیده، الصلیف و راس عیسی 
و خود شهر الحدیده است. اکنون سازمان ملل باید 
تاش کند تا طرف های یمنی به این تعهدات پایبند 
باش��ند. من اطمینان دارم که شورای امنیت مایل 
است این خواسته را اجرا کند. مکانیزم نظارت قوی 
و فعال تنها یک ضرورت نیست بلکه یک نیاز مبرم 
اس��ت و دو طرف نیز از ایجاد این مکانیزم استقبال 
خواهند کرد.اعضای شورای امنیت نیز توافق های 
طرف های یمنی در مذاکرات سوئد را ستودند. نیکی 
هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل از اعضای 
ش��ورای امنیت خواست از طریق دس��تاوردهای 
کنونی برای تحقق صلح در یمن گام بعدی را بردارند. 
نماینده انگلیس در سازمان ملل نیز در این نشست 
تاکید کرد: ما برای حمایت از توافق های حاصل شده 
میان طرف های یمنی و اجرای آن تاش می کنیم 
و خواهان همکاری با طرف های ذیربط برای انجام 

ماموریت نظارت هستیم.
با این حال سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعام 
کرد که ائتاف متجاوز سعودی طی 24 ساعت اول 
پس از مذاکرات »استکهلم« 21 بار نقاط مختلف 

یمن را هدف قرار داده است. 

 افشای رشوه صهیونیست ها و سعودی ها 
برای نفوذ در دولت ترامپ

 تشدید حمات سعودی به یمن 
بعد از توافق آتش بس!

 HEMAYATONLINE. 
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تاش برای تک رقمی شدن 
در پارالمپیک 2020

 وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه ایران 
در المپی��ک و پاراالمپیک 2020 به دنبال 
رسیدن به جایگاه تک رقمی است، اظهار 
ک��رد: برای رس��یدن به اهدافم��ان باید 
برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم. مسعود 
سلطانی فر تصریح کرد: ستاد عالی بازی ها 
اکنون با هماهنگی وزارت ورزش و و جوانان، و کمیته های المپیک و 
پارالمپیک تاش دارد، کاروانی کیفی  تر از ادوار گذشته را به این دوره 

از بازی ها اعزام کند.

پایان کار شناگران 
با رکورد شکنی 

 در پنجمین روز از مس��ابقات شنا مسافت 
کوتاه قهرمانی جهان، سینا غامپور و امیر 
عباس امراللهی دو نماینده شنای ایران با 
رقابت با حریفان خود به کار خود پایان دادند. 
امرالهی شناگر جوان و آینده دار تیم ملی در 
ماده 1500 متر آزاد موفق شد، بار دیگر در 
این مسابقات رکورد شکنی کند. امرالهی رکورد این ماده را هشت ثانیه 
ارتقاء داد.  گفتنی است؛ این دوره از مسابقات به میزبانی هوانژو چین با 

حضور 187 کشور جهان از 20 آذر آغاز شده و تا 25 آذر ادامه دارد. 

نامه سازمان لیگ 
به باشگاه پرسپولیس رسید

 س��ازمان لیگ برتر فوتبال در نامه ای که 
برای باشگاه پرسپولیس ارسال کرد، زمان 
و ضوابط نقل و انتقاات زمستانی را اباغ 
 کرد. طب��ق این نامه، نق��ل و انتقاات از 
16 دی ماه آغاز می شود و تا 13 بهمن ماه 
ادامه دارد و پرسپولیس عاوه بر 6 بازیکنی 
که می تواند نسبت به جذب آنها اقدام کند، امکان جذب سه بازیکن آزاد 
را نیز خواهد داشت. پرسپولیس براساس رای انضباطی فیفا از جذب 
بازیک��ن در دو پنجره نقل و انتقاات محروم ب��ود و حاا با اتمام این 

محرومیت، سرخپوشان امکان جذب نفرات جدید را دارند.

4 برد برای شطرنج بازان ایران 
 چهار پیروزی و یک تساوی حاصل عملکرد 
شطرنج بازان ایران در دور ششم مسابقات 
انفرادی قهرمانی آس��یا بود. در پایان دور 
ششم، محمد امین طباطبایی در رده ششم 
قرار گرف��ت. پره��ام مقصودل��و در رده 
دوازدهم ایستاد و علیرضا فیروز جا و احسان 
قائم مقامی هم به ترتیب در رده هجدهم و بیست و نهم قرار گرفتند. 
 دور هفتم مس��ابقات ش��طرنج قهرمانی انفرادی آس��یا امروز برگزار 
می شود و در مهمترین رقابت محمد امین طباطبایی با ستورامان هندی 
دیدار می کند. هفدهمین دوره رقابت های انفرادی قهرمانی آسیا تا 28 

آذر در ماکاتی فیلیپین برگزار می شود.

ورزش داخلی
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در پایان هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

سپاهان  قهرمان نیم فصل شد
ش�اگردان امیر قلعه نویی 

گــــروه
در دی�داری که اس�تقال ورزشی

خوزس�تان موقعیت های 
گل زیادی را از دست داد و 
داوری بازی هم جنجالی ش�د، به تس�اوی 
رس�یدند؛ با ای�ن تس�اوی، س�پاهان 31 
امتیازی شد تا هم امتیاز پدیده و پرسپولیس 
ش�ود اما به لطف تفاض�ل گل بهتر در صدر 
جدول قرار گرفت و قهرمان نیم فصل شد.

 یک بازی جنجالی
استقال خوزس��تان که اوضاع بدی در این فصل 
داش��ته و با دو برد، پنج تس��اوی و هفت باخت و با 
احتس��اب کس��ر 6 امتیاز در رتبه شانزدهم جدول 
جای داش��ت، به دلیل فاصله امتیازی با سپیدرود 
رده پانزدهمی، قطعاً نیم فصل را به عنوان قعرنشین 
به پایان می برد ولی آنها در بازی روز گذش��ته و در 
آخرین بازی دور رفت که میزبان س��پاهان بودند، 
دس��ت به کار بزرگی زدند و توانس��تند با نمایشی 
بهتر نسبت به طایی پوشان و دیداری که در آن 
موقعیت های زیادی از دست دادند، به تساوی یک 

بر یک برسند.
س��پاهان که در نیم فصل هیچ باختی نداشته و 8 
برد و 6 تس��اوی تا پیش از این دی��دار در کارنامه 
خود داشت، در ورزشگاه غدیر اهواز غافلگیر شد و 
با وجود گل عجیب ساس��ان انصاری، اما با پنالتی 

میثم کریمی، با تساوی بازی را به پایان رساند.

نیمه اول این مسابقه با تصمیم سعید رحیمی مقدم؛ 
داور مسابقه جنجالی شد. گل سپاهان از روی یک 
ضربه ایس��تگاهی و با شوت ساس��ان انصاری در 
دقیقه 25 مسابقه به ثمر رسید. زمانی که دروازه بان 
استقال در حال چیدن دیواره دفاعی بود انصاری با 
یک شوت دروازه حریف را باز کرد تا استقالی ها به 
این که داور برای زدن ضربه در سوت خود ندمیده 
بود، اعت��راض کنند. البته اعتراض ش��دید آنها به 
جایی نرس��ید و گل س��پاهانی ها قبول شد. با این 
حال استقالی ها در دقیقه 36 با یک پنالتی بازی 

را به تساوی کشیدند.
در نیمه دوم هم با وجود اینکه س��پاهان به دنبال 
برتری بود، اما بازیکنان اس��تقال خوزس��تان در 

ضد حمات فوق العاده عمل می کردند و اگر دقت 
داشتند، روی سه موقعیت به گل می رسیدند ولی از 
فرصت های به دست آمده بهره نبردند تا سپاهان از 
نخستین شکست در لیگ هجدهم در امان بماند.

 لحظات حساس
در دقیقه 32 ضربه ایس��تگاهی کانتری از پشت 
محوط��ه جریمه دقت ازم را نداش��ت و با فاصله 
زیادی از دروازه سپاهان به بیرون رفت. در دقیقه 
35، بعد از پاس بلند پشت مدافعان سپاهان، حسن 
جعفری روی یونس دلفی مرتکب خطا شد تا پنالتی 
به سود استقال خوزس��تان اعام شود. در دقیقه 
42 هم تکل ناموفق کیانی موجب ش��د تا توپ به 

درویشی برسد که ش��وت ُپر قدرت این مهاجم از 
پش��ت محوطه جریمه به تیرک عم��ودی دروازه 
سپاهان برخورد کرد و در ریباند هم شوت پای چپ 
نامداری در موقعیت خوبی به بیرون رفت. در دقیقه 
52، شوت پشت محوطه کومان قبل از رسیدن به 
دروازه استقال خوزستان توسط آل نعمه دفع شد. 
در دقیق��ه 64 هم ش��هباززاده در موقعیت تک به 
تک با گروس��یان قرار گرفت که ش��وت زمینی او 
را گروس��یان با پا، برگش��ت داد. ساسان انصاری 
در دقیقه 65 و در محوطه جریمه اس��تقال خود 
را بر زمی��ن انداخت تا رحیمی مقدم شبیه س��ازی 
او را تش��خیص داده و کارت زرد نشان دهد. حمله 
همه جانبه س��پاهان در دقیقه 69 ثمری نداشت و 
بعد از پاس در عرض انصاری، مدافعان اس��تقال 
خوزستان توپ را برگشت دادند. دقیقه 79 هم پاس 
عالی دلفی موقعیت بس��یار خوبی برای نامداری 
ترتیب داد ولی کنترل توپ او خوب نبود تا فرصت 
گلزنی استقال خوزستان از دست برود. در دقیقه 
80 هم ش��وت محمد کریمی از فاصله 30 متری 
خطری روی دروازه استقال خوزستان نداشت و 
توسط گروسیان مهار شد. دقیقه 84 هم موقعیت 
حساس دیگری بود و درویشی با توپ گیری عالی 
از کیانی تا پشت محوطه جریمه استقال خوزستان 
پیش رفت و پاس در عمق زیبایی به باقرپور داد که 
او در موقعی��ت تک به تک به عرض پاس داد ولی 
یونس دلفی نتوانس��ت دروازه خالی سپاهان را باز 

کند و ضربه او به بیرون رفت.

ورزش جهان

ایکاردی با اینتر تا 2023 تمدید می کند
مائورو ایکاردی تصمیم دارد، در روزهای آینده تفاهم نامه کاری جدیدی را 
با اینترمیان امضاء کند.طبق اظهارات واندا نارا، همسر و مدیر برنامه اش، 
مذاکرات انجام گرفته میان موکلش و باش��گاه، نتیجه بخش بوده و توافق 
ازم انجام گرفته اس��ت. براس��اس اظهارات وی ق��رارداد جدیدی میان 

ایکاردی و میانی ها تا سال 2023 تنظیم خواهد شد. 

جدایی آناستازی از اژدهای قرمز 
آندره آ آناستازی، سرمربی نامدار ایتالیایی که در مسابقات قهرمانی جهان 
2018 ب��ا تیم ملی والیب��ال بلژیک به مقام دهم رس��ید از هدایت این تیم 
انصراف داد.وی در صفحه اجتماعی خود نوشت: خیلی ناراحت هستم که 
به ش��ما اعام کنم دیگر تصمیم ندارم تیم ملی بلژیک را هدایت کنم. من 
این تصمیم را به دایل شخصی گرفتم.  وی همچنین گفت: امیدوارم باز 
هم فرصتی برای ادامه همکاری با تیم ملی بلژیک داشته باشم، ولی درحال 

حاضر قادر به کار مدرن در بلژیک نیستم.

تهدید AFC به حذف عراق از جام ملت ها
رسانه های عراقی از تهدید AFC و احتمال کنار گذاشتن تیم ملی عراق 
از جام ملت های آس��یا 2019 امارات، س��خن به میان آوردند. در فهرست 
ارسال تیم ملی فوتبال عراق نام یک دروازه بان به نام قیس العانی به چشم 
می آی��د و به خاطر این که در تیم های پایه لهس��تان بازی کرده نمی تواند 

عراق را همراهی کند. 

غلبه گلدن استیت  بر حریفان 
در دیدارهای دیروز لیگ بس��کتبال حرفه ای آمریکا، تیم   گلدن اس��تیت 
وریرز با 35 امتیاز، 6 پاس گل و هفت ریباند اس��تیفن مری مقابل میزبان 
خود ساکرامنتو کینگز در س��الن گلدن وان سنتر، به پیروزی رسید. کوین 
دورانت نیز 35 امتیاز دیگر برای وریرز کس��ب کرد. این بیستمین پیروزی 

وریرز در مقابل 10 شکست این تیم بود.

درخواست کمیته بین المللی المپیک
از ورزشکاران روس

کمیته بین المللی المپیک از آلکسی ویوودی، آلکسی نگودایلو و دیمیتری 
تروننکووا درخواست تا مدال های طای خود را که در رشته بابسلد المپیک 
2014 سوچی کس��ب کرده بودند بازگردانند.همچنین کمیته بین المللی 
المپیک به طور کلی خواهان بازگرداندن تمامی مدال های 11 ورزش��کار 
روسی رشته بابسلد که قوانین ضد دوپینگ را در المپیک زمستانی 2014 

سوجی نقض کرده بودند است. 

آگهی

نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فواد با توجه جدی 
به اهمیت توس��عه صادرات س��ازه های فوادی ایران به بازارهای منطقه، پس از 
دو روز برگ��زاری در روزه��ای 20 و 21 آذرم��اه 97 در مرکز همایش های بین 
الملل��ی هتل المپیک تهران و معرفی چهره برجس��ته و طرح های برتر فوادی 
سال کشور به کار خود پایان داد.از جمله بزرگ ترین رویداد تخصصی سازه های 
فوادی ایران، که با هدف افزایش سطح دانش در بخش های مختلف سازه های 
فوادی کش��ور برگ��زار گردید، می توان به از ارائه مقاات تخصصی، س��خنرانی 
های کلی��دی داخلی و خارجی، انتخاب و معرفی طرح های برتر فوادی س��ال 
کش��ور در بخش های ساختمانی، غیرس��اختمانی و پل، انتخاب و معرفی چهره 
برجسته فوادی سال کشور، انتخاب و معرفی پایان نامه برتر فوادی سال کشور، 
نهمین نمایش��گاه ملی سازه و فواد، پانل تخصصی پانل ویژه راهکارهای کاهش 
هزینه های تولید و توس��عه بازار س��ازه های ف��وادی و همچنین پانل تخصصی 
الزامات، راهکارها و فرصت های توس��عه صادرات سازه های فوادی ایران، اشاره 
ک��رد.در آئین اختتامیه این رویداد مهم علمی، ضمن معرفی پروفس��ور مجتبی 
ازهری، استاد برجسته دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان چهره برجسته فوادی 
س��ال کشور از وی تجلیل به عمل آمد و در بخش ساختمانی، پروژه بیمارستان 

غ��رب تهران )آتیه 2( به عنوان طرح برتر فوادی س��ال 97 کش��ور معرفی و از 
ش��رکت پزش��کی طلوع آتیه غرب به عنوان کارفرما، مهندس��ین مشاور گروه 4 
به عنوان مش��اور طراح، شرکت آران س��یج به عنوان پیمانکار ساخت و شرکت 
پایا س��ازه پاس��ارگاد به عنوان پیمانکار نصب این پروژه تجلیل گردید.در بخش 
غیرساختمانی پروژه سالن اصلی تغلیظ مس در آلوی کرمان به عنوان طرح اول 
فوادی سال کشور و در بخش پل، پروژه پل آسمان تهران به عنوان طرح تقدیر 
شده فوادی سال کشور معرفی و از ارکان پروژه تقدیر گردید. نهمین دوره این 
رویداد معتبر علمی با مشارکت دانشگاه های تهران، علم و صنعت ایران، تربیت 
مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی، انجمن تولیدکنندگان فواد ایران، وزارت راه 
و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت تعاونی توسعه سازه 
فواد ایرانیان، شرکت پادناهور و شرکت تولیدی صنعتی ایران توحید، 20 و 21 
آذرماه 97 در مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک با مش��ارکت ش��رکت 
ها و س��خنرانانی از کشورهای کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، مالزی، ژاپن، 
چین، هند و ترکیه برگزار گردید.  عاقمندان به کسب اطاعات بیشتر می توانند 
به وب سایت رسمی کنفرانس به آدرس: www.isssconf.com و یا با شماره 

تلفن 88384199  تماس حاصل فرمایند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فواد مبارکه، 
پنج شنبه 1۵ آذرماه، با حضور در ورزشگاه نقش جهان بر روند آماده سازی این 
ورزشگاه و مسیرهای منتهی تا کید کرد. وی پس از بازدید در نشستی با مسعود 
تابش مدیرعامل باشگاه و محمد سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان، ضمن پیگیری مش��کات این ورزش��گاه، راهکارهای واگذاری سریع و 
قانونی این مجموعه از س��وی ش��رکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی به شرکت 
فواد مبارکه را بررس��ی کرد. مدیرعامل فواد مبارکه در گفت وگوی اختصاصی 
با خبرنگار ایمنا در خصوص ش��رایط کنونی ورزش��گاه نقش جهان اظهار کرد: 
احداث این ورزشگاه یکی از آرزوهای دیرینۀ مردم اصفهان بود. در سال هایی که 
من در ش��هرداری اصفهان بودم این پروژه ش��روع شد و همۀ مسئوان از همان 
موقع دس��ت به دس��ت هم دادند تا حاا بتوانیم از بخش��ی از این پروژۀ بزرگ 
به��ره برداری کنیم. وی افزود: البت��ه اقدامات زیادی باید در جهت کامل کردن 
ای��ن مجموعه صورت بگیرد تا نفرات بیش��تری بتوانند از امکانات این مجموعه 
استفاده کنند و ایمنی این مجموعه نیز تأمین شود. امروز تصمیم گرفتیم برای 
واگذاری دولتی این مجموعه به صورت قانونی تدابیری بیندیش��یم و ما نیز در 
شرکت فواد مبارکه امکانات مالی تکمیل این مکان را تأمین کنیم. وی تأ کید 

ک��رد: فواد مبارکه ت��ا کنون هزینه های زیادی را برای تکمیل ورزش��گاه نقش 
جهان متقبل ش��ده است و انتظار دارد وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه 
و تجهی��ز گرفتاری های قانونی را حل کنند و قرارداد واگذاری و بهره برداری از 
این ورزشگاه را به فواد مبارکه انتقال دهند.وی در خصوص اقدامات انجام شده 
برای مس��یرهای منتهی به ورزش��گاه گفت: برای مس��ابقۀ بسیار مهمی که روز 
یکش��نبه 18 آذرماه برگزار می شود، معاونان ش��رکت، مسئوان باشگاه و ادارۀ 
ورزش و جوانان با همکاری یکدیگر و با تاشی جهادگونه و شبانه روزی در حال 
آماده س��ازی جاده های دسترس��ی به پارکینگ های مرتبط هستند تا هواداران 
عزیز با سهولت بیش��تری به ورزشگاه دسترسی پیدا کنند و رفت وآمدی ایمن 
داش��ته باشند. مدیرعامل فواد مبارکه در خصوص شرایط باشگاه فواد مبارکۀ 
س��پاهان خاطرنشان کرد: این باش��گاه فقط به فوتبال خاصه نمی شود و بقیۀ 
رشته های ورزشی هم مورد حمایت ماست؛ به گونه ای که هم فوتبال و هم سایر 
رشته ها کمک مالی داشته باشند و به موفقیت برسند. در حال حاضر مدیریت 
و هیئت مدیرۀ باش��گاه نیز بسیار فعال است. عظیمیان با ابراز رضایت از جایگاه 
تیم فوتبال فواد مبارکۀ سپاهان در لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: انتظار می رود 

این تیم هم چنان روند موفقیت خود را ادامه دهد.

در راس��تای معرفی و به تصویر کش��یدن اقدام��ات و ظرفیت های فرهنگی 
دس��تگاه های اجرایی شهرس��تان ری، گذر فرهنگی ری در نمایشگاه هفته 
فرهنگی برپا ش��د.مهندس نعمت زاده در ادامه این خبر گفت: بر اس��اس 
فراخوان انجام ش��ده از سوی دبیرخانه ستاد برگزاری هفته فرهنگی مبنی 
بر معرفی دواقدام فرهنگی دستگاه های اداری و اجرایی شهرستان در قالب 
معرفی ابنیه تاریخی و برگزاری برنامه های این حوزه؛ ش��هرداری کهریزک 
با ارائه دو اثر در قالب تصویر عمارت تاریخی فخرالدوله و مجموعه اقدامات 
فرهنگی ش��هرداری کهری��زک در برپایی این گ��ذر فرهنگی نقش آفرینی 

کرده است.

ش��هردار کهریزک افزود: شهرداری کهریزک به عنوان یک نهاد اجتماعی و 
خدماتی عاوه بر ارائه خدمات فیزیکی به شهر و شهروندان از اجرای ویژه 
برنامه های فرهنگی نیز غافل نبوده است و همواره در مسیر توسعه فرهنگی 
ری گام های موثری برداشته است که این اقدامات توانسته است فرهنگ و 
پیشینه قدیمی  کهریزک را در آیینه فرهنگ غنی ری به تصویر بکشد.وی 
احداث بوستان بزرگ مشاهیر ری را یکی از شاخص ترین اقدامات فرهنگی 
ش��هرداری کهریزک عنوان کرد و گفت: بوس��تان مشاهیر عاوه بر توسعه 
فضای سبز شهر در معرفی مفاخر و مشاهیر کشور و توسعه سرانه فرهنگی 

ری نیز نقش موثری ایفا می  کند.

ش��هریار- بهنام ژاله ، نشس��ت مطبوعاتی مدیر 
آموزش پرورش شهرستان شهریار با حضور بیش 
از 30 نفر اصحاب رسانه شهرستان شهریار برگزار 
گردی��د.  در این نشس��ت مدیر آم��وزش پرورش 
شهرس��تان شهریار به س��واات خبرنگاران پاسخ 
گف��ت و با اش��اره به برخی ن��کات از دغدغه های 
آم��وزش و پرورش برای رفع مش��کاتی همچون 
فضای آموزش��ی و موانع و مش��کات فعلی برای 
رس��یدن به حد مناس��ب آموزش��ی و تربیتی در 
م��دارس س��خنانی را بیان کرد.  پارس��ا در مورد 
رفع مش��کات فعلی مدارس به طرح پیشنهادی 
شهرداری و شورای اسامی  شهریار نیز اشاره ای 
داشت.  وی در این مورد گفت:  یکی از طرح های 
بس��یار خوب و مناس��ب آموزش که شهرداری و 
شورای اس��امی  ش��هریار آن را به نتیجه رساند 
بررسی راهکارهای مناس��ب برای افزایش فضای 
آموزشی و بهره برداری از مناطق خاص در جهت 
رس��یدن هدف اصلی دو اداره ب��ود.  در این طرح 
ش��هردرای و ش��ورای اسامی  ش��هریار راهکاری 

راهگش��ا را پیشنهاد داده اس��ت که 8 مدرسه را 
مش��خص کرده اس��ت که می  توان از قسمتی از 
آن ش��رایط تجاری را بهره مند شد.  در این طرح 
۵00 متر ) 10 تا 20 درصد ( از زمین آموزش��ی 
تغییر کاربری به تجاری داده می  شود  و در ازای 
۵00 متر 4۵00 متر شهرداری باید برای آموزش 
و پرورش مدرس��ه بس��ازد که طرح بسیار خوب 
و مناس��بی است و در اس��تانداری تهران موجب 
رضایت مسئولین اس��تانی شد تا مشکات درون 
بافتی مدارس سطح ش��هر تا اندازه ای رفع شود.  
وی در بخش دیگر از سخنان خود همچنین اشاره 
به بررسی ویژه نیروهای آموزشی مدیران و معلمان 
آموزش و پرورش در شهرس��تان شهریار خبر داد 
وادامه داد:  ما همواره سعی کرده ایم از افراد سالم 
و مناس��ب برای آموزش فرزندانم��ان بهره ببریم 
ت��ا فرزندانمان به بهترین ش��کل آموزش ببینند.  
هرچند که در شورای پزشکی نیز کاما معلمین 
مورد رصد قرار می  گیرند و آزمایشهای مربوطه در 
خصوص این موضوع گرفته می  ش��ود اما از مردم 

می  خواهیم تا اگر موردی در این خصوص دارند با 
حضور در ساختمان آموزش و پرورش درخصوص 
رف��ع آن برآین��د. وی در بخش دیگر از س��خنان 
خود گفت امروز در شهرس��تان شهریار 160 هزار 
دانش آموز داریم که باید با توجه به سیاست های 
ازم هم��ه این عزیزان آموزش ببینند.  وی افزود:  
شالوده شخصیت اجتماعی دانش آموز امروز را که 
در سن پایین هستند در مدرسه شکل می  گیرد 
و اعتقاد داریم که فضای آموزش��ی باید با فضای 
پرورش��ی در یک سو حرکت کند تا با تربیت ازم 
آموزش مستمر را شاهد باشیم و این موضوع بارها 
و بارها برای پرس��نل اتفاق می  افتد. وی در ادامه 
این مصاحبه همچنین به ساخت چندین مدرسه 
در شهرستان ش��هریار و شهرهای تابعه آن اشاره 
داشت و گفت:  انشاا... در آینده نزدیک با همکاری 
شهرداری شهریار و شهرهای تابعه فضای بیشتری 
در خص��وص آم��وزش برای فرزندان شهرس��تان 
ش��هریار ترتی��ب داده ای��م و امیدواریم با کمک 

خیرین این راه را محکمتر پیش رویم.

پانزدهمی��ن نمایش��گاه ای��ران متاف��و از 11 تا 14 
آذرماه 97 در محل دائمی نمایش��گاههای تهران و 
با حضور 2۵0 ش��رکت داخلی و خارجی در زمینۀ 
فواد و صنایع وابس��ته، برای معرفی دس��تاوردها و 
پتانس��یل های موجود برگزار ش��د. شرکتهای فواد 
مبارکه، ف��واد هرمزگان، ورق خ��ودرو چهارمحال 
و بختیاری، امیرکبیر کاش��ان، فواد سنگان، فواد 
س��نگ مبارکه، گروه فواد متی��ل، گروه توکا فواد 
و... در این نمایش��گاه حضور پرقدرتی داش��تند. در 
جریان برگزاری این نمایشگاه، جمشید مارحمان، 
سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( و عباس قبادی، معاون امور 
اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ضم��ن حضور در غرفۀ گروه فواد مبارکه با مدیران 
گروه فواد مبارک��ه دیدار و گفت وگو کردند. مدیر 
روابط عمومی فواد مبارکه در حاشیۀ این نمایشگاه 

در جمع خبرنگاران گفت: کارشکنی های اقتصادی 
آمریکا علیه کشورمان وارد مرحله تازه ای شده است 
و عاوه بر صنعت نفت، فوادس��ازی ایران نیز تحت 
تأثیر این ش��رایط قرار گرفته اس��ت. محمد ناظمی 
هرندی اظهار داش��ت: با توجه به برآوردهایی که از 
کارشکنی آمریکا داشتیم، تمهیدات ازم اندیشیده 
شده است و در صنعت فواد نگرانی عمده ای نداریم 
و یقی��ن داریم صنعت فواد تأثی��ر قابل توجهی از 
این کارش��کنی نخواهد گرف��ت. وی در ادامه افزود: 
اگرچه به دلیل کارش��کنی های آمریکا تأمین برخی 
نیازمندی ها و صادرات دچار مش��کاتی شده اند، اما 
مش��کل آنچنان بزرگ نیس��ت ک��ه بخواهیم آیندۀ 
س��یاهی برای صنع��ت فواد متصور باش��یم و باید 
همچنان به توس��عه صنعت بیندیشیم. وی تصریح 
کرد: البته برخی از موارد مثل تأمین ماش��ین آات 
و م��واد قابل پیش بینی بود و تاش کردیم حداقل 

برای یک بازۀ زمانی مش��خص، نیازهای کارخانه را 
ذخیره س��ازی کنیم تا در صورت عدم دسترسی به 
این نیازها روند تولید با چالش روبه رو نشود. ناظمی 
هرندی با اش��اره به مش��کات احتمال��ی در زمینۀ 
صادرات فواد نیز افزود: همکاران ما با اس��تفاده از 
سیاس��ت های پیچیده و کارآمد در بخش صادرات، 
خری��د و مال��ی به نح��وی مدیری��ت و برنامه ریزی 
میکنند که صادرات با کمترین ریس��ک انجام شود 
و منابع مالی آن هم جذب ش��رکت شود. وی درباره 
برخی اظهارات مبنی بر کمبود فواد در بازار داخل 
برای صنایع پایین دستی نیز گفت: به طورکلی فواد 
مبارکه در کنار س��ایر تولیدکنندگان تأمین کننده 
نیاز داخلی است، بنابراین قطعاً تمام تولیدکنندگان 
در بخش تأمین نیاز داخلی کوشا هستند و بر اساس 
مناف��ع ملی تاش می کنند آنچ��ه بازار داخلی نیاز 

دارد را تأمین کنند.

حمید اش��تهاردیها مدیر آبفا منطقه یک در دهمین 
جش��نواره نخس��تین واژه آب  گف��ت: دانش آموزان  
کنونی آینده سازان کشور هستند که باید با سرمایه 
گذاری بر روی آنها بتوانیم فرهنگ صحیح مصرف آب 

را درجامعه نهادینه کنیم.
وی افزود:همکاری و تعامل  ش��رکت آب و فاضاب 
با اداره آموزش و پرورش  می تواند نقش بس��زایی در 
فرهنگ س��ازی مصرف صحیح آب داشته باشد این 
در حالیس��ت که باید همزمان دیگ��ر گروههای ذی 
نفوذ در جامع��ه را مانند روحانیون ، ائمه جماعات و 
جمعه را دعوت به ترویج راههای مصرف صحیح آب 

در جامعه نمود.

مدی��ر آبفا منطقه ی��ک اعام کرد: فرهنگ س��ازی 
مصرف بهینه آب امری اس��ت که همه جانبه باید از 
س��وی فعاان اجتماعی در دس��تور کار قرار گیرد.تا 
بتوان به نتیجه قابل قبول دس��ت یافت. اشتهاردیها 
نقش رسانه ها را در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب 
غیر قابل انکار برش��مرد و اظهارداشت:رسانه ها می 
توانن��د با تهیه گزارش های  متن��وع پیرامون میزان 
منابع آب مردم را آگاه نمایند تا در نهایت آنها به این 
واقعیت برسند که اگر آب را بهینه مصرف نکنند یقینا 

در دسترسی پایدار به آن با مشکل روبرو می شوند.
وی راهه��ای  چگونگ��ی ترغیب م��ردم را به مصرف 
صحیح آب بسیار مهم دانست و خاطرنشان ساخت: 

باید در حین آموزش مردم را توجیه کرد که اگر آب 
را بهینه مصرف کنند بهای کمتری می پردازند و این 
عامل می تواند مولفه موثری در مصرف درس��ت آب 

محسوب شود.
در ادامه این برنامه علی ربیعی معاون آموزش��ی اداره 
آم��وزش و پرورش ناحیه 2  اصفهان گفت: در س��ال 
گذشته که جشنواره نخستین واژه آب برگزارشد پس 
از آن برنام��ه اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 به این 
نتیجه رس��ید که تمام مدارس این ناحیه را ملزم به 
نصب تجهیزات کاهنده مصرف نمایند که خوشبختانه 
ب��ا اجرای ای��ن طرح  میزان مص��رف آب در مدارس 

بسیار کاهش یافت.

طرح های برتر فوادی سال 97 کشور معرفی شدند

تاکید مدیرعامل فواد مبارکه بر آماده سازی ورزشگاه نقش جهان

شهرداری کهریزك در گذر فرهنگی ری 

  امروز در شهریار دارای 160 هزار دانش آموز هستیم

 مدیر روابط عمومی فواد مبارکه: 
تنها راهکار نجات صنعت دستیابی به بازارهای جهانی است 

برگزاری پنجمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه  آب با حضور 400 دانش آموز مقطع 
اول ابتدایی در آبفا منطقه یک

دومی�ن دوره مس�ابقات گرنداِس�لم تکوان�دو از صب�ح روز 
چهارش�نبه با حضور بهترین های تکواندو جهان در دو گروه 
م�ردان و زنان و در اوزان المپیکی به میزبانی »ووش�ی« چین 

آغاز شده که امروز به پایان می رسد.
در این مسابقات سجاد مردانی نماینده وزن 80+ کیلوگرم در نخستین 
گام اس��تفن امبدین آمریکایی را شکس��ت داد و در مرحله یک چهارم 

»گیل یانگ بیوئن« از کره جنوبی از پیش رو برداشت. نماینده سنگین 
وزن کشورمان در مرحله نیمه نهایی به مصاف »ژائوکسیانگ سانگ« از 
چین رفت و با نتیجه 2 بر صفر برنده این دیدار شد تا به فینال این مسابقات 
راه یابد. رقابت های فینال امروز انجام خواهد شد و سجاد مردانی باید با 

»کیو دون این« نماینده کره جنوبی و قهرمان آسیا 2018 مبارزه کند. 
آرمین هادی پور تکواندوکار وزن 58- کیلوگرم به عنوان دیگر نماینده 

ایران مقابل نماینده ک��ره جنوبی نتیجه را 2 بر صفر واگذار کرد تا امروز 
برای کس��ب مدال برنز تاش کند. قرار است به قهرمان این رقابت ها 
70 ه��زار دار )50 هزار دار برای بازیکن و 20 هزار برای مربی(، نایب 
قهرم��ان 20 هزار دار )14 هزار برای بازیک��ن و 6 هزار برای مربی( و 
نفر س��وم 5 هزار دار )3500 دار برای بازیک��ن و 1500 دار مربی( 

پاداش تعلق  گیرد.

پاداش 50 هزار داری در انتظار سجاد مردانی


