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 الحدیده هنوز زیر بمباران 
ائتالف سعودی است

با وجود اجرایی شدن توافق آتش بس از روز سه شنبه

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

»حمایت« بررسی کرد

لوایح پالرمو و CFT با قانون اساسی  
مغایرت دارد

غربالگری یا ایجاد مراکز جدید 
ترک اعتیاد

 دیدار عمر البشیر با اسد 
در دمشق

 لوله کشی در کف دریا 
برای قاچاق سوخت!

»حمایت« گزارش می دهد

 چشم انتظاری خریداران 
خودروهای پیش فروشی

چالش ه�ای تولید در صنع�ت خودروس�ازی، مش�کالتی در تحویل 
خودروهای پیش فروش شده به وجود آورده است و بسیاری از خریدارانی 
که از موعد تحویل خودرو آنها چندین ماه گذشته، هنوز موفق به تحویل 
خودروهای خود نشده اند. از سویی دیگر این مساله در کنار بالتکلیفی 
قیمت گذاری خودروهای داخلی، نگرانی خریداران خودروهای پیش 
فروش شده و به خصوص آنهایی که در قرارداد آنها تحویل با قیمت روز 

قید شده بود تشدید کرده است. روز گذشته خبرهایی در...
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پرده آخر »سینماحقیقت«

 »خانه ای برای تو« 
فیروزه ای شد
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هش�ت س�ال پیش وقتی به تعبیر برخ�ی ناظران 
بین المللی، »جنگ جهانی س�وریه« به راه افتاد و 
جبهه عبری، غرب�ی، عربی تصور می کرد که ظرف 
مدت چند ماه، دولت مشروع و قانونی این کشور را 
ساقط خواهد کرد، کمتر کسی این تصور را داشت 
که روزی فرا برسد حامیان، عامالن و کسانی که از 
دور دس�تی بر آتش این نبرد داشتند، در گشایش 
س�فارتخانه ها و فتح باب مراودات دیپلماتیک از 
یکدیگر سبقت بگیرند و در جاده منتهی به دمشق، 
ترافیک ایجاد کنن�د! چند ماه پیش، رس�انه های 

کویتی یک موج خبری جدید به...

 ترافیک دیپلماتیک 
در جاده دمشق!

یاد د اشت
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  سیدجعفر قنادباشی 

آگهی

"كم آبي ديگر شعار نيست."

تجديد فراخوان مناقصه عمومي  يك مرحله اي
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و 
بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه: عمليات اجرايي احداث ايستگاه پمپاژ شماره 3 و مخزن 200 متر مكعبي بندرلنگه 

  مبلغ برآورد اوليه:  10/889/000/125 ريال ) ده ميليارد و هشتصد و هشتاد و نه ميليون و يكصد و بيست و پنج  ريال (
  ) اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسالمي تامين ميگردد(
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 545/000/000 ريال )پانصد و چهل و پنج ميليون  ريال(

رتبه و رشته مورد نظر: رتبه 5 آب 
مبلغ خريد اسناد: مبلغ 3/000/000 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد 

مناقصه 
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 تاريخ 97/9/27 تا ساعت 15 تاريخ 97/10/03

مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 15 مورخ 97/10/17
زمان بازگشايي پاكت ها:  ساعت 10  مورخ 97/10/19

محل بازگشايي: سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد 
دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است.

امتياز كيفي الزم: پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز الزم )65( بازگشايي خواهد گرديد.
www.setadiran. پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس
ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه 

فوق درج نمايند.
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي 
كيفي آدرس: بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضالب استان هرمزگان )امور قراردادها( 

 :  WWW.Abfa Hormozgan.تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشاني 
com اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس تهران: 27313131  دفتر ثبت نام: 88969737 

و 85193768     
روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

اگهی
تمپ  و  كوه  گوهر  صنعت  و  كشت  شركت 
)سهامی خاص( در نظر دارد مقدار 10 تن  پسته 
با  نقدی  صورت  به  را  خود  سالجاری  توليدی 
مشخصات ذيل و تحويل در زاهدان به  فروش 
قيمت  پيشنهاد  توانند  می  متقاضيان  برساند 
آدرس  به   97/10/1 تاريخ  تا  حداكثر  را  خود 
زاهدان  خيابان ثارا... 16 جنب دارايی غرب كد 
يا به شماره  پستی: 9817773169   تحويل و 
نمابر 33415994  كد 54 ارسال نمايند.  شركت 
در رد يا قبول پيشنهاد مختار می باشد جهت 
توانند  می  محترم   متقاضيان  بيشتر  اطالعات 
با شماره تلفن های 09152745080  و يا 75- 

33447173- 054  تماس حاصل نمايند. 
میزان به )کیلوگرم(مشخصات ردیف 

2000فندوقی 128-30

8000فندوقی 32- 230
شركت كشت و صنعت گوهر كوه و تمپ 

 شهرداری گيوی در نظر دارد به استناد مجوز  شماره 40   
مورخه 97/9/3 شورای اسالمی شهر   گيوی يك قطعه 
زمين واقع در جنب  حمام عمومی شهر به متراژ تقريبی 162  متر مربع 

را با شرايط ذيل به فروش برساند. 
1.  قيمت پايه كارشناسی  برای هر متر مربع  15/000/000 ريال  تعيين 

می گردد. 
2. واريز ده درصد قيمت كل پايه به عنوان سپرده شركت در مزايده 

الزامی  می باشد. 
3. به درخواست های مخدوش و مبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده 

نخواهد شد. 
4. شهرداری در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

5. شركت كنندگان با يستی از تاريخ درج  آگهی  در روزنامه به مدت 
هفت روز درخواست های كتبی  خود را به دبيرخانه شهرداری  تسليم 

نمايند. 
6. پيشنهادات رسيده يك روز پس از انتشار  آگهی در شهرداری گيوی  

و با حضور اعضای  كميسيون معامالتی  باز و قرائت خواهد شد. 
7.  سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد  با نفر مسترد  نخواهد 
شد. و در صورت  انصراف سپرده به نفع شهرداری ضبط و  با  نفرات 

بعدی عقد قرارداد خواهد شد. 
8. هزينه نشر آگهی و كارشناسی به عهده برنده مزايده خواهد بود. 

كروكی   درخواست  يا  سئوال  هرگونه  در صورت  كنندگان  9. شركت 
محل  مورد نظر به شهرداری  مراجعه  نمايند. 

عباسی- شهردار گيوی

نوبت دوم

 ))آگهي((
       به استناد رونوشت سند شماره  98028 
قشم   24 رسمي  اسناد  دفتر   97/7/11 مورخ  
چادري  دوالبي  عبدا...  و  محمد  فرزند  مرادي  علي  آقايان 
دوالبي فرزند احمد و يوسف آزاد دوالبي فرزند علي و محمد 
و احمد اسالمي چاهوئي فرزندان حسن تمامی شش دانگ 
 -11082 ثبت  شماره  به  باری  لنج  مالكيت  در  خود  سهام 
بندرعباس را  به آقاي جالل شهرياري جاسكي فرزند محمد 

انتقال قطعي داده اند.
مي  آگهي  ايران  دريايي  قانون   25 ماده  استناد  به  مراتب 

گردد.
م.الف:3057

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ومجمع عمومی فوق العاده شركت صندوق 
حمايت ازتوسعه بخش كشاورزی  استان چهارمحال وبختياری )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 6315شناسه ملی 10680059544
به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت ازتوسعه بخش كشاورزی استان چهارمحال 
العاده  فوق  عمومی  ومجمع  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  كه  رساند  می  خاص(  )سهامی  وبختياری 
: شهركرد  97/10/11 درمحل  روز سه شنبه مورخ  10و11 صبح  ترتيب در ساعت  به  شركت مذكور 
–ميدان امام حسين )ع( سازمان جهاد كشاورزی استان سالن جلسات برگزار می گردد بدينوسيله 
ازنمايندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می ايد با دردست داشتن معرفينامه ازتشكل خود 

درروز وساعت مقرر درمحل مذكور حضور بهم رسانند 
الف: دستورات جلسه مجمع عمومی عادی 

1-استماع گزارش هئيت مديره شركت درخصوص عملكرد شركت 
2-بررسی وتصويب اصالحيه بودجه سال مالی منتهی به پايان آذر سال 1397 

3-بررسی وتصويب اصالحيه بودجه پيشنهادی هئيت مديره شركت برای سال مالی منتهی به پايان 
اذر 1398 

4-بررسی وتصميم گيری دررابطه با درخواست تعدادی از سهام داران درخصوص بخشودگی جرائم 
ديركرد تسهيالت معوق 

5-انتخاب اعضاء هئيت مديره شركت 
محترم  سهامداران  به  ارائه  جهت  اينده  سال  پيشنهادی  وبودجه  بودجه  اصالحيه  گزارش  ضمنا 

دردفتر صندوق اماده می باشد 
ب: دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

1-بررسی وتصويب تمديد زمان افزايش سرمايه شركت 
                                                                                                              هئيت مديره

شهرداری انديشه در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 5/1181/ص مورخ 97/9/11 موضوع بند 5 مصوبه شماره 75 مورخ 97/8/29 شورای اسالمی 
شهر انديشه، نسبت به اجرای عمليات ذيل از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد:

1- موضوع مناقصه: اجاره 4 دستگاه گريدر، 2 دستگاه لودر و 4 دستگاه كاميون به منظور آمادگی كامل در فصل سرما و عمليات برف روبی معابر سطح 
شهر

2- مدت انجام كار: 3 ماه
3- برآورد اوليه: مبلغ 2/625/000/000 ريال

4- سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 131/250/000 ريال می باشد كه بايد به صدور موارد مندرج در بند 2 ماده 5 آئين نامه مالی شهرداريها به شرح 
ذيل ارائه گردد.

الف- رسيد بانكی واريز وجه مزبور به حساب جاری سيبا به شماره 0106212988001 نزد بانك ملی شعبه سه انديشه
ب- ضمانت نامه بانكی به نفع شهرداری انديشه

ج- اسناد خزانه
5- مهلت و محل فروش اس�ناد مناقصه: مهلت خريد اس�ناد مناقصه از تاريخ چاپ آگهی لغايت روز شنبه مورخ 97/10/8 به نشانی: شهريار، شهر 

انديشه، فاز 3 شهرداری انديشه، واحد امور قراردادها می باشد.
6- مهلت و محل ارائه پيشنهادات: پايان وقت اداری روز يك شنبه مورخ 97/10/9 دبيرخانه شهرداری انديشه

7- زمان و محل بازگشايی پيشنهادات واصله: روز دوشنبه مورخ 97/10/10 ساعت 14:30 سالن جلسات شهرداری انديشه
8- شهرداری در رد يا قبول هريك از پيشنهادهای واصله مختار است.

9- برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
10- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گرديده است.

بهروز كاويانی- شهردار شهر انديشه

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول- نوبت دوم

)آگهی مزايده نوبت دوم(

رییس قوه قضاییه در جلسه مسئوالن عالی قضایی دستور داد

 ورود دادستان ها 
به موضوع گرانی ها
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 محاکمه ۵ صراف متخلف 
به اتهام اخالل در نظام ارزی

جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی صرافان متخلف، فرشاد جوانیان و شرکت تضامنی جوانیان و شرکا، محمدرضا افضلی و 
شرکت تضامنی محمدرضا افضلی و شرکا، محمدرضا رضایی و شرکت تضامنی محمدرضا رضایی و شرکا و میالد رشیدی 
برچ لویی و سید مصطفی جنانی و شرکت تضامنی میالد رشیدی و شرکا در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست 
قاضی مسعودی مقام برگزار شد. به گزارش میزان، قاضی مسعودی مقام ضمن تشریح ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی 
گفت: جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی این ۵ نفر به اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز به ارزش تقریبی ۸۹ میلیون و ۶۹۴ 
هزار و ۴۵۵ دالر تشکیل و رسمی است. نماینده دادستان گفت: در این پرونده آقایان میالد رشیدی، صراف و دارای مدرک 
لیسانس بازداشت در ۹۷/۶/۵ و سید مصطفی جنانی کارمند صرافی دارای مدرک دیپلم در ۹۷/۸/۵ بازداشت شده است.

وی ادامه داد: شرکت صرافی تضامنی میالد رشیدی متهم به شرکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق 
خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۸ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۶۹۷ دالر بطور صوری و با اس�تفاده از کارت های ملی اشخاص 
متعدد است. نماینده دادستان تصریح کرد: محمدرضا افضلی صراف و دارای مدرک دیپلم از تاریخ ۹۷/۶/۴ بازداشت شده 
است و شرکت صرافی تضامنی محمدرضا افضلی و شرکا متهم به مشارکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت عمده از 

طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۷ هزار و ۵۸۶ دالر بطور صوری و ...

  حبس زدایی سیاست درستی است که 
باید همراه با رعایت امنیت جامعه باشد 

   حل مشکالت اقتصادی با برخورد 
صرفا قضایی ممکن نیست

سالروز رحلت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه)س( تسلیت باد
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علی الریجانی گفت: بودجه سال ۹۸ باید 
همراه ب�ا اصالحاتی به مجلس ش�ورای 

اسالمی ارائه شود.

ریی��س مجل��س در هفتمین همای��ش ملی نقش 
پژوهش در فرایند قانونگذاری، طی سخنانی اظهار 
داش��ت: ما باید ۲مسیر در سال جاری طی کنیم که 
یکی از آنها این است که بودجه سال۹۸ با اصالحاتی 
ارائه شود و همچنین به موازات آن ما اصالح ساختار 
بودجه را براساس تدابیر رهبری و طبق قانون برنامه 
ششم توسعه و سیاست های کلی مدون کنیم و بعد 
برای بودجه س��ال۹۸ می توانیم اصالحیه داش��ته 
باشیم و س��ال۹۹ را بر پایه همین تدوین کنیم. وی 
افزود: این دغدغه رهبری معظم انقالب درخصوص 
بودجه سال۹۸ کل کشور دغدغه بسیار سنجیده و 
مهمی است و همه باید از آن حمایت کنیم، چرا که 

این یک کار مبنایی برای کشور است.
رسیس مجلس با اشاره مجدد به سخنان رهبر معظم 
انقالب در خصوص اصالح بودجه ۹۸ کل کش��ور 
عنوان کرد: رهبری فرمودند بودجه کشور در شرایط 
تحریم ها باید با مالحظاتی تدوین ش��ود بنابراین 
باید این ضروریات مورد توجه قرار گیرد. الریجانی 

افزود: فرمایشات رهبری بدان معناست که باید به 
بحث حق��وق و مزایای کارکنان، بحث اش��تغال و 
مس��ائلی که برای کش��ور ضروری به نظر می رسد 
توجه بیشتری ش��ود. وی قطع وابستگی به نفت را 
ازجمله مواردی عنوان کرد که در سیاست های کلی 
نظام مورد تأکید قرار گرفته اس��ت که اگر از ابتدای 
این سیاست پیگیری می کردیم، مشکالت زیادی 
در حال حاضر نداش��تیم. رییس قوه مقننه تصریح 
کرد: البته مقام معظم رهبری بر حفظ منابع صندوق 
توس��عه ملی هم تأکیداتی داش��تند،  بنابراین منابع 
صندوق توسعه ملی باید محلی برای استفاده برای 
پرش اقتصادی باشد، لذا نباید از منابع این صندوق 

برای بودجه جاری کشور استفاده شود.
رییس ق��وه مقننه در بخش دیگری از س��خنانش 
درخصوص چابک س��ازی دولت ه��م گفت: یکی 
از سیاس��ت های کل��ی کوچ��ک ک��ردن دولت و 
چابک سازی آن است، خیلی سال است که این یک 
سیاست کلی است اما دولت نه چابک و نه کوچک 
شد، چرا اینگونه است؟  وی بر همین اساس اضافه 
کرد: البته این کوچک س��ازی در حد اینکه افرادی 
بازنشسته می شوند وجود دارد. در قانون بازنشستگی 
هم عده ای جدا ش��دند اما این تاثیر کمی می گذارد. 

تا زمانی که وضع دولت اینقدر فربه اس��ت و پیکره 
پهن��ی دارد زمینه ب��رای ترقی و س��رمایه گذاری 
در کش��ور باقی نمی گذارد. ریی��س مجلس عنوان 
کرد: مش��کل دولت این اس��ت که نمی داند با چه 
مکانیزمی کارمندانش را کم کند لذا باید برای آنها 
یک جا و زمینه اقتصادی فراهم کند تا این افراد را به 
آنجا انتقال دهند تا دولت کوچک ش��ود. الریجانی 
یکی از مسائل مهم در بحث کوچک سازی دولت را 
دولت الکترونیک خواند و گفت: این مسئله هم خود 
یک مسئله مهم اس��ت حتی اگر دولت الکترونیک 
هم ایجاد ش��ود حجم کارمندان ما باید کاهش پیدا 
کند و در این زمینه ورزیده ش��وند لذا شما باید یک 
تئوری داش��ته باشید که دولت بتواند نیروهای خود 

را کمتر کند.

 کارآمدی نظام باید بزرگترین 
دغدغه ما باشد

کاظم جاللی رییس مرک��ز پژوهش های مجلس 
نیز در هفتمین همایش نق��ش پژوهش در فرآیند 
قانون گذاری، گفت: در آس��تانه دهه پنجم انقالب 
و برقراری نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران 
هستیم که باید بزرگترین دغدغه همه ما کارآمدی 

نظام جمهوری اس��المی باش��د. وی اف��زود: باید 
ارکان قوای س��ه گانه و مس��ئوالن، آسیب شناسی 
نسبت به خود داشته باش��ند. باید بتوانیم ضعف ها 
را کاهش دهیم و تمام��ی تالش را برای کارآمدی 
نظام جمهوری اس��المی ایران داشته باشیم. قطعًا 
ما ه��م به عنوان نماینده بعد از گذش��ت ۱۰دوره از 
مجلس ش��ورای اس��المی باید ای��ن کار را انجام 
دهیم و فک��ر کنیم که مرکز پژوهش ها و مجموعه 
مجلس چه وظیفه س��نگینی دارند. جاللی استفاده 
از ظرفیت های اطالعات پژوهشی به خصوص در 
مجلس را ضروری دانس��ت و ادامه داد: در بسیاری 
از کشورهای دنیا احزاب تالش می کنند خالءهای 
پژوهش��ی را پر کنند ام��ا در ایران ب��ه رغم این که 
تحزب، در قانون اساسی وجود دارد اما دارای احزاب 
سیاسی قدرتمند نیستیم. به گزارش خانه ملت، وی 
گفت: در حال حاضر ناچار ب��ه بهره مندی از مراکز 
پژوهشی و دانشگاهی هستیم. برای انجام وظایف 
مجلس شورای اس��المی به اطالعات پژوهشی به 
موق��ع و دقیق نیاز داریم، چ��ون وظیفه نمایندگان 
قانون گذاری و نظارت اس��ت کم��ا این که اکنون 
وظیفه س��وم دیگری یعنی دیپلماسی پارلمانی هم 

اضافه شده است. 

ساختار بودجه ریزی باید تغییر کند
رییس مجلس: 

محسن رضایی درباره بررسی لوایح مربوط به FATF،   سیاست  
گف�ت: مجمع در ای�ن زمینه تصمیم می گی�رد ولی لوایح 

پالرمو، پولشویی و CFT مغایر قانون اساسی است.

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام روز گذش��ته در مجمع آذرماه 
اتحادیه جامعه اس��المی دانش��جویان گفت: ما امروز در 4۰ سالگی 
انقالب اس��المی با انقالبی روبه روییم که عصاره مبارزات ۱۰۰ ساله 
ماست. اوال عصاره انقالب های گذشته است، یعنی وقتی در سیمای 
انقالب نگاه می کنیم، نهضت مشروطه، ملی شدن نفت و ۱5خرداد را 
هم می بینیم چون 3شعار استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی، هر کدام 
به تنهایی یکی از مهمترین شعارهای نهضت  صد ساله ایران بوده که 
در انقالب اسالمی متراکم ش��دند. وی ادامه داد: این انقالب در عین 
برخورداری از س��رمایه و پش��توانه نهضت های مشروطه، ملی شدن 
صنعت نفت و ۱5خرداد ، ظرفیت افزونت��ری هم دارد و آن جمهوری 
اسالمی است. تا قبل از ۲۲بهمن س��ال5٧ در هیچ کدام از انقالب ها 
از جمهوری اسالمی صحبت نمی شد، ولی ما یک گام جلوتر رفتیم و 

مفهوم جمهوری اسالمی را مطرح کردیم.

 فشار اقتصادی آخرین تست دشمن است
رضایی ادامه داد: جمهوری اسالمی متعلق به ملت ماست. الگوبرداری 
از جای دیگر نیس��ت. ملت خودمان یک نظام سیاسی نو و متناسب با 
اخالق، دین، مذهب و تاریخ خود به وجود آورده و طی 4۰س��ال از آن 
حفاظت کرده اند. انقالب اسالمی، انقالبی است که 4۰سال در مقابل 
س��خت ترین تهاجمات امتحان پس داده و به استحکام درونی رسیده 
است. وی با اش��اره به فشارهای اقتصادی دشمنان علیه مردم و نظام 
یادآور شد: این فشارهای اقتصادی آخرین تست دشمن است، چون چیز 
دیگری نمانده است که امتحان نکرده باشند. دشمنان احساس کرده اند 
می توانند از طریق فشار اقتصادی ایران را زمینگیرکنند، اما جمهوری 
اسالمی 4۰سال پایداری کرده و این بهترین گواه برای تضمین استمرار 
و بالندگی انقالب و ش��کنندگی دشمنی ها علیه آن است. دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: کش��ورها و ملت های مستقل هویت 
دارند و زنده اند، ما اگر مس��تقل باش��یم، هویت و معنا خواهیم داشت. 
استقالل در مسأله پیش��رفت هم نقش بسیار تعیین کننده ای دارد. در 
پرتو استقالل است که ما می توانیم اقتدار دفاعی داشته باشیم و موشک 
بسازیم، اما بدون استقالل، آزادی معنا ندارد و از منظر تاریخی هم هر 
کش��وری برای برخورداری از موهیت آزادی ابتدا باید مس��تقل باشد. 
مثلث ایران بر باالی قله منطقه قرار دارد که در دامنه این کوه ۱5کشور 
است. لذاست که قدرت های بزرگ همیشه گفته اند اگر می خواهیم بر 
این منطقه تسلط داشته باش��یم، باید به باالی کوه برویم. رضایی در 

بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در بخشی از ابعاد کشورداری و 
زندگی جامعه کامال مستقل شدیم و پیشرفت ها در این حوزه فوق العاده 
است. در سیاست، امنیت، دفاع مستقل هستیم ولی در فرهنگ و اقتصاد 
اس��تقالل نداریم. این عقب ماندگی است که ما نتوانسته ایم هواداران 
آمریکا و اندیشه های سرمایه داری غرب را از اقتصاد و فرهنگ بیرون 
برانیم. وی تاکید کرد: عده ای در کش��ور هستند که کار را معطل می 
گذارند و می گویند زودتر از دست جمهوری اسالمی خالص شویم. آیا 
رفتار اینها کمتر از تحریم اثر دارد؟ هواداران اندیشه های آمریکایی از 
زمان بنی صدر تا کنون، امروز و فردا می کنند و تردید آنها باعث می شود 
که نتوانیم ب��رای خودمان تصمیم  بگیریم. م��ا در آنجایی که معطل 
دیگران نبودیم، تانک و موشک س��اخته ایم، ولی هر جا دچار تردید و 
معطلی شده ایم، از پیشرفت بازمانده ایم. به گزارش خبرگزاری ها، وی 
درباره سوالی درخصوص بررسی FATF نیز گفت: ما در قبال کشور و 
 FATF منافع ملی مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم. البته بحث
 FATF به طور مستقل مطرح نیس��ت و در مجمع روی اینکه ما به
بپیوندیم، یا نپیوندیم بحث می شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت : 3الیحه یا مصوبه مجلس به ما ارجاع ش��ده اس��ت، یکی 
قانون مبارزه با پولشویی اس��ت، یکی مصوبه مقابله با جرائم سازمان 

یافته و دیگری مصوبه مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم است. این 
سه الیحه با قانون اساسی مغایرت پیدا کرده است.در قانون پولشویی 
و پالرمو مغایرت ها مربوط به سیاست های کلی است. یک سلسله ایراد 
دیگر هم ش��ورای نگهبان بنا بر اصول دیگر قانون اساسی داشت که 
ظاهرا قانع ش��ده است. در موارد مغایرت با سیاست های کلی، شورای 
نگهبان از مجلس خواسته است که مصوبات را اصالح کند و مجلس 
هم گفته اس��ت که ما اصالح نمی کنیم و آن را به مجمع می فرستیم. 
رضایی ادامه داد: یک الیحه دیگر CFT است که به این الیحه هم 
اشکال داریم، چرا که همه ایرادات شورای نگهبان را مجلس نتوانست 
اصالح کند. پس ما س��ه الیحه داریم که در هر س��ه، مغایرت هایی با 
قانون اساسی یا سیاس��ت های کلی وجود دارد. وی با اشاره به نظرات 
مختلف حقوقدانان در خصوص روند ارسال این لوایح به مجمع گفت: 
ما باید ببینیم مصلحت جامعه و نظام چیست. در ارتباط با الیحه مقابله 
با پولشویی، کار راحت تر است چون قانون داخلی خود ماست. مرحله 
دوم پالرمو و بعد CFT خواهد بود که یک مقدار س��خت تر است. من 
االن پرهیز دارم نظر خودم را بدهم، چون ممکن اس��ت در بررسی ها 
تأثیر بگذارد. ما سعی داریم آنچه را منافع نظام و مردم است، در بحث 

بررسی لوایح دنبال کنیم.

لوایح پالرمو و CFT با قانون اساسی  مغایرت دارد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

  سیدجعفر قنادباشی 
یادداشت

خبرکوتاه

ترافیک دیپلماتیک در جاده دمشق!
هشت سال پیش وقتی به تعبیر برخی ناظران بین المللی، »جنگ جهانی 
س��وریه« به راه افتاد و جبهه عبری، غربی، عربی تصور می کرد که ظرف 
مدت چند ماه، دولت مشروع و قانونی این کشور را ساقط خواهد کرد، کمتر 
کسی این تصور را داشت که روزی فرا برسد حامیان، عامالن و کسانی که 
از دور دستی بر آتش این نبرد داشتند، در گشایش سفارتخانه ها و فتح باب 
مراودات دیپلماتیک از یکدیگر سبقت بگیرند و در جاده منتهی به دمشق، 
ترافیک ایجاد کنند! چند ماه پیش، رسانه های کویتی یک موج خبری جدید 
به راه انداختند و گزارش کردند که چند کشور عربی از دمشق خواسته اند 
تا س��فارتخانه های خود را در سوریه بازگشایی کرده و روابط خود را از سر 
بگیرند. پا پیش گذاش��تن کویت همان و ازدحام دیگر کشورهای منطقه 
برای کلید انداختن به دفاتر دیپلماتیک غبارگرفته خود در سوریه نیز همان.
امارات دومین کشوری بود که اعالم کرد تمایل دارد سفارتخانه اش را در 
دمشق بازگشایی کند و از کارمندان این سفارتخانه خواست تا فعالیت های 
خود در س��وریه را پی بگیرند. امارات در حال��ی برای احیای روابط به اغما 
رفته خود با سوریه ابراز عالقه کرده است که دفاتر دیپلماتیک خود را از 6 
سال پیش و پس از تصمیم شورای همکاری خلیج فارس برای قطع روابط 
با دمشق، بسته بود. به تعبیر روزنامه روسی »نزاوسیمایا گازتا«، »باوجود 
همه اتهام زنی های گذشته، اینک امارات رایزنی ها با حکومت سوریه برای 
بازگشایی سفارتخانه خود را ازس��ر گرفته و این یعنی ابوظبی استقالل و 
حق حاکمیت سوریه را به رسمیت می شناسد«. »الکساندر اکسنیونوک«، 
دیپلمات بلندپایه روس نیز عقب گرد امارات از مواضع خصمانه خود را نشانه 
مهمی از تجدیدنظر در سیاست خارجی کشورهای عربی برشمرده و معتقد 
است »مذاکراتی که برای ازس��رگیری روابط دیپلماتیک میان امارات و 
سوریه در جریان است نشان می دهد که سوریه به زودی به آغوش جهان 
عرب بازخواهد گشت«. وی که شاهد البی نمایندگان برخی کشورهای 
منطقه در سازمان ملل با »بشار الجعفری«، نماینده دائم سوریه در سازمان 
ملل بود، برداشت خود از گپ و گفت بحرینی ها و عمانی ها با نماینده سوریه 
را این چنین روایت کرده است: »دیدار وزیران امور خارجه سوریه و بحرین 
در حاشیه مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد در نیویورک نشانه فراهم 
شدن مقدمات ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان این دو کشور عربی و از 
زاویه دیگر، حاکی از فروپاشی ایده طرد و ساقط کردن سوریه است. بعد از 

آن بود که عمان نیز مشابه چنین درخواستی را مطرح کرد«.
 قطری ها هم طی یکسال گذشته، به اشتباهات بزرگ خود در غائله آفرینی 
در س��وریه پی بردند و در نتیجه، در صف بازگشت جا گرفتند. جالب توجه 
است که قطر و س��وریه یک دشمن مش��ترک به نام »عربستان« دارند. 
سعودی ها با حاتم بخشی، دالرهای نفتی و سالح را به پای تروریست های 
س��وریه ریختند و از طرفی، قطری ها را به این دلیل که از ایران و مقاومت 
فلسطین صراحتًا حمایت کرده بودند، تحت محاصره اقتصادی و سیاسی 
خود قرار دادند. بشار اسد و »تمیم بن حمد آل ثانی«، باوجود همه فشارها 
و تحریم ه��ا به روابط پیدا و پنه��ان خود ادامه دادند ت��ا اینکه قطر بدون 
پرده پوش��ی از تمایلش برای گرم کردن تنور رابطه میان دمشق و دوحه 

پرده برداشت.
اردن ه��م ازجمله کش��ورهای نادمی بود که مقارن بازگش��ایی گذرگاه 
»نصیب« در مرز مش��ترک با س��وریه، پی به این واقعیت برد که امنیت 
س��وریه، امنی��ت اردن و ناامنی دمش��ق، ناامنی امان اس��ت. از این رو، 
پالس های مثبتی از س��وی اردن ارسال شد که با اس��تقبال و چراغ سبز 
سوریه نیز مقابل ش��د. به عنوان نمونه، یک دیپلمات عرب چندی پیش 
اعالم کرد که »ایمن علوش«، کاردار س��فارت سوریه در جشنی که در 
کاخ »الحس��ینیه« به مناسبت اس��تقالل اردن برگزار شد، شرکت کرده 
است؛ مراسمی که مقامات برجسته سیاسی این کشور ازجمله »عبداهلل 
دوم«، پادشاه و همسرش نیز در آن حضور داشتند. با این حساب، دعوت 
از کاردار س��وریه در روز ملی اردن را می توان روز ازسرگیری روابط میان 
اردن و سوریه نیز به شمار آورد. این رابطه تا آنجا ادامه یافت که مقامات 
دو کشور عالوه بر عادی سازی روابط، گفتگوهایی را برای مشارکت اردن 

در بازسازی سوریه نیز کلید زدند.
مصر نیز ازجمله کش��ورهایی اس��ت ک��ه به جرگه کش��ورهای خواهان 
ازس��رگیری روابط با س��وریه پیوس��ت. قاهره همواره از لزوم به رسمیت 
شناختن اس��تقالل س��وریه حمایت کرده و پیام های مثبتی بین طرفین 
رد و بدل ش��ده بود. ازجمله مراودات دو کش��ور، دس��تیابی به توافقی در 
مورد همکاری های گردش��گری اس��ت که بر اس��اس آن بناست برای 
گردشگران دو کشور ویزای گردش��گری صادر و روند ترددشان تسهیل 
شود. این در حالی است که س��خنگوی وزارت امور خارجه مصر نیز پس 
از توسعه همکاری های گردش��گری از گسترش روابط دیپلماتیک میان 
قاهره و دمشق خبر داد و تأکید کرد که دو کشور خواستار بازگشایی دفاتر 

دیپلماتیک خود هستند.
لیبی هم از آن دسته کشورهایی است که پیش��تاز ارتباط با سوریه است. 
بازرگانان و تاجران این کش��ور وقتی راهی دمشق شدند و در کاخ ریاست 
جمهوری با بشار اس��د دیدار کردند، از زبان وی شنیدند که عالوه بر این 
چند کشور، بسیاری از کشورهای دیگر نیز برای بازگشایی سفارتخانه ها 
و کنسولگری های خود پا پیش گذاش��ته و درخواست ارائه کرده اند. همه 
این ها را باید به این موضوع افزود که در سال های اخیر عالوه بر کشورهای 
عربی منطقه، کشورهایی همچون ترکیه و چندین کشور اروپایی روابط 
خود را با سوریه توس��عه داده و درخواست بازگشایی سفارتخانه های خود 

در دمشق را مطرح کرده اند.
بازگش��ایی س��فارتخانه های کش��ورهای عربی در س��وریه، درحالی که 
سعودی ها پیشقراول و مانع از برقراری هر نوع تماسی بین اعراب و سوریه 
هستند و هم زمان به دلیل جنایت هایشان در یمن و دست داشتن در پرونده 
قتل جمال خاشقجی رسوا و بی آبرو ش��ده اند، از این واقعیت پرده برداری 
می کند که دوران پادشاهی و حکمرانی آل سعود بر مجامع عربی همچون 
شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب به پایان رسیده و کشورهای 
غرب آسیا به دنبال جبران مافات و گسترش صلح و ثبات در منطقه رفته اند. 
کشورهای عربی از یک سو با آزمون و خطا دریافته اند که تداوم خصومت 
با کشور تأثیرگذار و قدرتمندی همچون سوریه به ضرر منافع آن هاست، 
چراکه اگر تروریسم تکفیری در سوریه دفن نشود، دیر یا زود به سراغ آن ها 
هم خواهد آمد و از سوی دیگر، حامیان تروریست ها بی اعتبار شده اند، چون 
تحت بیرق عربس��تان و آمریکا هس��تند؛ لذا برای بازگشت مشروعیت و 
مقبولیت ازدست رفته خود، الزم است از پیروی کورکورانه از سیاست های 

تحمیلی پدرجد تروریست ها دست  بردارند.

 اس��حاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ب��ا بیان این که نباید 
اجازه دهیم تولید در کارخانه های خودروس��ازی با مش��کل روبه رو شود، 
گفت: خودروسازان باید به دنبال جلب رضایت مردم و اقناع جامعه باشند.

 امیر یوسف قربانی فرمانده هواپیمایی نیروی زمینی ارتش)هوانیروز( 
اظهار داشت: گروه پهپادی این نیرو به منظور انجام برخی از ماموریت ها 

تشکیل می شود.

گزیده ها

باید با جمهوری اسالمی تعامل کنیم
 »محم��د بن عبدالرحمن آل 
ثانی« وزیر خارجه قطر گفت: 
تحری��م یکجانب��ه علیه هیچ 
کشوری را تشویق نمی کنیم.  
وی اف��زود: م��ا آمری��کا را به 
بازگش��ت به مذاکره و راهکار 
دیپلماتیک تشویق می کنیم. 
وزیر خارجه قطر با بیان که چه بخواهیم یا نخواهیم، چه با سیاس��ت 
آنها موافق باش��یم، چه مخالف، ایران جزئی از منطقه ماست، گفت: 
این بدان معنی نیست که با آنها تعامل نکنیم و فقط از آنها دوری کنیم. 
این مقام قطری ادامه داد: ما با عربستان سعودی که قطر را محاصره 
کرده، به جنگ بی دلیل علیه یمن ادامه می دهد و نخست وزیر لبنان 
را رب��ود، اختالف نظر داریم. همین طور با سیاس��ت ام��ارات که از 
رژیم های خشن، کودتا در لیبی، بی ثبات سازی سومالی و تجزیه یمن 
حمایت کرده است. در یمن، زمانی که به القاعده پول پرداخت شد تا 
منطقه ای را ترک کنند و آنها)ائتالف سعودی-اماراتی( بتوانند ادعای 

پیروزی کنند، آیا این حمایت از تروریسم نبود؟

ایران از قدرت های تاثیرگذار 
منطقه است

 دریادار حسین خانزادی فرمانده 
نی��روی دریای��ی ارت��ش طی 
ه  یش��گا نما در  نی  س��خنا
بین المللی دریایی ایران، گفت: 
موقعی��ت خ��اص جغرافیایی 
ایران در منطقه ظرفیتی عظیم 
را برای کشور رقم زده و ایران 
را به مهمترین هاب هوایی، دریایی و زمینی منطقه تبدیل کرده است. 
وی گفت: ایران ب��ا توجه به ظرفیت  های ژئوپلیتیکی خود تبدیل به 
یک��ی از قدرت ه��ای توس��عه یافته منطقه ش��ده اس��ت و همین 
پتانس��یل های جغرافیایی باعث ش��ده تا تحریم ها علیه کشورمان 
شکس��ت بخورد. خانزادی افزود: ترتیبات قدرت در منطقه در حال 
تعییر است و بازیگران جدیدی ترکیبات قدرتی منطقه را ساخته اند و 
ایران اس��المی به یکی از قدرت های تاثیرگذار منطقه تبدیل شده 
اس��ت. وی ادامه داد: منطقه ب��ا حضور ایران تبدی��ل به منطقه ای 
ظرفیت ساز شده که در تعامل و همگرایی با همسایگانش صلح پایدار 
را رقم خواه��د زد. . به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما، خانزادی 
همچنین در حاش��یه این بازدید، از سامانه اتاق فشار 6نفره غواصی 

رونمایی کرد.

ادعای تکراری نتانیاهو 
درباره توان هسته ای کشورمان

 »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در نشستی 
با حضور سفیران صهیونیستی 
در کشورهای آمریکای التین، 
آسیایی و آفریقایی مدعی شد 
که این رژیم با جاه طلبی های 
هسته ای ایران در تمام نقاط دنیا 
مقابله می کند. نتانیاهو همچنین در ادعایی مضحک گفت که عوامل 
وابسته به اسرائیل به عنوان بخش��ی از تالش هایش برای مقابله با 
برنامه هسته ای ایران به اقدام در این کشور ادامه خواهند داد. وی در 
ادامه ادعاهای خود افزود: ما در تمام نقاط دنیا با برنامه هسته ای ایران 
می جنگی��م. ما حتی برای این کار حتی به ص��ورت دوره ای به آنجا 
)ایران( می رویم تا چیزهایی را دریابیم. نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در بخ��ش دیگری از صحبت ه��ای خود به موض��وع روابط خود با 
کش��ورهای عربی پرداخت و گفت که بدون فلسطینی ها سازش با 
اعراب از ش��انس بیشتری برخوردار است. به گزارش ایسنا، نتانیاهو 
پیش از این نیز در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل طی دو 
سال گذشته به طرح ادعاهایی بی اساس درباره برنامه هسته ای ایران 
پرداخته و مدعی شده به اسنادی دست یافته است که نشان می دهد 
تهران به ط��ور مخفیانه بر فعالیت های هس��ته ای غی��ر صلح آمیز 
می پردازد. وی حتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته است تا 

به این اسناد ادعایی رسیدگی کند.

دیدار جابری انصاری با اسد 
درباره قانون اساسی سوریه

 حسین جابری انصاری دستیار 
ارشد وزیر خارجه ایران در امور 
ویژه سیاسی یکشنبه شب در 
دمش��ق ب��ا »بش��ار اس��د« 
رییس جمهور س��وریه درباره 
آخری��ن تحوالت مرب��وط به 
تاس��یس کمیته قانون اساسی 
سوریه گفت وگو کرد. به گزارش فارس، جابری انصاری شنبه گذشته 
نیز در تهران میزبان »الکس��اندر الورنتیف« نماین��ده ویژه پوتین 
رییس جمهور روسیه در امور سوریه بود. پیش از این نیز، خبرگزاری 
انگلیسی رویترز هم گزارش داده بود »استفان دی میستورا« فرستاده 
ویژه سازمان ملل در امور س��وریه قرار است این هفته با نمایندگان 
ایران، روس��یه و ترکیه در ژنو دیدار و درباره تش��کیل کمیته قانون 

اساسی بحث و تبادل نظر کند.

زیرساخت  های
 هوشمندسازی شهر ها فراهم نیست

 غالمرضا جاللی رییس سازمان 
پدافن��د غیرعامل درمراس��م 
تجلیل از دانش آموختگان برتر 
رش��ته های مختل��ف پدافند 
غیرعامل اظهار داشت: در حال 
حاضر هوشمندسازی شهرها با 
تالش ش��هرداری ها در حال 
انجام است و قراردادهای مختلفی نیز در این حوزه به امضا رسیده و 
اقدام��ات زی��ادی نی��ز انج��ام ش��ده اس��ت. وی ادام��ه داد: هنوز 
زیرس��اخت های پدافند غیرعامل در هوشمندسازی شهرها فراهم 
نشده و به زیرساخت های شهر هوشمند می توان حمله کرد. رییس 
سازمان پدافند غیرعامل افزود: هوشمندسازی شهرها هم فرصت 
اس��ت و هم تهدید و در کنار اس��تفاده از فرصت های آن نباید ایجاد 
زیرساخت های پدافند غیرعامل در این حوزه به فراموشی سپرده شود. 
وی اضافه کرد: توسعه شبکه های اجتماعی نیز هم تهدید است و هم 
فرصت و باید از فرصت های آن استفاده کرد و از آسیب های آن غافل 
نبود. به گزارش تسنیم، جاللی با اشاره به پیشرفت روزافزون فناوری 
در جهان و تاثیر آن بر کشور اظهار داشت: حوزه هایی چون اینترنت 
اشیاء و فناوری های سایبری در کشور همزمان با دنیا در حال پیشرفت 
اس��ت و متناسب با این پیش��رفت ها باید زیرساخت های الزم برای 

جلوگیری از سوءاستفاده از این دستاوردها ایجاد شود.

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس ش�ورای راهبردی روابط خارجی 
گفت وگ�وی درون تمدنی را ب�ه عنوان 
یک ایده ب�رای صلح و ثب�ات در منطقه 
معرفی کرد و گفت: همه کشورهای تمدن 
عظیم اسالمی می توانند چنین طرحی را 

پیگیری کنند.

کمال خرازی رییس ش��ورای راهب��ردی روابط 
خارجی طی س��خنانی در س��مینار صلح و ثبات 
در غرب آس��یا اظهار داش��ت: ایده ای که به نظرم 
می رس��د و مورد اختالف نیس��ت گفت وگوهای 
درون تمدنی اس��ت و این گفت وگو در باب تمدن 
اس��المی می تواند طراحی ش��ود و محوریتی را 
ایج��اد کند ک��ه موجب آرام��ش در فضای فعلی 
ش��ده و پرچم احیای تمدن اس��المی را برافرازد. 
وی تصریح کرد:  باید ببینیم به جای ائتالف هایی 
برای جنگ در منطق��ه چگونه می توانیم به اصل 
تمدن طالیی اسالمی برگردیم. البته آگاه ساختن 
ملت ها جدای از دولت ها خود عامل مهمی است و 
این مساله می تواند یک بیداری اسالمی باشد که 
بتوانیم آگاهی را توسعه دهیم و به تمدن خودمان 
بازگردیم. خ��رازی افزود: همه کش��ورهای این 
منطقه که در تمدن عظیم اسالمی سهم داشتند 

می توانند چنین طرحی را پیگیری کنند.
وی با بیان این که باید ببینیم ما در چه ش��رایطی 
در منطقه قرار داریم؟، گفت: ما نش��ان دادیم که 
مردان میدان نبرد هس��تیم و آنچه که در سوریه 
و لبنان و عراق و یمن گذش��ته اس��ت همه نشان 
می ده��د که حضور جمهوری اس��المی ایران به 
شکل های مختلف در این نقاط بحران به منظور 
ایجاد ثبات و امنیت و دفاع از حکومت های موجود 

و نهضت های مردمی کامال مشخص است.

 رییس شورای راهبردی روابط خارجی خاطرنشان 
کرد: بنابراین ما اثبات کردیم که در برابر تحوالت 
منطقه که بی ثباتی است، ساکت نمی نشینیم بلکه 
حضور داریم برای این که عامل ثبات ساز باشیم و 
جلوی طرح های بی ثبات ساز را بگیریم. وی ادامه 
داد: واقعیت این است که هیچ کدام از قدرت های 
منطقه ای ما ت��وان هژمونی را ندارند و جمهوری 
اس��المی هم هیچ وقت مدعی هژمونی نبوده که 
بخواهد در منطقه مسلط شود، این یک نوع جنگ 
روانی است که دشمن پیگیر آن است در حالی که 

ایران هیچ گاه دنبال هژمونی نبوده است.
خرازی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: 
امنیتی ک��ه در ایران وج��ود دارد در بس��یاری از 
کشورها نیس��ت. حکومت های برخاسته از اراده 
مردم بر مردم تحمیل نش��ده بلکه م��ردم با رای 
خود آن را پذیرفتند و در هر دوره انتخابات ها هم 

شرکت کردند.

 کشورهای منطقه به دنبال
خرید امنیت هستند

غالمحس��ین دهقان��ی مع��اون ام��ور حقوقی و 
بین الملل��ی وزیر امور خارجه هم طی س��خنانی 
در این نشس��ت گفت: کشورهای منطقه به ویژه 
در حوزه خلیج فارس نگاه شان برای حفظ امنیت 
به بیرون است از این رو شاهد قراردادهای خرید 
س��الح های نظامی گس��ترده آنها با کشورهای 
فرامنطقه ای هس��تیم. به گزارش مهر، وی وجود 
س��الح های خطرناک کش��تار جمع��ی در رژیم 
صهیونیستی را از مشکالت منطقه دانست و افزود: 
این در حالی اس��ت که منافع این رژیم در  بیرون 
منطقه تعریف می شود و امنیت و ثبات در منطقه 

تعریف نمی شود.

به�رام قاس�می گف�ت: spv می توان�د 
دارو، مواد غذایی و دیگر نیازمندی های 

وارداتی ایران از اروپا را پوشش دهد.

س��خنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری 
خود درخص��وص تأثیر احتمالی خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا بر انجام تعهدات 4+۱، اظهار داشت: 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپ��ا خللی در اجرای 
برجام ایجاد نمی کند چرا که روس��یه و چین هم 

عضو اتحادیه اروپا نیستند.
وی درباره سازوکار اتحادیه اروپا برای همکاری 
اقتصادی ب��ا ایران نی��ز تأکید کرد: spv، س��از 
وکار تس��هیل مبادالت ایران با سایر کشور های 
اروپایی اس��ت که شامل اقالم بس��یاری خواهد 
بود. در این سبد کاالیی، دارو، مواد غذایی و دیگر 
نیازمندی های وارداتی ایران از اروپا نیز قرار دارد 
و این مکانیزم اگر بتواند در ش��کل نوین خودش 
اجرایی شود، حتی می تواند یاری رسان مبادالت 

با سایر کشورهای جهان هم باشد. 
قاس��می گفت: spv همچنین شامل مبادالت و 
همکاری های اقتصادی و حتی سرمایه گذاری و 

انتقال سرمایه نیز می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از 
نشست خبری خود به بدرفتاری  ها در گرجستان با 
ایرانی ها هم اظهار داشت: مراتب اعتراض و گالیه 
جمهوری اس��المی ایران به دولت گرجستان را 
متذکر شده ایم، این پرونده به صورت جدی مفتوح 
است و به صورت روزانه و دقیق با هماهنگی ها و 
دستورالعمل های تدوین شده در تهران و تفلیس 

دنبال می شود.
قاسمی همچنین در مورد اخبار منتشر شده درباره 
احتمال حمله قریب الوقوع دولت ترکیه به شمال 

سوریه و شرق فرات و نگاه ایران به این موضوع، 
تصریح کرد: هنوز اقدام نظامی صورت نگرفته و 
آن چه که در این زمینه مطرح است بیشتر چیزی 
است که در خبرها منتشر ش��ده و این که اقدامی 

صورت می گیرد یا خیر را ما نمی دانیم.
وی درب��اره معافیت 45روزه دول��ت عراق برای 
همکاری ب��ا ایران که از س��وی آمری��کا به این 
کشور داده ش��ده بود، در حال  اتمام است و آیا دو 
کشور ایرا ن و عراق در این ارتباط اقدام به تدوین 
راهکارها و سازو کارهایی برای ادامه همکاری دو 
کش��ور کرده اند، با توجه به این که هفته  پیش نیز 
عراق میزبان هیات  هایی از سوی ایران و آمریکا 
بود، اظه��ار کرد: ما همکاری های خ��ود را با این 
کش��ور همس��ایه مثل گذش��ته و با همان شدت 
ادام��ه  می دهیم. وی ادام��ه  داد: احتماال در آینده 
ش��اهد همکاری های اقتصادی بیشتری با عراق 

خواهیم بود.

 دول�ت فرانس�ه را به خویش�تنداری 
دعوت می کنیم

به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، س��خنگوی 
وزارت امور خارجه همچنین در پاس��خ به س��وال 
دیگری در رابطه با اعتراضات در فرانس��ه و نگاه 
ایران نس��بت به این موضوع، خاطر نش��ان کرد: 
اتفاقاتی که در فرانس��ه رخ داده مساله داخلی این 
کشور است و من به آن نمی پردازم، ولی آنچه که 
دیده ام و مطالعه کرده ام رفت��ار نیروهای نظامی 
و انتظامی فرانس��ه در برابر معترضان اس��ت که 
بعضا رفتاری خشن، نس��نجیده و غیرقابل قبول 
بوده است. قاس��می ادامه داد:  ما دولت فرانسه را 
به خویشتنداری بیشتر در برابر معترضان دعوت 

می کنیم.

 ایران با ثبات ترین
کشور منطقه است

SPV اروپا
مواد غذایی و دارو را پوشش می دهد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی:کمال خزاری:
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  قضـایی  

توسعه حبس زدایی 
با طرح مراقبت الکترونیک

  رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات 
قوه قضاییه حبس زدای��ی را یکی از 
اه��داف راهبردی دس��تگاه قضایی 
عنوان کرد و گفت: حبس زدایی یکی 
از سیاست های کلیدی برنامه در حال 
پیگیری »معم��اری نوی��ن و رو به 
 تح��ول دس��تگاه قضایی« اس��ت. 
حجت االسالم و المسلمین حمید شهریاری در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
سپاه پاسداران، افزود: توس��عه مقوله حبس زدایی به ویژه طرح »مراقبت 
الکترونیک« بس��یار مورد تأکید اس��ت و اجرای این طرح تأثیرات بسیار 
چشمگیر و مثبتی در حوزه تقویت کانون خانواده داشته و در حال گسترش 
است. به گزارش روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه، 
وی درب��اره حبس زدای��ی، گفت: وقتی ش��خص زندانی تح��ت تدابیر و 
سیاست های مراقبت الکترونیک، در کنار خانواده خود به سر می برد، عالوه 
بر تحقق »عدالت الکترونیک« و جلوگیری از فروپاش��ی کانون خانواده، 
صرفه جویی قابل مالحظه ای را در فضای فیزیکی دستگاه قضایی به همراه 

جلوگیری از هزینه های مختلف به همراه دارد.

 فعالیت سامانه سجل کیفری
رییس مرک��ز آمار و فن��اوری اطالعات قوه قضاییه در بخ��ش دیگری از 
سخنان خود، با تشریح مزایای سامانه »سجل کیفری«، اظهارکرد: پیش 
از راه اندازی این سامانه، پیگیری متمرکز سوابق متخلفان و مجرمان به ویژه 
برای افراد با سابقه کیفری، عماًل امکان پذیر نبود اما با آغاز فعالیت و توسعه 
این نرم افزار که نهادهای مختلفی از جمله وزارت اطالعات، نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران، سازمان زندان ها از آن بهره برداری می کنند، در 
حال حاضر سوابق به صورت کاماًل یکجا، دقیق، برخط و مکانیزه در اختیار 
جامعه هدف قرار می گیرد. در ادامه حجت االس��الم و المس��لمین حاجی 
صادقی، نماینده ولی فقیه در س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی، با ارزیابی 
مثبت فعالیت های انجام شده در مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه، 
تأکید کرد: این مرکز به صورت نوآورانه، با به کارگیری فناوری به روز، گام 
مهمی را در توسعه »عدالت الکترونیک« برداشته و انتظار می رود در آینده، 
قوه قضاییه بتواند با جنبه پیش��گیرانه از وقوع جرم، در پیگیری تخلفات و 
جرایم، توفیقات بیش از پیش و روزافزونی داشته باشد. براساس این گزارش، 
در پایان این نشست، پیش نویس تهیه شده تفاهم نامه همکاری فی مابین 
مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا طرفین با تشکیل کارگروه تخصصی 
در مورد نقاط مش��ترک فعالیت جهت انعقاد تفاهم نامه، اقدامات الزم را با 

اولویت زمان انجام دهند.

حکم استرداد وجوه دریافت شده 
غیرقانونی مدیران بیمه سالمت ایران

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال فصل سوم آیین نامه استخدامی 
شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سالمت ایرانیان، بر دولتی بودن این 
ش��رکت و غیرقانونی و خارج از ضوابط و مق��ررات بودن پرداخت حقوق و 
مزایای مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان این شرکت دولتی حکم 
داد.  به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان 
بازرسی کل کشور از شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سالمت ایرانیان و 
درخواست ابطال فصل سوم آیین نامه استخدامی این شرکت مبنی بر اینکه 
حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از طریق مجمع عمومی 
تعیین گشته و حقوق و مزایای کارکنان باید با پیشنهاد سرپرست مستخدم 
و تأیید مدیر امور اداری و تصویب مدیرعامل صورت گیرد. هیأت عمومی 
دی��وان عدالت اداری پس از بحث وبررس��ی و ش��نیدن دفاعیات طرفین 
شکایت، با اعالم اینکه اواًل با توجه به اینکه  100 درصد سهام شرکت مذکور 
متعلق به سازمان بیمه سالمت ایران بوده و یک شرکت دولتی محسوب 
می شود و از این حیث مقررات استخدامی و حقوق مزایای کارکنان آن تابع 
مقررات حاکم بر شرکت های دولتی است. ثانیاً با توجه به دولتی بودن شرکت 
مذکور مقرره مورد ش��کایت با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مغایرت 
داشته، از جمله در وضع این مصوبه موافقت شورای حقوق و دستمزد اخذ 
نشده است و تفویض اختیار به هیأت مدیره شرکت جهت تعیین بدون قید 
و ش��رط اضافه کاری و برقراری فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی برای 
مدیران شرکت، فاقد مبنای قانونی بوده است، حکم به ابطال این فصل از 
آیین نامه شرکت مذکور و رفع آثار ناشی از اجرای این مصوبه غیرقانونی از 

تاریخ تصویب داده است.

تعزیرات قیمت آجیل را شکست
گشت مش��ترک تعزیرات حکومتی در بازرسی از واحد های صنفی مرتبط 
با اقالم شب یلدا، نظارت بر بازار را شدت بخشید و قیمت آجیل مخلوط را 
شکس��ت به طوری که قیمت آجیل از 15٨ هزار تومان به ٧5 هزار تومان 
کاهش یافت. طرح نظارت تعزیرات بر بازار شب یلدا آغاز شده است و تا ٣0 
آذر ادامه دارد. به گزارش ایرنا، در این گش��ت که با حضور بهروز طالبیان، 
رییس گش��ت های مشترک تعزیرات، امید ش��هرآبادی، رییس شعبه 41 
تعزیرات، کارشناسان اجرای احکام تعزیرات، کارشناسان بهداشت، بازرسان 
اصناف و نماینده نیروی انتظامی انجام شد، سه واحد صنفی رسیدگی شدند. 
گشت ویژه نظارت بر بازار شب یلدا با سرزدن به خشکبار فروشی های مرکز 
شهر تهران قیمت و کیفیت کاالهای عرضه شده را بررسی شدند. براساس 
این گزارش، در یک واحد صنفی عرضه کننده ش��یرینی و خشکبار، قیمت 
آجیل مخلوط شب یلدا 15٨ هزار تومان برچسب قیمت داشت که به گفته 
بازرسان اصناف، قیمت این آجیل غیرمعقول بود و باتوجه به کیفیت آجیل 
باید ٧5 هزار تومان عرضه می شد. در پایان این بازرسی، پرونده تخلف این 
واحد صنفی به ارزش ٧0 میلیون ریال تشکیل و برای بررسی به تعزیرات 
حکومتی ارجاع ش��د که جریمه آن دو تا پنج برابر ارزش تخلف خواهد بود 
همچنین با دس��تور قاضی تعزیرات، برچسب قیمت آجیل مخلوط از 1٧5 
هزار تومان به ٧5 تومان کاهش یافت. بهروز طالبیان، رییس گشت های 
مش��ترک تعزیرات به فروشنده این واحد صنفی هشدار داد که بازرسان در 
این روزها به طور مرتب از مغازه ها بازدید می کنند و نباید قیمت کاسته شده 
دوباره افزایش یابد. رییس گشت مشترک تعزیرات اعالم کرد: واحد های 
صنفی باید سود متعارف را رعایت کنند و در خصوص نظارت به عرضه آجیل 
و خش��کبار، اتحادیه و اصناف مسئول هستند و تعزیرات براساس گزارش 
تخلف با متخلفان برخورد می کند. وی تصریح کرد: هدف اصالح قیمت و 
نه جریمه واحد صنفی است و می خواهیم تا کاالها با قیمت واقعی به دست 
مشتریان برسد. همچنین به دس��تور قاضی تعزیرات برچسب قیمت ٩5 
هزار تومانی آجیل مخلوط به ٧5 هزار تومان کاهش یافت و مشتریانی که 
می خواستند این آجیل را تهیه کنند با قیمت کاهش یافته خرید کردند. رییس 
گشت های تعزیرات اظهارکرد: شهروندان می توانند در صورت برخورد با 
هر نوع تخلف به س��امانه 1٣5 تعزیرات حکومتی یا 1٢4 سازمان صنعت 
معدن تجارت اطالع دهند تا شکایات در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

روی خط خبر

رییس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه حل مشکالت اقتصادی 
با برخوردهای صرفاً قضایی ممکن نیست و به تدبیر هر چه 
بیشتر دولت نیاز دارد، به دادستان های سراسر کشور دستور 

داد که در چارچوب قانون به موضوع گرانی ها ورود کنند.

آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی با تبریک و 
تهنیت میالد مسعود امام یازدهم شیعیان حضرت امام حسن عسکری )ع(، 
عالی ترین طریق اقتراب به ساحت حق تعالی را توسل به ائمه معصومین 
)ع( دانس��ت و تصریح کرد: توس��ل به اهل بیت )ع( خصوصاً امام حی 
امام عصر)عج(، بهترین طریق قرب به ساحت حق تعالی است. امیدواریم 
آن طلعت رشیده و غّره حمیده، هر چه زودتر رخ بنماید و ذکر مدام ما این 
باشدکه »اللهم هب لنا رافته و رحمته و دعائه و خیره«. از خداوند متعال 
می خواهیم که توسالت ما را بپذیرد و دعای خیر حضرت حجت )عج( در 

حق ما را مستجاب بفرماید.

 نمی توان فقط در مقام گفتار و مدح، مدعی محبت اهل 
بیت )ع( بود

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، وی با اشاره به حدیثی که از حضرت 
امام حسن عسکری )ع( نقل شده است که می فرمایند »شیعیان ما از آثار ما 
پیروی می کنند و جمیع اوامر و نواهی ما را مورد اطاعت قرار می دهند«، بر 
ضرورت حب حقیقی اهل بیت )ع( که همانا پیروی حقیقی از آن بزرگواران 
در مقام عمل است، تأکید کرد و افزود: نمی توان فقط در مقام گفتار، مدعی 
محبت و پیروی اهل بیت )ع( بود؛ گرچه ابراز ارادت لسانی هم درجه ای از 
حب اهل بیت )ع( است اما حب حقیقی آن است  که در معارف اهل بیت 
)ع( تأمل و به آنها عمل کنیم و همانطور که فرموده اند اوامر و نواهی ایشان 
را اطاعت کنیم. ظاهراً در این صورت است که می توان پذیرفت ُمحّب اهل 
بیت )ع( گرفتار عذاب الهی نخواهد شد و البته محبت اهل بیت درجاتی 
دارد و استبعاد از آتش دوزخ الهی هم درجاتی. امیدواریم خداوند توفیق 
تبعّیت محض از اوامر و نواهی ائمه معصومین )ع( را به همه عطا کند و 
وجودمان سرشار از لذت اقتراب به ساحت حق تعالی از ناحیه اهل بیت )ع( 
شود. آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه با گرامیداشت ٢٧ آذر روز »وحدت 
حوزه و دانش��گاه« و بزرگداش��ت یاد و خاطره دانشمند گرانقدر، شهید 
آیت اهلل دکتر مفتح، اظهارکرد: شهدا هم در زمان حیات خود منشأ آثار و 
برکات فراوانی بوده اند و هم نور شهادتشان در زمان ممات همواره دستگیر 
جامعه بوده است. بزرگانی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید 
مفتح، عالوه بر آنکه سند افتخار ملت بصیر و بیدار ایران اسالمی هستند 
و مجاهدت هایشان در حافظه تاریخی جامعه ماندگار است، شهادتشان 
نیز سند جنایت و رس��وایی غرب فریبکار است که مدام داعیه دار مقابله 
با تروریس��م بوده اما در طول دهه های گذشته اثبات کرده که از حامیان 

اصلی تروریسم و خشونت در جهان به شمار می رود.

 ملت ایران ۴۰ سال است زیر تیغ تروریسم مورد حمایت 
غرب قرار دارد

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه »ملت ما امروز در حالی تروریست خوانده 

می شود که 40 سال است زیر تیغ تروریسم مورد حمایت غرب قرار دارد«، 
خطاب به حامیان تروریست ها، خاطرنشان کرد: امروز اذناب همانها که 
بزرگان انقالب ما را درس��ت در زمانی که جامعه ما به آنان نیاز داشت به 
شهادت رساندند، در دامان شما آرمیده اند و امثال منافقین که صراحتا این 
قبیل جنایات را برعهده گرفته اند، امروز مورد حمایت برخی افراد در هیات 

حاکمه کشورهای شما هستند.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه ش��هید مطهری، شهید مفتح و 
شهیدبهش��تی در دوران طاغوت، مجاهدت های فراوانی برای تبیین 
معرفت دینی در مقابل تفکر غربی داشته اند، تصریح کرد: تروریست ها 
با حمایت کش��ورهای غربی، جامعه ما را که تش��نه معارف ناب دینی 
بود از گنجینه هایی مانند این ش��هدا محروم کردند و امروز هم در این 
پارادوکس حل ناش��دنی دس��ت و پا می زنند که از طرفی داد مقابله با 
تروریسم سر می دهند و از س��وی دیگر، تروریست ها را در دامن خود 

جای می دهند.
 رییس قوه قضاییه با اشاره به پرورش و تجهیز گروه های تروریستی نظیر 
داعش از سوی آمریکا، تشکیل ائتالف برای مقابله با آنها را »مضحکه« 
خواند و در پایان این بخش از سخنان خود ابراز امیدواری کرد که خداوند، 
انوار وجود شهدای گرانقدر را بر نسل جوان امرز بتاباند و مسیر نورانی آن 

بزرگواران را موجب توفیق هر چه بیشتر جامعه ما قرار دهد.
 آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه با اش��اره به برخورد دستگاه قضایی با 
اخاللگران اقتصادی، تصریح کرد: بحمداهلل برخوردها و رسیدگی های 
قضایی با قاطعیت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند که قوه قضاییه 
در این مسیر، هیچ توجهی به فضاسازی ها ندارد و کار خود را در چارچوب 
قانون و شرع دنبال می کند. اس��تجازه ای هم که از محضر مقام معظم 
رهبری برای تسریع در رسیدگی ها انجام شد، بسیار مؤثر بوده اما آنچه 

نباید فراموش کنیم این است که مشکالت اقتصادی کشور با برخوردهای 
صرفاً قضایی حل نمی شود بلکه نیازمند تدبیر دولتمردان هستیم.

 قیمـت ارز پایین آمده اما برخی همچنان گرانفروشـی 
می کنند

رییس قوه قضاییه با تأکی��د بر اینکه »ما در چارچ��وب وظایف خود به 
رس��یدگی ها ادامه خواهیم داد و دست کس��انی را که در امور اقتصادی 
کش��ور اخالل ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد«، در عین حال یادآورشد: 
ماهیت اداره کشور و رفع مشکالت معیشتی مردم، یک ماهیت کاماًل 
اجرایی است که دولت محترم با همکاری و حمایت قوای دیگر باید این 
امر را به پیش ببرد. بحمداهلل تالش های بسیار خوبی شده و مساله ارز به 
تدریج در یک مسیر تعادلی قرار گرفته اما همچنان مشکل گرانی ارزاق 
و وسایل مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد. آیت اهلل آملی 
الریجانی با تأکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاه های نظارتی 
و اتخاذ تدابیر مناس��ب از سوی دولت برای کنترل قیمت ها، اظهارکرد: 
زمانی برخی بی تدبیری ها موجب افزایش بی رویه نرخ ارز ش��د. در حال 
حاضر نیز نباید اجازه داد که پاره ای بی تدبیری ها موجب وارد آمدن فشار 
بر مردم شود. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز باال رفت، قیمت کاالهای خود 
را افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه 
اجناس را به قیمت باال خریداری کرده اند، همچنان گرانفروشی می کنند.

 
 برای کنترل قیمت ها باید فکر عاجل کرد

رییس قوه قضاییه چنین رفتاری را »غیرقابل قبول« دانس��ت و با ذکر 
برخی افزایش قیمت های خودس��رانه مانند گرانی ها در صنعت لبنیات 
خاطرنشان کرد: قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، 

محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمت ها باید فکر عاجلی کرد. 
البته در جلسه هماهنگی س��ران قوا مطالبی طرح می شود و دولت نیز 
تالش های خوبی برای حل این مشکالت داشته اما دستگاه های اجرایی 
و دولت موظفند طرح بیاورند و تالش کنند تا هر چه س��ریعتر وضعیت 

معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برای 
نظارت بر قیمت ها، به دادستان ها نیز دستور داد که در چارچوب قانون و با 

همکاری مراجع ذی صالح به موضوع گرانی ها ورود کنند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به مقوله 
کاهش جمعی��ت کیفری و حبس زدایی، این ام��ر را مورد تأکید و توجه 
مجموعه دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: در خصوص دیه و مهریه 
و به طورکلی محکومیت های مالی، قبل از اینکه قانون خاص داش��ته 
باش��یم، از آنجا که ابهامات و اجمال هایی در قانون سابق وجود داشت با 
بحث فقهی که در محضر مقام معظم رهبری انجام گرفت و مباحثی که 
در جلسات مسئوالن عالی قضایی انجام پذیرفت به نتایجی رسیدیم که 
آن را تبدیل به بخشنامه کردیم و بعدها هم تبدیل به قانون شد. مهمترین 
موضوع این بود که ما گفتیم صرف ادعای عدم اعسار از ناحیه خواهان 
نباید موجب زندانی شدن مدعی علیه یا خوانده شود و تنها در موردی که 
تمکن فرد بدهکار ثابت و احراز ش��د که ممتنع از پرداخت است، تا زمان 
تادی��ه بدهی خود اعم از مهریه و دیه باید به زن��دان برود. آیت اهلل آملی 
الریجانی ادامه داد: جمعیت کیفری و تعداد زندانیان در کشور، منحصر 
به این موارد نیست و ما در دستورالعملی هم که در زمینه کاهش جمعیت 
کیفری صادر کردیم، موارد متعدد دیگری را مورد پیش بینی قرار دادیم. 
مقام معظم رهبری نیز در موارد متعدد این امر را متذکر شدند که باید مساله 
حبس زدایی را جدی گرفت چون آسیب های زندان واقعاً زیاد است و گاهی 
زندان به جای آنکه موجب تأدیب و اصالح شود، برعکس عمل می کند.  
رییس قوه قضاییه در عین حال خاطرنشان کرد: در این میان، از یک مساله 
بسیار ظریف نباید غفلت کرد و آن اینکه باید مراقب باشیم، حبس زدایی 
توأم با دقت نظر کافی باشد تا خدای ناکرده امنیت مردم از این ناحیه به 
خطر نیفتد. نمی توانیم بگوییم در زندان ها را باز کنیم تا همه خارج شوند. 
در این صورت با افزایش جرایم، امنیت مردم سلب می شود که این مسأله 

به هیچ عنوان از سوی مردم پذیرفته نیست.
آیت اهلل آمل��ی الریجانی با تأکید مجدد بر توجه مس��ئوالن قضایی و 
قضات به مقوله حبس زدایی در چارچوب تأسیسات قانونی، تصریح کرد: 
گاه مطالبی در این زمینه بیان می ش��ود که به نظر می رسد ناشی از عدم 
توجه به آمارها و تالش هایی است که در این عرصه صورت گرفته است 
منتها رویکرد ما این است که مساله حبس زدایی باید به طور قطع توأم 
با رعایت حال مردم و امنیت کشور باشد. ما نمی توانیم مدام دم از رأفت 
و مالطفت و توجه به خان��واده زندانیان بزنیم و امنیت مردم را فراموش 
کنیم لذا معتقدیم در زمینه کاهش جمعیت کیفری باید همه جوانب را در 
نظر گرفت تا جامعه دچار مشکل نشود.  براساس این گزارش، ادامه بحث 
و بررسی پیرامون »دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه« 
در دستور کار مسئوالن عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به 

تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

وروددادستانهابهموضوعگرانیها
رییس قوه قضاییه در جلسه مسئوالن عالی قضایی دستور داد

 HEMAYATONLINE. 
IR

جلسـه رسـیدگی به پرونده اتهامی صرافان متخلف، فرشـاد 
جوانیان و شـرکت تضامنی جوانیان و شرکا، محمدرضا افضلی 
و شرکت تضامنی محمدرضا افضلی و شرکا، محمدرضا رضایی 
و شـرکت تضامنی محمدرضا رضایی و شـرکا و میالد رشیدی 
برچ لویی و سید مصطفی جنانی و شرکت تضامنی میالد رشیدی 
و شرکا در شعبه سـوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست 

قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش میزان، قاضی مسعودی مقام ضمن تشریح ماده 1٩٣ و 1٩4 قانون 
آیین دادرسی گفت: جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی این 5 نفر به اتهام خرید 
و فروش غیرقانونی ارز به ارزش تقریبی ٨٩ میلیون و ۶٩4 هزار و 455 دالر 
تشکیل و رسمی است. نماینده دادستان گفت: در این پرونده آقایان میالد 
رشیدی، صراف و دارای مدرک لیسانس بازداشت در ٩٧/۶/5 و سید مصطفی 

جنانی کارمند صرافی دارای مدرک دیپلم در ٩٧/٨/5 بازداشت شده است.
وی ادامه داد: ش��رکت صرافی تضامنی میالد رش��یدی متهم به ش��رکت 
در اخالل در نظام ارزی کش��ور به صورت عم��ده از طریق خرید و فروش 
غیرقانونی به مبلغ ٣٨ میلیون و ٢0٣ هزار و ۶٩٧ دالر بطور صوری و با استفاده 

از کارت های ملی اشخاص متعدد است.
نماینده دادستان تصریح کرد: محمدرضا افضلی صراف و دارای مدرک دیپلم 
از تاریخ ٩٧/۶/4 بازداشت شده است و شرکت صرافی تضامنی محمدرضا 
افضلی و شرکا متهم به مشارکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت 
عم��ده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبل��غ 15 میلیون و 1٧ هزار و 
5٨۶ دالر بطور صوری و با استفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد است.

حسینی نماینده دادس��تان ادامه داد: متهم دیگر محمدرضا رضایی صراف 
و دارای مدرک تحصیلی لیس��انس در تاریخ ٩٧/۶/4 بازداشت شده است 
و شرکت سهامی تضامی محمدرضا رضایی و شرکا با نمایندگی خانم مینا 
فرهمند متهم به ش��رکت در اخالل در نظام ارزی کشور به صورت عمده از 
طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 14 میلیون و 5۶٨ هزار و ٨٣0 دالر 
اس��ت. وی گفت: فرش��اد جوانیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و شرکت 
صرافی فرشاد جوانیان و شرکا متهم به شرکت در اخالل در نظام ارزی کشور 
به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ٢1 میلیون و ٩05 
هزار دالر طبق نامه مورخ ٩٧/٧/۶ بانک مرکزی در سال ٩۶ را از میزان 40 
میلیون و 5٨٧ هزار و 500 دالر ارز مداخله ای که دریافت کرده اس��ت مبلغ 
مبلغ ٢1 میلی��ون و ٩05 هزار دالر به نام افراد خاص و با کارت های ملی که 

اجاره نموده اند به ثبت رسیده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: متعاقب استعالمات اولیه از بانک مرکزی مبنی 
بر اینکه تعدادی از افراد سودجو در سال ٩۶ از طریق سیستم سنا اقدام به خرید 
ارز کرده اند که این مبالغ با توجه به نوع فعالیت و وضعیت اجتماعی و درامد 
این افراد قابل بررسی است و از طرفی مشخص نیست که ارز خریداری شده 
در کجا مصرف گردیده اس��ت، ضابطین به موضوع ورود کردند و پرونده به 
دادس��تانی تهران ارجاع ش��د و در نتیجه آن پرونده حاضر به عنوان یکی از 

پرونده های ارزی تشکیل شد.
وی افزود: با صدور دس��تور قضایی و شناسایی افراد مشخص شد برخی از 
ارز های خریداری شده به نام اشخاصی است که از اقشار کم درآمد و ضعیف 
جامعه هستند که با دریافت مبالغ ناچیز کارت های ملی خود را در اختیار دالالن 
بخش ارز قرار دادند و این دالالن با همدستی برخی از صرافی ها ارز دریافتی را 
به نام این اشخاص در سامانه سنا ثبت کرده اند و پس از آن خودشان مبادرت 

به دریافت ارز نموده اند.
نماینده دادس��تان تصریح کرد: متهمین حاضر به عنوان صرافان متخلف 
محسوب می شوند که تحقیقات نشان می دهد با در اختیار گرفتن کارت های 
ملی و بانک��ی افراد و ب��ا همکاری دالالنی با اس��امی فرش��ید ترکمانی، 
حمیدخسروی، محمود راستگو، علیرضا حسن زاده، نوید زهره وند، حقیقت 
پژوه و با همکاری برخی افراد مبالغ مورد اش��اره در کیفرخواس��ت را به نام 
اشخاصی و یا صاحبان کارت ملی در سامانه سنا بطور صوری ثبت و به طوری 

صوری اقدام به خرید می کردند.
حسینی نماینده دادستان به دالیل تحصیل شده ناشی از تحقیقات مقدماتی 

در کیفرخواس��ت اش��اره کرد و گفت: در گزارش بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران در تاریخ ٩۶/1٢/14 آمده اس��ت که این اف��راد به دفعات و 
به مقدار باال ارز دریافت کرده اند. همچنین گزارش معاونت مبارزه با جرایم 
اقتصادی پلیس آگاهی تهران در خصوص اعالم لیست 10٢٨ نفر از افرادی 
که با کارت های ملی استیجاری ارز دریافت کرده اند در پرونده موجود است. 
حسینی ادامه داد: تحقیقات انجام شده از دالالن و جلسه مواجهه حضوری، 
بین آن ها متضمن این است که نامبردگان با کارت های اشخاص متعدد اعم 
از خانواده بدون حضور صاحبان کارت به صرافی ها مراجعه و اقدام به معامله 
ارز کرده اند. وی ادامه داد: در نامه بانک مرکزی در تاریخ ٩٧/٨/۶ آمده است 
که صرافی میالد رشیدی در سال ٩۶ به میزان 4٨ میلیون و 550 هزار دالر 
ارز مداخله ای دریافت نموده است که ٣٨ میلیون دالر آن را به مشتریان خاص 
داده است. نماینده دادستان تصریح کرد: همچنین طبق نامه بانک مرکزی 
صرافی آقای محمدرضا افضلی از مجموع ٢0 میلیون و 550 هزار دالر ارز 
مداخله ای دریافتی مبلغ بالغ بر 15 میلیون دالر را به صورت تکراری به نام 

صاحبان کارت های ملی اجاره ای به ثبت رسانده است.
حسینی خاطرنشان کرد: این دالالن ارز فاقد مجوز از بانک مرکزی به منظور 
خرید و فروش ارز در سطح عمده بوده اندو کارت ملی اشخاص متعدد را در 
اختیار داشتند و مش��خصات افراد بدون ثبت امضا در سامانه سنا وارد شده 
است، متهمان با علم اطالع از غیرقانونی بودن فعالیت خود اقدام به فروش ارز 
مداخله ای در بازار آزاد نمودند و به جهت میزان ارز مورد معامله موجب اخال 
در نظام ارزی کشور شده اند. نماینده دادستان تصریح کرد: به موجب بند الف 
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور و طبق قانون درخواست 
تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم محکومیت برای آن ها را دارم. متهم 
سید مصطفی جنانی در جایگاه حاضر شد و افزود: بنده صندوقدار بودم مشتری 
پس از حضور در صرافی اسناد را از کارمندان صرافی تحویل می گرفت و من 
ارز را در اختیار خریداران می گذاش��تم و این ارز را به خود اشخاص می دادم. 
در ادامه جلس��ه حسینی نماینده دادستان بیان کرد: در اظهارات متهم آمده 
است »شخص متقاضی تلفنی تماس می گرفت و درخواست ارز می نمود و 
مشارالیه کارت ملی اشخاص را در اختیار داشته است و در سامانه ثبت می کرد 
و ارز خارج از صرافی به دالالن داده می شد« بنابراین این نشان از همکاری 

متهم با دالالن دارد.
قاضی گفت: شما اذعان دارید که ارز مداخله ای را به خود دارندگان کارت های 

ملی می دادید، اما مواجهه حضوری از افراد صورت گرفته است و کارت های 
ملی خانواده هایشان موجود است. حتی از کارت های ملی اجاره ای نیز استفاده 
شده است. قاضی ادامه داد: اگر ارز را به خود افراد می دادید باید فاکتور های 
آن با امضای آن اشخاص موجود باشد. مگر هنگامی که ارز را می دادید رسید 
دریافت نمی کردید؟ متهم پاسخ داد: من فقط ارز تحویل می دادم، کار ها در 

قسمت دیگر انجام می شد.
متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: من به مدت یک س��ال است در صرافی 
مشغول فعالیتم و به ناچار به این شغل روی آوردم و از مسائل آن بی خبر بودم 
بار ها از بازرس��ان بانک مرکزی آمدند و اسناد را گرفتند، ولی هیچ تذکری 
ندادند. قاضی گفت: اینکه تمام متهمان اعالم کنند بازرسان بانک مرکزی 
نظارت الزم را نداشتند تاثیری در حال متهمین ندارد. البته آن ها قابل تعقیب 
کیفری هس��تند و افرادی از بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند و قرار 
جلب دادرسی برای آن ها صادر شده است. در ادامه جلسه نماینده دادستان در 
جایگاه حاضر شد و گفت: متهم در مورد عدم نظارت بانک مرکزی مطالبی 
را بیان کردند این در حالی است که این بانک در تاریخ ٩۶/٧/٢4 به صرافی 
آقای میالد رش��یدی اخطار کتبی مبنی بر اینکه از مبادالت خارج از عرف و 

خارج از چارچوب قانونی خودداری کنند داده است.
قاضی گفت: برخی افراد دالر های مداخله ای را جمع اوری و احتکار کردند که 
حتی سر از کشور های خارجی درآورده است؛ بنابراین این نشان می دهد شما 
نه تنها به دستورالعمل های بانک مرکزی و حتی به دستورالعمل های سابق 
در آن نیز که مربوط به صرافی ها بوده عمل نکرده اید. پس از پایان دفاعیات 
متهم سید مصطفی جنانی، متهم دیگر به نام میالد رشیدی در جایگاه حاضر 
شد. متهم پاسخ داد: من تجربه کار صرافی نداشتم اشتباه بزرگی در زندگی ام 
کرده ام و چوب آن را می خورم. اگر بانک مرکزی اسامی این افراد خاص را به 
من اعالم می کرد تالش می کردم این اتفاق نیفتد و سوء استفاده نشود. قاضی 
خطاب به متهم گفت: شما مدیرعامل صرافی بودید چه کسی به شما گفت 
به این کار وارد ش��وید؟ متهم پاسخ داد: من گالری نقاشی داشتم و سهامدار 
چند شرکت بودم. شناختی از بازار نداشتم و آقای جنانی به من گفت: صرافی 
ایجاد کنم. قاضی خطاب به متهم گفت: چه مقدار سرمایه دارید؟ و از چه طریق 
مجوز صرافی به شما دادند؟ متهم پاسخ داد: 5.1 میلیارد سرمایه دارم و برای 

اخذ مجوز مستقیم به بانک مرکزی مراجعه کردم.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی از فرشاد جوانیان یکی دیگر از متهمان 

این پرونده خواست تا در جایگاه حاضر شود و در ادامه خطاب به او گفت: بر 
اساس کیفرخواس��ت مورخ ٩٧/٨/1٩ صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
تهران ناحیه ٢٨ متهم هستید به مشارکت در اخالل در نظام ارزی کشور به 
مبلغ ٢1 میلیون و ٩05 هزار و ٣۶0 دالر و تحصیل منفعت به مبلغ ٢ میلیارد 
ریال آیا این اتهام را قبول دارید؟ متهم پس از تفهیم اتهام ضمن انکار اتهام 
منتسب به خود گفت: کال 40 میلیون دالر گرفته ام. هیچ شیوه نامه ای نیز 
وجود نداش��ته است و همواره جلوی در مغازه من صف های طویل تشکیل 
می شده است. من از بچگی در صرافی بودم پدر و پدربزرگم نیز صراف بودند.

قاضی ضمن استماع اظهارات متهم خاطر نشان کرد: در گرافی که در پرونده 
وجود دارد افراد متعددی هستند که تعداد آن ها ٨ نفر است که به آن ها 4 میلیون 
و ۶00 ه��زار دالر فروخته اید. متهم اظهارک��رد: دالر هایی که ما فروختیم 
خواسته و یا ناخواسته به بیرون از کشور رفته و من نمی دانم که چه اتفاقی رخ 
داده است. در این هنگام نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: شرکت 
صرافی متهم ۶1 درصد معامالت را با افراد خاص انجام می داده است از طرفی 
ایشان در اظهارات خود که در کیفرخواست موجود است گفته است که از روزی 
نادانی برخی معامالت را انجام می دادم و احساس پشیمانی دارم. متهم درا 
ین خصوص گفت: به خاطر اینکه برای بانک کار کردم پش��یمانم. در ادامه 
نماینده دادستان در مورد بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی 100 
هزار دالر روزانه سهمیه هر صرافی را مشخص کرده است و به صرافی های 
منتخب اجازه داده تا این مبلغ را در اختیار صرافی های مجاز قرار دهند آنچه 
که هدف بانک مرکزی بوده تصویب شدن نرخ ارز بوده که محقق نشده است. 

ما بر اساس اظهارات متهمان مبلغ ٢00 میلیون تومان را محاسبه کرده ایم.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از محمدرضا رضایی یکی 
دیگر از متهمان پرونده خرید و فروش غیر قانونی ارز خواست تا در جایگاه قرار 
گیرد و خطاب به وی گفت: براساس کیفرخواست مورخ ٩٧/٨/1٩ صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ٢٨ تهران متهم به مشارکت دراخالل در 
نظام ارزی کشور به مبلغ 14 میلیون و 5۶٧ هزار و ٨٣0 دالربه صورت صوری 
و با کارت ملی افراد متعدد و تحصیل منفعت نامشروع به مبلغ 1 میلیارد و 500 
میلیون ریال هستید ایا این اتهام را قبول دارید؟ متهم ضمن انکار اتهام خویش 
اذعان کرد: من بازنشس��ته بانک هستم و ٣0 س��ال خدمت کردم. همه این 
دوستان به صرافی من می آمدند و خرید می کردند و صرفا مشتری بودند ویکی 
از مواردی که همیشه به همکاران می گفتم این بود که حتما اسناد را امضا کنند.

قاضی خطاب به متهم گفت: میلیارد ها دالر به عنوان ارز تثبیت ش��ده به 
بازار رفته، اما در بازار نیست. باالسری های شما نیز تحت تعقیب قرار دارند و 
موضوع در حال رسیدگی است، اما بخشی از مشکالت معطوف به عملکرد 
شماست. در ادامه جلسه دادگاه متهم محمد رضا افضلی در جایگاه حاضر 
شد. قاضی اتهامات متهم را مبنی بر مشارکت در اخالل در نظام ارزی کشور 
به صورت عمده از طریق خرید و ف��روش غیرقانونی به مبلغ 15 میلیون 
و 1٧ ه��زار و 5٨۶ دالر بط��ور صوری و با سواس��تفاده از کارت های ملی 
اشخاص متعدد را قرائت کرد و خطاب به متهم گفت: آیا اتهامات انتسابی 
را قبول دارید؟ متهم محمدرضا افضلی پاسخ داد: خیر اتهامات انتسابی را 
قبول ندارم ش��رکت صرافی ما از اول زمستان ٩۶ ارز دریافت نکرده است 
و قیمت هر دالر در آن زمان 4 هزار و ٢00 تومان بوده است و در آن موقع 
هیچ التهاب و نوسانی در بازار وجود نداشت. قاضی خطاب به متهم گفت: 
کارت هایی که فرشید ترکمانی به شما داده است چگونه سر از ثبت سامانه 
در صرافی شما در آورده است؟ متهم پاس��خ داد: شاید از شلوغی استفاده 
کرده اند و آن ها را ثبت کرده اند. اما اصاًل تبانی در کار نبوده است. انگیزه ای 
برای تبانی نداشتم. من چگونه با دالل تبانی کنم در حالیکه سود مشتری 
واقعی خیلی بیشتر است. متهم ادامه داد در مواجهه حضوری ٨ نفر را آوردند 
که ۶ نفر گفتند ما خودمان آمده ایم و حضورا از صرافی خرید کرده ایم و دو 
نفر دیگر نیز بیان کردند که اصال بنده را نمی شناسند شما بفرمایید من چه 
تبانی می توانستم با کسی داشته باشم. نماینده دادستان دز این زمینه گفت: 
متهم در صفحه ٩٣ و 11۶ کیفرخواست اظهار داشته است »در پرداخت ارز 
س��خت گیری نمی کردم، امکان دارد کارت های ملی این افراد توسط افراد 
دیگری آورده شده باشد.« قاضی مسعودی مقام پایان جلسه را اعالم کرد و 

گفت: ادامه جلسه در هفته آینده برگزار خواهد شد.

محاکمه ۵ صراف متخلف به اتهام اخالل در نظام ارزی

رییس شعبه س��وم دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرایم مفس��دان و اخاللگ��ران اقتصادی با 
اشاره به اینکه بانک مرکزی در فرآیند صدور 
مجوز ها برای صرافان نظارت کافی نداشته 
است، گفت: پرونده معاون سابق ارزی بانک 
مرکزی به زودی در شعبه دوم مورد رسیدگی 

قرار می گیرد.
 قاض��ی اس��داهلل مس��عودی مقام پ��س از 
برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 
متهمان پرونده خری��د و فروش ارز در جمع 
خبرنگاران، اظهارکرد: موضوع جلسه دادگاه 
در خصوص جرایم صرافان و اخالل در نظام 
اقتصادی از طریق خرید و فروش غیرقانونی 
ارز که از طریق کارت های استیجاری انجام 

می شده بوده است.
 وی ادام��ه داد: این افراد ب��ا کارت هایی که 
متعلق به اش��خاص دیگر اس��ت در سامانه 
به نام آن ه��ا ثبت نام ک��رده در حالی که به 

کام خودش��ان و افراد مرتبطین خود ارز اخذ 
کرده اند؛ که خیلی از این دالر ها ممکن است 
در بازار غیررس��می به فروش برسد و گاهی 

نیز ممکن است از مرز ها خارج شود.
قاض��ی مس��عودی مقام افزود: سرنوش��ت 
دالر ها مشخص نیس��ت و معلوم نیست که 
این دالر هایی که ب��ه نام دیگران خریداری 

شده در چه بازاری مصرف شده است.
وی خاطرنشان کرد: عمده دفاعیات متهمان 
این است که ادعا می کنند معامالت صوری 
نداش��ته اند و به نام اشخاص اقدام کرده اند، 
اما در این می��ان چند مس��اله پیش می آید 
اول اینکه فعاالن حوزه اقتصاد باید قوانین و 
مقررات پیرامون خود را بدانند و در خصوص 
آن اطالع کامل داشته باشند از طرفی اینکه 
متهم��ان موضوع کمب��ود نظ��ارت بانک 
مرکزی را مطرح می کنند می توان گفت که 
بله بانک مرکزی در باب تش��خیص شرایط 

و صدور مجوز ها برای اش��خاصی که تحت 
عنوان صراف فعالیت می کنند نظارت کافی 
نداشته و همچنین نظارت بر فرآیند رفتاری 
این افراد در طول عملیات ارزی آن ها قوی 

نبوده است.
قاضی مس��عودی مقام در خصوص برخورد 
ب��ا اف��رادی در بان��ک مرک��زی و در مورد 
نقش آن ها در نوس��انات ارزی تصریح کرد: 
قوه قضاییه در مورد بانک مرکزی هم ورود 
کرده و برخی اش��خاص نی��ز تحت تعقیب 
هس��تند و در ادامه ممکن است بانک های 
عامل و صرافی ها نیز در این فرآیند دخالت 
داشته باشند. در خصوص تعدادی از کارکنان 
بان��ک مرکزی مانن��د معاون س��ابق ارزی 
کیفرخواس��ت صادر ش��ده و فک��ر می کنم 
به زودی در ش��عبه دوم مورد رسیدگی قرار 
می گیرد در سایر موارد نیز دادسرای تهران 

وارد شده است.

بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوز ها  برای صرافان نظارت کافی نداشته است
قاضی مسعودی مقام:
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چهره ها

برنامه ریزی برای مهار نقدینگی و تورم
 اکبر کمیجان��ی، قائم مق��ام بانک 
مرکزی گفت: با آغاز مدیریت جدید 
بانک مرکزی و اخذ مجوزهای الزم 
از سران قوا، توانس��تیم ظرف مدت 
کوتاهی اس��ب س��رکش دالر را رام 
کنیم اما با این وجود، همچنان نظام 
ارزی کش��ور نیازمن��د اصالحات و 

اقدامات تکمیلی برای اجتناب از بروز تالطم های ارزی در آینده است.
وی با بیان اینکه نخستین محور موردنیاز پژوهش های حوزه پولی و بانکی، 
مهار نقدینگی و تورم است، گفت: به سبب مجموعه اقدامات انجام شده، 
روند شتابان نرخ تورم ماهانه متوقف شده و در حال نزول است و امیدواریم 
که این کاهش ادامه دار باش��د. کمیجانی  افزود: ب��ه رغم این، وجود انباره 
نقدینگی که در حال حاضر حدود ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، پتانیسل 
بروز فش��ارهای تورمی را دارد؛ لذا ضروری است که در کانال های عرضه 
نقدینگی به جامعه، اصالحات اساسی انجام شود تا نقدینگی اضافه شده به 

کسب  و کارها و بخش مولد اقتصاد هدایت شود.
قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: همچنین از بعد تقاضای نقدینگی نیز باید 
سازوکار جذب سپرده و نرخ های سود به نحوی باشد که با افزایش ماندگاری 
سپرده ها، از یک سو شبکه بانکی توانایی پرداخت هزینه های جذب سپرده 
را داش��ته باشد و از س��وی دیگر وام گیرندگان نیز توانایی بازپرداخت سود 

تسهیالت را داشته باشند.

بلیت چارتری حذف نمی شود
عل��ی عاب��دزاده، ریی��س س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری گفت: فروش 
بلیت های چارتری با هدف حمایت از 
صنعت گردش��گری، از حمل و نقل 

هوایی ایران حذف نمی شود.
وی افزود: در سه س��ال اخیر تالش 
ش��د تا با کاهش ف��روش بلیت های 
چارت��ری، فروش بلیت پروازه��ای برنامه ای در کش��ور افزایش یابد و در 
عین حال از هرگونه س��وداگری در این بخش جلوگیری شود. معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی ادامه داد: برخی سوداگران با اخذ مجوز تاسیس شرکت 
هواپیمایی بدون اینکه فعالیت خود را شروع کنند، مجوز خود را به بهای سه 
تا چهار میلیارد تومان به فروش می رساندند اما سازمان هواپیمایی کشوری 

با صدور مجوزهای مورد نیاز، با این نوع سوداگری مقابله کرده است.
عابدزاده اظهار داشت: برنامه این سازمان در سال های اخیر بر این بوده که 
هم میزان پروازها در کشور کاهش نیابد و هم حجم پروازها به فرودگاه های 
کم برخوردار بیشتر شود. رییس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: هرچند 
تحت تاثیر تحریم های ظالمانه آمریکایی ها برخی از فرودگاه های اروپایی 
از تحویل سوخت به هواپیماهای ایران خودداری می کنند اما شرکت های 
هوایی با مدیریت مناسب تاکنون توانسته اند این مشکل را به خوبی مدیریت 

کنند تا در انجام پروازهای آنها مشکلی پیش نیاید.
عابدزاده تاکی��د کرد: آمریکایی ها درصددند با اعمال محدودیت و تحویل 
ندادن سوخت به ناوگان هوایی ایران، پرواز شرکت های ایرانی را کاهش 
دهند در حالی که ایران در چهار دهه گذش��ته توانسته است با بهره گیری 

از متخصصان داخلی و مدیریت مناسب، صنعت هوایی را سرپا نگه دارد.
وی بیان کرد: هرگونه صدور دس��تورالعمل های مهم در صنعت هوایی از 
طرف س��ازمان هواپیمایی کشوری مستلزم کس��ب رضایت مردم در این 
صنعت اس��ت و تمام دس��تورالعمل های صادره در حوزه ایمنی هوایی نیز 
بر اساس دس��تورالعمل های اتحادیه اروپا ابالغ می شود. معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی تاکید کرد: در چهار دهه گذشته و با وجود اعمال تحریم ها، 
هم��واره به دنبال آن بوده ایم که نرخ ه��ای تکلیفی به صنعت هوانوردی 
کش��ور لطمه نزند و از این رو با آزادسازی نرخ خدمات هوایی موفق شدیم 
کمک زیادی را به ش��رکت های هوایی انجام دهیم. عابدزاده در عین حال 
درباره نوسازی ناوگان هوایی نیز گفت: اجازه نمیدهیم شرکت های هوایی، 
هواپیماهایی را که قبل از سال ۱998 میالدی تولید شده اند را وارد کشور 
کنند. معاون وزیر راه و شهرس��ازی اظهار داشت: با صدور مجوزهای الزم 
اکنون پنج شرکت هوایی با تامین هواپیما در آستانه آغاز فعالیت خود هستند.

وام مسکن زوجین 
باید ۳۰۰ میلیون تومان شود

حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران 
مجلس گف��ت: یکی از مش��کالت 
متقاضیان دریافت وام مس��کن این 
است که آن ها نمی توانند تسهیالت 

را به شهر دیگری انتقال دهند.
وی ب��ر ض��رورت افزای��ش میزان 
تسهیالت مسکن در شرایط کنونی 
تاکید کرد و گفت: یکی از اولویت ها و محورهای اصلی کمیسیون عمران 
مجلس در یک س��ال اخیر، موضوع افزایش وام مس��کن و خانه دار شدن 
خانه اولی ها اس��ت و در این رابطه جلس��ات مکرری با حضور وزرای راه و 

شهرسازی برگزار شده است.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: یکی 
از مشکالت متقاضیان دریافت وام مسکن این است که آن ها نمی توانند 
تسهیالت را به شهر دیگری انتقال دهند، به طور مثال فردی که در تهران 
برای دریافت وام س��پرده گذاری کرده، حال با افزایش چش��مگیر قیمت 
مسکن دیگر نمی تواند با آن میزان تسهیالت، در پایتخت، خانه خریداری 
کند، از این رو به دنبال آن است که وام را به شهری دیگری انتقال داده و در 
آن ملک بخرد، اما متأسفانه در شرایط کنونی قانون اجازه انتقال تسهیالت 

مسکن از شهری به شهر دیگر را نمی دهد.
بنایی ادامه داد: مسئوالن وزارت راه و شهرسازی و بانک های مرتبط قول 
داده اند که مش��کل عدم امکان انتقال وام مسکن از شهری به شهر دیگر 
را حل کنند. وی تصریح کرد: با توجه به افزایش گسترده قیمت مسکن در 
کشور به ویژه کالنشهرها چه کسی می تواند مسکن خریداری کند، از این 
رو باید سیاست ها و استراتژی متولیان در بحث تسهیالت مسکن تغییر کند، 
در شرایط کنونی میانگین هر متر مربع خانه در تهران باالی 9 میلیون تومان 
اس��ت. بنایی افزود: در شرایط کنونی سه موضوع مهم در بحث تسهیالت 
مس��کن وجود دارد، نخست میزان وام مسکن است که به نظر من حداقل 
تس��هیالت برای یک زوج باید حدود 2۵۰ میلی��ون تومان تا 3۰۰ میلیون 
تومان باشد، از طرف دیگر در بحث عمر بنا نیز باید تغییراتی صورت گیرد، 
امروز حداکثر سن بنا برای دریافت وام حدود ۱۵ سال است، اما به نظر می 
رسد که این سن باید به حدود 2۰ سال تغییر یابد. عضو کمیسیون عمران 
مجلس ادامه داد: یکی دیگر از مس��ائل، موضوع م��دت زمان بازپرداخت 
تسهیالت مسکن است، در ش��رایط کنونی حداکثر زمان پرداخت اقساط 
حدود ۱2 سال است، اما با توجه به افزایش احتمالی میزان تسهیالت مسکن، 

مدت زمان بازپرداخت نیز باید متناسب با افزایش وام باال برود.

  اقتصادی  

نوسانات نرخ ارز در چند ماه گذشته و محدودیت 
ورود قطعات خودرو به کشور، تولید خودروسازان 
را با کاهش ۵۷ درصدی رو به رو کرده اس��ت و 
این موضوع اثرات خود را بر تحویل خودروهای 
پیش فروش شده نش��ان داده است. بسیاری از 
خری��داران خودروهای پیش فروش ش��ده این 
روزها با مراجع��ه به نمایندگی ه��ای خودرو با 
ج��واب های متفاوتی رو به رو می ش��وند که در 
نهایت همه آنها نش��ان دهنده مشخص نبودن 
زمان تحویل خودروهاس��ت. این در ش��رایطی 
است که قیمت خودرو در دست بررسی است و به 
زودی تصمیم نهایی در خصوص آن اعالم می  
شود و در این شرایط افزایش قیمت ها در انتظار 

خریداران خودروهای پیش فروش شده است. 

   تعهدی ک�ه خودروس�ازان ملزم به 
رعایت آن هستند

محمدمه��دی محم��دی، سرپرس��ت رواب��ط 

عمومی س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان درباره نگرانی مشتریان از دریافت 
خودرو به قیمت روز از سوی خودروسازان گفت: 
»این موضوع بس��یار مهم بوده و در جلسه اخیر 
س��ازمان حمایت با خودروسازان نیز مورد تاکید 
قرار گرفت.« وی ادام��ه داد: »خودروهایی که 
موعد تحویلشان سر رس��ید شده، باید به قیمت 
تاری��خ روز تحویل در اختیار صاحبانش��ان قرار 
بگیرد و س��ازمان حمایت بر ای��ن موضع تاکید 
دارد.« اگر خودروس��ازان بخواهند قیمت های 
ام��روز را از صاحب��ان خودروهای��ی ک��ه موعد 
تحویلشان گذشته، مطالبه کنند، تخلف کرده اند. 
بهرام پارس��ایی، سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ 
مجلس نیز عصر روز یکش��نبه در پایان جلس��ه 
با خودروس��ازان با اعالم اینک��ه تعهدات انجام 
نشده دو گروه س��ایپا و ایران  خودرو حدود 3۰۰ 
هزار خودرو اس��ت، گفت: »مقرر ش��ده است تا 
تحویل تعهدات معوق در اولویت خودروس��ازان 

قرار بگیرد و بر اساس قراردادهای منعقد نسبت 
به تعهدات خود عمل کنند.«

   وعده ساماندهی بازار خودرو
رضا رحمانی، وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در 
خصوص وضعیت قیمت گذاری خودرو و تصمیم 
دولت در ای��ن زمینه به خانه مل��ت گفت: »هر 
تعهدی که در قرارداد خودروس��ازان و مشتریان 
وجود دارد خودروسازان باید به آن پایبند باشند، 
درحال حاضر باتوجه به وضعیت رو به رشد تولید 
تالش می کنیم تا تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا 

کند و به صورت طبیعی مشکلی وجود ندارد.«
رضا رحمانی با بیان اینکه خودروسازان موظف 
ش��ده اند براس��اس تعهدات مندرج در قرارداد با 
مش��تریان عمل کنند، تصریح ک��رد: »آخرین 
تصمیم��ات در خص��وص قیم��ت خ��ودرو به 
شهریورماه س��ال جاری و قبل از تصدی من در 

وزارتخانه بر می گردد.«

وی، اضافه کرد: »به دلیل اختالف قیمت خودرو 
بین بازار آزاد و فروش کارخانه مصوب ش��ده تا 
در حاشیه بازار، محصوالت خودروسازان عرضه 
و به تدریج قیمت ها کاهش داش��ته پیدا کند به 
اینگونه که در ه��ر نوبت عرضه خودور ۵ درصد 
زیر قیمت قبلی محصوالت ارائه ش��ود تا جایی 
که قیمت  بازار و کارخانه به نقطعه تعادل و قیمت 
تعیین ش��ده توسط س��ازمان حمایت از مصرف 

کنندگان برسد.«
رحمانی با تاکید بر اینکه در ماه های گذش��ته به 
دلیل کاهش تولید امکان کاهش پلکانی قیمت 
خودرو وجود نداشته است، عنوان کرد: »در حال 
حاضر با توج��ه به افزایش تولید خ��ودرو انتظار 
داریم به تعهدات عمل ش��ود و با عرضه بیش��تر 
قیمت ها کاهش پیدا کن��د، این موضوع نیازمند 

برنامه زمانبندی است.«
وی با اشاره به اینکه برای صنعت خودرو بسته ای 
آماده کرده ایم که در حال تدوین اس��ت، اضافه 
کرد: »براساس برنامه تهیه شده صنعت خودرو با 
توجه به شعار سال و تحریم ها باید ساخت داخل 
افزای��ش پیدا کند و در این زمینه توانمندی  الزم 
را نیز داریم، رابطه خودروس��از با قطعه س��از نیز 
نیازمند بازنگری است زیرا زنجیره قطعه سازی 

را مدنظر داریم.« 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ب��ا تاکید بر اینکه 
منظور ما از صنعت خودرو دو خودروس��از بزرگ 
نیس��ت بلکه زنجی��ره تولید و تامی��ن کنندگان 
قطعات است، خاطرنشان کرد: »بدنه کارشناسی 
وزارتخانه، خودروس��ازان، قطعه سازان و بخش 
خصوص��ی در طراحی بس��ته صنع��ت خودرو 
مش��ارکت کرده اند که باید در قالب برنامه بلند 
مدت، میان مدت و کوتاه مدت منجر به اصالح 
ساختارها و اصالح وضعیت صنعت خودروسازی 

کشور شود.«

  نس�خه کارشناس�ان ب�رای عبور از 
شرایط فعلی

کارشناس��ان راهکارهای مختلفی برای کاهش 
مشکالت فعلی صنعت خودروسازی کشور ارائه 
می کنند. ب��ه گفته آنها راه حل عبور از ش��رایط 
فعلی، رقابت پذیر کردن صنعت خودرو و افزایش 
دانش فنی خودروس��ازان اس��ت. کارشناس��ان 
صنع��ت خ��ودرو معتقدند در موض��وع افزایش 
قیمت هم باید، مصرف کننده و هم تولیدکننده 
مورد توجه قرار گیرد. افزایش قیمت تمام شده، 
تولید برای خودروسازان را غیراقتصادی کرده و 
از س��ویی دیگر عرضه خودروهای کم کیفیت و 
گران قیمت نیز مصرف کنن��دگان خودروهای 
داخلی را بیش از پیش ناراضی کرده است. در این 
شرایط انتظار می رود تا با تدبیر مسئوالن، زنجیره 
خودروسازی کشور در شرایطی که کمترین سهم 

از بازارهای جهانی را داریم اصالح شود.

»حمایت« گزارش می دهد
اخبار کوتاه

استفاده از کارت سوخت 
در دی ماه اجرایی می شود

 علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه دولت از دی 
ماه اس��تفاده از کارت سوخت را اجرایی می کند، گفت: مهلت ثبت نام 

کارت سوخت باید تمدید شود.
وی با اشاره به ثبت نام کارت سوخت طی هفته های اخیر، گفت: مجلس 
و دولت درباره گزینه های سهمیه بندی، دو نرخی کردن و گرانی قیمت 
بنزین تصمیم نگرفته اند و از سوی دیگر با موضوع قاچاق سوخت مواجه 

هستیم که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، افزود: راهکاری که 
دولت اندیشیده و مجلس با آن با مخالفتی نداشته این بوده که از طریق 
احیای سامانه کارت هوشمند سوخت مردم بتوانند بدون سهمیه بندی 

از کارت، برای تامین سوخت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه طی هفته های اخیر ثبت نام افرادی که کارت سوخت 
ندارند انجام شد، ادامه داد: باید مهلت ثبت نام کارت سوخت تمدید شود 
تا افرادی که در زمان قانونی نتوانستند ثبت نام کنند برای دریافت کارت 

سوخت اقدام کنند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی، با تاکید 
براینکه هیچ محدودیتی برای عرضه سوخت در جایگاه ها وجود ندارد 
و قیمت سوخت افزایش نمی یابد، اظهار داشت: پس از اجرای سامانه 
کارت سوخت می توان ارزیابی کرد که آیا با استفاده از کارت سوخت،  
قاچاق س��وخت کاهش یافته و آیا راهکاری برای جلوگیری از قاچاق 

سوخت است یا خیر؟

قیمت مرغ به ١۳ هزارتومان رسید
قیمت مرغ با ثبت رکوردی بی سابقه، در مراکز خرده فروشی به کیلویی 
۱3 هزارتومان رسید. بنابر اعالم اتحادیه پرنده و ماهی، قیمت مرغ در 
ادامه روند افزایشی خود، در مراکز خرده فروشی به ۱3 هزار تومان در هر 
کیلوگرم است.  براین اساس، طبق اعالم اتحادیه، نرخ این کاال در عمده 
فروشی درب کشتارگاه ۱۱ هزار و 8۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای 
صنفی ۱2 هزار تومان و خرده فروشی مرغ شمال ۱2 هزار و ٤۰۰ تومان 
است.   قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن نیز ۱۱ هزار و 3۰۰ 
تومان، هرکیلوگرم سینه مرغ با کتف 2۰هزار تومان، سینه بدون کتف 2۱ 
هزار تومان، فیله 23 هزار تومان است. رییس انجمن پرورش دهندگان 
مرغ گوشتی افزایش تقاضا را دلیل گرانی مرغ در روزهای اخیر عنوان 
کرد و گفت:قیمت این کاال در هفته آینده متعادل تر می ش��ود. محمد 
یوس��فی درباره دالیل افزایش قیمت مرغ طی روزهای اخیر در بازار 
گفت: این روزها با پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مردم افزایش یافته 

و همین مساله روی قیمت مرغ تاثیرگذار بوده است.  
وی با بیان اینکه قیمت سایر محصوالت پروتئینی مانند گوشت قرمز 
و ماهی خیلی باالتر از مرغ است، افزود: به همین دلیل تقاضای مردم 
برای مرغ بیشتر است.   یوسفی اظهارداشت: قیمت این کاال در هفته 
آینده متعادل تر خواهد شد. وی درباره قیمت مصوب 98۰۰ تومانی مرغ 
از سوی دولت، گفت: ما این قیمت را قبول نداریم و حاضریم با دولت 

در این زمینه مناظره کنیم.  

نفت آماده سومین عرضه به بورس
در حالی که دو بار نفت خام س��بک در بورس به صورت ارزی - ریالی 
عرضه شده است، رییس سازمان بورس اوراق بهادار گفت در حال انجام 
مذاکراتی هستیم که نفت به صورت کامال ریالی در بورس عرضه شود.
در ماه های گذشته دو بار نفت خام سبک در بورس انرژی ایران عرضه 
شده است. اوایل آبان ماه امسال برای اولین بار یک میلیون بشکه نفت 
خام در بورس انرژی روی میز معامالت قرار گرفت که قیمت پایه هر 

بشکه نفت در آن زمان حدود ۷9 دالر بود.
در روز معامالت اولین عرضه، سه نفر در این رقابت شرکت کردند و در 
نهایت با تعدیل قیمت نفت در بورس  28۰ هزار بشکه نفت خام سبک 

به  قیمت هر بشکه ۷٤ دالر و 8۵ سنت داد و ستد شد.
بعد از عرضه نفت در ب��ورس، مدیرعامل بورس انرژی خبر از احتمال 
تعدیل قیمت نفت در بورس داد و گفت که این قیمت، قیمت متعادلی 
اس��ت؛ ضمن این که اگر تا زمان بارگیری محموله، قیمت نفت خام 

افزایش یا کاهش یابد، قیمت متناسب با آن تعدیل خواهد شد.
در این میان 2۰ آبان ماه ۱39۷ هم برای دومین بار نفت در بورس عرضه 
شد. آنگونه که در اطالعیه عرضه آمده بود، قرار بر این بود که ۷۰۰ هزار 
بشکه نفت خام سبک برای عرضه روی تابلو معامالت برود که در نهایت 
قیمت هر بشکه نفت خام سبک در رینگ بین الملل بورس انرژی در 
دومین عرضه ۶٤.9۷ دالر معامله شد؛ بدین معنا که نفت بورسی در این 

مدت حدود ۱۰ دالر نسبت به اولین دوره تعدیل شد.
فروش نفت در بورس انرژی به ص��ورت 2۰ درصد ریالی و 8۰ درصد 
ارزی است؛ به طوری که متقاضیان خرید برای شرکت در معامله، باید 
۱۰ درصد ارزش سفارش را به صورت ریالی به میزان پیش پرداخت پیش 
از عرضه به حساب اعالمی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه واریز کنند که در صورت انجام معامله بخشی از 2۰ درصد 
ریالی محسوب خواهد شد. در عین حال مدتی است که عرضه نفت در 
بورس انرژی متوقف شده و در این مدت اطالعیه عرضه ای منتشر نشده 
است ولی در آخرین واکنش ها وزیر نفت اعالم کرده که عرضه نفت در 

بورس در انتظار تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی است.
در عین حال شاپور محمدی، رییس س��ازمان بورس اوراق بهادار  به 
تازگی درباره احتمال عرضه مجدد نف��ت در بورس انرژی اعالم کرد 
که “ با وزارت نفت در این مورد وارد مذاکره شده ایم که نفت به صورت 
کامال ریالی در بورس عرضه ش��ود. هر زمان که وزارت نفت بگوید ما 

آماده عرضه نفت در بورس هستیم«.

بررسی حقوق کارگران بزودی 
در شورای عالی کار

معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل نشست 
شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشتی و مزدی کارگران در 

آینده نزدیک خبر داد.
حاتم شاکرمی  با بیان اینکه در حال حاضر کارگروه مزد شورای عالی کار 
مشغول بررسی شاخص های تاثیرگذار درج شده در قوانین و مقررات 
در دستمزد هستند، گفت: افزایش مزد باید مبتنی بر این شاخص ها و 

گزارشات کارشناسی کارگروه تخصصی باشد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: پس از آماده 
شدن گزارشات کارگروه مزد طی هماهنگی با شرکای اجتماعی نشست 
شورای عالی کار قطعا تشکیل خواهد شد. شاکرمی اظهار امیدواری 
کرد به زودی مقدمات برگزاری نشست شورای عالی کار فراهم شود. 

این مقام مسئول در وزارت کار همچنین درباره زمان نهایی شدن »آیین 
نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر« به استناد تبصره )۱( 
ماده )۷( قانون کار که تیرماه امس��ال از سوی وزیر وقت کار به معاون 
اول ارائه ش��د گفت: این آیین نامه در کمیس��یون اجتماعی دولت در 
مرحله بررسی است و پس از نهایی شدن در دستور کار بررسی هیأت 

دولت قرار می گیرد.
بر اساس این آیین نامه، حداکثر مدت قرارداد موقت با کارگران مشاغل 
غیرمستمر از جمله مش��اغل پروژه ای مانند سدسازی، 3 سال در نظر 
گرفته شده اس��ت. بنابراین قرارداد کارگران مشاغلی که طبیعت آنها 
جنبه غیرمستمر دارند، پس از گذش��ت 3 سال از تاریخ آغاز یا قرارداد، 
»دائمی« محسوب خواهد ش��د و کارفرما نمی تواند بعد از این مدت و 
قبل از پایان کار، بدون دلیل موجه نسبت به اخراج کارگر یا انعقاد قرارداد 

موقت، اقدام کند.

چالش های تولید در صنعت خودروس�ازی، مشکالتی در تحویل خودروهای پیش فروش شده به وجود آورده 
گروه

است و بسیاری از خریدارانی که از موعد تحویل خودرو آنها چندین ماه گذشته، هنوز موفق به تحویل خودروهای اقتصادی
خود نشده اند. از سویی دیگر این مساله در کنار بالتکلیفی قیمت گذاری خودروهای داخلی، نگرانی خریداران 
خودروهای پیش فروش شده و به خصوص آنهایی که در قرارداد آنها تحویل با قیمت روز قید شده بود تشدید 
کرده اس�ت. روز گذش�ته خبرهایی در خصوص افزایش 7۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی اعالم شد و این موضوع اگرچه 
تکذیب ش�د، اما هراس خریداران خودروهای پیش فروش ش�ده را برای چندمین بار در چند وقت اخیر در پی داشت.   آمارها 
نشان می دهد تعهدات انجام نشده دو گروه سایپا و ایران  خودرو حدود ۳۰۰ هزار خودرو است.  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
روز گذش�ته بر  ضرورت انجام تعهدات خودروسازان در قراردادها تاکید کرد. س�ازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز که این 
روزها به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو معرفی شده، بر الزام خودروسازان به تعهداتشان تاکید کرد. در این شرایط خریداران 

خودروهای پیش فروشی، چشم انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود هستند. 
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شاخص بورس نزولی شد
پس از افت 2 هزار و ۷۷8 واحدی ش��اخص بورس در روز یکشنبه، شاخص بورس روز گذشته نیز یک هزار 
و 9۵8 واحد دیگر ریخت تا بر اس��اس آن روزهای بدی برای س��هامداران رقم بزند. ابهام در گزارش های 
شرکت های بورسی، قیمت های جهانی و ابهامات شرایط بازار داخلی، غلبه عرضه بر تقاضا، افت شاخص 

بورس را در پی داشته است.
    شاخص بورس روز گذشته در س��ایه افت حجم معامالت یک هزار و 9۵8 پله پایین آمد و در جایگاه ۱۵9 
هزار و ۷٤9 واحدی قرار گرفت. در معامالت روز گذشته یک میلیارد و ۶3۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش چهار هزار و ۶۱9 میلیارد ریال در ۱2۷ هزار و ۷83 نوبت دادوستد شد.
بررس��ی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد ش��اخص قیمت )وزنی - ارزشی( که در آن ارزش 
سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر ش��اخص می گذارد، ۵۶9 واحد افت کرد و شاخص کل )هم وزن( 
که در آن ارزش و وزن همه ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاس��به شاخص کل، یکسان در نظر گرفته 

می شود، ۱۵٤ واحد کاهش یافت.
شاخص قیمت )هم وزن( نیز ۱۰8 واحد پایین آمد؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس است. شاخص آزاد شناور 2 هزار و 2۵٤ واحد افت کرد؛ این شاخص بخشی از سهام 

قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور یک هزار و 

93٤ واحد کاهش یافت و شاخص بازار دوم بورس نیز یک هزار و ۵2۵ واحد افت کرد.
در معامالت روز گذشته نمادهای فوالد)فوالد مبارکه(، فملی)ملی صنایع مس(، وامید)گروه سرمایه گذاری 
امید(، کگل )صنعتی و معدنی گل گهر(، فخوز)فوالد خوزستان( و کچاد)صنعتی و معدنی کچاد(، بیشترین 
فش��ار منفی را بر ش��اخص وارد کردند، در مقابل، تاپیکو )س��رمایه گذاری نفت و گاز تامین( بیشترین تاثیر 

مثبت را داشت.
گروه خودرو در معامالت روز گذش��ته بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 3۷2 میلیون سهم به ارزش ۶۰۶ 
میلیارد ریال دادوستد شد. گروه بانک به ارزش ۵8۱ میلیارد ریال و فلزات اساسی به ارزش ۵38 میلیارد ریال 

جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند.

نقدینگی به مرز ۱۷۰۰ هزار میلیارد رسید
بانک مرکزی ایران تازه ترین گزارش آماری بخش پولی و بانکی ایران را منتشر کرده است که بر اساس 
این گزارش، حجم نقدینگی کشور تا مهرماه سال جاری به ۱۶93 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به 

نقدینگی در اسفندماه سال گذشته ۱۰.۷ درصد افزایش یافته است.
حجم نقدینگی کش��ور تا اسفندماه سال گذشته ۱۵29 هزار میلیارد تومان بوده که تا مهرماه امسال ۱۶٤ 

هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
براساس این گزارش نقدینگی در مهر امسال نسبت به نخستین ماه از پاییز سال گذشته که ۱٤۰3 هزار 

میلیارد تومان بوده، 2۰.۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
نقدینگی کشور از دو بخش پول و شبه پول تشکیل می شود که میزان پول تا مهر سال جاری، 2٤2 هزار 

میلیارد تومان و رقم شبه پول ۱٤۵۱ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس این گزارش حجم پول و شبه پول در مهرماه سال گذشته ۱۶3 و ۱239 هزار میلیارد تومان بوده 
است که آمار جدید بانک مرکزی حاکی از افزایش ٤۷.۷ و ۱۷.2 درصدی حجم پول و شبه پول در مهرماه 

سال جاری نسبت به سال گذشته است.
همچنین میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری به حدود ٤۵2 هزار میلیارد تومان 
رس��ید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2۶ درصد افزایش نشان می دهد و از سوی دیگر بدهی بخش 
دولتی به بانک مرکزی تا مهرماه امس��ال نیز ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده که نس��بت به ماه مشابه سال 

گذشته ۶.2 درصد افزایش را نشان می دهد.
از مجم��وع ۶۶ هزار میلیارد تومان بده��ی بخش دولتی به بانک مرکزی 39 هزار میلیارد تومان س��هم 
دولت و 2۷ هزار میلیارد تومان س��هم شرکت ها و موسس��ات دولتی است که بر این اساس بدهی دولت 
با افزایش 3.٤ درصدی و ش��رکت ها و موسسات دولتی با افزایش ۱۰.۶ درصدی نسبت به مهرماه سال 

گذشته همراه بوده است.
این گزارش حاکی از رش��د 29 درصدی بدهی های ارزی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری نسبت به 
مهرماه س��ال گذشته اس��ت که بنا بر اعالم بانک مرکزی این بدهی در سال جاری به 222 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.

لوله های قاچاق سوخت از کف دریا تا محل لنج ها کشیده شده 
است؛ هر ش�ب و روز ۵۰ لنج و هر لنج با گنجایش ۲۰ تا ۵۰ 

هزار لیتر سوخت قاچاق می کنند.

 لوله های قاچاق سوخت از روستاهای ساحلی از طریق کف دریا تا محل 
لنج ها لوله کشی شده است؛ هر شبانه روز ۵۰ لنج و هر لنج با گنجایش 

2۰ تا ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق می کنند.
گازوئیل از طریق تانکرهای سوخت از استان فارس و دیگر استان ها به 

هرمزگان منتقل می شود.
مخزن های بزرگ 3۰ تا ٤۰ هزار لیت��ری در حیاط برخی از خانه های 
روس��تایی س��احلی  هرمزگان در زیر زمین تعبیه شده است که توسط 
تانکرهای سوخت پر می شود. سپس از این خانه ها تا لب دریا لوله کشی 

شده اس��ت؛ لوله های انتقال گازوئیل به طرز ماهرانه ای از کف دریا به 
محل لنج سوخت ها منتهی می شود.

مخزن هر لنج حدود ۵۰ هزار لیتر گنجایش دارد؛ این لنج ها نیمه های 
شب به سوی آب های بین المللی حرکت می کنند؛ لنج ها سوخت های 

قاچاق را به کشتی های مستقر در نقطه صفر مرزی تخلیه می کنند.
در اس��تان هرمزگان هر شبانه روز ۵۰ لنج و هر کدام بین 2۰ تا ۵۰ هزار 
لیترسوخت قاچاق می کنند؛ اینگونه می شود که روزانه میلیون ها لیتر 
س��رمایه ملی کش��ور به تاراج می رود. قاچاق روزانه حدود ٤۰ میلیون 
س��وخت از طریق  استانهای  ساحلی و  غیرس��احلی  ضربه مهلکی به 
اقتصاد کش��ور وارد می کند.  این ها بخش��ی از گزارش صداوسیما در 
خصوص قاچاق سوخت در کشور است. موضوعی که ضرورت اصالح 
زیرس��اخت ها را نشان می دهد. فاصله قیمت سوخت در داخل و خارج 

از کشور در کنار افزایش نرخ ارز، زمینه برای افزایش قاچاق سوخت در 
کشور را فراهم کرده اس��ت. این مساله باعث شده تا در چند مدت اخیر 
موضوع بازگش��ت کارت سوخت مطرح شود و این مساله هم اکنون در 
دستور کار است. با این وجود به گفته کارشناسان این مساله به تنهایی 
راهکار حل مشکل قاچاق سوخت نیست. کارشناسان راهکار حل ریشه 
ای این مساله را سهمیه بندی بنزین و اصالتح قیمت آن عنوان می کنند. 
در حال حاضر قیمت سوخت در داخل با خارج از کشور تفاوت زیادی دارد 
و این مساله انگیزه برای قاچاق را افزایش داده است و البته راهکارهای 
مختلف اگرچه حجم قاچاق را در یکی دو ماه اخیر کم کرده با این حال 
هنوز میزان قاچاق سوخت از کش��ور قابل توجه است. این در شرایطی 
است که به سوخت یارانه تعلق می گیرد و در واقع روزانه شاهد هدررفت 

بخش زیادی از یارانه انرژی توسط قاچاقچیان هستیم. 

لوله کشی در کف دریا برای قاچاق سوخت!

 چشم انتظاری خریداران 
خودروهای پیش فروشی



512/18رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مهناز برزگردارای شناس�نامه ش�ماره 0720635888 به ش�رح دادخواست به کالس�ه 3/1355/97 از این شورا 
درخواس�ت گواه�ی حصر وراثت نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ابراهیم برزگ�ر به شناس�نامه 0720673399 در تاریخ 
1397/4/17 در اقامت�گاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-تاج محمد برزگرفرزند 
درمحمد ش.ش 3ت ت 1338/2/2 صادره از تربت جام پدر متوفی 2- جان بخت برزگر چنک آبادی فرزند گل محمد ش.ش 3ت ت 
1336/1/1 صادره از تربت جام مادر متوفی 3-مهناز برزگر فرزندغالم عباس  ش.م0720635888ت ت 1377/9/19  صادره از تربت 
جام همس�ر متوفی،بجز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حس�بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.                         
قاضی شورا شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

512/19رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه خانم خدیجه علی محمدی دارای شناس�نامه ش�ماره 5228561730 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 7/485/97 از 
این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه نس�اء وردی پور به شناسنامه 184 در تاریخ 
1375/5/17 در اقامت�گاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- خدیجه علی محمدی 
فرزندغالمرض�ا ش.ش5228561730ت ت 1346فرزند متوفی 2-ماش�اءاله علی محمدی فرزند غالمرضا ش م 5229532890ت ت 
1341 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نمای�د ت�ا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا-شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان چناران

512/20رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه خانم مهری صفی آبادی دارای شناس�نامه ش�ماره 1060913909 به شرح دادخواست به کالسه 7/488/97 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد رضا دلکش به شناس�نامه 0829357602 در تاریخ 
1395/8/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مهری صفی آبادی توپکانلو 
فرزند پیر علی ش م 1060913909ت ت 1339مادر متوفی؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.                                                                                                    
رئیس شورا-شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان چناران

512/21آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وس�یله به آقای بهرام آمل زاده فرزندحس�ن فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود که غالمرضا پارس�ا  دادخواستی به خواسته 
تنظیم سند موتور سیکلت  به طرفیت شما به شعبه 3 شورای حل اختالف چناران  ارائه و به کالسه 479/97 ثبت و برای روز شنبه 
مورخه 1397/11/06 س�اعت 8/15 وقت رس�یدگی تعیین گردیده است. لذا به اس�تناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 3 شهرستان چناران  مستقر در 
مجتمع ش�ماره به نشانی جنب نمایندگی س�ایپا مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد
مسئول دبیرخانه شعبه سوم  شورای حل اختالف شهرستان چناران

512/22آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وس�یله به آقای رضا حافظی فرزند فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود که علی س�یما دادخواس�تی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت ش�ما به ش�عبه هفتم ش�ورای حل اختالف چناران ارائه و به کالس�ه 7/262/97ثبت و برای روز ش�نبه مورخه 1397/11/06 
ساعت8/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج 
می گردد ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه هفتم شهرستان چناران مستقر در مجتمع شماره 
به نش�انی حاشیه جاده س�نتو-جنب نمایندگی سایپا مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.ضمنا جلسه رسیدگی حهت 

استماع شهادت شهود برگزار می گردد.                                                                                                                            
مسئول دبیرخانه شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان چناران

512/23آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وسیله به آقای رضا یوسف پور فرزند محمد اسحاق ومهدی وظیفه دان فرزند رمضانعلی  فعال مجهول المکان ابالغ می شود که بانک 
مهر اقتصاددادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه5 شورای حل اختالف چناران ارائه و به کالسه5/461/97ثبت 
و برای روز شنبه مورخه 1397/11/06 ساعت 8/15 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 5 شهرستان چناران  
مستقر در مجتمع شماره به نشانی چناران- حاشیه جاده سنتو-جنب نمایندگی سایپا مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی 
دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان چناران

512/24آگهی ابالغ دادخواست*
بدینوس�له به آقای محمدرضا براتی فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ودکه آقای محمدحس�ن حس�ین زاده دادخواستی به خواسته 
تجدیدنظرخواهی به رأی 49/319 به طرفیت ش�ما به ش�عبه 4 شورای حل اختالف چناران ارائه و به کالسه 4/252/97 ثبت گردیده 
.لذا ظرف مهلت ده روزپس از ابالغ از طریق نشرآگهی به این شعبه مراجعه نماییددرغیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه 
تجدیدنظر ارس�ال می گردد .ضما به اس�تناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد.لذا جنابعالی 

می توانید با مراجعه به شعبه 4 ضمن تبادل لوایح با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نمایید.
مسئول دبیرخانه شعبه 4 شورای حل اختالف چناران

512/25آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ناصر قرائی
خواهان آقای علی قرائی با وکالت رضا طالبی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای/خانم زهرا دس�تخوان و ناصر قرائی به خواس�ته 
اثبات نسب مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709985713200364 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان طرقبه 
ش�اندیز ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/06 س�اعت 11 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ارآگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیردفتر شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان طرقبه شاندیز

512/26آگهی ابالغ دادنامه
بدی�ن وس�یله به آقای عل�ی خواجه زاده قنبرآبادی فرزند اس�ماعیل فع�ال مجهول المکان اب�الغ می گردد که براب�ر دادنامه 93-
1397/2/15 ش�عبه 3 ش�ورای حل اخت�الف گناباد حکم ب�ه پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته بانضمام خس�ارت 
تاخیرتادی�ه ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت 1396/12/12 تا زمان پرداخت بر مبنای نرخ تورم ک�ه از ناحیه بانک  مرکزی تعیین و اعالم 
می شود و مبلغ 312/500 ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له.لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می گردد. 
تا نامبرده/نامبردگان مهلت 20 روز پس از ابالغ در دفتر ش�عبه 2 ش�ورای حل اختالف گناباد حاضر و چنانچه اعتراضی دارد، اعالم  

نماید در غیر این صورت رأی قطعی خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان گناباد

512/27آگهی
شماره بایگانی شعبه:960438؛ آقای محمد حسین مجردی مشهدی فرزندحسن دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت1- حمیده 
غزنینی فرزند علی 2- زهرا میرزائی فرزند حس�ین 3- اکرم جالئی پوس�تینیان فرزند امیر 4- محس�ن حسن پور فرزند محمدرضا 
5- راحله منبتی فرزند ابوالقاسم 6- مسلم 7- مصیب شهرت هردو مسلم نیا فرزندان محمد 8- محبوبه دری فرزند علی اصغر 9- 
اصغر حمیدی فرزند فتحعلی 10- عزت لبافی فرزند محمد 11- داود توحیدی فرزند قربانعلی به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه 
ش�ماره 9709985710600555 مورخه 97/7/19 صادره از این دادگاه تقدیم که به شماره9710545710600146 مورخ 1397/08/07 
ثبت دفتر تجدیدنظرخواهی این شعبه گردیده است به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان و درخواست تجدیدنظرخواه 
دادخواست و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می ش�و تا تجدیدنظرخوانده وفق مفاد ماده 346 قانون مذکور چنانچه پاسخی دارد ظرف ده روز 
پس از تاریخ درج این اگهی  به دادگاه اعالم و نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم را دریافت نماید .در غیر اینصورت 

پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظرارسال می گردد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز

512/28آگهی ابالغ اجرائیه
شماره بایگانی شعبه:960613؛ پیروآگهی قبلی بدینوسیله به آقایان1- پرویز ابراهیمی 2- بهروز ابراهیمی فرزند پرویز فعال مجهول المکان 
ابالغ می گردد که بموجب رأی شماره 9709975185500169 مورخه 1397/2/29  صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سرخس که حکم به 
محکومیت محکوم علیه ها محکوم اند به پرداخت مبلغ شصت وپنج میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ هجده میلیون 
وپانصد و بیس�ت هزارریال از جهت هزینه دادرس�ی و پرداخت مبلغ س�ه میلیون ریال هزینه کارشناسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
مطالبه تقدیم دادخواست مورخه 1396/7/4 لغایت یوم الوصول شدن آن بر اساس تغییر شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی که در اجرای 
احکام مطالبه می ش�ود در حق محکوم له محکوم گردیده اس�ت و همچنین به پرداخت مبلغ س�ی و چهار میلیون و هفتصد و نود و یک 
ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است. رای صادره غیابی است.مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 

چنانچه نامبرده به رأی صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت یک ماه پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نماید.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس

512/29آگهی احضار متهم
آقای محمد زبردس�ت گبرآباد فرزند روح اله جلس�ه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کالسه 970726 دایر بر فروش مال غیرحسب 
ش�کایت آقای س�ید احمد موسوی تقی آبادی رأس ساعت 8/30 صبح مورخ 1397/10/30 در این شعبه برگزار خواهد شد.در اجرای 
ماده 344 قانون آیین دادرس�ی کیفری)مصوب س�ال 1392(از طریق آگهی روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام در جلسه یاد 

شده حاضر شوید.نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان طرقبه شاندیز

512/30آگهی 
خواهان یوسف سلطنتی فرزند محمد با وکالت زهره افشانی دادخواستی مبنی بر1- ابطال وقوع عقد بیع)موضوع قرارداد عادی(2- 
ابط�ال وقوع عقد بیع)موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 1366/12/14( 3- الزام به تنظیم س�ند رس�می به طرفیت1-فهیمه س�ادات 
س�اروانیان فرزند قاس�م2- مینو و محس�ن و مینا همگی طغرائی فرزندان محمد رفیع3-رس�ول و فاطمه و زهرا و اسماعیل و زهره 
همگی سلطنتی فرزندان محمد 4- مرضیه سلطنتی فرزند محمد حسین 5- طیبه و فاطمه و اعظم و طاهره همگی طغرائی فرزندان 
محس�ن 6- بی بی مهین میرش�جاعیان فرزند میرزا احمد تقدیم دادگاه حقوقق شهرس�تان بینالود نموده که جهت رسیدگی به این 
شعبه ارجاع شده و به کالسه شماره 970471 ثبت که وقت رسیدگی آن مورخه 1397/11/06 وساعت10/30 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73ق.آ.د.م ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرگهی واطالع از مفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم آدرس کامل ودقیق 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت نماید و در وقت رسیدگی در دادگاه حاضر شود.
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بینالود)طرقبه شاندیز(

512/31آگهی
ش�ماره بایگانی شعبه: 970891 احتراما دستورفرمائید نسبت به ابالغ وقت رس�یدگی به تاریخ 1397/11/29 ساعت 10/45 صبح به 
متهم آقای یوس�ف بزرگی فرزند غالمحس�ین از طریق نشردر جراید کثیراالنتشار اقدام و نتیجه نشرآگهی و تاریخ آن به این دادگا 
اعالم و ارس�ال گردد ضمنا به متهم ابالغ قانونی می گردد ظرف مهلت فوق در ش�عبه اول دادگاه انقالب اس�المی مس�تقر در دادگاه 

ثامن حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور اقدام قانونی انجام خواهدشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی مشهد مستقر در شهرستان سرخس

512/32رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه توزنده جانی دارای شناسنامه شماره 413 به شرح دادخواست به کالسه 970053 ازاین شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  رمضانعلی حسینی به شناسنامه 164 در تاریخ 1397/4/18 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد امین حسینی  فرزند  رمضانعلی  ش ش 6440148486ت ت 
82/1/10 صادره از فیروزه فرزند متوفی 2-داود حسینی فرزندرمضانعلی  ش.ش 547 ت ت 1354/1/1 صادره ازکرج فرزند متوفی 3- علی 
اکبر حسینی فرزند رمضانعلی ش.ش 2ت ت 1361/6/14 صادره ازفیروزه رباطی فرزند متوفی 4-ابوالفضل حسینی  فرزند رمضانعلی ش.ش 
1050186699ت ت 1369/4/13 صادره از نیش�ابور فرزند متوفی5-آمنه حس�ینی فرزندرمضانعلی ش.ش 336ت ت 1365/3/1 صادره از  
فیروزه فرزند متوفی 6- فاطمه توزنده جانی فرزند موس�ی ش.ش 413ت ت 1338/12/5 صادره از فیروزه نیرآباد همس�رمتوفی؛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 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا-شعبه دو شورای حل اختالف شهرستان فیروزه

512/33آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای محمدقربان بائی فرزندکریم خان فعال مجهول المکان ابالغ می شودکه آقای مهدی ارگنجی مقدم دادخواستی 
به خواسته ثبت سند یک دستگاه کامیون ون نیسان به شماره پالک 11-925د25به طرفیت شما به شعبه سوم شورای حل اختالف 
تربت جام ارائه و به کالس�ه 3/1247/97 ثبت و برای روزیکش�نبه مورخه 1397/11/14 س�اعت10/30 صبح وقت رس�یدگی تعیین 
گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی 
به دبیرخانه ش�ورای حل اختالف شعبه سوم شهرس�تان تربت جام  مستقر در مجتمع شماره به نشانی بلوار امام-مقابل دادگستری 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید 

در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.                                                                 
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

512/34رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ش�یما فخار مهرجردی دارای شناس�نامه شماره 2939 به ش�رح دادخواست به کالسه 9709985768200243 از 
این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان س�یدمجتبی حسینی به شناسنامه 18 در تاریخ 
1397/9/3 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-سیدامیرمحمدحس�ینی به 
ش.ش 077047402095 ت.ت 1395/2/12 فرزند متوفی 2-س�یدامیرعلی حس�ینی به ش.ش 077047403995 ت.ت 1395/2/12 
فرزند متوفی 3- ش�یما فخارمهرجردی به ش.ش 2939 ت.ت 1366/3/28 همس�رمتوفی 4- س�یدبهاءالدین حسینی به ش.ش 12 
ت.ت 1344/1/5 پدرمتوفی 5-فاطمه بخشی به ش.ش 23 ت.ت 1340/2/8مادرمتوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان درگز

512/35رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای قربان اس�تادی دارای شناسنامه شماره 0779343905 به شرح دادخواست به کالسه 9709985768200233 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نبات قنبری ثانی کاهو به شناسنامه 672 در تاریخ 
1394/4/11در اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-قربان اس�تادی به ش.ش 
0779343905 ت.ت 1344/6/3 پسر متوفی 2-شوکت استادی  به ش.ش 0779836197 ت.ت 1350/3/3 دختر متوفی 3-فاطمه 
اس�تادی به ش.ش 0779342887 ت.ت 1339/3/3دختر متوفی 4- فریده اس�تادی به ش.ش 0779345355 ت.ت 1348/10/9 
دخت�ر متوفی 5- خورش�ید اس�تادی ب�ه ش.ش 0779347536 ت.ت 1354/6/1 دختر متوفی؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان درگز

512/36احضار متهم
در پرونده کالس�ه 970184 ب2 آقای محمد یاوری جعفرآباد فرزند حس�ین به اتهام ضرب و جرح عمدی و تهدید وفحاش�ی تحت 
تعقیب می باش�د و به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی و نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت یک ماه در شعبه دوم بازپرس�ی دادسرای عمومی وانقالب قوچان حاضر واز اتهام انتسابی 

دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قوچان 

512/54دادنامه
ش�ماره پرونده:97-181 ش 5؛ ش�ماره دادنامه: 308-97/7/30؛خواهان:1-جواد بیات – ق-خ شهید کریمی-پ181؛ خوانده: وحید 
اظهاری�ان مجهول المکان؛ خواس�ته:مطالبه وجه ؛رأی ش�ورا: در خصوص دعوی جواد بیات فرزند براتعل�ی به طرفیت خوانده وحید 
اظهاریان فرزند علی به خواس�ته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیون و س�یصد و هش�تاد و پنج هزار تومان با استناد یک فقره چک به 
شماره 931/06976033 مورخه  95/4/5 عهده حساب جاری 5448781370001101  نزد بانک پست بانک ایران متعلق به خوانده به 
انضام خس�ارات و خس�ارت تأخیرتأدیه به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق چک 
موض�وع خواس�ته و گواهی عدم پرداخ�ت وجه آن و با این ادعا که خوانده از بابت بدهی خود چ�ک موصوف را اصدار نموده و چون 
از جهت وصول وجه آن به بانک محال علیه مراجعه نمودم بانک مذکور به علت کس�ر موجودی برگش�ت نموده و علیرغم مراجعه به 
مشارالیه از پرداخت دین خویش امتناع لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. با عنایت به اینکه وجود 
اص�ل چ�ک در ید خواهان داللت بر بقاء دین ظهور در ذمه خوانده را دارد و از جهت�ی خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر 
نشده و مستندات خواهان و دعوی وی دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است دعوی خواهان را در این مرحله از رسیدگی علی الظاهر 
محمول بر صحت اس�ت و با اس�تصحاب بقاء دین  مس�تند به بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف  و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک و استفس�اریه  مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد  198 و 519قانون آیین دادرس�ی مدنی خوانده محکوم اس�ت 
به مبلغ یک میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سی و سه هزار و سیصد تومان بابت هزینه های 
دادرس�ی و همچنین خس�ارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک الی  یوم الوصول بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق 
خواهان پرداخت نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی  در همین شورا می باشدو سپس ظرف 

20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی قوچان می باشد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک استانه اشرفیه

اگه�ی موضوع  م�اده 3 قانون و ماده 3 ایین نامه قانون تعیی�ن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع  قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی استانه 

اشرفیه تصرفات  و مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است بشرح ذیل میباشد:
ردیف 1- برابر رای ش�ماره 139760318006003005 هیات ی�ک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه 
تصرف�ات مالکان�ه بالمع�ارض متقاض�ی اقای رضا گرامی حس�ین اباد  فرزند حس�ن بش�ماره 
شناس�نامه 286 صادره از  استانه به صورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 104/90 
مترمربع تجمیعی با پالک ثبتی 1739 قسمتی از پالک 1 فرعی  از 92 اصلی پالک 6582 فرعی 
از 92 اصلی بخش 14 گیالن واقع در اس�تانه اش�رفیه حس�ین اباد خریداری از مالک رسمی از 

نسق حسن گرامی محرز گردیده است .
ردی�ف 2- براب�ر رای ش�ماره 139760318006003002 و 139760318006003004 هی�ات یک 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک اس�تانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان اقای محمد حسین بخشی 
فرد فرزند تقی بش�ماره شناس�نامه 1298 صادره از رشت به صورت س�ه و نیم 3/5 دانگ   از 
ششدانگ و خانم افسانه کوکالئی امانی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 71 صادره از ترکمن به 
صورت دو نیم 2/5 دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان بمساحت 582/64 
مترمربع به ش�ماره پالک  12702 فرعی از 107 اصلی قسمتی از پالک 19/14/4/1 فرعی از 107 
اصلی بخش 14 گیالن واقع در بندر کیاشهر خیابان امام خمینی )ره( خریداری از مالک رسمی 

از نسق احمد پور مومن محرز گردیده است 
ردیف 3- برابر رای ش�ماره 139760318006003073 هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سید علی امدادی حسن کیاده فرزند سید مرتضی بشماره 
شناس�نامه 115 صادره از اس�تانه اش�رفیه به صورت شش�دانگ یک قطعه زمین مش�تمل بر 
س�اختمان و مغازه بمس�احت 182/58 مترمربع پالک 12704 فرعی از 107 اصلی قس�متی از 
پالک 19/14/4/1 و فرعی از 107 اصلی بخش 14 گیالن واقع در بندر کیاشهر کوی شهید رجایی 

خریداری از مالک رسمی از نسق حسن شوکتی حسن کیاده محرز گردیده است
ردیف 4- برابر رای ش�ماره 139760318006003010 هیات ی�ک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  نادر خداپرست تهامی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 
235 صادره از اس�تانه اش�رفیه به صورت شش�دانگ یک قطعه زمین مش�تمل بر س�اختمان 
بمس�احت 500/50 مترمرب�ع به ش�ماره پ�الک 12705 فرع�ی از 107 اصلی قس�متی از پالک 
19/14/4/1 فرعی از 107 اصلی بخش 14 گیالن  واقع در بندرکیاش�هر خیابان فلسطین جنوبی 

خریداری از مالک رسمی از نسق احمد مکانیک محرز گردیده است 
ردیف 5- برابر رای ش�ماره 139760318006003012 هیات ی�ک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  علی طیار آلمانی فرزند حس�ن بش�ماره شناس�نامه 171 
صادره از استانه اشرفیه    به صورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان بمساحت 
808/21  مترمرب�ع به ش�ماره پ�الک 12706  فرعی از 107 اصلی قس�متی از پالک 19/14/4/1 
فرعی از 107 اصلی بخش 14 گیالن  واقع در بندرکیاش�هر کوی شهید رجایی کوچه شهید پور 

باقری خریداری از  مالک رسمی از نسق حسین طیار آلمانی  محرز گردیده است .
ردیف 6- برابر رای ش�ماره 139760318006002981 هی�ات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم فرزانه روحی حجتی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
2333 صادره از شهر ری  به صورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان بمساحت 
185/55 مترمرب�ع به ش�ماره پ�الک 12707  فرعی از 107 اصلی قس�متی از پالک 19/14/4/1 
فرعی از 107 اصلی بخش 14 گیالن  واقع در بندرکیاش�هر خیابان شهدا بعد از پل خریداری از 

مالک رسمی از نسق رحمت اله پیش بین امین آبادی  محرز گردیده است .
ردی�ف 7- برابر رای ش�ماره 139760318006003076 هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم صغری مرتضی پور حس�ن کیاده فرزند علی بشماره 
شناس�نامه 5641   صادره از اس�تانه اشرفیه به صورت شش�دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
س�اختمان بمساحت 550/77 مترمربع به ش�ماره پالک 12708 فرعی از 107 اصلی قسمتی از 
پ�الک 19/14/4/1 فرع�ی از 107 اصلی بخش 14 گیالن  واقع در بندرکیاش�هر خیابان ش�هید 
پیشقدم کوچه جمهوری یکم خریداری از مالک رسمی از نسق صفر علی مرتضی پور    محرز 

گردیده است .
ردیف 8- برابر رای ش�ماره 139760318006002995  هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم ش�یرین عرب فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 18 
صادره از شهریار    به صورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان بمساحت 205/20 
مترمربع به شماره پالک 2115  فرعی از 109 اصلی قسمتی از پالک 10فرعی از 109 اصلی بخش 
14 گیالن  واقع در بندرکیاش�هر قریه لسکوکالیه لب دریا کوچه فردوس سمت چپ خریداری 

از مالک رسمی از نسق عزیزاله خلیل نژاد    محرز گردیده است 
ردیف 9- برابر رای ش�ماره 139760318006003065  هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه 
تصرف�ات مالکانه بالمعارض متقاضی  اقای میالد احمدی حس�ن کیاده فرزند محمود بش�ماره 
شناس�نامه 233 صادره از اس�تانه اش�رفیه  به صورت شش�دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
س�اختمان بمساحت 360/67 مترمربع به ش�ماره پالک 12720 فرعی از 107 اصلی قسمتی از 
پالک 19/14/4/1 فرعی از 107 اصلی بخش 14 گیالن  واقع در بندرکیاشهر کوی شهید رجایی 
خیابان انقالب جنب مجتمع س�فید رود خریداری از مالک رس�می از نس�ق محمد علی یحیی 

پور    محرز گردیده است 
ردیف 10 - برابر رای شماره 139760318006002989  هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه 
تصرف�ات مالکانه بالمعارض متقاضی  اقای محمود احمدی حس�ن کیاده فرزند محمد بش�ماره 
شناس�نامه 164   صادره از اس�تانه اش�رفیه به صورت شش�دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
س�اختمان بمس�احت  281/66 مترمربع به ش�ماره پالک 12719  فرعی از 107 اصلی قسمتی 
از پ�الک 19/14/4/1 فرع�ی از 107 اصلی بخش 14 گیالن  واقع در بندرکیاش�هر کوی ش�هید 
رجایی خیابان انقالب جنب مجتمع سفیدرود خریداری از مالک رسمی از نسق غالم پور محمد 

حسین    محرز گردیده است 
ردیف 11- برابر رای ش�ماره 139760318006002992  هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه 
تصرف�ات مالکانه بالمعارض متقاضی  اقای محمود احمدی حس�ن کیاده فرزند محمد بش�ماره 
شناس�نامه 164 صادره از  اس�تانه اش�رفیه به صورت شش�دانگ یک قطعه زمین مش�تمل بر 
س�اختمان بمساحت 214/66 مترمربع به ش�ماره پالک 12718 فرعی از 107 اصلی قسمتی از 
پالک 19/14/4/1 فرعی از 107 اصلی بخش 14 گیالن  واقع در بندرکیاشهر کوی شهید رجایی 
خیابان انقالب جنب مجتمع س�فیدرود خریداری از مالک رس�می از نس�ق صفر علی حیدری 

نژاد     محرز گردیده است 
ردیف 12 - برابر رای شماره 139760318006002985   هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم زهرا قدسی فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 481 
صادره از قزوین به صورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان بمساحت 332/68 
مترمربع به ش�ماره پالک 12717 فرعی از 107 اصلی قسمتی از پالک 19/14/4/1 فرعی از 107 
اصلی بخش 14 گیالن واقع در بندر کیاش�هر کوی ش�هید رجایی خیابان انقالب جنب مجتمع 

سفیدرود خریداری از مالک رسمی از نسق غالم پور محمد حسین محرز گردیده است . 
ردیف 13- برابر رای شماره 139760318006002732   هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  رمضان فرهوخوشکاروندانی فرزند صفر بشماره شناسنامه 
1 ص�ادره از     اس�تانه   ب�ه صورت شش�دانگ یک باب مغ�ازه و محوطه به مس�احت 163/70    
مترمرب�ع به ش�ماره پالک 402 فرعی از 37 اصلی قس�متی از پ�الک  154 فرعی از 37 اصلی 
بخش 10 گیالن  واقع در اس�تانه اشرفیه روستای خوش�کاروندان خریداری از مالک رسمی از 

نسق اصغر مولودی فشتمی   محرز گردیده است 
ردی�ف 14 - براب�ر رای ش�ماره 139760318006002735   هی�ات یک قان�ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
اس�تانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  رمضان فرهو خوش�کاروندانی فرزند صفر بشماره 
شناس�نامه 1 صادره از اس�تانه  به صورت شش�دانگ یک قطعه زمین مش�تمل بر س�اختمان 
بمس�احت 419/56 مترمربع به ش�ماره پ�الک 403 فرعی از 37 اصلی قس�متی از پالک 154 
فرعی از 37 اصلی بخش 10 گیالن واقع در استانه اشرفیه روستای خوشکاروندان خریداری از 

مالک رسمی از نسق اصغر مولودی فشتمی  محرز گردیده است 
ل�ذا ب�ه منظور اطالع عموم مرات�ب در دو نوبت ب�ه فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی 
که اش�خاص ذی نفع به آراء اعالم ش�ده اعتراض داش�ته باش�ند باید از تاریخ انتشار آگهی و 
در روس�تاها از تاری�خ الص�اق در مح�ل تا 2 م�اه اعتراض خ�ود را به   ثبت مح�ل وقوع ملک 
تس�لیم و رس�ید اخذ نماین�د .معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تس�لیم اعت�راض مبادرت به 
تقدیم دادخواست   دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست رابه اداره ثبت محل 
تحوی�ل ده�د. در اینصورت اقدامات ثبت ، موکول با ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت.درصورتی 
ک�ه اعتراض در مهل�ت قانونی واصل نگردد یا معت�رض ،گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه 
عموم�ی محل را ارائ�ه نکند،اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور س�ند مالکیت نماید.صدور 
سند مالکیت ما نع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار اول: 1397/9/12      تاریخ 

انتشار دوم   1397/9/27                
750   رئیس اداره ثبت  اسناد وامالک آستانه اشرفیه  - ایرج حیدر پور

511/1آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 961382 شعبه 404 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد-آقای دانیال عفتی به موجب شکایت علی 
تاجیک  به اتهام س�رقت  تحت تعقیب مي باش�د به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم 
دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه آگهي و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می 

شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد رایگان 
بازپرس شعبه 404 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

512/2آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای/خانم 1-س�عید فهیمی حصار فرزند حسین2- سید محس�ن علیزاده معصومیان فرزند سیدرضا فعال مجهول 
المکان ابالغ می ش�ود که بانک تجارت دادخواس�تی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه اول شورای حل اختالف قوچان 
ارائه و به کالس�ه 97/526 ثبت و برای روزش�نبه مورخه 1397/10/29 س�اعت 11ظهر وقت رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت. لذا به 
اس�تناد م�اده 73ق.آ.د.م مرات�ب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش�ار درج می گردد ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه 
ش�ورای حل اختالف شعبه اول شهرستان قوچان مس�تقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی خ ناصرخسرو مراجعه و با ارائه آدرس 
جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قوچان

511/3آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید مجید شوشتری فرزند
خواهان آقایان محمد-محمود-علی محمد همگی عباس زاده به طرفیت ش�ما مبنی بر مطالبه خس�ارت دادرس�ی و الزام به ایفای 
تعهد )مالی(دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای س�یدمجید شوش�تری به خواس�ته مطالبه خس�ارت دادرس�ی و ال�زام به ایفای 
تعهد)مالی(مبن�ی ب�ر و مطالب�ه اج�رت المثل اموال و مطالبه خس�ارت مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 
9709987580300554 ش�عبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد)53حقوقی سابق( ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/11/09 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه15 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  شهرستان مشهد)53حقوقی 
سابق(

512/4مفقودی
ب�رگ س�بز خودرو کامیون کاوی�ان مدل 90 به ش�ماره ایران 42-326 ع46 به ش�ماره موتور 
3987069317 و شماره شاسی 595276 به نام محمد اسماعیل ناصری مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
قوچان

511/5آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
ش�ماره بایگانی ش�عبه:970754 ؛ خواهان بانک ملت دادخواس�تی به طرفیت خواندگان 1-میترا ظریف س�رباز س�فیدگر2- احمد 
حس�ن زاده رمی 3- فاطمه عابدینی مرغزاری به خواس�ته مطالبه وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 
9709987578500586 ش�عبه 35 داگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/30 س�اعت 12 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/6آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محسن اردمه ء فرزند حسن
ش�ماره بایگانی شعبه:970886 ؛ خواهان قطارشهری مشهد دادخواس�تی به طرفیت خواندگان 1-حسن اردمه ء فرزند اسمعیل 2- 
محسن اردمه ء فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987575100635 
ش�عبه 1 داگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/30 س�اعت 9 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

512/7صورتجلسه مزایده
زمان برگزاری مزایده:1397/10/12؛ نوبت مزایده: نوبت دوم؛ محل برگزاری مزایده: دفتر اجرای احکام مدنی ؛ به موجب پرونده کالسه 
970100 ای�ن اجرا باموضوع تقس�یم ترکه، محکوم علیه�م 1- عصمت 2-ام لیلی 3- زینب 4- محمدرض�ا 5- عباس همگی عبدالهی 
فرزن�دان غالمرض�ا 6- لیلی دما فرزند علی 7- فاطمه بازار خاک فرزند مراد 8- فاطمه حس�ن زاده فرزند اکبر محکوم اند به پرداخت 
مبلغ 15/270/000 ریال بابت دس�تمزد کارشناس�ی ، هزینه دادرسی ، و حق الوکاله وکیل در حق محکوم لهم و فروش ماترک )مرحوم 
غالمرضا عبدالهی( و پرداخت سهم محکوم لهم1- معصومه 2- گلستان 3- کبری 4- مریم 5- گلثوم همگی عبدالهی فرزندان غالمرضا 
با وکالت عبدلی و نیز مبلغ 1/800/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت،نظر به اینکه بین طرفین پرونده توافقی مبنی بر فروش 
ترکه و تحویل آن انجام نگردیده لذا با توجه به صدور دستور دادگاه و حسب تقاضای محکوم لهم مبنی بر فروش ترکه از طریق مزایده، 
اموالی به ش�رح ذیل توس�ط کارشناس این اجرا ارزیابی و نظریه کارشناس�ی به طرفین ابالغ و مصون از اعتراض مانده و مقرر گردیده 
در تاریخ 1397/10/12 روز چهارشنبه از ساعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان رشتخوار از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده )پایه( شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
طالبین به خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر این اجرا مراجعه تا ترتیب الزم جهت بازدید از اموال اتخاذ گردد. ضمنا 10 درصد 
مبلع پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برند ه مزایده وصول خواهد شد ونامبرده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده وجه اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف 
با ایام تعطیل باش�د مزایده فردای آن روز در همان س�اعت و مکان برگزار می گرد و ش�کایات راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف 
یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه قابل ارائه می باشد وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص شکایت 
مال مورد مزایده تحویل خریدار نخواهد ش�د. ش�رح اموال مورد مزایده: 1- یک باب منزل مس�کونی به حدود 1600 مترمربع واقع در 
روستای فاردق )فاقد سندرسمی( که توسط کارشناس مربوطه به مبلغ 500/000/000 معادل پنجاه میلیون تومان ارزیابی گردیده است . 
2-مقدار شش ساعت آب واراضی متعلقه )دو قطعه زمین 3000 و 4000 مترمربعی( از چاه معروف به هرمز قرائی به قرار هر ساعت به مبلغ 
300/000/000 ریال جمعا به مبلغ 1/800/000/000 ریال معادل یکصد و هشتاد میلیون تومان 3- یک قطعه زمین زعفران به مساحت 1500 
مترمربع به قرار هر مترمربع 35/000 ریال جمعا به مبلغ 52/500/000 ریال معادل پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان 4- مقدار 
9 هکتار زمین دیمه زار با توجه به امکان آبیاری از آب چاه با لوله کشی اجرا شده به محل اراضی مذکور به قرار هر هکتار هفت میلیون 

تومان جمعا به مبلغ 630/000/000 ریال معادل شصت و سه میلیون تومان.
 دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشتخوار

512/8آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله به آقای محمود نظام دوس�ت فرزندعلی فعال مجهول المکان  ابالغ می گردد که در پرونده ش�ماره کالس�ه 970462 به 
موجب رای ش�ماره 9709975181700785 مورخ 1397/9/21 صادره از ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو رش�تخوار به اتهام ترک انفاق 
همس�ر موضوع ش�کایت خانم مریم نظام دوس�ت به تحمل یک س�ال تعزیری محکوم شده اس�ت . رای صادره غیابی و ظرف مدت 

بیست روز قابل واخواهی و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان رشتخوار

512/9آگهی
بدینوس�یله به آقای میالد زحمتی نقندر فرزند غالمرضا فعال متواری و مجهول المکان ابالغ می گردد،حس�ب ش�کایت خانم طاهره 
بوری فرزند علی به موجب پرونده 970594 مطروحه در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب رشتخوار)خراسان رضوی( به 
اتهام کالهبرداری مرتبط با رایانه، تحت تعقیب می باش�ید. لذا در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتش�ار درج تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار آگهی،در این دادستانی، حاضر واز اتهام منتسبه دفاع نماید واال پرونده 

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

512/10آگهی
بدینوسیله به آقای آرش امیدی فرزند عبدالرحیم فعال متواری و مجهول المکان ابالغ می گردد،حسب شکایت خانم فرزانه رجبی به 
موجب پرونده 9709985181201265 مطروحه در ش�عبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب رشتخوار)خراسان رضوی( به اتهام 
ترک انفاق، تحت تعقیب می باش�ید. لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
درج تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار آگهی،در این دادس�تانی، حاضر واز اتهام منتس�به دفاع نماید واال پرونده غیابی رس�یدگی و 

تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان رشتخوار

512/11رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم معصومه قاسمی دارای شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالسه 970069 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ابراهیم قاس�می به شناسنامه 10 در تاریخ 1394/6/29در اقامتگاه دائمی خود 
ب�درود زندگ�ی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- مرتضی قاس�می ب�ه ش.ش 0919571719 صادره از گناباد 
فرزند متوفی 2- محمد قاس�می ب�ه ش.ش 0919527371 صادره از گناباد فرزند متوفی3- محبوبه قاس�می به ش.ش 919959415 
صادره از گناباد فرزند متوفی4- کبری قاس�می به ش.ش 0918930723 صادره از گناباد فرزند متوفی5- علیرضا قاس�می به ش.ش 
0919545165 ص�ادره از گناب�اد فرزند متوفی6- معصومه قاس�می ب�ه ش.ش 0919636411 صادره از گناب�اد فرزند متوفی7- زهرا 
قاسمی به ش.ش 0918930121 صادره از گناباد فرزند متوفی8- زهره قاسمی به ش.ش 0919606482 صادره از گناباد فرزند متوفی 
9- فاطم�ه قاس�می به ش.ش 0919498337 ص�ادره ازگناباد فرزند متوف�ی10- ربابه ترابی مندی ب�ه ش.ش 0919404758 صادره 
ازگناباد همس�ردائمی متوفی؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان گناباد

512/12رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه اعظم خزائی دارای شناس�نامه ش�ماره 8796 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 3/1350/97 از این ش�ورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد اعظم خزائی به شناسنامه 12344 در تاریخ 1387/7/5 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- منصور جعفرنیا فرزند محمد  به ش.ش 
198 متولد 1324/4/10 صادره از تربت جام همس�ر متوفی 2- فاطمه اعظم خزائی فرزند جواد به ش.ش 8796 متولد 1365/12/20 
صادره ازمشهد فرزند متوفی،و بجز نامبرگان فوق ورثه دیگری ندارد؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

512/13رونوشت آگهي حصر وراثت
 آقاي حس�ین جابوزی مقدم دارای شناس�نامه ش�ماره 4996 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 97-235 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زهرا احمدزاده به شناس�نامه 17 در تاریخ 97/7/9 در اقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- حس�ن جابوزی مقدم فرزند علی اکبر به ش.ش . ش.م 
0890295281 متولد 1372 س�اکن خلیل آباد روستای جابوز فرزند متوفی 2- محمد جابوزی مقدم فرزند علی اکبر به ش.ش 1580 
ش.م 0901293148 متولد 1362 س�اکن خلیل آباد روس�تای جابوز فرزندمتوفی 3- حسین جابوزی مقدم فرزند علی اکبر به ش.ش 
4996 ش.م 0901373931 متولد 1363 س�اکن خلیل آباد روس�تای جابوز فرزندمتوفی 4- فاطمه جابوزی مقدم فرزند علی اکبر به 
ش.ش 13 ش.م 0901652091 متولد 1354 ساکن خلیل آباد روستای جابوز فرزندمتوفی 5- معصومه جابوزی مقدم فرزند علی اکبر 
به ش.ش 77 ش.م 0902516329 متولد 1365 ساکن خلیل آباد روستای جابوز فرزندمتوفی 6- زینب جابوزی مقدم فرزند علی اکبر 
به ش.ش 163 ش.م 0902517181 متولد 1367 ساکن خلیل آباد روستای جابوز فرزندمتوفی 7- علی اکبر جابوزی مقدم فرزند علی 
اکبر به ش.ش 9 ش.م 0901485527 متولد 1332 س�اکن خلیل آباد روس�تای جابوزهمسرمتوفی؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  
درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي 

ظرف یک ماه به شورای حل اختالف کندرتقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان کندر-خلیل آباد

512/14رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عشرت صادق پور دارای شناسنامه شماره 1768 به شرح دادخواست به کالسه 1/970921 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه سلطان مصدق جاغرق به شناسنامه 206 در تاریخ 1397/6/27 
در اقامت�گاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- حبیب اله صادق پور جاغرق ش.ش 
1923 متولد 1339 فرزند متوفیه 2- عصمت صادق پور جاغرق ش.ش 1716 متولد 1329 فرزند متوفی 3- عشرت صادق پور جاغرق 
ش.ش 1768 متولد 1334 فرزند متوفیه، متوفیه بجز نامبردگان باال ورثه دیگری ندارد؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان طرقبه

512/15رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای س�ید حس�ن نقیبی دارای شناسنامه شماره یک به شرح دادخواست به کالسه 1/970930 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهین وظیفه دان مقدم به شناسنامه 76960 در تاریخ 1397/8/28 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید حسن نقیبی ش.ش یک متولد 1340 
صادره از مشهد حوزه7  همسرمتوفیه 2- عبدالرحیم وظیفه دان مقدم ش.ش 1003 متولد 1326 صادره از مشهد حوزه 7 پدر متوفیه 
3- صغری غفرانی ش.ش 23 متولد 1332 صادره از مش�هد حوزه 7 مادر متوفیه 4- الهه س�ادات نقیبی به کد ملی 0921138938 
متولد 1369 صادره از مش�هد فرزند متوفیه 5- س�یده الناز نقیبی کدملی 0922874255 متولد 1373 صادره از مش�هد حوزه یک 
فرزند متوفیه6- س�یده الهام نقیبی به کدملی 09257558903 متولد 1380 صادره از مش�هد فرزند متوفیه 7- سیده فاطمه نقیبی 
کدمل�ی 0926553739 متول�د 1381 صادره از مش�هد فرزند متوفیه؛ متوفیه بجزنامبردگان باال ورثه دیگ�ری ندارد؛ اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان طرقبه

512/16آگهی ابالع دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به خانم زینب جویباری فرزندفعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود که آقای مصطفی طیبی خادر دادخواستی به خواسته 
اثبات به وقوع بیع به طرفیت ش�ما به ش�عبه سوم ش�ورای حل اختالف شاندیز ارائه و به کالسه 3/970215 ثبت و برای روز دوشنبه 
مورخه 1397/11/1 س�اعت 18/30 وقت رس�یدگی تعیین گردیده است. لذا به اس�تناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار درج می گرد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان شاندیز مستقر در 
مجتمع ش�ماره به نش�انی شاندیز- ارچنگ ساختمان شماره 2 شهرداری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید.در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل  اختالف شاندیز

512/17رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم خیرالنس�اء محمد میرزائی دارای شناس�نامه ش�ماره 32 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 970088 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین حسین پور به شناسنامه 37 در تاریخ 1397/9/7 
در اقامت�گاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفت�ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-خیرالنس�اء محمد میرزائی ش ش 
0919688772صادره از حوزه 4 گناباد همسر دائمی متوفی والغیر؛ 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 وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                           قاضی شوراشعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان گناباد

512/37احضار متهم
در پرون�ده کالس�ه 970646 ب2 آقای 1- فاضل ابراهیمی مقدم ب�ه اتهام کالهبرداری از طریق تحصی�ل گواهی حصروراثت با علم 
به وجود وارثی غیر خود 2- س�هراب ابراهیمی مقدم به اتهام ش�هادت کذب تحت تعقیب می باش�د و به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت یک ماه 
در ش�عبه دوم بازپرس�ی دادسرای عمومی وانقالب قوچان حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قوچان 

512/38احضار متهم
در پرونده کالسه 970479 ب2 آقای پوریا داوطلب فرزند مروان به اتهام توهین و فحاشی و تهمت موضوع شکایت سمیرا قنبرزاده 
تحت تعقیب می باش�د و به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی و نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت یک ماه در ش�عبه دوم بازپرس�ی دادسرای عمومی وانقالب قوچان حاضر واز اتهام 

انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قوچان 

512/39آگهی ابالغ وقت رسیدگی در مورخ 1397/11/01 ساعت 9 در پرونده به شماره کالسه 
970467 ح 1

در خصوص دعوی خواهان صفدر عیدی فرزند موس�ی الرضا به طرفیت خوانده فضل احمد نورزایی فعال مجهول المکان به خواس�ته 
مطالبه وجه تقدیم دادگستری شهرستان قوچان نموده که جهت رسیدگي به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قوچان ارجاع گردیده 
و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نش�ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان

512/40آگهی ابالغ وقت رسیدگی در مورخ 1397/11/02 ساعت 9 در پرونده به شماره کالسه 
970314 ح 1

در خص�وص دعوی خواه�ان احمد علی زاده زینکانلو به طرفیت خواندگان کامبیز قهرمانی نژاد و پیرمحمد متقی آس�ی بالغ فرزند 
حسن فعال هردومجهول المکان به خواسته الزام به تنظیم سند و اثبات وقوع بیع و غیره تقدیم دادگستری شهرستان قوچان نموده 
که جهت رسیدگي به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  قوچان ارجاع گردیده که به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده پس 

از نشرآگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان

512/41آگهی ابالغ وقت رسیدگی در مورخ 1397/11/06 ساعت 9 در پرونده به شماره کالسه 
970406 ح 1

در خصوص دعوی خواهان مدیریت پس�ت بانک مرکزی به طرفیت خوانده احس�ان سلطانی فرزند عبدالعلی فعال مجهول المکان به 
خواس�ته تامین خواس�ته ومطالبه وجه تقدیم دادگستری شهرس�تان قوچان نموده که جهت رسیدگي به شعبه  اول دادگاه عمومی 
حقوقی  قوچان ارجاع گردیده که به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدني مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان

512/42آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده:970047 ح 2؛ وقت رسیدگی: یکشنبه1397/11/21 ساعت 11؛ خواهان: ناصر ،منصور،محمدجواد،مهدی و عذرا شهرت 
همگی صفارزاده با وکالت مهدی شجاع ؛ خواندگان: محمود،محمدرضا ، قدسیه ، سیما،سیمین، مسعود، سعید،آسیه، انسیه، سهیال، 
ش�هرت همگی رفیع زاده ؛ بتول خلیل زاده ش�یرازی، فاطمه ، احمد ، مهرنوش، و مهدی ش�هرت همگی رحمتی؛ خواس�ته: الزام به 
انجام تعمیرات اساس�ی عین مس�تاجره )صدورحکم بر الزام خواندگان به انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره 3 دربند مغازه و 
انباری پالک های 10، 7، 9 تجمیعی 62 الی 64 و 65 و 111 الی 115 و 1102 الی 1105 در بخش 1 قوچان( ؛خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه دوم دادگاه حقوقی قوچان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می  شود تا خواندگان از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت وضمایم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانید.در 

غیر این صورت دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
منشی دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی قوچان

512/43دادنامه 
خواه�ان: محس�ن بزم ارا فرزند علی محمد به آدرس 20 مت�ری باغ صفا 8 متری دوم وحدت 4 پ�الک 16؛ خوانده:1-هومن دهقانی 
مدیس�ه فرزند نعمت اله مجهول المکان 2- علی قدیری صفدرآباد به آدرس فاروج خیابان ش�هید استانی بن بست اول سمت راست 
درب اول س�مت چپ؛ موضوع:ابطال مبایعه نامه؛ رأی ش�ورا: در خصوص دادخواس�ت تقدیمی محس�ن بزم ارا فرزند علی محمد به 
طرفیت 1- هومن دهقانی مدیس�ه2- علی قدیری صفدراباد به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودروی 
س�واری پژو پارس به ش�ماره 964 ه 36 ایران 66 به انضمام کلیه خسارات دادرسی به ش�رح متن دادخواست نظر به اینکه خواهان 
جهت اثبات ادعای خویش رونوشت مصدق مبایعه نامه عادی را به شورای حل اختالف ارائه نموده است و اینکه خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی در جلس�ه ش�وری حضور نیافته اند و نسبت به مس�تندات ابرازی هیچ گونه ادعایی اعم از جعل وتردید و انکار ننموده 
و دلیلی دایر بر اس�قاط یا ایفای دین خویش ارائه ننموده  لذا ش�ورای دعوی خواهان را مقرون به صحت تش�خیص داده. اس�تنادا 
ب�ه مواد 2-198-515-519 قانون آیین دادرس�ی مدنی و م�الک مواد 219 10 -220 قانون مدنی حکم ب�ه محکومیت خوانده هومن 
دهقانی مدیس�ه به تنظیم س�ند رسمی خودروی سواری پراید پارس به شرح س�تون خواسته و هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی 
در ح�ق خواه�ان صادر می نماید ودر خصوص خوان�ده ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده هیچ گون�ه مالکیتی ندارد لذا دعوی متوجه 
وی نبوده به اس�تناد بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرس�ی مدنی قرار رد عوی خواهان صادر و اعالم می گردد.رأی صادره غیابی و 
ظرف بیس�ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش�ورا و پس از آن ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان قوچان می باشد.
قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/44آگهی مزایده
بموجب پرونده کالسه 97/1379 ش ح صادره از اجرای احکام شورای حل اختالف محکوم علیه حمیدرضا ذوالفقاری داغیان محکوم 
گردید به 61257000 ریال در حق حس�ن س�عیدی راد و پرداخت 3062000 ریال بابت نیم عش�ر دولتی در حق دولت نظر به اینکه 
محکوم علیه تاکنون نسبت به پرداخت دین خود هیچگونه اقدامی ننموده است بنا به درخواست محکوم له تعداد هفت قطعه لوازم 
منزل که به ش�رح ذیل کارشناس�ی گردیده اند و کلیه اقالم مستعمل می باش�د عبارتند از یخچال فریزر هیمالیا سفید 12/000/000 
ریال ؛ فریزر صندوقی دو درب یخ نوش 14/000/000 ریال؛ لباسش�ویی دوقلو پاکش�وما 4/800/000ریال ، اجاق گازپنج ش�عله طرح 
فر2/400/000 ریال ؛ مبلمان 7 نفره راحتی 9/000/000 ریال ، گاوصندوق 2 طبقه ایمان کاوه 5/500/000 ریال،دو تخته فرش 500 شانه 
پاتریک کاشان 14/000/000 ریال در آدرس میدان کشتی بعد از پمپ بنزین صادقی مجتمع حداد فروشگاه ساندویچ فروشی جمعا به 
مبلغ ش�صت و یک میلیون و هفتصد هزار ریال معادل ش�ش میلیون و یکصد وهفتاد هزار تومان، ارزیابی گردیده است و در مورخه 
1397/10/22 ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف از طریق مزایده حضوری بفروش خواهد رسید. مزایده 
از مبلغ ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد وکل مبلغ فی المجلس از برنده مزایده 
وصول به حساب سپرده دادگستری واریز می گردد.کل هزینه سند به عهده برنده مزایده می باشد .انتقال سند از طریق اجرا دارای 

تشریفات قانونی می باشد که اقدام می گردد.
قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/45رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه نجفعلی خوش�ی جعفرابادی دارای شناسنامه شماره 0872544141 به شرح دادخواست به کالسه 576-97 ش1 شعبه 
اول از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم باب اله خوشی جعفرابادی به شماره شناسنامه 
25 در تاری�خ 1333/7/1 در اقامت�گاه دائمی خود بدرود حی�ات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- معصومه 
خ�وش جعفراب�اد ش.ش 0870543636 ت.ت 1315 محل صدور شناس�نامه قوچ�ان فرزند متوفی 2-نجفعلی خوش�ی جعفرابادی 
ش.ش 0872544141 ت.ت 1324 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 3- امان اله خوش جعفرابادی ش.ش 0870541471 
ت.ت 1313 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی4- علی خوش�ی جعفرابادی ش.ش 0871626543 ت.ت 1331 محل صدور 
شناس�نامه قوچان فرزند متوفی5-شیرین خوشی جعفراباد ش.ش 0871626551 ت.ت 1332 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند 
متوفی6- زهرا خوش�ی جعفرابادی ش.ش 0870532227 ت.ت 1304 محل صدور شناس�نامه قوچان همسر متوفی ؛ اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حس�بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/46رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مریم عادل فهمیده دارای شناس�نامه ش�ماره 0943388041 به ش�رح دادخواست به کالسه 97/557 ش1 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم علی عادل فهمیده به شناس�نامه 0779383591 در 
تاری�خ 1394/7/16 در اقامت�گاه دائم�ی خود ب�درود حیات گفته و ورات حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه: 1- مهدی عادل 
فهمی�ده ش.ش 0872431169ت.ت 1361/3/18مح�ل ص�دور شناس�نامه قوچ�ان فرزندمتوفی2-محس�ن ع�ادل فهمیده ش.ش 
0930686519 ت.ت 1346/4/8محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی 3- مژگان عادل فهمیده ش.ش 09339172950 ت.ت 
1351/12/20محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 4- مراد عادل فهمیده ش.ش 0938690541 ت.ت 1348/5/27محل صدور 
شناس�نامه مشهد فرزند متوفی 5-مریم عادل فهمیده ش.ش 0943388041 ت.ت 1358/9/12محل صدور شناسنامه مشهد فرزند 
متوفی6-خدیجه خوش اندام مشهدی ش.ش 0931283396 ت.ت 1330/10/9محل صدور شناسنامه مشهد همسر 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 وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/47اخطاریه
ش�ماره کالس�ه:3/97/755؛ تاریخ :97/9/25 ؛ آقای/خانم: س�ودابه قادری فرزند علی مجهول المکان ،؛ محل حضور ش�ورای حل 
اختالف شعبه سه مالیجرد واقع در دادگستری شهرستان جوین؛ وقت حضور:یک شنبه 1397/10/30 ؛ساعت 10 صبح ؛ علت حضور: 
در خصوص دعوای حس�ین ایمانی فر بطرفیت ش�ما دائر بر الزام به تنظیم و انتقال س�ند در  وقت مقرر فوق، در ش�ورا حاضر شوید 

ضمنا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به پیوست ارسال می گردد.
شورای حل اختالف شعبه 3 مالیجرد- جوین

511/48آگهی ابالغ اخطار اجرایی
احتراما بدینوس�یه به آقای مهدی حس�ین زاده ناظری فرزند محس�ن ؛فعالمجهول المکان ، ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت 
آقای مهدی خدابخش�ی بجس�تانی فرزند عباسعلی به طرفیت شما بخواسته مطالبه وجه،بموجب حکم شماره 266/19/احکام مورخ 
1396/12/10، در پرونده کالس�ه 221/230/96 محکوم به پرداخت اصل خواس�ته به مبلغ ده میلیون تومان با خسارات تأخیرتأدیه و 
هزینه دادرسی،ش�ده اید.بدین وس�یله اخطار می گردد، ظرف ده روز از تاریخ انتش�ار آگهی، جهت دریافت نسخه ثانی اجراییه یاد 

شده،به این شعبه مراجعه نمایید؛در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام الزم معمول خواهد گردید.
دبیر شعبه 221 شورای حل اختالف مشهد مجتمع شماره چهار ویژه زندان مرکزی مشهد

آگهی ابالغ دادخواست و  وقت رسیدگی و ضمائم  511/49  
احتراما بدینوس�یه به آقای غالمرضا فرح فرزند غالمعلی ؛فعالمجهول المکان ، ابالغ می ش�ود آقای حس�ین خرسند بهشتی فرزند 
عباس با وکالت خانم مهیار علی میرزایی فرزند احمد، دادخواستی  به طرفیت شما به کالسه 221/9709987502700513 بخواسته 
مطالبه وجه به انضمام خس�ارات دادرس�ی و خس�ارت تأخیرتأدیه ؛ثبت و برای روز یکشنبه مورخ 1397/11/14 ساعت 12 ظهر وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است. مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی درج می گردد و شما می توانید قبل از رسیدگی  به 
دبیرخانه شعبه 221 شورای حل اختالف ویژه زندان مرکزی مشهد مراجعه نموده و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست 

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

511/50آگهی ابالغ دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم
احتراما بدینوس�یه به آقای محس�ن مه�رگان فر فرزند؛فعالمجه�ول المکان ، ابالغ می ش�ود که آقای محمود رضا حبیبی بس�طام 
فرزند محمود دادخواس�ت تجدیدنظر خواهی را در مورخ 1397/06/26 نس�بت به دادنامه پرونده کالس�ه 221/970085 به ش�ماره 
970997502700048/احکام مورخ 1397/05/29؛ به خواس�ته تجدیدنظرخواهی ، به این  شعبه تقدیم نموده است.فلذا؛مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی درج می گردد و شما می توانید به دبیرخانه شعبه 221 شورای حل اختالف ویژه زندان مرکزی 
مش�هد مراجع�ه نموده و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت نمایید.در ص�ورت عدم حضور وفق 

مقررات اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
دبیر شعبه 221 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار ویژه زندان مرکزی مشهد

512/51رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مرتضی کیهانی مهر دارای شناس�نامه ش�ماره 337 به شرح دادخواست به کالسه 604-97 ش1 شعبه اول از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم رمضان پژمرده کردکانلو به شناس�نامه 0871931664 
در تاری�خ 1397/9/17 در اقامت�گاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- رضا پژمرده 
کردکانل�و ش.ش 0870414501 ت.ت 1355 مح�ل ص�درو شناس�نامه قوچ�ان فرزن�د متوف�ی2- اعظ�م پژم�رده کردکانلو ش.ش 
0870468189 ت.ت 1360 مح�ل صدرو شناس�نامه قوچان فرزن�د متوفی3- رحمان پژمرده کردکانل�و ش.ش 0871934019 ت.ت 
1347 محل صدرو شناسنامه قوچان فرزند متوفی4- مرتضی کیهانی مهر ش.ش 0871933349 ت.ت 1342 محل صدرو شناسنامه 
قوچان فرزند متوفی5- اکرم ش�جاع ش.ش 0870414518 ت.ت 1357 محل صدرو شناس�نامه قوچان فرزند متوفی ؛ اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حس�بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/52آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به خانم فریبا حس�نی پور فرزند غالم حس�ین فعال مجهول المکان، ابالغ مي شود که آقای سیف اله کمالی دادخواستی 
به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند وانت پراید ایران 32- 547 ه 54 به طرفیت ش�ما به شعبه پنج ش�ورای حل اختالف خواف ارائه و 
به کالس�ه 5/97/575 ثبت و برای روز دوش�نبه مورخه 97/11/1 س�اعت 17 عصر وقت رسیدگي تعیین گردیده است، لذا به استناد 
ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش�ار درج میگرد. ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه شورای 
حل اختالف ش�عبه 5  شهرس�تان خواف مستقر در مجتمع شماره به نشانی س�نگان- جنب کالنتری مراجعه و با ارائه آدرس جدید 
خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در ش�ورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه پنج سنگان  شورای حل اختالف شهرستان خواف 

512/53آگهی مزایده مرحله اول اموال منقول محکوم علیه آقای نوراله حاجی الجی
ب�ه موج�ب محتویات پرونده کالس�ه 960409 اجرای احکام مدنی خ�واف محکوم علیه آقای نوراله حاجی الجی فرزند غالم س�رور 
س�اکن روس�تای الج محکوم گردیده به پرداخت تعداد 93 عدد س�که تمام بهارآزادی در حق محکوم لها خانم عالیه رحمانی فرزند 
محمد عمر س�اکن الج ، لذا با توجه به اینکه محکوم علیه تاکنون نس�بت به پرداخت بدهی خود اقدام نکرده است لذا اموال محکوم 
علیه شامل 3000 کیلوگرم پیاز زعفران از وی توقیف و کارشناسی و از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از قیمت کارشناسی 
ش�روع و به کس�انی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلع پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ و 
برنده مزایده مکلف است مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد ش�د و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باش�د مزایده فردای آن روز در همان ساعت و مکان برگزار 
خواهد شد و شکایات راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه قابل ارائه می باشد وقبل از انقضای 
مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص شکایت مال مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد طالبین به خرید 
م�ی توانن�د 5 روز قبل از موعد مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و اطالعات کافی بدس�ت آورند. مش�خصات اموال: 1- مقدار 
3000 کیلوگرم پیاز زعفران 3 ساله که به مبلغ 90/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.2-تاریخ و روز مزایده: سه شنبه 1397/10/18 

ساعت 11-12. 3- محل مزایده:اجرای احکام مدنی دادگستری خواف
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری شهرستان خواف

آگهی
   سه شنبه

  27 آذر 1397
 شماره  4367
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   آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139360309030000514   مورخ 1393/03/24 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین – البرز  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ازبرعلی آبی  به  شناسنامه  
شماره 595 کد ملی 6149637131  صادره از ماهنشان  فرزند قربانعلی در ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 81/76  متر مربع پالک  شماره 
... فرعی از 13 اصلی واقع در قزوین بخش پنج حوزه ثبت ملک قزوین – البرز و انتقال   ملک مع الواسطه از آقای صادق فتحی مالک رسمی 
به متقاضی  داشته و تصرفات متقاضی  نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی   می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/27 
398 - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز –  شعبان عسگری 

           آگهی احضار متهم 
ابالغ وقت دادرسی به متهمین میثم قالوند فرزند مراد و علی سگوند فرزند باباخان به اتهام مشارکت در سرقت اموال )احشام ( صرفنظر از 
رضایت شکات فعال مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه ششم 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد .
محسن چراغی-دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره پرونده: 9709986622200349

بدینوس�یله به متهم مجهول المکان اقای رس�ول رضایی ساالر فرزند حسین که مشخصات بیش�تری از وی در دسترس نمی باشد ابلالغ 
می گردد به موجب محتویات پرونده کالسه 9709986622200349 متهم است به ارتکاب بزه کالهبرداری رایانه ای به مبلغ هفتصد هزار 
تومان. مقتضی است ظرف 30 روز از زمان انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
بروجرد حاضر شوید بدیهی است عدم حضور شما مانع از ادامه تحقیقات و رسیدگی نبوده و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. این آگهی به 

تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری جهت ابالغ قانونی به نامبرده یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج می گردد./ 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بروجرد – حبیب اله ساطانی تبار

ابالغ وقت رسیدگی
شماره پرونده: 9709986622200268

بدینوسیله به متهم مجهول المکان مهیار عبدالملکی که مشخصات بیشتری از وی در دسترس نمی باشد ابلالغ می گردد به موجب محتویات 
پرونده کالس�ه متهم اس�ت به ارتکاب بزه اعمال نفوذ بر خالف مقررات. مقتضی است ظرف 30 روز از زمان انتشار این آگهی جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بروجرد حاضر شوید بدیهی است عدم حضور شما مانع از ادامه تحقیقات و 
رسیدگی نبوده و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. این آگهی به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری جهت ابالغ قانونی به نامبرده 

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج می گردد./ 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بروجرد – حبیب اله ساطانی تبار

دادنامه
پرونده کالسه: 97099867050100266 -  خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو -  رای شورا: در خصوص دعوی خواهان اقای محمد شجادینی 
فرزند فرید به طرفیت خواندگان اقایان 1- حسن عظیمی 2- جواد دریکوند به خواسته الزام خوانده به انتقال و تنظیم سند یک دستگاه خودرو 
پژو 405 به پالک ایران 41 – 141 م 33 مقوم به سه میلیون تومان با توجه به دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و با توجه به مبایعه نامه عادی 
مورخ  97/5/1 و استعالم به عمل آمده از اداره راهنمایی و رانندگی مورخ 97/5/6 و کپی مصدق سند رسمی خودروی یاد شده که بنام خوانده 
ردیف دوم می باشد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ اخطاریه در شورا حاضر نشده و یا الیحه ای ارسال ننموده اند لذا شورا مستندآ به ماده 
198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به تنظیم و انتقال سند مالکیت خودروی پژو 405 با پالک ایران 41 – 141 
م 33 در حق خواهان صادر می نماید رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخاوهی در این شورا و پس از انقضای آن ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی بروجرد می باشد در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به کپی مصدق سند مالکیت خودرو که 
مالک خودرو خوانده ردیف دوم مالک می باشد لذا شورا مستندآ به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و 

اعالم می نماید رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومی بروجرد می باشد./
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بروجرد – محسن مرادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به متهم مجهول المکان خانم مبینا بیات که مشخصات بیشتری از وی در دسترس نمی باشد ابالغ میشود به موجب محتویات 
پرونده کالسه 9609986622600802 متهم به ارتکاب توهین از طریق ارسال پیامک. لذا نظر به اینکه برای تحقیق و رسیدگی به اتهام مذکور 
س�اعت 8 صبح مورخ یک ماه پس از ش�نر آگهی تعیین شده الزم است در موعد مقرر برای دفاع از اتهام انتسابی در شعبه پنجم واقع در 
بروجرد دادسرای عمومی و انقالب بروجرد حاضر شوید. بدیهی است عدم حضور مانع از ادامه تحقیقات و رسیدگی نبوده و  تصمیم قانونی 
اتخاذ خواهد شد. این آگهی به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری جهت ابالغ قانونی به نامبرده 

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار درج میگردد./
مجید هاشمی- مدیر دفتر شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بروجرد

آگهی
بدینوسیله به آقای پیره درویشی  مجهول المکان که به اتهام تصرف  عدوانی اراضی ملی موضوع شکایت اداره منابع طبیعی الشتر در شعبه 
دوم دادیاری موضوع پرونده کالسه  9710406650003862 تحت رسیدگي مي باشد به تجویز ماده 174 قانون آ- د- ک وقت رسیدگي به 
مدت یک ماه پس از انتشار آگهي در روزنامه کثیراالنتشار تعیین مي گردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه جهت دفاع از اتهامانتسابي خود در 

این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد . 
جالل جهانگیري  دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب الشتر

اگهی
بدینوسیله به آقای کرم خدا خیریان  فرزند شرکه  مجهول المکان که به اتهام تصرف  عدوانی اراضی ملی موضوع شکایت اداره منابع طبیعی 
شهرستان  الشتر در شعبه دوم دادیاری موضوع پرونده کالسه  9710406650003855 تحت رسیدگي مي باشد به تجویز ماده 174 قانون 
آ- د- ک وقت رسیدگي به مدت یک ماه پس از انتشار آگهي در روزنامه کثیراالنتشار تعیین مي گردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه جهت 

دفاع از اتهام انتسابي خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد . 
جالل جهانگیري  دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب الشتر 

آگهی
بدینوسیله به آقای اسداله رحیمی فرزند یداله  مجهول المکان که به اتهام تصرف  عدوانی اراضی ملی موضوع شکایت اداره منابع طبیعی 
شهرستان  الشتر در شعبه دوم دادیاری موضوع پرونده کالسه  9710406650003861 تحت رسیدگي مي باشد به تجویز ماده 174 قانون 
آ- د- ک وقت رسیدگي به مدت یک ماه پس از انتشار آگهي در روزنامه کثیراالنتشار تعیین مي گردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه جهت 

دفاع از اتهام انتسابي خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد . 
جالل جهانگیري  دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب الشتر 

آگهی
بدینوسیله به آقای غالم آقایی   فرزند پاپی احمد مجهول المکان که به اتهام تصرف  عدوانی اراضی ملی موضوع شکایت اداره منابع طبیعی 
شهرستان  الشتر در شعبه دوم دادیاری موضوع پرونده کالسه  9710406650003860 تحت رسیدگي مي باشد به تجویز ماده 174 قانون 
آ- د- ک وقت رسیدگي به مدت یک ماه پس از انتشار آگهي در روزنامه کثیراالنتشار تعیین مي گردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه جهت 

دفاع از اتهام انتسابي خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد . 
جالل جهانگیري  دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب الشتر

آگهی
بدینوسیله به آقای رمضان گرزین   فرزند محمد علی   مجهول المکان که به اتهام تصرف  عدوانی اراضی ملی موضوع شکایت اداره منابع 
طبیعی شهرستان  الشتر در شعبه دوم دادیاری موضوع پرونده کالسه  9710406650003858 تحت رسیدگي مي باشد به تجویز ماده 174 
قانون آ- د- ک وقت رسیدگي به مدت یک ماه پس از انتشار آگهي در روزنامه کثیراالنتشار تعیین مي گردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه 

جهت دفاع از اتهام انتسابي خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد . 
جالل جهانگیري  دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب الشتر 

آگهی
بدینوسیله به آقای میرزا محمد محمدی پور    فرزند علی عباس   مجهول المکان که به اتهام تصرف  عدوانی اراضی ملی موضوع شکایت اداره 
منابع طبیعی شهرستان  الشتر در شعبه دوم دادیاری موضوع پرونده کالسه  9710406650003859 تحت رسیدگي مي باشد به تجویز ماده 
174 قانون آ- د- ک وقت رسیدگي به مدت یک ماه پس از انتشار آگهي در روزنامه کثیراالنتشار تعیین مي گردد تا متهم ظرف مهلت یک 

ماه جهت دفاع از اتهام انتسابي خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد . 
جالل جهانگیري  دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب الشتر 

آگهی
بدینوسیله به آقای علی شاه گرزین   فرزند علی محمد  مجهول المکان که به اتهام تصرف  عدوانی اراضی ملی موضوع شکایت اداره منابع 
طبیعی شهرستان  الشتر در شعبه دوم دادیاری موضوع پرونده کالسه  9710406650003943 تحت رسیدگي مي باشد به تجویز ماده 174 
قانون آ- د- ک وقت رسیدگي به مدت یک ماه پس از انتشار آگهي در روزنامه کثیراالنتشار تعیین مي گردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه 

جهت دفاع از اتهام انتسابي خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد . 
جالل جهانگیري  دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب الشتر 

آگهی
بدینوسیله به آقای علی آقا  صارمی  فرزند نوروز  مجهول المکان که به اتهام تصرف  عدوانی اراضی ملی موضوع شکایت اداره منابع طبیعی 
شهرستان  الشتر در شعبه دوم دادیاری موضوع پرونده کالسه  9710406650003856 تحت رسیدگي مي باشد به تجویز ماده 174 قانون 
آ- د- ک وقت رسیدگي به مدت یک ماه پس از انتشار آگهي در روزنامه کثیراالنتشار تعیین مي گردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه جهت 

دفاع از اتهام انتسابي خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد . 
جالل جهانگیري  دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب الشتر 

آگهی
بدینوس�یله به آقای اس�داله گرزین  فرزند علی محمد مجهول المکان که به اتهام تصرف  عدوانی اراضی ملی موضوع شکایت اداره منابع 
طبیعی شهرستان  الشتر در شعبه دوم دادیاری موضوع پرونده کالسه  9710406650004023 تحت رسیدگي مي باشد به تجویز ماده 174 
قانون آ- د- ک وقت رسیدگي به مدت یک ماه پس از انتشار آگهي در روزنامه کثیراالنتشار تعیین مي گردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه 

جهت دفاع از اتهام انتسابي خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد . 
جالل جهانگیري  دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب الشتر 

آگهی
بدینوسیله به آقای طاهر گرزین  فرزند صید رضا مجهول المکان که به اتهام تصرف  عدوانی اراضی ملی موضوع شکایت اداره منابع طبیعی 
شهرستان  الشتر در شعبه دوم دادیاری موضوع پرونده کالسه  9710406650003857 تحت رسیدگي مي باشد به تجویز ماده 174 قانون 
آ- د- ک وقت رسیدگي به مدت یک ماه پس از انتشار آگهي در روزنامه کثیراالنتشار تعیین مي گردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه جهت 

دفاع از اتهام انتسابي خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد . 
جالل جهانگیري  دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب الشتر 

حصروراثت
خانم سکینه کامران زاده حسنی فرزند علی دارای شناسنامه 285 شرح دادخواست شماره --- مورخ 1397/9/24 توضیح داده شادروان 
حسن محمدآبادی فرزند خدامراد بشناسنامه 585 در تاریخ 1388/8/13 در شهر فهرج – رحمت آباد فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- س�کینه کامران زاده حس�نی فرزند علی ش.ش 285 متولد 51/4/1 ش�ماره ملی 3209645035 همسر متوفی. 2- محمد 
محمدآبادی فرزند حس�ن ش�ماره اختصاصی متولد 1370/5/12 کدملی 3200075742 پس�ر متوفی. 3- میالد محمدآبادی فرزند حسن 
شماره اختصاصی متولد 78/3/19 شماره ملی 3200165553 پسر متوفی. 4- مهری محمدآبادی فرزند حسن ش.ش 108 متولد 67/3/20 
کدملی 3209945799 دختر متوفی. 5- مرضیه محمدآبادی فرزند حسن ش.ش – متولد 1388/2/1 کدملی 3200287675 دختر متوفی. 
6- خدام�راد محمدآبادی فرزند به�روز ش.ش 176 متولد 1306/11/7 کدملی 3209433984 پدر متوفی .  لذا مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از 
نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
176 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان فهرج

2- حصروراثت
خانم س�لطان زیدآبادی فرزند فرج اله دارای شناس�نامه 5 شرح دادخواست شماره --- مورخ 1397/9/25 توضیح داده شادروان فرج اله 
زیدآبادی فرزند علی بشناسنامه 330 در تاریخ 1388/3/23 در شهر فهرج حوادث غیرعمدی فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- سلطان زیدآبادی فرزند فرج اله ش.ش 5 متولد 1340/5/1 کدملی 3209846197 دختر متوفی. 2 – سکینه زیدآبادی فرزند فرج اله 
ش.ش 401 متولد 1341/7/1 کدملی 3209707766 دختر متوفی. 3- کلی زیدآبادی فرزند فرج اله ش.ش 637 متولد 1347/8/20 کدملی 
3209709035 دختر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر 

وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
177 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان فهرج

3- ابالغ رای
ب�ه تاری�خ 96/12/19 آق�ای محمدرض�ا غف�اری ف�وزی به طرفی�ت خانم فهیمه رج�ب زاده دادخواس�تی مبنی ب�ر مطالبه وجه به کالس�ه 
9609983468900919 تقدیم ش�ورای حل اختالف 9 نموده لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی 
مدنی رای مذکور یک نوبت جهت درج در روزنامه در صورت اعتراض به رای شماره دادنامه 9709983468900125 مورخ 1397/2/24 صادره از 
این شورا واقع در کرمان بلوار 22 بهمن بعد از چهارراه شعبانیه کوچه مجتمع قضایی 22 بهمن اداره کل شوراها مراجعه و نسخه ثانی را دریافت و 

رای صادره به مدت 20 روز از تاریخ نشر آگهی در این شورا قابل اعتراض و 20 روز از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی می باشد.
919 شورای حل اختالف شماره 9 کرمان

4- ابالغیه
مش�خصات ابالغ ش�ونده حقیقی : حس�ین اله آبادی، فرزند : علی ، کدملی : 3209875936 ، نش�انی : مجهول المکان ، تاریخ حضور : 
1397/10/29 س�اعت حضور : 16:00 در خصوص دعوی رضا جهری به طرفیت ش�ما مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند 

خودرو در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
615 شورای حل اختالف شماره 13 شهرستان کرمان

آگهی 
در پرونده کالسه 9709988315200857  شعبه اول بازپرسی دادسرای   عمومی و انقالب  کرمانشاه  علی حمزه ای به اتهام مشارکت در 
کالهبرداری به موجب  شکایت  حسین شیرمحمدی و غیره تحت تعقیب قرار دارند با توجه به  معلوم نبودن محل اقامت وی  و عدم امکان 
ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مراتب  یک نوبت در روزنامه   کثیر االنتشار آگهی و متهم 

ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای  مهلت  مذور تصمیم الزم گرفته خو اهد شد. 
1042 بازپرس شعبه اول  دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه 

آگهی ابالغ دادنامه به آقای کیانوش فروتن 
 پیرو آگهی  ابالغ  مورخ 97/8/3 روزنامه سیاس�ت روز  موضوع ش�کایت  خانم مژگان خانی علیه ش�ما دادگاه پس از رسیدگی   به موجب 
دادنامه  ش�ماره 2400842  مورخ 97/9/14 حکم بر برائت ش�ما از اتهام انتس�ابی   صادر نمود رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در 

دادگاه های  تجدید نظر کرمانشاه می با شد. 
1894  مدیر دفتر شعبه 101  دادگاه کیفری  دو شهر کرمانشاه )101 جزایی سابق( 

آگهی 
در پرونده کالس�ه 9709988316200542 ش�عبه یازدهم بازپرسی دادسرای   عمومی و انقالب  کرمانشاه  متهم وهاب صفری فرزند   علی 
حسین به اتهام  جعل در اسناد دولتی ضمانت نامه بانکی بانک  توسعه تعاونو استفاده از اسناد  مجعول  مذکور تحت تعقیب قرار دارند با توجه 
به  معلوم نبودن محل اقامت وی  و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مراتب  یک 
نوبت در روزنامه   کثیر االنتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای  مهلت  مذور تصمیم الزم گرفته خو اهد شد. 
1048  شعبه 11 بازپرسی عمومی دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کالسه 9709988316200542 شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای   عمومی و انقالب  کرمانشاه  متهم بختیار اکبری فرزند محمود به 
اتهام خیانت در امانت و انتقال مال غیر  نسبت به یک دستگاه خو دروی ام وی ام به شماره 682د67 ایران 19 به ارزش تقریبی  صد میلیون 
تومان تحت تعقیب قرار دارند با توجه به  معلوم نبودن محل اقامت وی  و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174  
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب  یک نوبت در روزنامه   کثیر االنتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای  

مهلت  مذور تصمیم الزم گرفته خو اهد شد. 
1049 شعبه 11 بازپرسی عمومی دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه 

آگهی وقت رسیدگی 
در  اجرای  ماده 174  قانون آئین دادرسی  دادگاه های  عمومی و انقالب در امور کیفری پرونده کالسه 950998416100822   به متهم   آقایان  
اس�ماعیل زهرایی و وحید زین الدینی  با اس�امی  مستعار حیدر حیدری  ریکایی و داریوش  ویسی که به اتهام کالهبرداری  تحت تعقیب  
می باشد ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی  در شعبه فوق الذکر جهت پاسخگویی  به اتهام خویش حاضر گردد در 

صورت  عدم حضور دادسرا غیابا اتخاذ تصمیم می نماید. 
1050 دادیار شعبه هفتم دادسرای  عمومی و انقالب  کرمانشاه 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای اکبر زورآوند دارای شناس�نامه ش�ماره 3950146423 به شرح دادخواست به کالسه 97011200750   از این شعبه درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان   لطیف زورآوند به شناسنامه شماره 333 در تاریخ 97/7/21 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 .  اکبر زوراوند به ش.م 3950146423 پسر متوفی 2. ناصر زورآوند به 
ش ش  69 پسر متوفی 3. یونس زورآوند به ش ش  42 پسر متوفی 4. شیرین زورآوند به ش ش  13 دختر متوفی 5. افسانه زوراوند به ش.م 
3950237321 دختر متوفی  6. صنم بر تکللو به ش ش  30 ما در  متوفی 7. بلور سلگی به ش ش  978 همسر متوفی و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
3761 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای علی س�اکی دارای شناس�نامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالس�ه 97011200749  از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان   کاظم س�اکی به شناس�نامه ش�ماره 20 در تاریخ 84/11/22 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 
ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . علی س�اکی به ش ش  18 پس�ر متوفی 2.  ولی محمد س�اکی  به ش ش  539 
پسر متوفی 3. اشرف ساکی به ش ش  10 دختر متوفی 4. خدیجه ساکی به ش ش  992  دختر متوفی  5. چینی ساکی به ش ش  21 دختر 
متوفی 6. بهار س�اکی به ش ش  805 دختر متوفی 7. خدابس س�اکی به ش ش  711 دختر متوفی 8. تهمینه س�اکی به ش ش  766 دختر 
متوفی  9. صدری یعقوبی به ش ش  18563  همسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
2763 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای علی ساکی دارای شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالسه  97011200748 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده  که شادروان   صدری یعقوبی به شناسنامه شماره 18563 در تاریخ 97/9/17 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 
حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی  پسر متوفی 2. ولی محمد ساکی به ش ش  539 پسر متوفی 3. اشرف ساکی 
به ش ش  10 دختر متوفی 4. خدیجه ساکی به ش ش  992  دختر متوفی  5. چینی ساکی به ش ش  21 دختر متوفی 6. بهار ساکی به ش 
ش  805 دختر متوفی 7. خدابس ساکی به ش ش  711 دختر متوفی 8. تهمینه ساکی به ش ش  726 دختر متوفی   و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
2762 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی مفقودی 
کلیه مدارک )برگ سبز-برگ کمپانی –کارت ماشین – شناسنامه خودرو( خودرو وانت سیستم نیسان 
مدل 1383 رنگ آبی به شماره موتور 244320 وشماره شاسی D  37742 و شماره انتظامی ایران  44 
- 854 د 84 متعلق به آقای علیرضا دهقانی پور مفقود گردید ه و از درجه ی اعتبار ساقط می گردد.   ر
                                                                                        دادنامه  296  

آگهی ابالغ اجرائیه 
 بدینوس�یله به آقای داود س�عیدی  ع�ارف فرزند محمد به 
شناس�نامه شماره 175  صادره از تهران  به نشانی فلکه اول 
صادقیه گلناز شمالی خ ش�هدایی شرق پ9  ابالغ می شود 
بانک ملی ایران ش�عبه  خیابان عباس�ی  به استناد قرارداد 
ش�ماره 6600851118004  م�ورخ 93/1/27  جه�ت وصول  
مبلغ 145/239/939 ریال مش�تمل ب�ر مبلغ 71/752/401 
ری�ال بابت اص�ل طل�ب و مبل�غ  36/743/769 ریال بابت 
س�ود و مبل�غ 36/743/769 ری�ال باب�ت خس�ارت تاخیر 
تادی�ه  تا تاری�خ 96/9/25 و از آن  تاریخ تا  تاریخ تس�ویه 
کام�ل  مطالبات طبق مقررات  علیه ش�ما و متعهدین دیگر 
قرارداد مب�ادرت به صدور اجرائیه  نموده که پرونده اجرائی  
به کالس�ه 139604001012001722/1 در این اداره تش�کیل 
ش�ده و در جری�ان اقدام اس�ت. چون طبق  گ�زارش مورخ 
96/11/15  مامور ابالغ ش�رکت پس�ت ابالغ اجرائیه به شما 
به دلیل  عدم شناس�ائی نشانی  میس�ر نشده لذا به استناد  
تقاضای  وا رده ش�ماره 23208  مورخ 96/12/20 بس�تانکار 
و وف�ق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد  اس�ناد رس�می  الزم 
االج�راء   مف�اد اجرائی�ه  ف�وق الذکر یک نوب�ت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود  چنانچه 
ظرف م�دت 10 )دو( روز از تاریخ انتش�ار این آگهی که روز 
رس�می ابالغ اجرائیه محس�وب می  گردد اقدام به پرداخت 
بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه ش�ما 
تعقیب خو اهد ش�د. ضمنا اجرائیه در تاری�خ 96/11/15  به 
عس�کر راهنمای شمینی و امیراحمد س�لطانی سلوط ابالغ  

شده است. 
19056 رئیس ادار دوم  اجرای اسناد رسمی – همتیار 

آگهی تغییرات شرکت تلکا مبین صنعت سهامی خاص به شماره 
ثبت 432369 و شناسه ملی 10320836002

 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت به استان تهران ، شهرستان 
تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، ونک ، خیابان شهیدحجت االسالم 
عباس شیرازی ، بن بست الله ، پالک -10 ، طبقه سوم ، واحد شمالی 
کد پس�تی1435854614 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه 

بشرح فوق اصالح گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )319327(

تاسیس شرکت سهامی خاص سینا بهداشت تهران پارس
درتاری�خ 1396/02/16 ب�ه ش�ماره ثب�ت 509151 ب�ه شناس�ه ملی 
14006747900 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام 
کلیه فعالیتهای بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و تجارت کلیه کاالهای 
مجاز خرید و فروش و توزیع و حق العملکاری کاالها،واردات و صادرات 
کاالهای مجاز- اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات 
مال�ی و اعتب�اری دولتی و خصوصی جهت ش�رکت عقد ق�رارداد با 
اش�خاص حقیقی و حقوقی،ش�رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی،ایجاد ش�عب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور،شرکت 
در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط ) در صورت ضرورت قانونی 
انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم ( مدت ش�رکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران-شهر تهران-تهرانپارس-
خیابان شهید غفاری مخملباف )1/172شرقی(-کوچه شهید صادقی-

پالک 2-طبقه اول-واحد ش�مالی- کدپستی 1655955131 سرمایه 
شرکت مبلغ 1000000 ریال منقسم بر 100 سهم 10000 ریالی که 100 سهم 
بانام و 0 س�هم بی نام می باش�د. که مبلغ 1000000 ریال بابت سرمایه 
تعه�دی ش�رکت طی گواهی ش�ماره 33 - 852 - 96 بانک س�امان 
ش�عبه مهراباد ترمینال م�ورخ : 1396/01/19 پرداخ�ت وتماما تعهد 
سهامداران تادیه گردید . اولین مدیران : سیما بهشتی به شماره ملی 
0921644167 به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره محمد پورنامدار 
به ش�ماره ملی 0941157202 به س�مت رئیس هیئت مدیره مسعود 
پورنامدار به ش�ماره ملی 0945511078 به س�مت نایب رئیس هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات 
– قراردادها عقود اس�المی با امضاء منفرد مدیر عامل با مهر ش�رکت 
معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی 
و علی البدل : شبنم ش�ریفی به شماره ملی 0370707249 به سمت 
بازرس اصلی رضا بهاری تربقان به شماره ملی 0902362658 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر 
االنتش�ار حمایت جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319328(

آگهی
   درخص�وص اجرای حکم قضایی ش�ماره دادنامه9709971770100608مورخه1397/6/31 پرونده 
کالسه 9709971770100312مبنی براینکه خانم فاطمه حسین نژاد بعنوان زوجه ازدفترخانه ازدواج 
شماره 53وطالق شماره 13 گرگان بنشانی خیابان شهدا روبروی الله 6 جنب بانک سپه درخواست 
ثبت واجرای صیغه طالق را دارد لذا آقای قاسم محمدی فرد فرزند علی اکبر بعنوان زوج که مجهول 
المکان میباش�د ازطریق این آگهی به ش�ما ابالغ میگردد که درتاریخ 1397/10/05ساعت13/30به 
آدرس دفترخانه ط�الق وازدواج فوق معرفی نماید درغیراینصورت عدم معرفی زوج مانع ازاجرای 

دستور قضایی نمی باشد.
616 -دفترخانه شماره 53-ازدواج وشماره 13طالق گرگان-حکیمی نیا

آگهی احضار متهم
   بموجب پرونده کالسه 96/784شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب کردکوی دراجرای ماده 174ق.ا.د.ک مصوب92 متهم معصومه 
کشیری فرزند رمضانعلی که مجهول المکان میباشد متهم است به سواستفاده ازضعف نفس )کالهبرداری(موضوع شکایت علی مرادی گت 
چشمه با وکالت خانم نصیری ضمن نشراین آگهی درروزنامه کثیراالنتشار متهمه موصوف پس ازیکماه ازانتشاراین آگهی درخصوص اتهام 

وارده ازخود دفاع نمایند درغیراین صورت غیابی رسیدگی خواهدشد ضمنا طبق ماده190-ا.د.ک متهم میتواند 1وکیل بهمراه خود بیاورد. 
620-دادیارشعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب کردکوی- پوریانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   درپرونده کالسه970804/این شعبه خواهان رحیم علی رضایی دادخواستی بطرفیت فرهاد مصدق فرزند رحیم و..بخواسته اعتراض ثالث 
نسبت به دادنامه شماره 9109971720200767بایگانی970804/به دادگستری گرگان تقدیم نموده است که پس ازارجاع به این شعبه وجری 
تشریفات قانونی وقت رسیدگی تعیین گردید نظربه اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان میباشند به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی با انتشار این آگهی به نامبرده ابالغ میگردد جهت شرکت درجلسه رسیدگی مورخه 97/11/03 ساعت 12صبح ودریافت نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم دردفترشعبه9 دادگاه حقوقی گرگان حاضرگردد.
 610-مدیردفترشعبه نهم دادگاه حقوقی شهرستان گرگان-صدری

آگهی احضارمتهم وابالغ وقت دادرسی
   دراجرای ماده 174قانون آیین دادرس�ی کیفری دادگاههای عمومی وانقالب با انتش�اراین آگهی برای یکنوبت میالد ابراهیم زاده ف احیاا 
دریکی ازروزنامه های کثیراالنتش�ارکه بلحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به آنها ممکن نگردیده اس�ت احضارمیش�ود تا دروقت 
رسیدگی ساعت9 مورخ 97/11/7 دراین شعبه حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده 107/970772موضوع شکایت حسین مروی ف حسن 

دائربرسرقت ازخود دفاع نمایند درصورت عدم حضورمتهم یا عدم اعالم عذر موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ مینماید.
609-دادرس شعبه 107دادگاه کیفری2شهرستان گرگان-موسی حسینی

آگهی احضارمتهم وابالغ وقت دادرسی
  دراجرای ماده174قانون آیین دادرس�ی کیفری دادگاههای عمومی وانقالب با انتش�اراین آگهی برای یکنوبت فاطمه میرزایی ف ذبیح اله 
دریکی ازروزنامه های کثیراالنتش�ارکه بلحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به آنها ممکن نگردیده اس�ت احضارمیش�ود تا دروقت 
رس�یدگی س�اعت9 مورخ97/11/8 دراین شعبه حاضرش�ده وازاتهام منتس�به در پرونده 107/970613موضوع شکایت حمزه شاهمرادی 

دائربرسرقت ازخود دفاع نمایند درصورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ مینماید.
 608-دادرس شعبه 107دادگاه کیفری2شهرستان گرگان-موسی حسینی

آگهی احضارمتهم وابالغ وقت دادرسی
دراج�رای ماده174قانون آیین دادرس�ی کیفری دادگاههای عمومی وانقالب با انتش�اراین آگهی ب�رای یکنوبت علی لگزائی فرزند محمد 
دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار که بلحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به آنها ممکن نگردیده است احضارمیشود تا ظرف یکماه 
ازانتشارآگهی دراین شعبه حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده 107/970644 موضوع گزارش مامورین دائربرنگهداری تجهیزات دریافت 

ازماهواره ازخود دفاع نمایند درصورت عدم حضورمتهم یا عدم اعالم عذر موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذمی نماید.
 606-مدیردفترشعبه 107دادگاه کیفری2شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای اقل گل س�ید کر دارای ش�ماره شناسنامه108بشرح دادخواست بکالس�ه970815/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان مجید بادیردست به شناسنامه738 درتاریخ97/6/31 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-اقل گل سید کر ف بلخان ش ش108ت ت 1334محل صدور گنبد مادرمتوفی2-مجید بادیردست ف 
مجید کد ملی2021324699 ت ت1387محل صدور گنبد پسرمتوفی3-مهیا بادیردست ف مجید کد ملی2021737561ت ت1392صادره 
ازگنبد دخترمتوفی4-بی بی زبیده کریمی اینچه برون ف عبدالحی ش ش499ت ت1361صادره ازگنبد همسرمتوفی  اینک باانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 

1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
598-رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گنبد

آگهی مزایده مال منقول مرحله دوم
   درپرونده اجرایی961938/شعبه 2 اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه شماره 436/96شعبه 12شورای حل اختالف گرگان محکوم علیه 
مرتضی پیرگزی  محکوم بپرداخت مبلغ13/750/000ریال با محاسبه خسارت وهزینه دادرسی درروزمزایده درحق محکوم له علیرضا شکاری 
ومبلغ687/500ریال درحق دولت محکوم وبدهکار میباش�د وحس�ب درخواست محکوم له درجهت استیفای محکوم به مال ذیل توقیف 
وبمبلغ56/178/000ریال مورد ارزیابی قرار گرفته است لذا اجرای احکام درنظردارد پس ازانجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری 
باشرایط ذیل الذکرمال مورد مزایده را بفروش برساند متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال 
مورد مزایده شامل1-شلواربچگانه400عدد فی55/800ریال جمعا22/320/000ریال2-تاپ زنانه300عدد فی59/500 جمعا17/580/000ریال3-
لب�اس زیرزنانه240عدد فی66/700ری�ال جمعا16/008/000ریال جمعا بمبلغ56/178/000 ریال مورد ارزیابی قرارگرفته اس�ت زمان مزایده 
روزدوشنبه 1397/10/24ساعت11-12مکان مزایده گرگان شعبه 2-اجرای احکام مدنی درشورا)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط 
کارشناس تعیین گردیده وزیرقیمت کارشناسی وعرف شروع برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید2-
برنده مزایده می بایست کل مبلغ مورد مزایده را نقدا پرداخت نماید3-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب 
گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد4-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرا ازاموال 

منقول توقیف شده بازدید نمایند5-تحویل مال مورد مزایده پس ازپرداخت مبلغ مورد خرید میباشد.
604-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان در شورا-پارسا

آگهی مزایده مرحله دوم
   درپرونده اجرایی940117/ش�عبه س�وم اجرای احکام کیفری گرگان مبنی برمزایده ملک حس�ین زیارتبان فرزند بش�یر موضوع ملک 
بش�ماره ی پالک ثبتی126فرعی از54-اصلی واق�ع در اراضی ولیک آباد واقع دربخش3ثبتی گرگان بمس�احت468/86مترمربع وملک 
مهدی زیارتبان بش�ماره پالک152فرعی از54-اصلی بخش3ثبتی بمساحت627/96 مترمربع واقع دراراضی ولیک آباد توسط کارشناس 
مورد ارزیابی قرارگرفته که پس ازاجرای تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده 
ش�رکت وپیشنهاد خود را ارائه وتس�لیم نمایند)توصیف اجمالی ملک توقیف شده براس�اس ماده138قانون اجرای احکام مدنی(1-ملک 
مورد مزایده حس�ین پارتبان بنشانی گرگان اراضی روستای ولیک آباد به عرصه پالک126فرعی از54-اصلی بمساحت468/86متر مربع 
دارای ابعاد مندرج درس�ند بشرح زیرمیباشد شماال بطول40/80وصل بقطعات88و90تفکیکی شرقا بطول12/70 بقطعه88جنوبا به ابعاد8
/3و0/70و8/20و4/20و8/45و7/60به قطعه87بطولهای1/60و13/55به قطعه 86تفکیکی وغربا بطول8/70بکوچه الله8ابعاد مندرج درسند 
پالک152فرعی از54-اصلی بمساحت627/96مترمربع شماال بطول27متردیواریست بقطعه121شرقا بطول 24متربقطعه 123تفکیکی جنوبا 
بطول27/45بقطعه124تفکیکی غربا بطول12/75درب ودیواریست به خیابان درداخل پالک126فرعی از54-اصلی اعیانی تقریبا مخروبه 
ای وج�ود دارد که به دلیل قدمت باالی70س�ال اندازه گیری نگردیده اس�ت وصرفا ارزش گذاری براس�اس عرص�ه وامکانات درآن صورت 
میگیرد ملک فوق دارای امتیازات مس�تقل آب وبرق وگاز میباش�د در داخل عرصه فوق مس�یرآبراهه ای جهت عبور آب قنات هم وجود 
دارد باتوج�ه به قیمت عرف منطقه وباتوجه به امتی�ازات آب وبرق وگازقیمت ازقرارمتری 180هزارتوم�ان وجمعا بمبلغ843948000ریال 
معادل84394800تومان برآورد گردیده است2-درداخل پالک152 فرعی از54-اصلی هم خانه ای بمساحت60مترمربع ساخته شده وباتوجه 
بقیمت عرف منطقه وباتوجه به موقعیت ملک قیمت آن ازقرار متری170هزار تومان وجمعا بمبلغ1067532000ریال معادل106753200تومان 
برآورد گردیده اس�ت زمان مزایده:روزچهارش�نبه مورخه 97/10/12 س�اعت 9الی10مکان مزایده دفترش�عبه س�وم اجرای احکام کیفری 
گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را درجلسه 
مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا”به حساب دادگستری واریزومابقی آن را ظرف یکماه 
ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز وقبض واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام 
مدنی س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد ش�د3-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل 
ازاج�رای مزایده باهماهنگی این اجرا احکام اموال توقیف ش�ده بازدید نمایند4-کلیه هزینه های نقل وانتقال اموال اعم ازعوارض مالیات 
وغیره به عهده برنده مزایده میباش�د5-تحویل اموال پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت 
عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت میشود6-مزایده باحضور نماینده محترم 
دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد7-هزینه نقل وانتقال به عهده برنده مزایده میباشد.
619-مدیردفترشعبه سوم اجرای احکام کیفری گرگان-میر

آگهی مزایده مال غیرمنقول - نوبت اول
   درکالس�ه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آبادکتول 970456/که به استناد دادنامه شماره 9709981765100531دستور 
فروش ملک مشاع تحت پالک ثبتی1816فرعی از19-اصلی بخش6ثبت علی آباد کتول بمساحت176/9مترمربع صادرگردیده است ازپالک 
موصوف مقدار26سهم مشاع از32سهم بنام خواهان زهرا احمدی با وکالت احمدی به ثبت رسیده ومقدار6سهم مشاع بنام وراث مرحوم 
روح بخش به ثبت رسیده است که برابر قوانین جاریه دراجرای احکام مدنی ملک مشاع موصوف موردارزیابی کارشناس محترم دادگستری 
قرار گرفته اس�ت بارعایت شرایط مزایده بفروش میرس�د متقاضیان خرید مال میتوانند به اجرای احکام مدنی مراجعه وپیشنهاد خود را 
برای خرید مال مورد مزایده ارایه نمایند وبرنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را ازقیمت پایه )کارشناسی شده توسط کارشناس(

ارایه وقبول نماید)توصیف مال(ملک مورد نظر زمینی اس�ت بصورت عرصه واعیان واقع درعلی آبادکتول کمربندی پاسداران 41-انتهای 
کوچه در داخل عرصه فوق ساختمانی هم کف بمساحت تقریبی140مترمربع قراردارد که دارای قدمت تقریبا40سال ساخت میباشد اعیانی 
فوق دارای2-اتاق سه درچهار اسکلت آن آجری وآشپزخانه دارای کابینت فلزی ساده میباشد ملک موصوف دارای امتیازات آب برق گاز 
بنام احدی ازمالکین ملک مش�اع)خانم احمدی( میباشد که امتیازات ازموضوع مزایده خارج بوده است فلذا ارزش عرصه واعیان مشاعی 
6دانگ موصوف1/919/000/000ریال میباشد که ارزش ریالی سهم مشاعی خانم خواهان مبلغ500 /1/559/187ریال وارزش ریالی سهم وراث 
مرحوم روح بخش مبلغ359/812/500ریال میباشد زمان مزایده روزشنبه مورخ15/ 1397/10ساعت9الی10مکان مزایده اجرای احکام مدنی 
دادگس�تری شهرستان علی آباد کتول)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی 
است که باالترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید2-برنده میبایست 10درصد مبلغ پیشنهادی رانقدا” وفی المجلس به حساب سپرده 
دادگستری واریز والباقی را حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ جلسه مزایده واریزنماید واال وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده واریزی 
10درصد پس ازکسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد3-کلیه هزینه های نقل وانتقال ملک اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده 
برنده مزایده میباش�د4-مطابق مواد 142و143قانون اشعاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد میبایست ظرف1هفته ازتاریخ مزایده 
تقدیم شود وتحویل ملک پس ازتایید صحت جریان مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تائید صحت مزایده 

این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد  تودیع خواهد شد. 
565-مدیردفترواحداجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آبادکتول-میرشکار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک آبدانان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، برابر رأی شماره 
139760315007001655 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحیم نوبهار فرزند جمشید  به شماره شناسنامه 729 صادره از آبدانان در 
یک باب خانه به مساحت 202/72 متر مربع پالک 10103 فرعی از 31 اصلی قطعه 7 ایالم واقع در آبدانان-انتهای خیابان باقر صدر خریداری 
شده از آقای جمشید نوبهار و منتسب به مالکیت رسمی پیرمراد نوری  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول1397/9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم:10/12 /1397
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

رونوشت آگهی حصروراثت
با توجه به درخواست آقای درویش وثیق فرزند نورمحمد به شناسنامه شماره شماره 339 متولد 1315/1/1 مبنی بر درخواست صدور گواهی 
حصروراثت چنین اظهار داش�ته که خانم عزیزه ش�کراوی فرزند آئینه به شناسنامه شماره 651 در تاریخ 97/9/12 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1- درویش وثیق به شناسنامه شماره 339 همسر متوفی 2- امین اله وثیق به 
شماره شناسنامه 348 فرزند متوفی 3- اشرف وثیق به شماره شناسنامه 384 فرزند متوفی 4- حجت اله وثیق به شماره شناسنامه 4426 
فرزند متوفی 5- کیمیا وثیق به شماره شناسنامه 4088 فرزند متوفی 6- یاراله وثیق به شماره شناسنامه 280 فرزند متوفی 7- فاطمه زهرا 
وثیق به ش�ماره شناس�نامه 2648 فرزند متوفی والغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان آبدانان- روح اهلل شریفی

رونوشت گواهی حصروراثت
با توجه درخواس�ت غالم حسین نوروزی فرزند میرزا به شناس�نامه 647 متولد 1330/7/21 مبنی بر درخواست صدور گواهی حصررواثت 
چنین اظهار داش�ته که ش�ادروان علی نوروزی فرزند غالم حسین به شماره شناسنامه 4540136119 در تاریخ 97/9/7 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1- غالم حسین نوروزی به شماره شناسنامه 647 پدر متوفی 2- سمن 
گل نوروزی به شماره شناسنامه 480 مادر متوفی والغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان آبدانان- روح اهلل شریفی

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول نوبت اول
در پرونده کالسه 960794 به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول خانواده دادگستری هشتگرد محکوم علیه آقای فرزاد نجفی کرمی محکوم 
اس�ت به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال به عنوان اصل خواس�ته و مبلغ 950/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 1/500/000 ریال به 
عنوان حق الزحمه کارش�ناس در حق محکوم لها خانم لیال یاریان رنانی و پرداخت 400/000 ریال بابت نیم عش�ر دولتی در حق دولت می 
باشد،نظر به اینکه مشارالیه پس از ابالغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم به امتناع نموده است حسب تقاضای محکوم لها ملکی 

به مشخصات ذیل از محکوم علیه توقیف و کارشناس پس از ارزیابی ارزش کلی آن را چنین اعالم نموده است:
ملک تعرفه شده آپارتمانی است که در طبقه 4 مسکونی ساختمانی فعال بیست واحدی واقع در پروژه هسا بلوک H3  -1-198   طبقه 4 
واحد جنوب شرقی به مساحت 81/87 متر مربع و شامل :دو اتاق خواب،حمام،آشئزخانه اپن،   هال و سرویس توالت دستشویی می باشد.
در زمان بازدید پروژه به صورت نیمه کاره بود بلوک آپارتمانی دارای یک دستگاه آسانسوراست که نصب نشده بود.نمای بلوک و کاشی کاری 
و لوله کش�ی و پنجره ها اجرا ش�ده بود.سیم کشی برق انجام نشده و صرفالوله کشی و قوطی گذاری پالستیکی مربوطه انجام شده است 
ساختمان فاقد انشعابات بود و محوطه سازی پروژه انجام نشده بود که با عنایت به بازدید انجام شده از ملک مذکورو با عنایت به مدارک 
موجودو ابرازی و با در نظر داشتن جهات موثر در ارزش گذاری ملک:موقعیت محلی ،زمانی و مکانی ،متراژاعیانی و کاربری فعلی،وضعیت 
مالکیت عرصه و قدرالسهم آپارتمان ،کیفیت ساخت ،انشعابات و بافت محل،معاب پیرامونی،دسترسی به امکانات معمول و عرفی و با توجه به 
اطالعات موجود و قاب حصول در پرونده و پیشرفت فیزیکی پروژه بدون درنظر گرفتن زمان تحویل آن و در صورت صحت و اصالت مدارک 
ابرازی و عدم وجود هرگونه مانع جهت انتقال و واگذاری ملک مذکور از جمله مستحق الغیر بودن عرصه  و اعیان باتوجه به نامه شرکت عمران 
شهر جدید هشتگرد و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به بانک ها،شرکت عمران شهر جدید ،شهرداری یا سایر دوایر دولتی و غیر دولتی 
و اشخاص حقیقی ارزش پایه مزایده ملک مذکور با وضع موجود و با شرایط پیش گفته به مبلغ کل 20/000/000 میلیون تومان معادل دویست 
میلیون ریال ارزیابی نموده است.توجها به اینکه نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابالغ و اعتراضی به آن نشده محکوم لها تقاضای مزایده 
و فروش ملک توقیفی را نموده علیهذا ملک مذکور از طریق واحد اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد و به صورت مزایده حضوری در 
محل اجرای احکام مدنی در مورخه 1397/10/23 ساعت 10 الی 11 صبح به فروش میرسد کسانیه مایل به شرکت در مزایده خرید می  باشند 
می توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده ملک آگهی شده را مالحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به باالترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است 10 درصد قیمت خرید را نقدا در 
جلسه مزایده پرداخت تودیع و الباقی آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ مزایده به حساب سپرده واریز و قبض آنرا ارائه نماید چنانچه خریدار 

به هر علتی قادر به پرداخت مبلغ مذکور نباشد 10 درصد واریزی پس از کسر هزینه های اجرایی و مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه خانواده اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد- ارمندپیشه        

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسفراین تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 

نوبت به فاصله 15روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیر االنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5:  پالک 1 - اصلی روئین  

1.کالسه 1394114407116000433 اداره اوقاف و امور خیریه اسفراین شش دانگ  مغازه به مساحت 22 /11 متر  از پالک 256 فرعی  از 
محل مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2309 /97

2.کالسه 1394114407116000434 اداره اوقاف و امور خیریه اسفراین شش دانگ  مغازه به مساحت 16 /16 متر  از پالک 256 فرعی  از 
محل مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2227 /97

3.کالسه 1394114407116000435 اداره اوقاف و امور خیریه اسفراین شش دانگ  مغازه به مساحت 16 /25 متر  از پالک 256 فرعی  از 
محل مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2225 /97

4.کالسه 1394114407116000442 اداره اوقاف و امور خیریه اسفراین شش دانگ  مغازه به مساحت 17 /37 متر  از پالک 257 فرعی  از 
محل مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2229 /97

5.کالسه 1395114407116000343 آقای احمد روحانی فرزند علی شش دانگ  منزل به مساحت 95 /258 متر  از پالک 1781 فرعی  از 
محل مالکیت غالمرضا روحانی برابر رای2215 /97

6.کالسه 1395114407116000371 خانم فاطمه صارمی فرزند احمدرضا شش دانگ  منزل به مساحت 63 /704 متر  از پالک 331 فرعی  
از محل مالکیت حسین سپاهی و حسن صارمی و332 فرعی  از محل مالکیت حسین سپاهی وحسن صارمی  برابر رای2217 /97

پالک 11 - اصلی ایرج 
7.کالسه 1395114407116000043 آقای عیسی عاقلی ایرج فرزند گل محمد شش دانگ  منزل به مساحت 96 /444 متر  از پالک 177 

فرعی  از محل مالکیت جعفرقلی ولیان ایرج برابر رای2621 /97
8.کالسه 1395114407116000160 آقای الهقلی عاقلی ایرج فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت 32 /154 متر  از پالک 177 فرعی  

از محل مالکیت جعفرقلی ولیان ایرج برابر رای2623 /97
پالک 56 - اصلی امین آباد 

9.کالسه 1395114407116000294 آقای هادی نیکویان فرزند غالم رضا شش دانگ  کارگاه به مساحت 23 /926 متر  از پالک 0 فرعی  از 
محل مالکیت غالمرضا گلی فرزند عیدمحمد برابر رای2625 /97

10.کالسه 1397114407116000028 آقای باقر علی اکبری فرزند قربانعلی شش دانگ  منزل به مساحت 339 متر  از پالک 0 فرعی  از محل 
مالکیت قربانعلی علی اکبری برابر رای2640 /97

پالک 60 - اصلی پشت جوی 
11.کالسه 1393114407116000168 آقای فیض محمد  فیاض فرزند محمدعلی شش دانگ  منزل به مساحت 78 /475 متر  از پالک 21 

فرعی  از محل مالکیت صدیقه فیاض  و583 فرعی  از محل مالکیت فیض محمد فیاض  برابر رای اصالحی
12.کالسه 1395114407116000182 آقای فاطمه اخوان فرزند ابراهیم شش دانگ  منزل به مساحت 4 /103 متر  از پالک 1337 فرعی  از 

محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و1337 فرعی  از محل مالکیت علی بهادری چادرنشین شور  برابر رای3265 /95
13.کالسه 1396114407116000419 آقای امین اله علی پور اردغان فرزند علی اکبر شش دانگ  منزل به مساحت 95 /100 متر  از پالک 0 

فرعی  از محل مالکیت مهران روشنی زعفرانلو فرزند محمد  برابر رای2730 /97
14.کالسه 1397114407116000120 آقای علی اکبر محبتی فرزند حسین شش دانگ  منزل به مساحت 77 /95 متر  از پالک 0 فرعی  از 

محل مالکیت ورثه سلیمان روشنی)محمدعلی( برابر رای2405 /97
15.کالسه 1397114407116000144 آقای احمدرضا بهادری فرزند عبدالحسین شش دانگ  منزل به مساحت 31 /164 متر  از پالک 913 

فرعی  از محل مالکیت مسلم غالمی برابر رای2711 /97
پالک 63 - اصلی قلعه کریم 

16.کالسه 1391114407116000344 آقای رضا علیزاده فرزند امان شش دانگ  منزل و مغازه  به مساحت 29 /83 متر  از پالک 0 فرعی  از 
محل مالکیت غالمرضا رستگار برابر رای2627 /97

17.کالسه 1395114407116000071 خانم مریم کمالی فرزند غالمحسین شش دانگ  منزل به مساحت 21 /190 متر  از پالک 736 فرعی  
از محل مالکیت محمد ابراهیم حق شناس برابر رای2007 /95

18.کالسه 1396114407116000281 آقای حسین گل محمدی فرزند اسمعیل شش دانگ  منزل به مساحت 71 /159 متر  از پالک 1160 
فرعی  از محل مالکیت مجید کامیار برابر رای2221 /97

19.کالسه 1396114407116000465 خانم طاهره آقائی فرزند عطاءاله شش دانگ  منزل به مساحت 6 /99 متر  از پالک 0 فرعی  از محل 
مالکیت ورثه میرزاعلی اصغر موسوی پور)معصومه ، فاطمه بیگم ، ایران بیگم،مریم بی بی و حسن( برابر رای2419 /97

20.کالسه 1397114407116000068 آقای برات محمدپور فرزند بابامحمد شش دانگ  منزل به مساحت 113 متر  از پالک باقیمانده 157 
فرعی  از محل مالکیت برات ولی پور سرچشمه فرزند قربان محمد  برابر رای2835 /97

21.کالسه 1397114407116000158 آقای محمدعلی خاکسار فرزند محمدحسن شش دانگ  منزل به مساحت 24 /189 متر  از پالک 0 
فرعی  از محل مالکیت عیسی خان حاتمی برابر رای2874 /97

22.کالسه 1397114407116000284 آقای سیدمهدی رامشینی فرزند سیدعلیرضا شش دانگ  منزل به مساحت 4 /200 متر  از پالک 
142 فرعی  از محل مالکیت شرکت جین و53 فرعی  از محل مالکیت شرکت جین  برابر رای2829 /97

پالک 64 - اصلی خرینان 
23.کالسه 1395114407116000189 آقای ابراهیم شم آبادی فرزند قربانعلی شش دانگ  منزل به مساحت 52 /245 متر  از پالک 0 فرعی  

از محل مالکیت مجتبی کالنتری فرزند صنعت اله برابر رای2219 /97
24.کالسه 1395114407116000267 آقای عزیزاله شیرخانی فرزند شیر شش دانگ  منزل به مساحت 84 /130 متر  از پالک 1989 فرعی  

از محل مالکیت ایرج ناصری و3208 فرعی  از محل مالکیت محمدرضا قدیمی علی الو  برابر رای2713 /97
25.کالسه 1397114407116000077 آقای عباسعلی غالمی فرزند حسین شش دانگ  منزل به مساحت 56 /130 متر  از پالک 0 فرعی  از 

محل مالکیت ورثه بگلر صفا منصوری و  ورثه علی اکبر صفا منصوری برابر رای1663 /97
26.کالسه 1397114407116000125 خانم زهرا علی زاده فرزند عباسعلی شش دانگ  منزل به مساحت 59 /202 متر  از پالک 0 فرعی  از 

محل مالکیت بگلر و علی اکبر صفا منصوری برابر رای2413 /97
27.کالسه 1397114407116000198 آقای احمد خاکسار فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت 59 /85 متر  از پالک 2380 فرعی  

از محل مالکیت حمید رضا ساجدی برابر رای2850 /97
پالک 65 - اصلی حسن آباد قصبه 

28.کالسه 1396114407116000377 آقای هادی غالمپور فرزند غالمرضا شش دانگ  منزل به مساحت 32 /68 متر  از پالک 262 فرعی  
از محل مالکیت هادی غالمپور برابر رای2643 /97

29.کالسه 1396114407116000457 آقای علی اصغر شاه محمدی فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت 14 /138 متر  از پالک 2 
فرعی  از محل مالکیت شاهدخت ناظر حسن آبادی برابر رای2841 /97

30.کالسه 1397114407116000072 آقای مجتبی شورزاده ارگ فرزند ابوالقاسم شش دانگ  منزل به مساحت 43 /99 متر  از پالک 113 
فرعی  از محل مالکیت اله قلی لعل منصوری فرزند رحمت اهلل  برابر رای2870 /97

31.کالسه 1397114407116000132 آقای عباسعلی عرب زاده فرزند اسماعیل شش دانگ  مغازه به مساحت 72 /24 متر  از پالک 174 
فرعی  از محل مالکیت علی علیمحمدی برابر رای2845 /97

32.کالسه 1397114407116000188 آقای زهره سهرابی فرزند برات شش دانگ  منزل به مساحت 43 /109 متر  از پالک 9 فرعی  از محل 
مالکیت حسن ناظر حسن آبادی برابر رای2699 /97

پالک 67 - اصلی قریه قصبه 
33.کالسه 1396114407116000029 آقای محمد تقی چوپانی آب بخش فرزند غالمعلی شش دانگ  منزل به مساحت 37 /129 متر  از 

پالک 867 فرعی  از محل مالکیت خانم عصمت محمدیان برابر رای4604 /96
34.کالسه 1396114407116000283 آقای ناصر ناصری فرزند رحمت اله شش دانگ  منزل به مساحت 1 /188 متر  از پالک 23 فرعی  از 

محل مالکیت شهرداری اسفراین برابر رای1625 /97
35.کالسه 1397114407116000055 آقای علی اصغر صحرا نورد فرزند خداداد شش دانگ  کارگاه  به مساحت 52 /747 متر  از پالک 

544 فرعی  از محل مالکیت احمد روشنی زعفرانلو  برابر رای2287 /97
36.کالسه 1397114407116000153 آقای اردشیر ابراهیمی فرزند رمضانعلی شش دانگ  منزل به مساحت 83 /157 متر  از پالک 23 

فرعی  از محل مالکیت دکتر عبدالرضا روشنی  برابر رای2866 /97
37.کالسه 1397114407116000155 آقای محمد غالمی کالته حبیب فرزند حسین شش دانگ  منزل به مساحت 18 /132 متر  از پالک 

1 فرعی  از محل مالکیت غالمرضا خیرخواه برابر رای2476 /97
38.کالسه 1397114407116000247 آقای مهدی صالحی فرزند حسن شش دانگ  منزل به مساحت 39 /219 متر  از پالک 23 فرعی  از 

محل مالکیت عبدالرضا روشنی فرزند سلیمان  برابر رای2872 /97
پالک 69 - اصلی قریه کشتان 

39.کالسه 1391114407116001001 خانم معصومه سادات شریفیان فرزند سید ابراهیم شش دانگ  منزل به مساحت 01 /138 متر  از پالک 
2098باقیمانده فرعی  از محل مالکیت حمید شیر پور برابر رای2685 /96

40.کالسه 1396114407116000063 شرکت گاز  استان خراسان شمالي شش دانگ  ایستگاه تقلیل فشار گاز  به مساحت 169 متر  از 
پالک 15 فرعی  از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2878 /97

41.کالسه 1396114407116000411 آقای بهروز ثابتی فرزند نصراله شش دانگ  منزل به مساحت 01 /119 متر  از پالک 621 فرعی  از محل 
مالکیت نهضت الزمان صدرائی فرزند رجبعلی برابر رای2407 /97

42.کالسه 1397114407116000051 خانم خورشید کهنسال فرزند قدرت اله شش دانگ  منزل به مساحت 151 متر  از پالک 300 فرعی  
از محل مالکیت علیرضا قوسی برابر رای2775 /97

43.کالسه 1397114407116000104 آقای مظفر خانی فرزند محمود شش دانگ  منزل به مساحت 63 /94 متر  از پالک 515 فرعی  از 
محل مالکیت محمد حقیقی مقدم فرزند نصرت اهلل برابر رای2378 /97

44.کالسه 1397114407116000167 خانم سهیال فتحی فرزند محسن شش دانگ  منزل به مساحت 27 /178 متر  از پالک 1342 فرعی  
از محل مالکیت علی فتحی  برابر رای2207 /97

45.کالسه 1397114407116000170 آقای محمد برات نیا فرزند احمد شش دانگ  منزل به مساحت 84 /101 متر  از پالک 160 فرعی  از 
محل مالکیت ورثه صغری ابراهیم زاده)علی اکبرادریسیان( برابر رای2279 /97

46.کالسه 1397114407116000194 آقای علی اسماعیل زاده فرزند حسن شش دانگ  زمین متصل به منزل به مساحت 5 /56 متر  از 
پالک 632 فرعی  از محل مالکیت محمد حسین ادرسیان فرزند غالمحسین برابر رای2596 /97

پالک 71 - اصلی میان آباد 
47.کالسه 1397114407116000166 خانم سهیال فتحی فرزند محسن شش دانگ  مغازه به مساحت 51 /8 متر  از پالک 61 فرعی  از 

محل مالکیت علی فتحی  برابر رای2205 /97
48.کالسه 1397114407116000235 آقای محمدرضا رامشی فرزند محمد شش دانگ  مغازه به مساحت 14 /20 متر  از پالک 1153 فرعی  

از محل مالکیت زیال روشنی زعفرانلو برابر رای2777 /97
پالک 72 - اصلی کالته کاهی 

49.کالسه 1397114407116000030 خانم جواهرسلطان جواهری فرزند میرزاحسین شش دانگ  منزل به مساحت 28 /189 متر  از پالک 
0 فرعی  از محل مالکیت ورثه نرجس منصوریان  برابر رای2732 /97

50.کالسه 1397114407116000063 آقای سهیل کریمی فرزند احمد شش دانگ   اعیان منزل به مساحت 51 /202 متر  از پالک 0 فرعی  
از محل مالکیت موقوفه  غالمحسین ادریسیان برابر رای2839 /97

51.کالسه 1397114407116000169 آقای علی اکبر تمیمی فرزند امراله شش دانگ  منزل به مساحت 92 /75 متر  از پالک 0 فرعی  از 
محل مالکیت محمدعلی توحیدی فرزند غالمرضا برابر رای2876 /97

52.کالسه 1397114407116000180 آقای خلیل اله فخروحید فرزند محمدتقی شش دانگ  منزل به مساحت 8 /174 متر  از پالک 0 
فرعی  از محل مالکیت شهرداری اسفراین برابر رای2728 /97

پالک 73 - اصلی قریه حسین 
53.کالسه 1395114407116000053 خانم بهناز بختیاری فرزند مجید شش دانگ  مغازه به مساحت 57 /32 متر  از پالک 102 فرعی  از 

محل مالکیت فاطمه ناظرحسن آبادی برابر رای2833 /97
54.کالسه 1395114407116000054 خانم ساناز بختیاری فرزند مجید شش دانگ  مغازه به مساحت 84 /24 متر  از پالک 102 فرعی  از 

محل مالکیت فاطمه ناظرحسن آبادی برابر رای2384 /97
55.کالسه 1395114407116000346 آقای محمود امانی فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به مساحت 100 متر  از پالک 124 فرعی  از 

محل مالکیت حجیه خانم عبدی جوشقان برابر رای0148 /97
56.کالسه 1396114407116000064 شرکت گاز  استان خراسان شمالي شش دانگ  ایستگاه تقلیل فشار گاز به مساحت 108 متر  از 

پالک 1947 فرعی  از محل مالکیت شرکت گاز خراسان شمالی  برابر رای2787 /97
57.کالسه 1396114407116000136 آقای منصور غالمی نژاد فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت 3 /221 متر  از پالک . فرعی  از 

محل مالکیت غالمحسن صمدی رضایی برابر رای0129 /97
58.کالسه 1396114407116000448 آقای حمید رضا  پیری فرزند قربانعلی شش دانگ  منزل به مساحت 04 /221 متر  از پالک 477 

فرعی  از محل مالکیت غالمحسین ثابتی برابر رای2580 /97
59.کالسه 1397114407116000142 آقای محمدعلی قهرمانلو فرزند علی اکبر شش دانگ  منزل به مساحت 03 /157 متر  از پالک 19 

فرعی  از محل مالکیت غالمرضا ناظر حسن آبادی فرزند حسن برابر رای2285 /97
60.کالسه 1397114407116000143 آقای محمدعلی رضائی کشتان فرزند غالمرضا شش دانگ  منزل به مساحت 88 متر  از پالک 136 

فرعی  از محل مالکیت منوچهر حاتمی برابر رای2269 /97
پالک 74 - اصلی قریه خواجه ها 

61.کالسه 1397114407116000073 آقای محمدعلی جعفری فرزند ابراهیم شش دانگ  منزل به مساحت 55 /249 متر  از پالک 36 
فرعی  از محل مالکیت ورثه اسماعیل حاتمی میالنلو)اکرم( برابر رای2197 /97

62.کالسه 1397114407116000156 آقای علیرضا نژادی فرزند عبدالحسین شش دانگ  منزل به مساحت 0006 /197 متر  از پالک 1 
فرعی  از محل مالکیت خود متقاضی  برابر رای2868 /97

پالک 75 - اصلی کوشکی 
63.کالسه 1397114407116000157 آقای معصومه حسین زاده فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به مساحت 82 متر  از پالک 0 فرعی  

از محل مالکیت حسین اکرمی برابر رای2423 /97
پالک 76 - اصلی کالته بربریها 

64.کالسه 1395114407116000370 آقای محمد گریوانی فرزند رضا شش دانگ  منزل به مساحت 32 /207 متر  از پالک 4 فرعی  از محل 
مالکیت نصراله فالح و25 فرعی  از محل مالکیت غدیر کشاورز  برابر رای4357 /96

پالک 77 - اصلی جوشقان 
65.کالسه 1393114407116000195 آقای علی اکبر ثنائی جوشقان فرزند علی شش دانگ  دامداری به مساحت 83 /180 متر  از پالک 

595 فرعی  از محل مالکیت غالمرضا علیرضائی  و595 فرعی  از محل مالکیت پیرعلی عباسی  برابر رای0199 /96
66.کالسه 1394114407116000518 آقای علی الهامی فرزند غالمحسین شش دانگ  مزرعه به مساحت 24 /69526 متر  از پالک 0 
فرعی  از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و ورثه غالمحسین الهامی و  ورثه رمضان دشتی جوشقان و اسمعیل الهامی ف حسین 

برابر رای2537 /97
پالک 97 - اصلی رحیم آباد 

67.کالسه 1395114407116000295 آقای علی اصغر رضازاده فرزند محمدرضا شش دانگ  منزل  به مساحت 8 /2452 متر  از پالک 0 
فرعی  از محل مالکیت ورثه براتعلی کیوانلو شهرستانکی )بابا جان ، علی و حسین( و0 فرعی  از محل مالکیت ورثه محمدرضا رضازاده  

برابر رای1092 /97
پالک 197 - اصلی کالته مهدی آباد 

68.کالسه 1396114407116000289 خانم الهه شیخ امیرلو فرزند برات محمد شش دانگ  باغ به مساحت 34956 متر  از پالک 0 فرعی  
از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2831 /97

بخش13   :  پالک 15 - اصلی مزرعه نوده بام 
69.کالسه 1397114407116000076 خانم قدسیه عباسی نوده فرزند علی شش دانگ  باغ به مساحت 13 /26342 متر  از پالک 0 فرعی  

از محل مالکیت قربانعلی نودهی فرزند آدینه محمد برابر رای2880 /97
پالک 129 - اصلی صفی آباد 

70.کالسه 1393114407116000165 آقای علی اصغر مینائی فر فرزند براتعلی شش دانگ  مزرعه به مساحت 5 /51066 متر  از پالک 803 
فرعی  از محل مالکیت علی ارغیانی فرزند علی برابر رای2253 /97

پالک 142 - اصلی گپز 
71.کالسه 1395114407116000073 آقای بابا محمد رضوانی فرزند حسین شش دانگ  باغ به مساحت 30102 متر  از پالک 0 فرعی  از 

محل مالکیت ابوالمجن رضوانی فرزند غالمرضا برابر رای1444 /97
لذا به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشاراولین 
اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت محل  برابر 

مقررات مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمن اینکه صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .     50
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512/55آگهی  ابالغ وقت رسیدگی
آقای مجید عالیی فرزندمحمد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه با وکالت مرضیه صنعتیان 
بجستان به طرفیت محمد خداوردی فرزند ابوالقاسم به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجستان تقدیم،با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده)آقای محمد خداوردی فرزند ابوالقاس�م(و با توجه به تعیین وقت رسیدگی به تاریخ شنبه 1397/11/06 ساعت 10 صبح لذا از 
طریق نشرآگهی یک نوبت به خوانده ابالغ می شود در تاریخ معین در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بجستان جهت رسیدگی حاضر در 
غیر اینصورت دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.ضمنا خوانده پس از مشاهده این آگهی می تواند به در دست داشتن کارت ملی جهت 

ثبت در سامانه ثنا و دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم به این شعبه مراجعه نماید.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجستان

512/56آگهی  ابالغ وقت رسیدگی
آقای مجید عالیی فرزندمحمد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه با وکالت مرضیه صنعتیان 
بجستان به طرفیت 1- اسماعیل مرادی فرزند حیدرعلی2- مجتبی قدرتی فرزند رمضان به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بجستان تقدیم،با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول )آقای اسماعیل مرادی فرزند حیدرعلی (و با توجه به تعیین وقت رسیدگی 
به تاریخ شنبه 1397/11/06 ساعت 9 صبح. لذا از طریق نشرآگهی یک نوبت به خوانده ابالغ می شود در تاریخ معین در شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی بجستان جهت رسیدگی حاضر در غیر اینصورت دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.ضمنا خوانده پس از مشاهده این 
آگهی می تواند به در دست داشتن کارت ملی جهت ثبت در سامانه ثنا و دریافت نسخ ثانی دادخواست وضمائم به این شعبه مراجعه نماید.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجستان

512/57آگهی  ابالغ وقت رسیدگی
آقای مجید عالیی فرزندمحمد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه یا وکالت مرضیه صنعتیان 
بجستان به طرفیت 1- منیژه رباطی فرزند محمد 2- مجتبی قدرتی فرزند رمضان 3- شرکت تولیدی صنایع سنگ کرامت توس به شعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجستان تقدیم،با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول) خانم منیژه رباطی فرزند محمد(

و با توجه به تعیین وقت رسیدگی به تاریخ شنبه 1397/11/06 ساعت 11 صبح لذا از طریق نشرآگهی یک نوبت به خواندگان ابالغ می شود 
در تاریخ معین درشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بجستان جهت رسیدگی حاضردر غیراینصورت دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.

ضمنا خوانده پس از مشاهده این آگهی می تواند به در دست داشتن کارت ملی جهت ثبت در سامانه ثنا و دریافت نسخ ثانی دادخواست 
وضمائم به این شعبه مراجعه نماید.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجستان
51/58آگهی

موضوع: ضبط وجه الوثیقه -بدینوسیله به آقای محمد ساعی فرزند حسین به شماره پرونده 41/3/961906 وجه الکفاله شما بنفع دولت 
ضبط شده است در صورت اعتراض ظرف 10 روز در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 9 مشهد حاضر شوید رایگان
مدیر دفتر شعبه سوم اجرای احکام دادسرای انقالب ناحیه 9 مشهد

)512/59(رای شورا )97/510(
کالسه پرونده :1/97/510، شماره دادنامه :666/89 -97/7/21 خواهان : آمنه نیرآبادی )امام خمینی 21 کوچه واعظی پ 44(، خوانده : سجاد 
سیاح ) مجهول المکان(، خواسته : مطالبه اجور معوقه )) رای شورا (( در خصوص دعوی خانم آمنه نیرآبادی فرزند هادی به طرفیت آقای سجاد 
سیاح بخواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه اجور معوقه از مورخ 1396/03/01 الی 1397/03/20 از قرار ماهیانه چهارصد هزار تومان 
جمعا به مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با احراز مالکیت خواهان نسبت به مورد دعوی 
و وجود رابطه استیجاری فی مابین داللت فتوکپی مصدق قولنامه ارائه شده و اظهارات خواهان منعکس در دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه 
خوانده فوق الذکر مستاجر ملک بنده بوده و اجاره منزل را از مورخ 1396/03/01 الی 1396/12/10 از قرار ماهیانه چهارصد هزار تومان نپرداخته 
و در حال حاضر نیز منزل را تخلیه کرده است و خوانده علیرغم ابالغ قانونی و نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه نیز جهت دفاع از 
خویش تقدیم نداشته است. لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 2 و 1 قانون روابط موجر و مستاجر و مواد 198 و 519 
و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده محکوم به پرداخت اجور معوقه مورد اجاره از تاریخ 1396/03/01 الی 1396/03/20 بمدت 9 ماه و ده روز 
از قرار ماهیانه چهارصد هزار تومان جمعا به مبلغ سه میلیون و هفتصد و سی هزار تومان بابت اصل خواسته به انضمام کلیه هزینه های دادرسی 
و ابطال تمبر به مبلغ شصت و دو هزار تومان و مبلغ پانزده هزار تومان بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
1397/05/29 الی زمان اجرای حکم بر اساس رعایت تناسب شاخص قیمت بانک مرکزی در حق خواهان می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا میباشد و نسبت به الباقی خواسته خواهان تا سقف چهار میلیون و هشتصد هزار تومان به 
دلیل فقد ادله اثباتی و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعالم میدارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت 

20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم نیشابور می باشد. 
مهرطلب- قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/60( آگهی دادنامه )970436(
پیرو آگهی قبلی در روزنامه بدین وسیله به 1- مرتضی خاکباز 2 – فامه رستگار 3- محمد رستگار فرزند ابراهیم 4- محمد خاکباز ابالغ می 
گردد به موجب دادنامه شماره 9709975198000704 حکم به تجویز انتقال به منافع مورد اجاره فوق را به نسبت سهم االرث ظرف مدت شش 
ماه و تنظیم سند در احدی از دفاتر اسناد رسمی نزدیک به مورد اجاره صادر و اعالم می گردد هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ حکم قضائی 
منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور مبلغی االثر خواهد بود و نسبت به خسارت دادرسی با توجه به 
اینکه خواندگان تقصیری در انتقال آن ندارند حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد چنانچه به رأی مزبور اعتراض دارید ظرف 40 از 

تاریخ نشر در روزنامه باین دادگاه اعالم نمایید.
معدنی - مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی نیشابور 

)512/61( آگهی اجرائیه )891223(
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 1-زهرا نجفی فرزند غالمرضا نشانی : استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران- تهرانپارس 4 راه سید 
شهدا خ طالقانی پالک 37 2- علیرضا نجفی فرزند غالمرضا تهران – تهران – مرکزی – تهران پارس چهار راه سید الشهدا خ گرجی طالقانی 
شرقی پ 37 طبقه سوم. 3- ابوالقاسم نجفی فرزند غالمرضا تهران پارس چهار راه سید الشهدا خ گرجی خ طالقانی شرقی پ 37 طبقه سوم 
4- علی اصغر نجفی فرزند غالمرضا تهران – تهران – مرکزی – تهران پارس چهار راه سید الشهدا خ گرجی خ طالقانی شرقی پ 37 طبقه سوم 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 1- فاطمه جلینی فرزند ابوالقاسم مجهول المکان 2- آمنه نجفی فرزند اسداله استان خراسان رضوی – 
شهرستان مشهد -  شهر مشهد- قاسم آباد شاهد 36 پیام 2 پالک 30 3- صغری یزدانی نیسیانی فرزند عبد الصمد مجهول المکان 4- تاج بیگم 
حسینی فرزند حسینعلی مجهول المکان 5- بی بی معصومه حسینی فرزند سید مهدی مجهول المکان 6- زهرا نجفی فرزند اسماعیل خراسان 
رضوی – مشهد – مرکزی – مشهد خواجه ربیع خ شهید یوسف زاده 18 میالن اول دست راست پ 5. 7- سید احمد حسینی فرزند حسینعلی 
مجهول المکان 8- علی اکبر نجفی فرزند اسداله مجهول المکان 9- براتعلی نجفی فرزند اسداله استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – 
شهر نیشابور – جاده صومعه یغما 4 10- سید حسین حسینی فرزند سید مهدی مجهول المکان 11- سید رضا حسینی فرزند حسینعلی خراسان 
رضوی – مشهد – مرکزی – مشهد بلوار عبد المطلب ، عبد المطلب 43 پ 103 12- بی بی مریم حسینی فرزند سید مهدی مجهول المکان. 
محکوم به: بموجب دادنامه  ش�ماره 9709977607700433 – 1397/06/06 و ش�ماره 9509977607700945 – 1395/11/26 صادره از شعبه 
هفتم دادگاه حقوقی نیشابور محکوم علیهم مکلف به فروش ماترک مرحوم »اسداهلل نجفی« مورث طرفین، شامل یکدانگ باغ میمی به شماره 10 
فرعی از 16 اصلی بخش 5 نیشابور و هفده قطعه اراضی مندرج در نظریه کارشناسی، به میزان بیست سهم از دویست و بیست سهم هر یک از 
قطعات و تقسیم وجه حاصل از فروش آنها بین وراث، به نسبت سهم االرث هر یک از ایشان می باشند. پرداخت حق االجراء به مبلغ 1/500/000 
ریال در حق صندوق دولت بر عهد محکوم علیهم می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و مؤسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود. )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرارا از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دینبه نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. ) 
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خوتهد بود. ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور 

)512/62( آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970279(
خواهان خانم فاطمه سلطان خیرآبادی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباسعلی نظری مهتاب فرزند حسینعلی به خواسته نفقه مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709987542000267 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان نیشابور ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/06 س�اعت 11:00 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می گردد، تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
سلیمانی – منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

)512/63(آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول )960973(
بموجب اجرائیه صادره از ش�عبه 1 حقوقی دادگس�تری نیش�ابور در کالس�ه 960973 اجرایی محکوم علیه حسن آمارلو محکوم به پرداخت 
300/000/000 ریال اصل خواسته به همراه هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق محکوم له امیر کمالی شده است که محکوم له اقدام به 
توقیف پالک ثبتی 20308 اصلی از 15 فرعی بخش 5 نیشابور که شامل طبقه همکف و دوم ملک می باشد که با توجه به مشکالت در شهرداری 
قابل تفکیک با اسناد مجزا نبوده و توسط کارشناس جمعا مبلغ 3/740/000/000 ریال ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/25 از ساعت 
08:00 الی 09:00 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری نیشابور با حضور نماینده دادستان محترم از طریق مزایده حضوری به فروش 
برسد . مورد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. 10 درصد از بهای پیشنهاد 
شده نقدا و فی المجلس از بنده مزایده اخذ و الباقی آن حداکثر یکماه وصول خواهد شد. طالبین به خرید میتوانند در مدت پنج روز قبل از انجام 
مزایده به اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور مراجعه تا از جزئیات کامل اموال مورد مزایده مطلع و مزایده برای خریداران تشریح گردد و در 
صورت تمایل نظریه کارشناس را رویت و از مال توقیفی بازدید نمایند . ضمنا این اجرا هیچگونه مسئولیتی جهت تحویل ملک فوق الذکر را ندارد.
راد نژاد –مدیر دفتر اجرای احکام مدنی نیشابور

)512/64(آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم )951460(
بموجب اجرائیه صادره از شعبه دوم حقوقی دادگستری نیشابور در کالسه 951460 اجرایی محکوم علیه آقای جواد مهدوی نسب فرزند محمد 
محکوم به پرداخت مبلغ 1/143/797/728 ریال در حق آقای ناصر توکلی و پرداخت نیم عشر دولتی : چون تا کنون محکوم علیه نسبت به 
پرداخت دیون خود اقدامی ننموده حسب تقاضای محکوم له اموال غیر منقول نام برده شامل : ششدانگ یک باب منزل مسکونی در سه طبقه 
به صورت طبقه همکف – اول – دوم با عرصه ای به مساحت 470/17 متر مربع و اعیان در سه طبقه به مساحت 593 متر واقع در بلوار بعثت 
حد فاصل فلکه حافظ و بعثت یک از پالک ثبتی 44/1 فرعی از 9 اصلی بخش 12 نیشابور بطور مشاعی توقیف شده است و توسط کارشناس 
دادگستری مبلغ 1/998/750/000 تومان در تاریخ 1397/05/6 توسط آقای ناصر صدیقی ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/27 از ساعت 8 
الی 9 در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور با حضور نماینده دادستان محترم از طریق مزایده یک سوم از یک دانگ به صورت 
حضوری به فروش برسد مورد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 10 درصد از 
بهای پیشنهاد شده نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ الباقی آن حداکثر یکماه وصول خواهد شد.طالبین به خرید میتواننددر مدت پنج 
روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام مدنی  دادگستری نیشابور مراجعه تا از جزئیات کامل اموال مورد مزایده برای خریداران تشریح گردد 
و در صورت تمایل نظریه کارشناس را رویت و از مال توقیفی بازدید نمایند . شرایط مورد مزایده 1-نام صاحب محکوم علیه جوادمهدوی نسب 
2 ملک دارای سند ثبتی به شماره 44/1 فرعی از 9 اصلی بخش 12 نیشابور می باشد 3-ملک در تملک محکوم علیه می باشد 4-ملک دارای 
سند شش دانگ می باشد که در صورت مزایده به صورت مشاع به اندازه محکوم به به خریدار فروخته می گردد این اجرا هیچگونه مسئولیتی 

جهت تحویل ملک فوق الذکر را ندارد 
لگزیان – مدیر  اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور 

)512/65(آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول )970845(
بموجب اجرائیه صادره در پرونده شماره کالسه 970845 شعبه هفتم دادگستری نیشابور محکوم علیه هادی شادکانی فرزند علی اصغر محکوم 
است به فروش مال مشاعی یک باب آپارتمان مسکن مهر)احداثی توسط شرکت مسکن مهر شماره 18( واقع در طبقه دوم واحد 6 و تقسیم وجه 
حاصل از فروش ،پس از کسر دیون و بدهی های ملک بین طرفین به نسبت میزان مالکیت هریک از ایشان و مبلغ 1/140/000 ریال هزینه دادرسی 
در حق محکوم له علی حسین زاده و پرداخت 1/800/000 حق االجرا نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به 
درخواست محکوم له ملک مذکور توقیف شده است و توسط کارشناس محترم آقای مهندس اسماعیل گلستانی در تاریخ 1397/06/11 ارزیابی 
و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/27 از ساعت 8 الی 9 صبح  در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور با حضور نماینده دادستان 
محترم از طریق مزایده حضوری به فروش برسد . مورد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد ش�د. 10 درصد از بهای پیش�نهاد شده نقدا و فی المجلس از بنده مزایده اخذ و الباقی آن حداکثر یکماه وصول خواهد شد. طالبین به 
خرید میتوانند در مدت پنج روز قبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید انان از اموال مورد مزایده اقدام گردد اجرای احکام 
در خصوص تخلیه ملک هیچگونه مسئولیتی ندارد.شرح ملک مورد مزایده  ملک واقع در انتهای جانبازان 22 مجتمع مسکونی مهر ونوس طبقه 
دوم واحد 6 پالک 16802 فرعی از 15 اصلی بخش 5 نیشابور به مساحت 84 متر مربع به عنایت به مصالح بکاررفته و وضعیت بنا و قیمت سایر 

امالک مشابه در مسکن مهر و در نظر داشتن سایر عوامل موثر و انشعابات و تاسیسات در حال حاضر 950/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
لگزیان –مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور

511/66آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای س�ید محمد حس�ینی فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواست خانم کبری بنت 
سید  علی فرزند سید علی بطرفیت شما بخواسته مطالبه و برقراری نفقه جاریه فرزند مشترک و برقراری نفقه جاریه زوجه به موجب حکم 
9709977587001015 در پرونده کالسه 970663 حکم به پرداخت نفقه جاریه فرزند مشترک در هر ماه به مبلغ 3/000/000 ریال و به پرداخت 
مبلغ 5/000/000 ریال بابت نفقه ماهانه زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست )1397/06/26( و به پرداخت  هزینه دادرسی به مبلغ 811000 ریال و به 
پرداخت مبلغ 500000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق  خواهان محکوم می نماید و در صورت تهیه مسکن و اثاث البیت که به تایید اجرای 
احکام برسد مبلغ 2000000 ریال از نفقه زوجه کسر می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و 

سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی مشهد می باشد.
دفتر شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/67آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمود صادقی بجد فرزند ش�اه نواز  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت 
خانم فاطمه صادقی بجد فرزند محمود علیه ش�ما به خواسته مطالبه نفقه به موجب حکم ش�ماره 9709977587400989 در پرونده کالسه 
9709987587400688 به شماره بایگانی 28/970717 به پرداخت نفقه جاوید جاریه فرزند مشترک ماهی سیزده میلیون ریال شش میلیون 
ریال بابت خوارک و پوشاک و مبلغ هفت میلیون ریال بابت هزنیه مسکن و اثاث البیت و به پرداخت خسارات دادرسی که در اجرای  احکام 
محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ در 
روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه اس�ت. و پس از آن ظرف مدت بیس�ت روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید 

نظر مرکز استان  خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/68آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به غالمرضا هاشمی هفت آسیا فرزند 
سید مسلم

کالسه پرونده: 14/970960 دادگاه خانواده مشهد. وقت رسیدگی : 1397/11/4. ساعت 8/15. خواهان: سکینه چاهه فرزند غالمعلی. خوانده: 
غالمرضا هاش�می هفت آسیا فرزند سید مسلم. خواس�ته: طالق. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای خانواده مشهد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 14 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف  یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس�یدگی حضور بهم رس�اند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و 

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

511/69آگهی  وقت رسیدگی
ش�ماره بایگانی: 970922. خواهان محس�ن پوردام دادخواستی به طرفیت خوانده رامین جاهد به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 320 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد بلوار وکیل آباد 
� بلوار کوثر 15 ارجاع و به کالسه 9709987515000724 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/13 و ساعت 8/30 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورای 

حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 320 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � زکیه زشکی

511/90رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم کریم حاجی کفاش دارای شناسنامه شماره 4411  به شرح دادخواست به کالسه 1270-97 از این شورا درخواست  
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین حاجی کفاش  به شناسنامه 32102  در تاریخ 1397/1/19 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مرضیه حاجی کفاش فرزند حسین به ش ش 43570 متولد 
1328 صادره از مشهد فرزند متوفی. 2� زهرا حاجی کفاش فرزند حسین به ش ش 72094 متولد 1343 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� 
ربابه حاجی کفاش فرزند حسین به ش ش 4406 متولد 1341 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� مجتبی حاجی کفاش فرزند حسین به ش 
ش 38094 متولد 1336 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� اکرم حاجی کفاش فرزند حسین به ش ش 4408 متولد 1333 صادره از مشهد 
فرزند متوفی. 6� مطهره حاجی کفاش فرزند حسین به ش ش 1748 متولد 1332 صادره از مشهد فرزند متوفی. 7� محمد حاجی کفاش 
فرزند حس�ین به ش ش 38095 متولد 1338 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 8� کریم حاجی کفاش فرزند حس�ین به ش ش 4411 متولد 
1347 صادره از مش�هد فرزند متوفی. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد./.م
شورا � شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد� 

511/91رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم نصرت حنائی کاشانی دارای شناسنامه شماره 49402  به شرح دادخواست به کالسه 971322 از این شورا درخواست  
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان بتول ناظم  به شناس�نامه 694  در تاریخ 1397/6/27 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� نصرت حنائی کاشانی فرزند حسن ش ش 49402 متولد 1335 صادره 
مشهد فرزند متوفی. 2� فاطمه حنائی کاشانی فرزند حسن ش ش 126 متولد 1342 صادره مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
شورا � شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد� 

511/92رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم صدیقه کرامتی شهری دارای شناسنامه شماره 114  به شرح دادخواست به کالسه 971267  از این شورا درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید علی منتظری شهری  به شناسنامه 19  در تاریخ 1397/8/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� صدیقه کرامتی شهری فرزند محمد علی ش ش 114 متولد 1351 صادره گناباد همسر 
متوفی. 2� مریم سادات منتظری شهری فرزند سید علی ش ش 0925706612 متولد 1380 صادره مشهد فرزند متوفی. 3� سید مهدی منتظری 
شهری فرزند سید علی ش ش 0928550990 متولد 1385 صادره مشهد فرزند متوفی. 4� بی بی زهرا  منتظری شهری فرزند سید علی ش ش 892 
متولد 1343 صادره اصفهان فرزند متوفی. 5� سید محمد منتظری شهری فرزند سید علی ش ش 402 متولد 1346 صادره اصفهان فرزند متوفی. 
6� سید ناصر منتظری شهری فرزند سید علی ش ش 552 متولد 1352 صادره اصفهان فرزند متوفی.7� سید منصور منتظری شهری فرزند سید 
علی ش ش 323 متولد 1353 صادره مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد./.م
شورا � شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد� 

رونوشت آگهی حصر وراثت  511/93  
نظر به اینکه آقای/ خانم محبوبه قناویزی دارای شناسنامه شماره 2711  به شرح دادخواست به کالسه 971273  از این شورا درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد عرب زاده کربال  به شناسنامه 107  در تاریخ 95/9/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� زهرا  جاهد منصوری فرزند محمد  ش ش 206 متولد 1320 صادره مشهد همسر متوفی. 2� محبوبه 
عرب زاده کربال فرزند احمد ش ش 57130 متولد 1341 صادره مشهد فرزند متوفی. 3� محمود عرب زاده کربال فرزند احمد ش ش 1822 متولد 1338 
صادره مشهد فرزند متوفی. 4� محمد عرب زاده کربال فرزند احمد ش ش 57133 متولد 1346 صادره مشهد فرزند متوفی. 5� ابوالقاسم عرب زاده 
کربال فرزند احمد ش ش 0931447641 متولد 1343 صادره مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
شورا � شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد� 

511/94رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم محمد مهدی صفاکیش دارای شناسنامه شماره 915  به شرح دادخواست به کالسه 970900  از این شورا درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا  صفاکیش  به شناسنامه 770  در تاریخ 1392/12/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� فاطمه صفاکیش فرزند رضا ش ش 183 متولد 1343 صادره از زاهدان فرزند متوفی. 2� هادی 
صفاکیش فرزند رضا ش ش 826 متولد 1347 صادره از زاهدان فرزند متوفی. 3� اسماعیل صفاکیش فرزند رضا ش ش 9 متولد 1346 صادره از زاهدان 
فرزند متوفی. 4� بتول برادری فرزند غالم ش ش 169 متولد 1321 صادره از زابل همسر متوفی. 5� مهدیه صفاکیش فرزند رضا ش ش 1135 متولد 
1356 صادره از زاهدان فرزند متوفی. 6� محمد مهدی صفاکیش فرزند رضا ش ش 915 متولد 1344 صادره از زاهدان فرزند متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
شورا � شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد� 

511/95آگهی
شماره بایگانی: 970691. بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم عادله همتی فریمانی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست شرکت 
یونیلیور ایران با وکالت آقای امین صادقی علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک حکم بر محکومیت خوانده )عادله همتی فریمانی( و نیز پرداخت مبلغ 
131/32/000 بابت اصل خواسته و مبغ 776/150 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و درج آگهی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک مورخ 1397/5/5 تا یوم االداء پرداخت مبلغ حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان شرکت یونیلیو ایران سهام خاص به نمایندگی آقای 

ابراهیم اوزگور مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 249 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/96آگهی
خواهان/ خواهان ها. مجید صبور چنار دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان سعید احمدی. به خواسته مطالبه وجه سفته چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختالف  مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد � میدان 
میرزا کوچک خان � روبروی تاالر پردیس ارجاع و به کالسه 971025 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ97/11/13 ساعت 8/30 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � رباط جزی

511/97آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم نازیال زنجانی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977508800992 صادره از شعبه  249 در پرونده شماره 970601 خوانده ردیف اول خانم نازیال زنجانی اسماعیل پور را محکوم به تنظیم 
سند یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 1391 شماره پالک 127 س 55 ایران 36 در یکی از دفاتر خانه اسناد رسمی بنام خواهان صادر و 
خوانده ردیف دوم آقای رضا کاللی را محکوم به پرداخت مبلغ 2509400 ریال بابت هزینه دادرسی و درج در آگهی در حق خواهان و پرداخت نیم  عشر 
دولتی در حق دولت شده اید ظرف ده روز انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � رباط جزی

511/98آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به  آقای صمد  کرباسی فرزند احداهلل فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای سید مهدی  
حسینی فرزند سید هدایت علیه شما بخواسته الزام به تنظیم سند خودرو به موجب حکم شماره 9709977509601313  در پرونده کالسه 970842 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو پراید جی تی  ایکس آی مدل 1384 نقره ای رنگ به شماره موتور 
01324600 و شماره شاسی 1412284673021S وو شماره انتظامی سابق 826 ل 45 ایران 33 و شماره انتظامی جدید 815 ط 69 ایران 36 بنام خواهان 
آقای سید مهدی حسینی و خسارت دادرسی به مبلغ 994/000 ریال در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � احسان ملکی

511/99آگهی 
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد بلوچی و محسن محمدی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای مجید عظیمی 
با وکالت خانم نوشین نیرومند علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 970997509101340 در پرونده کالسه 970816 حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان محسن محمدی و در محمد بلوچی به پرداخت مبلغ یکصد و نود و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران 
)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/2/20 و 97/1/10 و 97/1/20و 97/1/30 و 97/1/30  مورخ 97/2/30 الی 
یوم االداء براساس نرخ تورم بانک مرکزی و نیز پرداخت چهار میلیون و هشتصد و هشت هزار ریال بابت  خسارت وارده به سبب تمبر و چهارصد و 
پنجاه هزار ریال بابت آگهی روزنامه و هزینه دادرسی در حق خواهان ) مجید عظیمی خبازان صادر و اعالم می دارد. مراتب بدینوسیله در روزنامه 
درج می گردد و براساس ادعای خواهان )وکیل خواهان( نوشین نیرومند مبنی بر عدم درج حق الوکاله وکیل در قسمت محکوم به با بررسی محتویات 
پرونده نوشین نیرومند و  خواسته مطروحه محرز می گردد که سهواً موضوع حق الوکاله از قلم افتاده، اکنون باستناد ماده 309 قانون آئین دادرسی 
مدنی ، شورا در قسمت محکومیت حق الوکاله وکیل را اضافه و اصالحیه صادر می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

واخواهی در این شورا است.
دفتر شورای حل اختالف شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/100آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای قربان صفریان فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای / امیر توکلی لیالن با وکالت آقای 
حسین امینی علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977509101331 در پرونده کالسه 970750 به، محکومیت خوانده موصوف 
)قربان صفریانوند( به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/232/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز حق الدرج آگهی روزنامه و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان) امیر توکلی( صادر می نماید. محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
دفتر شورای حل اختالف شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/101آگهی
خواهان آقای/ خانم حسین جمالی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم غالمرضا صاحبی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 میرزا کوچک خان مشهد به کالسه 252/971071 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/06 ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بون خوانده و در خواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به شورا  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

511/102آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم محمد رسول شریعتی مایوان که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9509977517300268 صادره از شعبه 252 در پرونده شماره 252/970107 محکوم به پرداخت مبلغ 12/623/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/450/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای/ خانم حسن اکبری و نیم  عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/103آگهی
شماره بایگانی: 970826. بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به محمد جواد شایق فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست علی کاردان 
علیه شما به خواسته مطالبه اجرت المثل حکم به .... پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخه 1396/4/5 لغایت 1397/4/5 روزانه بیست هزار تومان 
جمعا به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان و پرداخت اجور معوقه از مورخه 1395/12/5 لغایت 1396/4/5 به مدت 4 ماه براساس ماهیانه دویست 
هزار تومان جمعا به مبلغ هشتصد هزار تومان و پرداخت اجور معوقه ماهیانه دویست و پنجاه هزار تومان از تاریخ 1396/4/5 لغایت 1397/4/5 به مبلغ 
سه میلیون تومان و پرداخت هزینه دادرسی به  مبلغ یکصد و نود و شش هزار و دویست هزار تومان بابت هزینه دادرسی مجموعا به پنج میلیون و 
هفتصد و نود و شش هزار و دویست تومان در حق خواهان. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 249 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/104آگهی 
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به روح ا.. زارعی فعال مجهول المکان ابالغ می شو در مورد دادخواست محمد علی محمودی علیه شما بخواسته مطالبه 
وجه چک حکم به ..... مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1117000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و درج در آگهی 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 1396/7/20 تا یوم االداء در حق خواهان آقای محمد علی محمودی.... مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 249 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/105آگهی
خواهان/ خواهان ها وحید صدرالحافظین دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان علی اکبر اکرامی به خواسته تنظیم سند چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد � میدان 
میرزا کوچک خان � روبروی تاالر پردیس ارجاع و به کالسه 971052 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/10 ساعت 8/30 صبح تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

شورا  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد � رباط جزی

511/106گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم حسین زهتابیان شهریاری  به شناسنامه شماره 1428  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به شماره 972418  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان فاطمه محمد باقر پور سیستانی به شناسنامه شماره 624 در 
تاریخ 97/3/29 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� علی اکبر زهتابیان شهریاری ش ش 32 محل صدور 
مشهد نسبت با متوفی همسر. 2� حسین زهتابیان شهریاری ش ش 1428 محل صدور مشهد نسبت با متوفی فرزند. 3-حسن زهتابیان 
شهریاری ش ش 100843 محل صدور مشهد نسبت با متوفی فرزند. 4� امیر زهتابیان شهریاری ش ش 0920772285 محل صدور مشهد 
نسبت با متوفی فرزند. 5� نیره زهتابیان شهریاری ش ش 559 محل صدور مشهد نسبت با متوفی فرزند. 6� وحیده زهتابیان شهریاری ش 
ش 2360 محل صدور مشهد نسبت با متوفی فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در 
روزنامه  حمایت به شماره 750743 و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب  گواهی متصدی مربوطه 
و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره  سرانجام در تاریخ 97/9/18 در وقت فوق العاده شبه شماره 243 شورای حل اختالف مشهد به 
تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده  گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث 
قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به ش�رح ذیل تقسیم می شود: 

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد. /ی 
رئیس شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/107گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم سید حامد رئیس الساداتی  به شناسنامه شماره 5355  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به شماره 972397  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان سید مریم رئیس الساداتی به شناسنامه شماره 6454 در تاریخ 
96/7/25 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� سید محمد باقر رئیس الساداتی ش ش 522 محل صدور 
شناسنامه مشهد نسبت با متوفی همسر . 2� سید حامد رئیس الساداتی ش ش 5355 محل صدور شناسنامه فرزند. 3� سید مجتبی رئیس 
الس�اداتی ش ش 19171 محل صدور شناس�نامه فرزند. 4� بی بی مرضیه کم رانیان ش ش 2818 محل صدور شناسنامه مادر.. متوفی ورثه 
دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه  حمایت به شماره 750735 و عدم وصول هر گونه الیحه یا 
اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب  گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ................. سرانجام در 
تاریخ 97/9/18 در وقت فوق العاده شبه شماره 243 شورای حل اختالف مشهد به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده  
گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و 
انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد. /ی 

رئیس شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/70آگهی
آقای  حمیدرضا عزیزیان پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای عباس تقوی نژاد به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که کالسه 
970076 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع موضوع مبایعه نامه مورخه 89/5/22 )یک دستگاه خودروو سمند به 
شماره شهربانی 16 ل 833 ایران 12( در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مرتب وفق مواد 19�118�119 
قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از 

این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجراء اعالم نمایید.
رئیس دفتر شعبه 194 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � فاطمه عنوانی

511/71آگهی
بدینوس�یله به آقایان امیر علی رحمتی و نصراله رحمتی فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود که آقای جواد جهان تیغ ثمره به دادخواس�تی 
به خواس�ته مطالبه وجه چک به طرفیت ش�ما به ش�عبه 194 شورای حل اختالف مجتمع 4 ارائه و به کالس�ه 970723 ثبت و برای روز شنبه 
1397/11/06 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می 
گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 194 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر 
ش�مالی 15 مراجعه  با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر 

شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی  خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 194 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � فاطمه 
عنوانی

511/72آگهی
بدینوس�یله به آقای علیرضا میر نژاد فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود که آقای علی اصغر دره کی به دادخواس�تی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت ش�ما به ش�عبه 194 ش�ورای حل اختالف مجتمع 4 ارائه و به کالس�ه 970815  ثبت و برای روز ش�نبه 1397/11/06 ساعت 8 وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد. شما می توانید قبل از 
رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 194 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه  با ارائه 
آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی  خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 194 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � فاطمه 
عنوانی

511/73آگهی
آقای سید یاسر حسینی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای احمد نخعی عشرت آبادی به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که 
پرونده کالسه 970065 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ2/692/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خدمات قضایی نشر 
آگهی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مرتب وفق مواد 19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در 
روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار به  موقع اجراء گذاره خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار 

دیگری به شما نخواهد ش مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجراء اعالم نمایید.
رئیس دفتر شعبه 194 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � فاطمه عنوانی

511/74آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای مجید حاتمی فرزند محمد  فعال مجهول المکان ابالغ میگردد در مورد دادخواست امیر دوستی علیه 
ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977513400826 مورخ 97/07/10 در پرونده کالسه 970099 خوانده محکوم 
است به پرداخت 1� مبلغ 37500/000 ریال بابت اصل خواسته و 2� مبلغ 1846750 ریال بابت هزینه دادرسی 3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی 4� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک 96/2/31 تا یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی توسط 
اجرای احکام محاسبه خواهد شد و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه نشر آگهی در  حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و 

ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
منشی شعبه 304 شورای حل  اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � حسین پور

511/75آگهی
خواهان اردشیر صدیقی دادخواستی به طرفیت خوانده جواد رایگان به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 183 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع در بلوار کوثر شمالی 15 ارجاع و به کالسه 
183/970892 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/7 و ساعت 9  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه�ان و ب�ه تجویز ماده 73  قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 183 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/76آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم سعید حبیبی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای/ خانم مهدی ترشیزی 
زاده علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977501901216 مورخه 1397/09/17 در پرونده کالسه 22/970478 به مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/419/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و دادخواست و ضمائم در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد دایره اجرا خس�ارت تاخیر تادیه را به اس�تناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تش�خیص 
مصلحت نظام بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک )96/11/25( تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده را 
محاسبه و در حق خواهان محکم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست 

روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./. 
مسئول دفتر شعبه 22 شورای حل اختالف مجتمع شماره  چهار شهرستان مشهد

511/77آگهی
بدینوس�یله ب�ه آقای/ خانم مصطف�ی جاویدی حمیدی فرزند اکبر  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود که  آقای/ خانم امیر س�ادات فریزنی 
دادخواستی به خواسته واخواهی از دادنامه 9609977501900864 و جلب ثالث به طرفیت شما به شعبه 22 شورای حل اختالف مشهد ارائه و 
به کالسه 22/960332 ثبت و برای مورخه 1397/11/15 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق. آ.د.م  مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 22 شهرستان مشهد 
مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 22 شورای حل اختالف مجتمع شماره  چهار شهرستان مشهد

511/78آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاکی آقای حسین جاللی مراد زاده با وکالت خانم نسرین لطفی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی مهری به خواسته مطالبه 
وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 318 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان 
مشهد واقع در وکیل آباد بلوار کوثر� کوثر شمالی 15  ارجاع و به کالسه 970998751400900  و بایگانی 970908 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1397/11/6 و ساعت 8  صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
73  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 318 شورای حل اختالف مجتمع شماره  چهار شهرستان مشهد � سمانه 
وثوقی

511/79آگهی
آقای بهرام فکور پارکانلو علیا ومحمد مهدوی راد پیروآگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای غالم نبی جعفری به طرفیت شما بدینوسیله 
ابالغ می شود که پرونده کالسه 961092 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1250/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 216210 � 94/4/20 و 2164211� 
94/2/22 و 2164212� 94/4/20 لغایت اجرای حکم ر حق محکوم له به انضمام نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مرتب وفق مواد 
19�118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد 

و پس از این عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواه شد  مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمایید.
مسول دفتر شعبه 191 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/80آگهی
ش�ماره بایگانی: 970658. پیروآگهی های قبلی به خانمها: 1� فائزه ش�ریفی خش�تی فرزند: حس�ینعلی 2� نس�رین نیاز زاده فرزند علی فعال 
مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای مرتضی محمد نیا اول فرزند حس�ن به خواس�ته: مطالبه وجه به موجب حکم شماره 
9709977501500993 به کالسه پرونده 9709987501500658 حکم بر محکومیت بالسویه خواندگان به پرداخت 1� مبلغ یکصد میلیون ریال 
وجه چک )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ یک میلیون و نهصد و نه هزار ریال )خسارات دادرسی( 3� پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ 
سر رسید آن )96/9/30( تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعالم شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسالمی ایران  که محاسبه 
دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختالف انجام و در حق خواهان صادر و اعالم می گردد  مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/81آگهی
شماره بایگانی: 970224. پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه فرزانه جوان مقدم مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977501400627 صادره از ش�عبه 14 در پرونده شماره 9709987501400223 محکوم علیه به پرداخت 1� مبلغ 
یکصد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ دو میلیون و هشتصد و هفتاد و نه هزار ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی 
در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )1397/3/15( تا یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق محکوم له )زهرا نظام 
دوست( و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقرارت نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � نصر آبادی

511/82آگهی
شماره بایگانی: 970703. پیروآگهی های قبلی به آقای علیرضا شهدادی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای محمد علی 
محمودی به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 97099775015001006 به کالسه پرونده 9709987501500703 حکم بر محکومیت خوانده 
به:1� مبلغ ده میلیون ریال وجه چکها )بابت اصل خواسته(2� مبلغ یک میلیون و نهصد و نوزده هزار ریال )خسارات دادرسی( 3� پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه وجه چکها از تاریخ سر رسید  آنها )930231 مورخ 967/30 و 392351/26 مورخ 96/9/30( تا زمان وصول وجه چکها بر مبنای آخرین 
نرخ تورم اعالم شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختالف انجام و در حق 
خواهان محمد علی محمودی اعالم میگردد مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
متصدی  امور دفتری شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/83آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه  آقای محسن میرآبی مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977500901013 کالسه 970714 به پرداخت 1� مبلغ دویست میلیون ریال وجه سفته ها )بابت اصل  خواسته( 2� مبلغ 2/890/000 
ریال )خسارات دادرسی( 3� پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه سفته ها از تاریخ مطالبه تقدیم دادخواست  97/7/15 تا زمان وصول وجه سفته ها 
بر مبنای آخرین نرخ تورم اعالم شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختالف 
انجام و در حق خواهان سعید  جعفری محکوم شده اید. مراتب بدین وسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/84آگهی
شماره بایگانی: 970648. پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه هانیه گوهری و مصطفی عرفانی مقدم که مجهول المکان می 
باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9609977500901039 کالسه 9609987500900648 محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  
24/750/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 2/008/750 ریال هزینه دادرسی و درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 
96/5/10 لغایت یوم االداء که در اجرای احکام محاسبه میباشد علیه می باشد در حق محکوم له مهدی مرادیان و پرداخت نیم عشر دولتی محکوم 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/85آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسین بهادری زاده مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977500900986 کالسه 970635 حکم به اثبات وقوع عقد بیع و تنظیم سند خودرو پراید شماره 43 ل 938 ایران 12 به نام خواهان 
و خوانده به پرداخت مبلغ 2/177/500 ریال هزینه دادرسی و درج در روزنامه در حق خواهان مجتبی معتمدی راد محکوم شده اید. مراتب بدین 

وسیله در روزنامه درج می گردد . رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/86آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه معصومه محمدیان تبریزی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977500900031 کالسه 9609987500900596 به پرداخت مبلغ 47/200/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1800/000 ریال 
حق الوکاله وکیل و مبلغ 1/400/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 150/000 ریال هزینه درج در روزنامه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
ها تا یوم االداء که در واحد اجرای احکام محاسبه می گردد در حق محکوم له علیرضا دادخواه و پرداخت نیم عشر دولتی محکوم شده اید ظرف ده 
روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در  غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وطول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/87آگهی
خواهان زاهد امیری دادخواستی به طرفیت خوانده ایمان کیانی فر به خواسته تنظیم سند تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد� ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی  آیت 
ا.. عبادی 8 ارجاع و به کالیه 970905 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/10 ساعت 13 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد� زهرا گل مزاری

511/88رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم سکینه مهرافروز فاروجی دارای شناسنامه شماره 22  به شرح دادخواست به کالسه 97/1295 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هادی غفاریان  به شناسنامه 88192  در تاریخ 1380/5/8 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� خانم سکینه مهر افروز فاروجی فرزند رمضان به ش ش 22 متولد 1326 
صادره از فاروج مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
شورا � شعبه 6 شورای حل  اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد� 

511/89رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم فضه جمش�یدی راد دارای شناس�نامه شماره 494  به شرح دادخواست به کالس�ه 971336 از این شورا درخواست  
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا براتی  به شناسنامه 3  در تاریخ 1383/10/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� فضه جمشیدی راد فرزند حسن ش ش 494 متولد 1342 صادره مشهد فرزند 
متوفی. 2� فاطمه جمش�یدی راد فرزند حس�ن ش ش 4846 متولد 1346 صادره مشهد فرزند متوفی. 3� محمد  حسن جمشیدی راد فرزند 
حسن ش ش 6219 متولد 1349 صادره مشهد فرزند متوفی. 4� محمد مهدی جمشیدی راد فرزند حسن ش ش 25535 متولد 1357 صادره 
مشهد فرزند متوفی. 5� انسیه جمشیدی راد فرزند حسن ش ش 1417 متولد 1361 صادره مشهد فرزند متوفی. 6� بتول جمشیدی راد فرزند 
حس�ن ش ش 25534 متولد 1352 صادره مش�هد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
شورا � شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد� 

511/108آگهی 
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به 1� جواد قربانی فرزند محسن 2� یاسمین صباغ فرزند احمد فعال  مجهول المکان ابالغ می شود در  مورد 
دادخواست آقای سجاد فاطمی دوین فرزند محمد علیه شما بخواسته الزام به تنظیم سند خودرو به موجب حکم شماره 9709977509601312 
در پرونده کالس�ه970883 حکم به محکومیت خوانده ردیف  دوم )یاس�من صباغ( به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال تنظیم سند 
رسمی یک دستگاه پراید 132 مدل 1388 رنگ بژ به شماره موتور 3249744 و شماره شاسی S 1422288136596 به شماره انتظامی قدیم 
586 ب 89 ایران 74 و شماره انتظامی جدید 791 س 82 ایران 74 به نام خواهان آقای سجاد فاطمی دوین در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید و در خصوص هزینه دادرس�ی با توجه به فهوای مخالف ماده 519-520 قانون آئین دادرس�ی مدنی  حکم به رد دعوی خواهان صادر می 
ش�ود و نس�بت به خوانده آقای جواد قربانی از آنجا که انتقال سند  موضوع خواسته از ناحیه وی عمال غیر ممکن و به نوعی دعوی فوق الذکر 
متوجه نامبرده نمی باشد مستفاده از بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. ودر  خصوص 
هزینه  دادرس�ی اس�تناد به مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول )جواد قربانی( به پرداخت مبلغ 
2/248/750 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد، مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � احسان ملکی

512/109رای دادگاه
ش�ماره بایگانی:960702-ش�ماره  پرونده کالس�ه :9609985711201295 در خصوص اتهام آقای محمد صاحبی )مشخصات دیگری از متهم در 
دسترس نیست(، دایر بر فک پلمپ موضوع شکایت شهردار شاندیز آقای بهرام نکاحی، با توجه به این امر که ماده 100 قانون شهرداری ها، مجوزی 
برای پلمپ به شهرداری اعطا ننموده و صرفا بیانگر تجویز حق جلوگیری از ساخت و ساز برای شاکی می باشد با این توضیح که جلوگیری از ادامه 
ساخت و ساز متخلف ساختمانی، باید از طریق اجر شیوه های دیگری، بر حسب نوع اقدام متخلف، صورت گیرد و از طرفی در صورت عدم توان از 
جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی مختلف، مراتب  باید به دادستان محترم اعالم و دستور الزم در جهت پلمپ اخذ می گردیده که در ما نحن فیه 
به این روش اقدام نشده است لذا با این وصف اقدام معموله از سوی اداره شاکی در پلمپ صورت گرفته مطابق با موازین قانونی تشخیص نگردیده و 
وقوع جرمی از سوی متهم احراز نمی گردد. لذا با استناد به مواد 4، 374 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر و اعالم می 

گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس- شعبه 101 دادگاه کیفری دو طرقبه شاندیز )101 جزایی سابق( � عارفی راد

511/110آگهی 
درپرونده کالسه 971111  شعبه 632 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه شش مشهد متهم مهدی شمشادی  به اتهام خیانت در امانت   تحت 
تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به وی طبق  ماده 174 قانون آئین دادرسي 

کیفري مراتب در روزنامه آگهي و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد رایگان
دادیار شعبه 632 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760331055002242 مورخه 1397/09/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای اسماعیل طالبی فرزند محمد ابراهیم بشماره شناسنامه 
978 صادره از ساوجبالغ نسبت به 1/81 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 35000 متر مربع پالک 2 فرعی از 37 اصلی 
واقع در خسروآباد خریداری از مالک رسمی آقای عباس زعیم یکه از صفحه 525 دفتر 148 محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/12
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و امالک  نظرآباد :1824

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760331055002330 مورخه 1397/09/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای بهار علی پیشگاهی فرزند معصوم بشماره شناسنامه 381 
صادره از س�اوجبالغ در شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1202/2 متر مربع پالک 9 فرعی از 73 اصلی واقع در قلعه آذری 
خریداری از مالک رسمی خانم ربابه هاشمیان از صفحه 521 دفتر 841 محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار 

نوبت اول : 97/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/12
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و امالک  نظرآباد :1828

آگهی حصر وراثت
آقای قربان یکه فالح دارای شماره شناسنامه 26 به شرح دادخواست به کالسه 97000400726 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش�ادروان صفت اله یکه فالح به ش�ماره شناسنامه 375 به تاریخ 1380/08/08 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- عزت اله یکه فالح فرزند صفت اله بش�ماره شناسنامه 16 متولد 1323 صادره ساوجبالغ پسر 
متوفی 2- حمد اله یکه فالح فرزند صفت اله بشماره شناسنامه 24 متولد 1331 صادره ساوجبالغ پسر متوفی 3- قربان یکه فالح فرزند صفت اله 
بشماره شناسنامه 26 متولد 1334 صادره ساوجبالغ پسر متوفی 4- محمود یکه فالح فرزند صفت اله بشماره شناسنامه 966 متولد 1339 صادره 
ساوجبالغ پسر متوفی 5- طاهره یکه فالح فرزند صفت اله بشماره شناسنامه 10 متولد 1325 صادره ساوجبالغ دختر متوفی 6- خاتون یکه فالح 
فرزند صفت اله بشماره شناسنامه 4 متولد 1336 صادره ساوجبالغ دختر متوفی 7- پری یکه فالح فرزند صفت اله بشماره شناسنامه 15 متولد 
1341 صادره ساوجبالغ دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1829

آگهی حصر وراثت
آقای ناصر نوفالح دارای شماره شناسنامه 10 به شرح دادخواست به کالسه 97000400600 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صغرا اله وردی به شماره شناسنامه 4890160116 به تاریخ 1397/01/03 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- ناصر نوفالح فرزند قنبر بشماره شناسنامه 10 متولد 1340 صادره ساوجبالغ همسر متوفی 2- غالمرضا نوفالح 
فرزند ناصر بشماره شناسنامه 1835 متولد 1365 صادره ساوجبالغ پسر متوفی 3- محمد رضا نوفالح فرزند ناصر بشماره شناسنامه 0310096863 
متولد 1368 صادره کرج پسر متوفی 4- جیران سرفالح فرزند بیک علی بشماره شناسنامه 5 متولد 1328 صادره ساوجبالغ مادر متوفی 5- حبیب 
اله وردی فرزند اویران بشماره شناسنامه 759 متولد 1327 صادره ساوجبالغ پدر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
1 نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1830

مفقودی
اصل برگ سبز)شناسنامه ( خودروی سواری سمند ایکس7به شماره شاسی: 82200270 و شماره موتور: 
32908200435و ش�ماره انتظامی: 32-893 ص 21متعلق به خانم/آقای : حبیب اله قاسمی نژادمفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 »آگهی مفقودی«
اینجانب معصومه صالحی نیا مالک خودروی س�واری پژو 206 به  ش�ماره  انتظامی ای�ران 32-338 د 
53شماره بدنه  NAAP03ED39J062280 و شماره موتور  14188024254 بعلت فقدان اسناد فروش 
و شناسنامه مالکیت تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایی در 
مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
          بیرجند

گواهی حصروراثت
آقای ابراهیم مهری بشماره شناسنامه 18997 فرزند حاج آقا  متولد1335صادره میانه ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی بشماره 1064/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان محمد مهری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 991 
در تاریخ 97/7/10 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1-  ابراهیم مهری فرزند حاج آقا ش.ش18997پدرمتوفی2- 
س�کینه قلجچی لو فرزند قربان ش.ش509مادرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت 
منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردوابالغ گواهی 

الزم صادر خواهد شد.م الف  3376
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم پروانه السادات رضائی مهران آباد بشماره شناسنامه 2645 فرزند سید اصغر متولد1351 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1040/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان سید حسین قره گوزلو فرزند 
سید جواد به شماره شناسنامه 570 درتاریخ 97/7/23 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1-  پروانه السادات 
رضائی مهران آباد فرزند سید اصغر ش.ش2645همسر متوفی2- زهرا قیدر فرزند ابوتراب ش.ش8مادرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی 
جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردوابالغ گواهی الزم صادر خواهد شد.
م الف  3383رئیس حوزه 13 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: صدیقه حمام چیان کالسه پرونده: 14320/202/97 وقت رسیدگی: به روز چهارشنبه تاریخ 97/11/3 ساعت 16:00 خواهان: میثم جاللوند خوانده: 
صدیقه حمام چیان خواس�ته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواس�تی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 
202ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه وبتجویزماده73 
قانون آئین  دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید 
درصورت عدم حضور داد خواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعدا بالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3381 مدیردفترشعبه 202 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: س�عید تندکی کالسه پرونده: 14320/202/97 وقت رسیدگی: به روز چهارشنبه تاریخ 97/11/3 ساعت 16:00 خواهان: میثم جاللوند خوانده: 
سعید تندگی خواسته: مطالبه وجه چک خواهان داد خواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 202ارجاع 
گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده73 قانون آئین  
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم 
حضور داد خواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعدا بالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت 

منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3382 مدیردفترشعبه 202 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی حصر وراثت
آقای/ خانم  صفورا فکری لسبومحله به شماره شناسنامه 445 فرزندمسیب از این  شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان  شهربانو علی پور مقدم گیل کالیه فرزند    علی آقا در تاریخ 1397/1/1 در شهرستان  رودسر فوت نموده است ورثه آن مرحوم  به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:1- زلیخا فکری لسبو محله شماره شناسنامه 352 نام پدر مسیب 2-  سکینه فکری لسبو محله شماره شناسنامه 3 نام 
پدر مسیب 3-  مینا فکری لسبو محله شماره شناسنامه 396 نام پدر مسیب 4-  سیما فکری لسبو محله شماره شناسنامه 397 نام پدر مسیب 
5-  زیبا فکری لسبو محله شماره شناسنامه 3 نام پدر مسیب 6-  مهری فکری لسبو محله شماره شناسنامه 444 نام پدر مسیب 7-  صفورا 
فکری لسبو محله شماره شناسنامه 445 نام پدر مسیب 8-  آذر فکری لسبو محله شماره شناسنامه 475 نام پدر مسیب9-  مهین فکری لسبو 
محله شماره شناسنامه 476 نام پدر مسیب و به غیراز وراث  نامبرده باال ورثه دیگری ندارد ،اینک پس از مالحظه دادخواست وانجام  تشریفات 
قانونی  و ثبت آن  به شماره   مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی  نزد 
او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف  یک ماه به دفترشعبه  4 شورای حل اختالف رودسر  تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
ح  5608   رئیس شورای حل اختالف شعبه  چهارم  شهری  رودسر-  محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
آقای/ خانم   علی ابراهیم  زاده چور کالیه به شماره شناسنامه 704  فرزند موسی از این  شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان موسی ابراهیم زاده چور کالیه فرزند محمد  در تاریخ 1397/7/28 در شهرستان  رودسر فوت نموده است ورثه آن مرحوم  به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:1- علی ابراهیم زاده چور کالیه شماره شناسنامه 704 نام پدر موسی نسبت پسر و به غیراز وراث  نامبرده باال ورثه دیگری 
ندارد ،اینک پس از مالحظه دادخواست وانجام  تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه 
هر شخص اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی  نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف  یک ماه به دفترشعبه  چهارم شورای حل اختالف رودسر 

تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5609   رئیس شورای حل اختالف شعبه  چهارم  شهری  رودسر-  محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
آقای/ خانم شهرام آقا براری لسبو به شماره شناسنامه 405  فرزند  یحیی از این  شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان یحیی آقا براری لسبو فرزند اله بداشت در تاریخ 1397/7/10 در شهرستان  رودسر فوت نموده است ورثه آن مرحوم  به شرح ذیل تعرفه 
شده اند:1- ابراهیم آقا براری لسبو شماره شناسنامه 404 نام پدریحیی نسبت پسر2-  شهرام آقا براری لسبو شماره شناسنامه 405 نام پدر یحیی 
نسبت پسر 3-  علی آقا براری لسبو شماره شناسنامه 406 نام پدر یحیی نسبت پسر 4-  لقمان آقا براری لسبو شماره شناسنامه 3388 نام پدر 
یحیی نسبت پسر5- پیمان آقا براری لسبو شماره شناسنامه 3389 نام پدر یحیی نسبت پسر 6-  محمد حسن آقا براری لسبو شماره شناسنامه 
208 نام پدر یحیی نسبت پسر 7-  مجید آقا براری لسبو شماره شناسنامه 1157 نام پدر یحیی نسبت پسر8-  بلقیس آقا براری لسبو شماره 
شناسنامه 403 نام پدر یحیی نسبت  دختر 9-  مریم آقا براری لسبو شماره شناسنامه 335 نام پدر یحیی نسبت  دختر و به غیراز وراث  نامبرده 
باال ورثه دیگری ندارد ،اینک پس از مالحظه دادخواست وانجام  تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی  نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف  یک ماه به دفترشعبه  چهارم شورای حل 

اختالف رودسر تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5610   رئیس شورای حل اختالف شعبه  چهارم  شهری  رودسر-  محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده  971103  آقای/ خانم سامره مظفر پور به شماره شناسنامه 1343 فرزند محمد از این  شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان سیده کلثوم موسوی خاکیاسری فرزند  سید جلیل در تاریخ 97/9/3 در شهرستان  لنگرود فوت نموده است ورثه 
آن مرحوم  به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- سمیه مظفرپور پاپکیاده شماره شناسنامه 443 نام پدر محمد نسبت فرزند اناث 2-  سامره مظفر پور 
شماره شناسنامه 1343 نام پدر محمد نسبت فرزند اناث و به غیراز وراث  نامبرده باال ورثه دیگری ندارد ،اینک پس از مالحظه دادخواست وانجام  
تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره 971103مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد ویا وصیتنامه 
از متوفی  نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف  یک ماه به دفترشعبه  چهارم شورای حل اختالف  لنگرود تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی 

حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5611   قاضی شورای حل اختالف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی
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آگهی مزایده مال غیرمنقول- نوبت اول 
   درپرون�ده کالس�ه961013/اجرایی ح�ل اختالف مطرح دراجرای احکام مدنی دادگس�تری علی آباد کتول محکوم علیه حس�ین انصاری 
ف موس�ی محکوم اس�ت بپرداخت263/845/000ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام خسارات متعلقه قانونی درحق وحیدقاسمی با وکالت 
محمد اوالدی وهزینه اجرا که جهت اس�تیفای محکوم به وهزینه اجرا ملکی بامش�خصاتی که در ادامه خواهد آمد ازمحکوم علیه توقیف 
وبارعایت شرایط مزایده بفروش میرسد)توصیف اجمالی ملک(یک قطعه زمین بمساحت حدود350مترمربع واقع درعلی آباد انتهای خیابان 
س�ی متری شمالی ضلع شرقی جاده8متری خاکی با حدود اربعه شمال بطول35متروصل به زمین علی اکبرزنگانه شرق به کوچه بن بست 
ومنزل علی اکبرزنگانه جنوب وصل به زمین اس�ماعیل ملکوتی وغرب وصل به خیابان 8متری ادامه س�ی متری شمالی که قسمتی ازملک 
به متراژ205مترمربع داخل تعریض وتوس�عه خیابان ضلع غربی میباش�د که عرصه تعرفه ای دارای گواهی تملیک میباش�د که مقدارزمین 
باقیمانده پس ازتعریض145مترمربع میباش�د که بادر نظرگرفتن مساحت زمین پس ازتعریض بمساحت145مترمربع وکاربری مسکونی آن 
وارزش معامالتی زمین های اطراف ومساحت عرصه ازقرار هرمترمربع3/000/000ریال مجموعا بمبلغ435/000/000ریال معادل مبلغ چهل وسه 
میلیون وپانصد هزارتومان توسط کارشناس ارزیابی گردید زمان مزایده روزیکشنبه مورخه 1397/10/23ساعت11الی12مکان مزایده اجرای 
احکام مدنی دادگستری علی آباد کتول)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است 
که باالترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید2-برنده میبایست10درصد مبلغ پیشنهادی رانقدا” وفی المجلس بحساب سپرده دادگستری 
واریز والباقی را حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ جلس�ه مزایده واریز نماید واال وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی س�پرده واریزی10درصد 
پس ازکسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد3-کلیه هزینه های نقل وانتقال ملک اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده 
میباش�د4-مطابق مواد 142و143قانون اش�عاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد میبایس�ت ظرف1هفته ازتاریخ مزایده تقدیم شود 
وتحویل ملک پس ازتایید صحت جریان مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا 

مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد  تودیع خواهد شد. 
568- اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آبادکتول

آگهی مزایده مال منقول-نوبت اول 
   درکالسه اجرایی احکام کیفری دادگستری شهرستان علی آباد کتول بشماره970324/ثبت گردیده است شخصی به هویت بهنام خالقوردی 
فرزند درویش�علی س�اکن علی آباد شهرک صنعتی تالش6 شرکت نگین سفال گلس�تان که به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی محکوم 
گردی�ده بپرداخت دیه بمبلغ28/297/500تومان درحق محمد جهان تیغ ف غالمعلی با توجه به توقیف اموال منقول بش�رح ذیل که مورد 
ارزیابی کارش�ناس محترم دادگستری قرارگرفته است لذا بارعایت شرایط مزایده بفروش میرسد متقاضیان خرید مال می توانند به اجرای 
احکام کیفری مراجعه وپیش�نهاد خودرابرای خرید مال مورد مزایده ارایه نمایند وبرنده مزایده کس�ی اس�ت که باالترین قیمت را ازقیمت 
پایه)کارشناسی شده توسط کارشناس(ارایه وقبول نماید)توصیف اموال(1-یک دستگاه لیفتراک4تنی نیسان ساخت شرکت اریا مدل 2008به 
ارزش چهل وپنج میلیون تومان2-2000مترمربع پازل بتنی کف پوشی15*20سانتیمتر مربع به ارزش هرمتر دوازده هزار وپانصد تومان جمعا 
ب�ه ارزش بیس�ت وپنج میلیون تومان والنهایه با درنظرگرفتن کلیه جوانب ارزش اموال ومتعلقات آن جمع�ا بمبلغ70/000/000تومان برآورد 
وارزیابی میگرددزمان مزایده روزچهارشنبه مورخ 1397/10/19ساعت10الی11مکان مزایده اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان علی 
آباد کتول)شرایط مزایده( 1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ رادرجلسه 
مزایده قبول نماید2-برنده میبایست10درصد مبلغ پیشنهادی رانقدا" وفی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز والباقی را حداکثر 
ظرف یکماه ازتاریخ جلس�ه مزایده واریزنماید واال وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده واریزی10درصد پس ازکسرهزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد3-کلیه هزینه های نقل وانتقال ملک اعم از عوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد4-مطابق مواد 
142و143قانون اشعاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد میبایست ظرف1هفته ازتاریخ مزایده تقدیم شود وتحویل ملک پس ازتایید 
صحت جریان مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدار 

ندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد  تودیع خواهد شد. 
576-مدیرواحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان علی آبادکتول-گیلک

آگهی مزایده مال غیرمنقول-نوبت دوم
   درپرونده کالسه97/90/ارجاعی حل اختالف مطرح دراجرای احکام مدنی دادگستری علی آباد کتول محکوم علیه روح اله برزگر ف عباس 
محکوم است بپرداخت مبلغ270/426/516ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات متعلقه قانونی درحق احسان آرمان فر ف رمضانعلی 
با وکالت سید مجتبی نصری ومبلغ7/500/000ریال بابت هزینه اجرا که جهت استیفای محکوم به وهزینه اجرا ملکی بامشخصاتی که در ادامه 
خواهد آمد ازمحکوم علیه توقیف وبارعایت شرایط مزایده بفروش میرسد)توصیف اجمالی ملک(1قطعه زمین کشاورزی زراعتی آبی)نسق 
شالیکاری( واقع درعلی آباد کتول اراضی شالیکاری روستای شیرین آباد بمساحت3500مترمربع با حدود اربعه شمال وصل به زمین موسی 
برزگر ازشرق وصل به حریم جاده آسفالته بطرف شیرین آباد ازجنوب وصل به زمین اسحق برزگر وازغرب وصل به جنگل منابع طبیعی ملی 
که زمین تعرفه شده فاقد هرگونه ابنیه واشجار بوده ومنبع تامین آب زمین مذکور ازرودخانه وچشمه میباشد باتوجه به تحقیقات بعمل آمده 
درخصوص ارزش اراضی ش�الیکاری درآن محدوده موقعیت مکانی مس�احت حاصلخیزی خاک آبی بودن زمین ودرنظرگرفتن کلیه جوانب 
موثر درارزیابی ارزش هرمتر مربع اززمین تعرفه شده یکصدو پنجاه هزار ریال وارزش3500مترمربع از آن مبلغ پانصد وبیست وپنج میلیون 
ریال معادل مبلغ52/500/000تومان توسط کارشناس ارزیابی گردیده است زمان مزایده روزیکشنبه مورخه 10/16/ 1397ساعت11الی12مکان 
مزایده اجرای احکام مدنی دادگس�تری علی آباد کتول)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده 
مزایده کس�ی اس�ت که باالترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید2-برنده میبایس�ت 10درصد مبلغ پیشنهادی رانقدا” وفی المجلس به 
حساب سپرده دادگستری واریز والباقی را حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ جلسه مزایده واریزنماید واال وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی 
س�پرده واریزی10درصد پس ازکسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد3-کلیه هزینه های نقل وانتقال ملک اعم ازعوارض مالیات 
وغیره بعهده برنده مزایده میباشد4-مطابق مواد 142و143قانون اشعاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد میبایست ظرف1هفته ازتاریخ 
مزایده تقدیم شود وتحویل ملک پس ازتایید صحت جریان مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تائید صحت 

مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد  تودیع خواهد شد. 
566- اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آبادکتول

آگهی مزایده مال غیرمنقول-نوبت اول 
   درکالسه اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان علی آباد کتول بشماره940421/ثبت گردیده است شخصی به هویت غالمرضا 
مهدی آبادی مالک پالک ثبتی17/311ضمانت محمدرضا مهدی آبادی فرزند حسین به جرم ایراد ضرب وجرح عمدی رانموده باتوجه 
به صدورقرار ضبط وجه الوثاقه بمبلغ سیصدمیلیون ریال که مقررگردیده پالک موصوف ارزیابی وسپس بفروش برسد که پالک ثبتی 
فوق مورد ارزیابی کارشناس محترم دادگستری قرارگرفته لذا بارعایت شرایط مزایده بفروش میرسد متقاضیان خرید مال می توانند 
به اجرای احکام کیفری مراجعه وپیشنهاد خودرابرای خرید مال مورد مزایده ارایه نمایند وبرنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
را ازقیمت پایه )کارشناسی شده توسط کارشناس( ارایه وقبول نماید)توصیف اموال(1-6دانگ عرصه واعیان 1قطعه که درآن احداث 
بنا شده بمساحت105مترمربع بنام غالمرضا مهدی آبادی ف حسین بنشانی شهرمزرعه کتول خ فرهنگ9بن بست دوم منزل شخصی 
به حدود اربعه شمال به کوچه مهدیه شرق دیواریست به ساختمان نیمه سازمهدیه جنوب دیواریست به متصرفی محمود فندرسکی 
وغرب به متصرفی مهدی اکبری محدود ومتصل میباش�د واعیان پالک فوق1دستگاه س�اختمان 2طبقه بمساحت100مترمربع باسازه 
آجر وس�یمان وس�قف خرپا با پوشش ایرانیت وفاقد نمای ساختمان ودارای امتیازات آب –برق مشترک وگازمستقل میباشد والنهایه 
ب�ا درنظرگرفتن کلیه جوانب ارزش6دانگ عرصه واعیان و متعلقات آن مبلغ375/000/000ریال برآورد وارزیابی میگردد زمان مزایده 
روزیکش�نبه مورخ 1397/10/23س�اعت 10الی11مکان مزایده اجرای احکام کیفری دادگس�تری شهرس�تان علی آباد کتول )شرایط 
مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارشناس تعیین گردیده ش�روع وبرنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ رادرجلسه مزایده 
قبول نماید2-برنده میبایس�ت 10درصد مبلغ پیشنهادی رانقدا" وفی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز والباقی را حداکثر 
ظرف یکماه ازتاریخ جلس�ه مزایده واریزنماید واال وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی س�پرده واریزی 10درصد پس ازکسرهزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد3-کلیه هزینه های نقل وانتقال ملک اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد4-

مطابق مواد 142و143قانون اشعاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد میبایست ظرف1هفته ازتاریخ مزایده تقدیم شود وتحویل 
مل�ک پ�س ازتایید صحت جریان مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواه�د بود درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا 

مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد  تودیع خواهد شد. 
575-مدیرواحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقالب علی آبادکتول-گیلک

آگهی مزایده مال منقول- نوبت اول 
   درپرونده کالس�ه970319/اجرایی ش�ورا مطرح دراجرای احکام مدنی دادگس�تری علی آباد کتول محکوم علیه حسین هدایتی ف راهب 
محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ23/550/000ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام خس�ارات متعلقه قانونی درحق دوس�ت علی مالش�اهی ف 
اکبروهزینه اجرا بمبلغ1/160/000ریال بابت هزینه اجرا که جهت اس�تیفای محکوم به وهزینه اجرا اموالی با مش�خصاتی که درادامه خواهد 
آمد)تعرفه شده ازسوی شخص محکوم علیه(جهت تادیه دین محکوم علیه توقیف وبارعایت شرایط مزایده بفروش میرسد)مشخصات مال 
توقیفی(یک دس�ت مبل سلطنتی 7نفره شتری رنگ مس�تعمل که به ارزش37/000/000ریال معادل مبلغ سه میلیون وهفتصد هزار تومان 
توسط کارشناس ارزیابی گردیده است زمان ومکان مزایده زمان مزایده روزدوشنبه مورخه 1397/10/24ساعت11الی12مکان مزایده: اجرای 
احکام مدنی دادگستری علی آباد کتول شرایط مزایده 1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است 
که باالترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید متقاضیان خرید میتوانند درمدت5روزقبل ازروزی که برای مورد مزایده تعیین شده ازاموال 
بازدی�د نمایند لذا جهت هماهنگی های الزم درمدت مذکوربه دایره اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند2-برنده مزایده میبایس�ت10درصد 
مبلغ پیش�نهادی را نقدا” وفی المجلس بحساب سپرده دادگستری واریز والباقی را حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ جلسه مزایده واریز نماید؛ 
واالوفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده واریزی10درصد پس ازکسرهزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد3-تسلیم مال فقط 
بعد ازپرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت4-مطابق ماده 136قانون اشعاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد میبایست ظرف 
1هفته ازتاریخ مزایده تقدیم شود وتسلیم مال پس ازانقضای مهلت مذکوریا بعد ازاتخاذ تصمیم ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه درصورت 
وصول شکایت خواهد بود؛درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه باخریدارندارد وفقط مبلغ سپرده 10درصد تودیع 

خواهد شد.
567- اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان علی آباد کتول

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
  درپرونده کالسه970461/ش�عبه اجرای احکام مدنی ش�عبه اول اجرای احکام مدنی  دادگس�تری آزادش�هر محکوم له رضا احمدی 
بطرفی�ت حس�نعلی نورزهی لذا اجرای اح�کام درنظردارد ملک موردکارشناس�ی بمس�احت8000مترمربع واقع درروس�تای مرزبان 
چهارجنگل که توسط کارشناس ارزیابی گردیده است ازطریق مزایده بفروش برساند)2سهم مربوط به محکوم علیه حسنعلی نورزهی 
میباش�د(6دانگ 1قطع�ه زمین زراعی دیم بمس�احت8000مترمربع واقع درقری�ه مرزبان جهارجنگل انتهای ج�اده صحرایی ازپالک 
ثبتی12واقع در بخش8حوزه ثبتی آزادش�هر که فاقد س�ند مالکیت میباشد ودارای قولنامه دستارمی سال1382میباشد حدود اربعه 
طبق قولنامه ارائه ش�ده شماال وصل به زمین بذرافش�ان وشرقا به زمین حاجی نوروز بذرافشان وازغرب به جنگل وازجنوب به زمین 
گلچین محدود ومحصور میباش�د درملک مذکور در روز بازدید حدودا4000 مترمربع کلزا درس�ال جاری کشت شده ودرمرحله جوانه 
زنی بود و4000مترمربع که برروی ش�یب قراردارد در آن اکالیپتوس کش�ت شده زمین مذکور دارای شیب بیش از30 درصد بوده ومرز 
وس�امان با مالک مجاور درطبیعت مشخص نبوده وبرابر تعرفه مالک موصوف انجام گرفته است وبرابر اظهارات وی ازکل6دانگ ملک 
که درطبیعت بصورت یکپارچه میباشد2س�هم مربوط به نورزهی و1س�هم بغیر)گلچین( میباشد توضیحا4دانگ از6دانگ لذا با توجه 
به موارد مذکور همچنین بادرنظر گرفتن مس�احت ملک مورد نظر وکشت کلزا وزراعت چوب)اکالیپتوس(وموقعیت مکانی ملک عرف 
محل من حیث المجموع650/000/000ریال معادل ش�صت وپنج میلیون تومان برآورد میگردد مقررگردید ملک موصوف درروزش�نبه 
1397/10/22س�اعت11صبح از طریق مزایده درمحل دادگس�تری آزادش�هربفروش برس�د قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه 
کس�انی که باالترین قیمت را پیش�نهاد نمایند فروخته خواهد ش�د ده درصد مبلغ پیش�نهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت 
ونامبرده مکلف اس�ت حداکثر تایکماه نس�بت بپرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیراینصورت پس ازکس�رهزینه مزایده 
ده درص�د اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد ش�د طالبین درصورت تمایل میتوانن�د پنج روزقبل ازموعد مزایده به این 

اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شودضمنا یک نسخه ازآگهی مزایده درتابلو اعالنات الصاق میگردد.
584-معاون قضائی دادگستری آزادشهر-حسینی فر

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
آقای علی محمد باس�ره فرزند ش�یرزاد دارای شناس�نامه شماره 45 بشرح دادخواست به کالس�ه 697/97 حقوقی از این شورا درخواست 
صدور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که شادروان شیرزاد باسره فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 617 در تاریخ 
1357/6/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیت گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراست به: 1- علی محمد باسره متولد 1336 به شماره 
شناسنامه 45 صادره از دهلران پسر متوفی 2- امان اهلل باسره متولد 1340 به شماره شناسنامه 1849 صادره از دهلران پسر متوفی 3- قاسم 
باسره متولد 1348 به شماره شناسنامه 4173 صادره از دهلران پسرمتوفی 4- یاراله باسره متولد 1357 به شماره شناسنامه 43 صادره از 
دهلران پسرمتوفی 5- رضا باسره متولد 1334به شماره شناسنامه 23 صادره از دهلران پسر متوفی 6- خیریه باسره متولد 1344 به شماره 
شناسنامه 4170 صادره از دهلران دختر متوفی 7- فخریه باسره متولد 1346 به شماره شناسنامه 4172 صادره از دهلران دختر متوفی 8- 
بدریه باسره متولد 1345 به شماره شناسنامه 4171 صادره از دهلران دختر متوفی 9-خدیجه باسره متولد 1350 به شماره شناسنامه 4174 
صادره از دهلران دختر متوفی 10- مریم باسره متولد 1357 به شماره شناسنامه 44 صادره از دهلران دخترمتوفی 11- بیکش باسره متولد 
1329 به شماره شناسنامه 1479 صادره از دهلران دختر متوفی 12- منیجه باسره متولد 1330 به شماره شناسنامه 1949 صادره از دهلران 
دختر متوفی 13- حمیده باس�ره متولد 1339 به ش�ماره شناس�نامه 1947 صادره از دهلران دختر متوفی 14- نصرت باسره متولد 1331 به 
شماره شناسنامه 1480 صادره از دهلران دختر متوفی 15-نجیمه باسره متولد 1342 به شماره شناسنامه 1850 صادره از دهلران دخترمتوفی 
16- شاهینه جام تیر متولد 1319 به شماره شناسنامه 47 صادره از دهلران همسر متوفی والغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق 
متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد و یا 

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

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
خانم شهربانو پیرمحمدی  فرزند محمد کرم  دارای شناسنامه شماره 628 بشرح دادخواست به کالسه 699/97 حقوقی از این شورا درخواست 
صدور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن جلیزی فرزند جشنی به شناسنامه شماره 2636 در تاریخ 
1397/3/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیت گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراست به: 1- شهربانو پیرمحمدی  متولد 1334 به 
شماره شناسنامه 628 صادره از آبدانان همسر متوفی 2- حسن جلیزی  متولد 1362 به شماره شناسنامه 776 صادره از آبدانان  پسر متوفی 
3- هاش�م جلیزی  متولد 1358 به ش�ماره شناسنامه 76 صادره از آبدانان  پسرمتوفی 4- جمعه جلیزی  متولد 1358 به شماره شناسنامه 
75موالید  صادره از آبدانان  پسرمتوفی 5- محمد جلیزی  متولد 1367به شماره شناسنامه 65 صادره از آبدانان  پسر متوفی 6- علی جلیزی 
متولد 1369 به شماره شناسنامه 4540031325 صادره از آبدانان پسر متوفی 7-فاطمه جلیزی  متولد1363  به شماره شناسنامه 18 صادره 
از آبدانان دختر متوفی 8- زینب جلیزی  متولد 1365 به شماره شناسنامه 285 صادره از آبدانان دخترمتوفی والغیر می باشند و به غیر از 
وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 

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

5- دادنامه
شماره پرونده : 951256 تاریخ رسیدگی : 1396/2/31 شماره دادنامه: -- مرجع رسیدگی : شورای حل اختالف شعبه شماره 12 کرمان خواهان 
: علی رضوانی فرزند حسین به آدرس کرمان خیابان جهاد کوچه 79 سمت چپ درب دوم خوانده : رضا سعادتی فرزند اکبر به آدرس کرمان 
خیابان س�لمان فارس�ی کوچه – پالک – خواسته : مطالبه مبلغ 45000000 ریال بابت یکفقره چک به شماره 804920- 92/12/25 گردشکار 
: خواهان دادخواس�تی به خواس�ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر مالحظه می گردد اعضای ش�ورا نظریه مش�ورتی خود را کتبا اعالم داش�ته، لذا با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان به 
طرفیت خوانده به خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال بابت یک فقره چک 804920- 92/12/25 شورا با توجه به مدارک ارائه شده توسط 
خواهان و وجود رسید مذکور که نشانه طلبکار بودن خواهان است و خوانده در جلسه دادرسی حاضر و هیچ گونه دلیل و مدرکی که موید 
برائت ذمه خود باشد را به شورا ارائه نموده، لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/410/000 ریال هزینه دادرس�ی و مبلغ ---- ریال حق 
الوکاله وکیل و خس�ارات تاخیر تادیه از زمان صدور چک توس�ط اجرای احکام محاسبه و در حق خواهان صادرو  اعالم می دراد رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل دادخواهی در همین شورا و پس از ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی 

دادگستری می باشد.
256 شورای حل اختالف شماره 12 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
آقای حس�ن شفیعی س�یمکی فرزند محمد دارای شناسنامه 2980361798 شرح دادخواست ش�ماره 707/1/97 مورخ 1397/9/21 
توضیح داده ش�ادروان محمد ش�فیعی سیمکی فرزند اکبر بشناسنامه 7 در تاریخ 92/7/16 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین 
الف�وت وی عبارتن�د از : 1- ربابه دهقان ان�اری فرزند حبیب اله و زهرا ش.ش 2 متولد 1331 صادره از کرمان همس�ر )زوجه( متوفی. 
2- حسن شفیعی سیمکی فرزند محمد و ربابه ش.ش 2980361798 متولد 1370 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- حسین شفیعی 
س�یمکی فرزند محمد و ربابه ش.ش 2 متولد 1355 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- مهدی ش�فیعی س�یمکی فرزند محمد و ربابه 
ش.ش 874 متول�د 1363 ص�ادره از کرم�ان فرزند متوفی. 5- عباس ش�فیعی س�یمکی فرزند محمد و رباب�ه ش.ش 2 متولد 1353 
صادره از کرمان فرند متوفی. 6- حمید ش�فیعی س�یمکی فرزند محمد و ربابه ش.ش 377 متولد 1360 صادره از کرمان فرزند متوفی. 
7- فاطمه شفیعی سیمکی فرزند محمد و ربابه ش.ش 3261 متولد 1358 صادره از کرمان فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت 
یک ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد 

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

7- دادنامه
پرونده کالسه 9609983410100527 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره خواهان : خانم رزا افشار فرزند 
علیرضا به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان 17 شهریور – کوچه 35- ده متری یاسر کوچه مهرگان درب اول 
سمت چپ خوانده : خانم مطهره فرامرزپور دارزینی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان خواسته ها : الزام به تنظیم سند خودرو 2- اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم رزا افشار به طرفیت 
خانم مطهره فرامرزپور دارزینی به خواسته الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند رسمی یکدستگاه کامیون کشنده اسکانیا R -420 شماره 
انتظامی 97 ع 639 ایران 33 مقوم به دو میلیارد ریال بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده – عدم حضور خواهان 
در جلسه رسیدگی به اعسار و عدم کفایت استشهادیه ضمیمه دادخواست- دعوی اعسار غیرثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده 
504 و مواد 506 و 507 و 241 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب حکم بر بطالن دعوی اعسار خواهان صادر واعالم می 

گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظرا ستان کرمان می باشد.
1768 م/الف شعبه اول دادگاه حقوقی کرمان

آگهی احضار متهم 
 در اجرای ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 در پرونده کالسه 9709988323200394  دادیاری دادسرای  عمومی 
و انقالب  کرمانش�اه آقای جعفر کماسی فرزند اسمعیل به اتهام س�رقت تعزیری خودرو پراید به شماره انتظامی 341ج62 ایران 21 موضوع  
شکایت  حمید الله بیگی  فرزند حسن تحت تعقیب قرار دارند. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایشان  و عدم  ا مکان ابالغ ا حضاریه و 
عدم  دسترسی به آنها مراتب یکنوبت در روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه مار الذکر    جهت پاسخگویی به اتهام خویش 

حاضر شوند   در صورت عدم حضور  در مهلت مذکور  تصمیم الزم گرفته خواهد شد. 
1051  دادیار شعبه 12 دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
 نظر به اینکه متهم  صمدبابا علی به اتهام   ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع ش�کایت فاطمه خزایی از طرف  این ش�عبه دادس�رای   عمومی 
و انقالب  کرمانش�اه به ش�ماره پرونده 970998832260089 و کالسه بایگانی 970715  تحت تعقیب است  و ابالغ اخطاریه به ایشان ممکن 
نگردیده بدینوسیله  در اجرای ماده 174  قانون آئین دادرسی  امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار  
آگهی در شعبه ششم دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان  کرمانشاه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند  در صورت عدم 

حضور  پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی   تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
1052 مدیر دفتر شعبه  ششم دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
 نظر به اینکه متهم  حمید حقیقی به اتهام تخریب  عمدی و توهین از طرف  این شعبه دادسرای   عمومی و انقالب  کرمانشاه به شماره پرونده 
97009988322600128  و کالسه بایگانی 970759 تحت تعقیب است  و ابالغ اخطاریه به ایشان ممکن نگردیده بدینوسیله  در اجرای ماده 
174  قانون آئین دادرسی  امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار  آگهی در شعبه ششم دادیاری 
دادس�رای  عمومی و انقالب  شهرس�تان  کرمانشاه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند  در صورت عدم حضور  پس از یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی   تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
1053 مدیر دفتر شعبه  ششم دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
 نظر به اینکه متهم   خسرو صادقی به اتهام  تخریب عمدی موضوع  شکایت  علی  اکبر شادرام از طرف  این شعبه دادسرای   عمومی و انقالب  
کرمانش�اه به شماره پرونده 9709988604200113  و کالسه بایگانی 970572 تحت تعقیب است  و ابالغ اخطاریه به ایشان ممکن نگردیده 
بدینوسیله  در اجرای ماده 174  قانون آئین دادرسی  امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار  آگهی 
در ش�عبه شش�م دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان  کرمانشاه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند  در صورت عدم 

حضور  پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی   تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
1054 مدیر دفتر شعبه  ششم دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه 

 اخطاریه
نام اخطار شونده:1-سیدجالل هاشمی 2- حمید شمشیری قلعه زو  به نشانی:هر دو مجهول المکان محل حضور:حوزه 11 شورای حل اختالف 

شهرستان بهارستان  وقت حضوور:97/11/7         ساعت 15:45 علت حضور:وقت رسیدگی
                                                 شورای حل اختالف شعبه 11 شهرستان بهارستان م الف/211   

          گواهی انحصار وراثت
اقای رضا رضائی ایمان به ش ش 440 به ش�رح دادخواس�ت به کالسه پرونده 775/9/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده شده که شادروان ابراهیمعلی  رضائی ایمان به ش ش 2 در تاریخ 1397/7/22 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین 
الفوت وی عبارتند از : 1-رضا رضایی ایمان ش ش 440 تاریخ تولد 60/01/22 محل تولد رزن نسبت با متوفی:فرزند 2-علی رضائی ایمان ش ش 
17 تاریخ تولد 62/10/7 محل تولد رزن نسبت با متوفی:فرزند 3- صغری رضائی ایمان ش ش 26 تاریخ تولد 65/2/2 محل تولد رزن نسبت با 
متوفی:فرزند 4- احمد رضائی ایمان ش ش 3980000095 تاریخ تولد 67/9/28 محل تولد رزن نسبت با متوفی:فرزند  5- سهیال رضائی ایمان 
ش ش 0017396182 تاریخ تولد 73/4/16 محل تولد تهران نس�بت با متوفی:فرزند 6-نعمت اله رضائی ایمان ش ش 5560484717 تاریخ 
تولد 76/8/23 محل تولد تهران  نس�بت با متوفی:فرزند 7-مه لقا زهری ش�فیع ش ش 3990202243 تاریخ تولد 39/6/10 محل تولد رزن 
نسبت با متوفی:همسر  پس از انجام تشریفات قانونی و یک نوبت نشر آگهی در روز نامه های کثیراالنشتر و وصول هرگونه الیحه یا اعتراض و 
یا ارائه وصیت نامه سری با توجه به اصالحیه جدید قانون مالیات های مستقیم و حذف ملده 31 گواهی تسلیم اظهار نامه ارث از تاریخ 95/1/1 
حسب اظهارات خواهان دارایی نامبرده بیشتر از سی میلیون ریال میباشد سرانجام در تاریخ و پس از مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه 
درگذشته فوق منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق 

میگیرد بین وراث به شرح ذیل تقسیم میشود. اعتبار قانونی این گواهینمانه از حیث مبلغ نامحدود میباشد.
    قیاسی-قاضی شورای حل اختالف شعبه 9 شهرستان بهارستان م الف/212                  

    اخطاریه
نام اخطارشونده:1-عارف 2-رضا هر دو سروش به نشانی:مجهول المکان محل حضور:حوزه 9 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان وقت 

حضور:97/11/3 مورخ 15:45 علت حضور:جهت رسیدگی.
                                                         شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان م الف/213            

                                                                  اخطاریه
نام اخطارشونده:رضا فرهنگیان نام پدر : حسین مراد به نشانی:مجهول المکان محل حضور:حوزه 9 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 

وقت حضور:1397/11/3         ساعت:15:30 علت حضور:جهت رسیدگی.
                                               شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان م الف/214             

مزایده فروش اموال غیرمنقول نوبت دوم
بموجب اجرایئه کالس�ه 970279 اجرای احکام مدنی دادگس�تری ش�وط محکوم له هادی حیدری دیبکی فرزندولی تقاضای فروش اموال 
توقیفی ومعرفی شده ازسوی شخص ثالث درحق محکوم علیه صفرمحمودی فرزندالهوردی رابه شرح ذیل معادل مبلغ500000000ریال  بابت 
کل محکوم به ازطریق مزایده وانتشارآگهی روزنامه نموده به همین سبب این اجراپس ازطی مراحل قانونی وعدم پرداخت محکوم به توسط 
محکوم علیه قصددارددرمورخ 26/10/97ساعت11الی12درمحل اجرای ازطریق مزایده عمومی نوبت اول ملک توقیفی محکوم علیه رابه قیمت 
پایه کارشناسی به میزان 1067500000ریال به فروش برساندضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گرددمزایده دراولین روزاداری بعدازتعطیلی 
درهمان س�اعت ومکان برگزارخواهددش�د متقاضیان جهت بازدید اموال محل میتواند درمدت پنج روز قبل ازمزایده جهت هماهنگی به 
واحداجرامراجعه تااخروقت اداری روز قبل ازمزایده مبلغ 10درصدقیمت پایه رابه حساب سپرده دادگستری بشماره2171290134007نزدبانک 
ملی ش�وط واریزوقیمت پیش�نهادی رابه همراه اصل فیش بانکی درپاکت سربسته به قس�مت اجراتسلیم ورسیداخذنمایدبدیهی است به 
پیشنهادات مبهم وواصل شده بعد ازاتمام مهلت ترتیب اثزداده نخواهدشدحضورکلیه شرکت کنندگان درجلسه مزایده الزامی است ومورد 
مزایده به کسی فروخته خواهدشد که باالترین مبلغ راپیشنهادکندوکلیه هزینه مصروفه درآگهی به عهده خریدار میباشدبایستی بقیه بهای 
اموال راظرف یکماه ازتاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریزنمایددرصورت عدم پرداخت مابقی ثمن ظرف یکماه ازتاریخ مزایده 
باانصراف ازخریدمبلغ10 درصد واریزی پس از کسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشدخریدارحق هیچگونه اعتراض نخواهدداشت 
موردمزایده به نفردوم واگذارخواهدشد. مشخصات ملک یک قطعه زمین زراعی بدون حقابه به مساحت حدود 3050مترمربع باحدود اربعه 
شماال درحد جاده ترانزیت ماکوبه تبریز وجنوبا درحد زمین زراعی وراث اسدنژاد غربا درحد زمین زراعی پورعباس و شرقا درحد زمین زراعی 
یوسف زاده تحت مالکیت بایرتام پور عباس واقع در شوط سه راهی شوط باالترازنیروگاه برق قیمت هرمترمربع اززمین زراعی مورد نظر به 

مبلغ 350000ریال وباتوجه به مساحت کل ان که3050مترمربع میباشد به مبلغ 1067500000ریال میباشد.
3220-مدیردفترواحداجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوط

رونوشت آگهی حصر وراثت
محمدرضاحیدرنژادش�رامین دارای شناس�نامه شماره 1496 بش�رح دادخواست به کالس�ه 701168/از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حسین حیدرنژادشرامین بشناس�نامه 225 در تاریخ 97/8/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1-سمانه حیدرنژادشرامین فرزندمحمدرضافرزندمتوفی2.مروت باقرپورآذرشرامین فرزندعلی 
اصغرمادرمتوفی3.محمدرضاحیدرنژادشرامین فرزندعلی پدرمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 
قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
3445- رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه-شاه مرادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
علی عاش�قی دارای شناسنامه شماره 28 بش�رح دادخواست به کالسه 701169/از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان سمیراعاشقی بشناسنامه 1690151064 در تاریخ 97/8/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 
منحصر اس�ت به1-س�مانه حیدرنژادش�رامین فرزند حس�ین فرزندمتوفی2. اکرم قربانی ش�رامین فرزندقربان مادرمتوفی3.علی عاشقی 
فرزندحمداله پدرمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی 
یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
3444- رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه-شاه مرادی

دادنامه
پرونده کالسه9609984438700164شعبه101دادگاه کیفری دوشهرسردشت 101جزایی سابق تصمیم نهایی9709974438201495-شاکی 
اداره کل منابع طبیعی وابخیزداری اس�تان ا.غ بانمایندی ابراهیم معروفی فرزندمحمدبنشانی سردشت خ بریاجی اداره منابع طبیعی-متهم 
امیدکاوه بنش�انی پیرانشهر خ س�عدی ش�رقی –اتهام1.قطع و نابودی 50بوته گون2.تخریب3.تصرف عدوانی 2872مترمربع-رای دادگاه- 
درخصوص اتهام انتسابی به متهم امیدکاوه فرزندخضردایربرتخریب و تصرف عدوانی مساحت 2872مترمربع زمین مرتع از اراضی ملی روستای 
دیواالن ازطریق شخم زنی و نیزقطع 50بوته گون جنگلی موضوع کیفرخواست شماره 9710434438000218- 97/3/31 دادسرای سردشت 
ش�کایت ادراه منابع طبیعی وگزارش اعالمی مامورین اداره موصوف بعنوان ضابطین خاص صورتجلسه تنظیمی درمحل مبتنی برمشاهدات 
عینی مامورین وبامالحظه سایرمدارک ابرازی ومستندات پیوست حاکی ازسوابق اجرایی مقررات ماده56و2قانون حفاظت ازجنگلها ومراتع 
کش�وردرمحل باتوجه به دفاعیات متهم درمراحل تحقیقات او لیه توضیحات به شرح مندرج واینکه حسب ثماموریت مبادرت به زدن جاده 
میان برنظامی نموده است ازموضوع اراضی ملی بی اطالع بوده به لحاظ عدم احراز سو نیت مجرمانه وفقدان عنصرمعنوی جرم و عدم احراز 
بزه انتسابی علیه ایشان را ثابت نداشنته استنادا به مواد 4قانون ائین دادرسی کیفری 120قانون مجازات اسالمی 92 رای برائت ایشان راصادر 
واعالم میدارد درخصوص دعوی اداره منابع طبیعی به طرف متهم دایربررفع تصرف ومطالبه خسارت موضوع ضرروزیان وارده ناشی ازجرم فوق 
قلع و قمع احداثی واعاده به وضع سابق و ضبط اعیانی وجبران هزینه های دادرسی به داللت دادخواست تقدیمی ثودالیل مندرج ونیز مرتب 
فوق ومحتویات پرونده ونیز نحوه اظهارات خوانده نظربه کیفیت اقدامات وی به شرح گزارش ادراه خواهان نتیجه ورودخسارات به منابع ملی 
ونیز بالحاظ جمیع مستندات ونبود هرگونه مدار ک مالکیت ودفاع موثر ومستدل ازناحیه ایشان دعوی مطروحه راثبات وارددانسته استنادا به 
مواد1و2قانون مسئولیت مدنی 331و311و308قانون مدنی بلحاظ رای وحدت رویه شماره681-84/7/26هئیت عمومی دیوان عالی کشور حکم 
به محکومیت نامبرده بعالوه برفع تصرف ازمحل مشترکا به اتفاق خوانده دیگر پرونده کریم احمدی فرزنداغا به پرداخت مبلغ 32/976/000 
ریال بابت اصل خواسته درحق خواهان بعالوه قلع و قمع واعاده به وضعسابق محکوم مینماید درخصوص دعوی مطالبه هزینه دادرسی بامالحظه 
دادخواست وضمائم ان بلحاظ اینکه درپرونده اخیرودیگردعاوی اداره منابع طبیعی ابطال تمبرهزینه دادرسی صورت نمیگیردلذا دعوی دراین 
مورد بالموضوع بوده واردنیست فلذا حکم به بی حقی خواهان دراین خصوص راصارد واعالم میدارد رای صادره غیابی ظرف20روزپس ازابالغ 

واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازانقضا ظرف20روزدیگر قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان آ.غ است.
3446-رئیس شعبه101دادگاه کیفریدوشهرستان سردشت

مفقودی
شناسنامه مشخصات برگ سبز   خو دروی پیکان تیپ 1600 به رنگ سفید مدل 1381 به شماره پالک 
454ج45 ا یران 65  و ش�ماره  موتور 11158101820  و ش�ماره شاسی 81502159  مفقود و از در جه 

ا عتبار ساقط است. 
 10621

مفقودی
برگ سبز سواری سایپا SE  131 مدل 1396 به رنگ سفید روغنی به شماره پالک 283ج36- ایران 
75  و شماره موتور M13/5794830 و شماره شاسی NAS411100H3585350  مفقود و از   در جه 

اعتبار ساقط است. 
10622
آگهی ابالغ مفاد دادخواست و  ضمائم و وقت رسیدگی  به خوانده  مجهول المکان سپهر نیکپوری 

 خواهان بنام مارال اقتصاد به طرفیت  خوانده  بنام سپهر نیکپوری فرزند محمد مسعود دادخواستی به خواسته  طالق به درخواست زوجه 
تقاضای صدور  مجوز طالق زوجه به جهت تحقق شرط  ضمن سند و عسر و حرج موضوع مواد 1130  قانون مدنی تقدیم دادگستری  نموده 
که به شعبه اول دادگاه عمومی بهبهان ارجاع و به کالسه 9709986138100506  ثبت و  برای مورخه 1397/11/30  سا عت 9 وقت رسیدگی 
تعیین شده است. با عنایت به تقاضای  خواهان  و دستور دادگاه مفاد دادخواست  و ضمائم وفق ماده 73  قانون آئین دادرسی  دادگاه های  
عمومی و انقالب در  امور مدنی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی تا خوانده  در وقت مقرر جهت رسیدگی  و جهت 
آوردن شهود خواهان   در مورد عسر و حرج  حاضر شود یا آدرس خود را کتبا به دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بهبهان اعالم تا  نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم  برای خوانده   ارسال شود  در غیر اینصورت دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم   می نماید. 
462 مدیر  دفتر  شعبه ا ول دادگاه  عمومی حقوقی بهبهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
  خواه�ان آقای مس�عود برخورداری  برواتی فرزند مرتضی دادخواس�تی  به طرفیت خواندگان  1. مهناز گ�وری فرزند  غالمرضا  2. فر حناز  
گ�وری فرزن�د  غالمرضا 3.  امید گوری فرزند  غالمرض�ا 4.  معصومه گوری فرزند غالمرضا 5.  میترا گ�وری فرزند غالمرضا 6. خانم گنجی 
حمزه فرزند نورمحمد 7.  بی بی  ملکه خو اجویی فرزند  گرام 8. علیرضا گوری فرزند غالمرضا به خواس�ته  الزام به تنظیم س�ند ششدانگ  
ملک مس�کونی به ش�ماره پالک 3130  بخش 29 کرمان واقع در کمربندی  مهداب مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
97099834229100546    شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان بم ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/30 ساعت 11:00 
تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 1. میترا  گوری 
فرزند  غالمرضا 2 . خانم گنجی  حمزه فرزند نورمحمد  3. بی بی  ملکه خواجویی  فرزند گرام   و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
10617 شعبه ا ول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بم 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
 کالسه پرونده: 9609984545200965  بدینوسیله در  اجرای مقررات  ماده 180 قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در  امور 
کیفری به متهم  یحیی گوهری فرزند نصرت به علت معلوم نبودن محل  اقامت یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  ابالغ می گردد 
که راس ساعت 12:30  مورخه 97/10/30  جهت رسیدگی  به اتهامش  دایر بر تضییع وجوه و اموال دولتی با حق داشتن وکیل در پرونده کالسه 

9609984545200965  در دادگاه عمومی جعفراباد حاضر شوند. 
1099925  رئیس شعبه  اول دادگاه عمومی بخش جعفرآباد – جلیلی فرد 

آگهی احضار متهم 
 بدینوسیله به آقای علی  احمد کهراری فرزند اسماعیل مجهول المکان ابالغ می گردد حسب شکایت اولیاء دم مرحوم سیروس  کهراری در 
پرونده کالسه   شماره 960108  به اتهام معاونت در قتل مرحوم سیروس کهراری   جهت دفاع از خود و شرکت در جلسه رسیدگی  در مورخه 
1397/12/1 ساعت 10 صبح در شعبه سوم دادگاه  کیفری یک استان کرمانشاه  حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی   و 

حکم مقتضی صادر  خو اهد نمود.  تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/8
1879 رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه 

آگهی 
در اجرای ماده 174  قانون آئین دادرس�ی دادگاه  های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1392 به آقای ا حمد حش�متی پور درگاهی 
فرزند زمان دائر بر  سرقت تعزیری متهم پرونده کالسه 970656 تحت تعقیب این دادگاه می باشد لذا به  نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 
رسیدگی به تاریخ 1397/11/09 راس ساعت   9 صبح با در  دست داشتن  شماره پالک مذکور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در 

صورت عدم حضور  مطابق مقررات دادگاه  غیابا اتخاذ تصمیم می نماید. 
1877 منشی شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهرستان  کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
  بدینوس�یله به آقای پوریا ایزدی فرزند صادق مجهول المکان  ابالغ می گردد با توجه به کیفرخواس�ت صادره از دادسرای عمومی و انقالب  
کرمانشاه  در پرونده کالسه بایگانی شماره 970549 به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی  و تهدید جهت دفا ع از خود و شرکت در جلسه رسیدگی  
تاریخ 97/11/6 ساعت 8 صبح در شعبه 106 دادگاه کیفری دو  کرمانشاه   حاضر شوید  در صورت عدم حضور  دادگاه غیابا رسیدگی  و حکم 

مقتضی صادر خواهد نمود. 
1873 رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری 2  شهرستان کرمانشاه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 شکایت فرزاد براتی مسگره  و غیره بر علیه پوریا صفری وینه  به اتهام  معاونت در حمل کلت  کمری  غیره طرح که به این شعبه ارجاع و 
به ش�ماره پرونده کالس�ه 9609988315200569  شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر  کرمانشاه 104 جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/14 س�اعت 08:00 تعیین  که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
1914  مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری  دو شهر کرمانشاه )104 جزایی سابق(
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای پوریا احمدی فرزند ابراهیم و مجتبی  

مالمیر  فرزند  محمدرضا 
 خواهان  دادخواستی به طرفیت خوانده   آقای فریبرز سبزی و خانم بتول سلیمی  به خواسته دو فقره سرقت تعزیری  مشدد از مجتبی  مالمیر 
و تحصیل مال مس�روقه از پوریا احمدی مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609988316200645   شعبه 107 دادگاه 
کیفری  دو ش�هر کرمانش�اه 107  جزایی سابق ثبت و  وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/7 ساعت 10:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1908 مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری  دو شهر  کرمانشاه )107 جزایی سابق( 

آگهی مزایده غیر منقول نوبت اول 
دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری شیروان در نظر دارد نسبت به مزایده  یک دستگاه تزریق پالستیک  نیمه اتوماتیک  
دورنگ دبه زنی  واقع در روستای اسالم آباد پشت کارخانه قند شیروان  و مشخصات دستگاه به شرح ذیل می باشد  اوال اگر دستگاه  فوق 
آماده بکار گردد )در زمان بازدید تست  به دلیل غیر فعال بودن ددستگاه فراهم نبود ( سیستم های برقی و هیدرولیک  سالم و اماده بکار باشند  
ارزش دستگاه دویست و پنجاه میلیون ریال براورد می گردد  ثانیا با شرایط فعلی و بدون تست سیستم برق و هیدرولیک و اورهال دستگاه و 
اصطالحا  کلید خاموش قیمت دستگاه  به مبلغ 150/000/000 ریال )معادل پانزده میلیون تومان(  توسط کارشناس بازدید و ارزیابی شده است  
و در خصوص پرونده کالسه 961250 اجرای احکام مدنی شیروان  محکوم علیه علی رزاقی  در حضور نماینده دادستان  و دادورز اجرای احکام 
مدنی شورا مزایده و بفروش برساند مورد مزایده از قیمت کارشناسی مذکور شروع  و به فرد یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 

واگذار خواهد شد در ضمن  هزینه نقل و انتقال  به عهده خریدار می باشد.
مکان مزایده : دادگستری شیروان – دفتر اجرای  احکام مدنی شورا 

زمان مزایده : پنج شنبه  1397/10/20 ساعت 11 الی 12 ظهر زمان انتشار : 1397/09/27 
طالبین خرید می توانند جهت بازدید  در مدت 5 روز قبل از موعد مزایده  از مال مورد مزایده  با مراجعه به این اجرا  معرفی نامه اخذ نمایند 

ضمنا برنده مزایده بایس�تی  10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان س�پرده به دایراه اجرا تس�لیم نماید  و مابقی را ظرف یک 
ماه پرداخت نماید .16

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری شیروان 
آگهی مفقودی 

برگه سبز خودروی پژو 206 ، سفید روغنی ،  بنزینی مدل 1389 به شماره پالک ایران 36-821 ب 
38  به ش�ماره موتور 14189041883و شماره شاسی NAAP03ED5BJ148227 متعلق به آقای 

حجت اله طالب زاده  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بجنورد

آگهی مزایده: نوبت اول
در خصوص پرونده 975089/ 30 اجرایی محکوم علیه محمد محمدیان فرزند غالم رضا محکوم اس�ت به پرداخت به مبلغ 129/479/590 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق محکوم له فاطمه محمدیان فرزند غالمرضا و چون نامبرده در موعد مقرر نسبت به پرداخت 
محکوم به هیچ اقدامی ننموده و حس�ب تقاضای محکوم علیه از اموال به ش�رح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
285/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. و پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در مورخه  دو شنبه 1397/10/17 از ساعت 
08:30 الی 09:00 صبح از طریق مزایده حضوری نوبت اول در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف بجنورد به فروش برسد. بنابراین 
متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل 
از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمناً مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده  
درصد10 قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه 

وصول نشود؛ پس از کسر هزینه های مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد%
مش�خصات مورد توقیف: یک دس�تگاه پژو پارس بشماره 339 ب 29 ایران 26 با شماره موتور 12488230826 و شماره شاسی 764894 با 

توجه به وضعبت ظاهری  و فنی  ارزش وسیله  به میزان 285/000/000  ریال براورد می گردد . 15
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بجنورد – حمیدی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به اقای فواد نواصر فرزند مالک خواهان  اقای / خانم  دادخواستی به طرفیت خوانده اقای فواد نواصر به خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به  شماره پرونده کالسه 9409986195800998 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز ) 20 حقوقی سابق (ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 06 / 11 / 1397 ساعت 30: 11 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود - نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی  در دادگاه حاضر گردد.
67 / 9 - مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز – فاطمه پناهی

آگهی مزایده
به موجب پرونده کالس�ه 970704 مطروحه در ش�عبه اجرای احکام کیفری دادس�رای عمومی و انقالب شهرستان مسجدسلیمان مبنی بر 
فروش پالک ثبتی 20856 / 1 باقیمانده ششدانگ یک باب خانه دو طبقه که حسب دستور دادیار این اجرا پالک ثبتی فوق توسط کارشناس 
رس�می دادگس�تری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است مقرر گردیده اس�ت ملک موصوف در روز دوشنبه مورخ 10 / 10 / 
1379 از س�اعت 00 : 13 الی 30 : 13 از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام کیفری دادس�را مس�جد س�لیمان واقع در باغ ملی – جنب اداره 
زندان – دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مسجدسلیمان به فروش میرسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تایک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد طالبین 
در صورت تمایل میتوانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود . مشخصات 
ملک : ششدانگ پالک ثبتی واقع در بخش یک ملکی آقای محمود مکوندی زاده فرزند منصور واقع در مسجدسلیمان – سی برنج روبروی 
مسجدابوالفضل العباس ) ع ( مشخصات ملک : دو واحد مسکونی یکی در طبقه هم کف و دیگری در طبقه اول با اسکلت فلزی و دیوارهای 
آجر و نمای و نمای پالس�تر و س�قف تیرآهن و آجر و سقف کاذب و شیروانی و کف سرامیک که هرواحد شامل یک اتاق خواب ) دارای کمد 
دیواری ( و پذیرایی ) تا ارتفاع یک متری سرامیک بدنه ( و آشپزخانه ) کف و بدنه سرامیک (  و سرویس بهداشتی ) کف و بدنه سرامیک ( 
و یک اشتراک آب و دو اشتراک برق میباشد. ارزش ملک : عرصه 85 / 52 متر مربع از قرار هر متری مربعی 000 / 500 / 3 ریال جمعا« 000 / 
975 / 184 ریال  - اعیان : 10 / 84 متر مربع از قرار متر مربعی 000 / 5000 / 6 ریال جمعا« 000 / 650 / 546 ریال ارزش اشتراکات 000 / 000 / 

60 ریال جمع کل ارزش ملک هفتصد و نود یک میلیون و شصد و بیست و پنج هزارریال 000 / 625 / 791 ریال  .
2857 -دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مسجدسلیمان – 

آگهی مزایده
به موجب پرونده کالسه 961045 مطروحه در شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مسجدسلیمان مبنی بر فروش 
پالک ثبتی 1/ 20051 که حسب دستور دادیار این اجرا پالک ثبتی فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف 
اجمالی گردیده است مقرر گردیده است ملک موصوف در روز یکشنبه مورخ 10 / 10 / 1379 از ساعت 00 : 12 الی 30 : 12 از طریق مزایده در 
دفتر اجرای احکام کیفری دادسرا مسجد سلیمان واقع در باغ ملی – جنب اداره زندان – دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مسجدسلیمان 
به فروش میرسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تایک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد طالبین در صورت تمایل میتوانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 
این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود . مشخصات ملک : ششدانگ پالک ثبتی واقع در بخش یک ملکی آقای 
علی خدری غریب وند فرزند هیبت اله واقع در مسجدسلیمان – بازار چشمه علی – باالی تپه مشخصات فنی ملک : مورد ارزیابی ملکی است 
مسکونی ششدانگ یکباب خانه که اعیانی آن قسمتی شامل دو باب اتاق دوره ای ساز یا قدمت اعیانی بیش از سی سال با مصالح و دیوارهای 
سنگ در همو سقف تیرآهن و آجر و پوشش کف بتن و پشت بام کاهگل و قسمتی دیگر شامل پذیرایی ) تا ارتفاع 80 درصدمتری سرامیک 
بدنه ( و آشپزخانه ) کف و بدنه سرامیک ( و یک باب اتاق با مصالح دیوارهای سنگ درهم و سقف تی ر آهن و آجر و پوشش کف موازییک 
و داخلی سفید کاری و پشت بام ایزو گام و سرویس بهداشتی و دارای اشتراکات آب و برق میباشد.ارزش ملک : عرصه 55 / 466 متر مربع 
جمعا« 000 / 955 / 46 ریال  - اعیانگ : قدیمی متر مربع جمعا« 000 / 000 / 84 ریال اعیان جدیدتر 81 متر جمعا« 000 / 700 / 137 ریال ارزش 

کل ملک: دویست و شصت و هشت میلیون و سیصد و پنجاه هزارریال 000 / 268/355 ریال
2858 -دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مسجدسلیمان –

آگهی حصر وراثت  
آقای: عبدالمحمد باوی شهرت : باوی نام پدر: عبود  بشناسنامه : 78 صادره از اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم 
و توضیح داده که پدرم مرحوم عبود شهرت : باوی بشناسنامه :313 صادره از اهواز در تاریخ 19 / 7/ 1397در شهرستان اهواز اقامتگاه دائم 
خویش فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی عبدالمحمد باوی فرزند عبود ش ش 78 صادره از اهواز 2 – علی باوی فرزند عبود ش ش 218 
صادره از اهواز 3 – سعید باوی فرزند عبود ش ش 1671 صادره اهواز4 – کمال باوی فرزند عبود ش ش 502 صادره از کارون ) اهواز ( 5 – فریده 
باوی فرزند عبود ش ش 1757241 – 174 صادره از اهواز 6 – سعیده باوی فرزند عبود ش ش 12781 صادره از اهواز  7 – عزیزه باوی فرزند 
عبود ش ش 1212 صادره از اهواز 8 – حمیده باوی فرزند عبود ش ش 2 صادره از اهواز ) فرزندان متوفی ( 9 – حکیم باوی فرزند عبید ش ش 
339 صادره از اهواز ) همسر متوفی (والغیر ورثه دیگری ندارد . اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت 

نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
 69 / 9 – شعبه 18شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 اهواز

آگهی مزایده مال منقول مرحله2
   درپرونده اجرایی970787/ ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی وبه موجب دادنامه شماره307/97شعبه11ش�ورای حل اختالف گرگان محکوم 
علیه امید نوروزی ف عباسعلی محکوم بپرداخت44/273900ریال بامحاسبه خسارت وهزینه دادرسی درحق محکوم له سید یاسر یزدانی 
ومبلغ2/245/013ریال درحق دولت محکوم وبدهکارمیباش�د وحس�ب درخواست محکوم له درجهت استیفای محکوم به مال ذیل توقیف 
وبمبلغ 85/000/000ریال مورد ارزیابی قرار گرفته است لذا اجرای احکام درنظر دارد پس ازانجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری با 
شرایط ذیل الذکر مال مورد مزایده را بفروش برساند متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال 
مورد مزایده شامل خودروی روا نوک مدادی متالیک بشماره پالک59-815د23دوگانه سوزشده دستی بنزین وگازشیشه ها سالم وشیشه جلو 
ترک دارد الستیک ها آج متوسط بمبلغ85/000/000ریال مورد ارزیابی قرار گرفته است زمان روزشنبه مورخ1397/10/08ساعت11الی12مکان 
گرگان شعبه2-اجرای احکام مدنی درشورا خ شهیدبهشتی نبش نوبخت)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده 
وزیرقیمت کارشناسی وعرف شروع وبرنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست کل 
مبلغ مورد خرید را نقدا پرداخت نماید3-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام 
مدنی انجام خواهد شد4-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف شده بازدید 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به مهدی قمه ساز 
   خواهان حمزه بزی دادخواس�تی بطرفیت خوانده مهدی قمه س�از فرزند داود به خواس�ته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره 
پرونده کالسه9709981720600672بایگانی970689 /شعبه6شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ11/02/ 1397ساعت10تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
630-مسئول دفترشعبه6شو رای حل اختالف گرگان-آذرسا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   درکالسه پرونده بشماره بایگانی97/0799شعبه8دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به آقایان محمد حسین حسین پور فرزند مصطفی وشعبانعلی 
شاهینی وفاطمه شاهینی اخطارمیگردد که مرتضی حسین زاده بجدنی فرزند رضا با وکالت علی منوچهری دادخواستی بطرفیت شما به خواسته 
اثبات مالکیت واثبات وقوع بیع به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی 
تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج میگردد تا خوانده دردفترشعبه8دادگاه حقوقی گرگان حاضر ونسخه ثانی دادخواست 

وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزسه شنبه مورخه11/09/ 1397ساعت10صبح تعیین شده است شرکت نمائید. 
636-رئیس شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-زاهدی

آگهی احضار متهم وابالغ وقت دادرسی
مطابق ماده 344قانون آیین دادرسی کیفری باانتشار این آگهی برای یکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار مرتضی اربابی فرزند کریم که 
بلحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به نامبرده ممکن نگردیده است احضارمیشود تا دروقت رسیدگی مورخ1397/10/30ساعت9دراین 
ش�عبه )106کیفری2 گرگان واقع در خیابان شهید بهش�تی روبروی مخابرات(حاضرشده وازاتهام منتسبه دایربه ایراد جرح عمدی با سالح 

سرد درپرونده بشماره106/970992-ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضور یاعدم اعالم عذرموجه دادگاه تصمیم مناسب اخذ مینماید.
635-مدیردفترشعبه106دادگاه کیفری2شهرستان گرگان-مرادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت غالمحسین غفاری کندری فرزند علی محمد بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالسه9709981720200

621بایگانی970706/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی محمد عفاری کندری دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-طاهره غفاری کندری ف علی محمد ش ش70فرزند متوفی2-

غالمحسین غفاری کندری ف غلی محمد ش ش68فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
638-مسئول دفترشعبه2شورای حل اختالف گرگان-درویشی قلی آباد

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت مریم عسگری فرزند مهدی بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالسه 9709981720200618بایگانی970703/
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان مهدی عس�گری دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-مریم عس�گری ف مهدی ش ش856فرزند متوفی2-مهسا عسگری ف مهدی ش ش 
1874فرزند متوفی3-مژان عسگری ف مهدی ش ش1884فرزند متوفی4-پرنیان عسگری ف مهدی ش ش2260149456فرزندمتوفی5-
پژمان عسگری ف مهدی ش ش2260272282فرزندمتوفی6-شهرام عسگری ف مهدی ش ش1781فرزند متوفی7-عفت رستمی ف مهدی 
ش ش265همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 

ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
634-مسئول دفترشعبه2شورای حل اختالف گرگان-درویشی قلی آباد

آگهی تغییرات شرکت سودا مهام ایرانیان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 521420 و شناسه ملی 14007341506 

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : به موضوع ش�رکت ) خرید و فروش انواع 
فلزات و آهن آالت رنگی و انواع ماشین آالت صنعتی و خرید و فروش 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،مشارکت ،سرمایه گذاری و عقد قرارداد 
با اش�خاص حقیقی و حقوق�ی داخلی و خارجی، تهی�ه و پخش انواع 
قطعات و ماشین آالت سبک و سنگین، تولید و پخش مواد شیمیایی 
مجاز مرتبط با صنایع، تامین ،تجهیز،توس�عه و بهسازی کارخانجات و 
مشارکت و سرمایه گذاری در قالب کنسرسیوم ،تهیه و تولید و پخش 
انواع دروغن، قیر، ایزوگام و مش�تقات نفتی مجاز در صورت لزوم پس 
از اخ�ذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیصالح ( الح�اق و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : 
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، صادقیه 
، خیابان شهید حمید اسدی خیابان ستارخان ، پالک 946 ، ساختمان 
زمرد ، طبقه اول ، واحد 1 کد پستی 1451879146 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )319344(
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی دهبید سنگ توس سهامی 

خاص به شماره ثبت 488888 و شناسه ملی 10380624839 
به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/04/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردی�د و حمیدرضا قم�ی نژاد )ش م1286948460 ( به س�مت مدیر 
تصفی�ه انتخاب ش�د آدرس محل تصفیه: ته�ران- فرمانیه – خیابان 
شهید سرلشکر منصور وطن پور شمالی – خیابان شهید دکتر لواسانی 

– پالک 118 – طبقه هشتم کد پستی 1937744663 می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )319366(

آگهی مزایده نوبت دوم
ش�عبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان سنندج آگهی 
مزایده مال منقول نوبت دوم به موجب پرونده کالس�ه 970754 اجرایی آقای 
برهان محمدی قصریان و آقای افشین حیدری و آقای وفا خلیلی محکوم است 
به پرداخت مبلغ 55/492/520 ریال وجه محکوم به در حق آقای دینه س�ید 
محمودی�ان و همچنین پرداخت مبلغ 2/774/626 ریال نیم عش�ر دولتی در 
ح�ق صندوق دولت. نظر به عدم پرداخت وجوه مذکور توس�ط محکوم علیها 
اموال)ش�ن و ماسه( که طبق نظر کارشناس به مبلغ 252/000/000 ریال قیمت 
گذاری گردیده در روز س�ه ش�نبه مورخ 1397/10/09 از ساعت 9 الی 10 و در 
مح�ل اجرای احکام ش�وراهای حل اختالف واقع در میدان آزادی س�نندج با 
حضور نماینده محترم دادس�رای عمومی و انقالب س�نندج و دادورز محترم 
اجرای احکام شوراها آقای زاهد عبدالملکی به مزایده گذاشته میشود طالبین 
میتوانن�د پنج روز قبل از روز مزایده با کس�ب مجوز از اج�رای احکام از مال 
مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پیش�نهادات خ�ود را کتبا در روز مزایده 
تس�لیم نمایند. برنده مزایده کس�ی خواهد بود که باالترین قیمت را اعالم و 
پرداخت نماید و بالفاصله مبلغ 10درصد از قیمت پیشنهادی به حساب سپرده 
دادگس�تری واریز نماید و حداکثر ظرف یک م�اه آتی ترتیب پرداخت مابقی 
ارزش پیشنهادی را به حساب دادگستری فراهم نماید بدیهی است وفق ماده 
129 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه 
بهای اموال را بپردازد س�پرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد.مش�خصات مال یا اموال به نش�انی جاده کامیاران کارخانه شن و 
ماسه میباشد.مشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل است:با توجه به بازدید 
به عمل آمده و برآورد احجام نخودی و بادامی موجود در کارگاه جمعا در حدود 
هزار و دویس�ت تن شن شامل نخودی و بادامی به ارزش هر تن 210/000 ریال 
روئیت گردید که جمع مبلغ ریالی  آن 252/000/000 ریال معادل بیست و پنج 
میلیون تومان برآورد می گردد. ضمنا یک نسخه از آگهی مزایده در محل ملک 

الصاق گردد.
شماره : 2/549� خ-قاضی شعبه اول اجرای احکام حقوقی شوراهای 
حل اختالف سنندج � هادی اهلل مرادی

حصروراثت
آقای حسین محمودی فرزند نصرت اله دارای شماره شناسنامه 975  به شرح دادخواست به کالسه 
970554 از این شورا درخواست  وگواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم 
صغری محمودی  به  شناسنامه  3  در تاریخ 1397/8/28 اقامتگاه دائمی خود روستای جالیر بدرود 
زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-    بتول محمودی  به ش.ش 679 به کد 
ملی 0620806095  به ت.ت 1339/2/4 مادر متوفی2-    حسین محمودی فرزند نصرت اله به ش.ش 
975 به کد ملی 0620809078 به ت.ت 1353/4/2 همسر متوفی3-    فرشته محمودی فرزند حسین 
ب�ه ش.ش - به کد ملی0610259660 به ت.ت 1376/5/9 فرزند متوفی4-    حدیث محمودی فرزند 
حس�ین به ش.ش - به کد 0610289497 ب�ه ت.ت 1378/2/20 فرزند متوفی5-    فاطمه محمودی 
فرزند حس�ین  به ش.ش - به کد ملی 0610383019 به ت.ت 1385/1/18 فرزند متوفی6-    نرجس 
محمودی فرزند حس�ین به ش.ش - به کد ملی 0610526839 ب�ه ت.ت 1394/5/22 فرزند متوفی 
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .19
3976قاضی شوراهای حل اختالف بخش زالیان

آگهی ابالغ دادنامه
 نظر به اینکه متهم ش�رکت کیمیا صنعت پیران به شناس�ه ملی 14005094710ش�ماره ثبت10050 تاریخ ثبت05/10/1394به 
مدیریت آقای عالءالدین کرباس�یان فرزند احمد به ش�ماره ملی 3731867745 ش.ش 128تاریخ تولد 22/02/1334 محل 
صدور سنندج در پرونده کالسه 139600123011000499 فعال”مجهول المکان از حیث اتهام قاچاق کاال )ضایعات آهن و قراضه 
اس�تیل( به موجب دادنامه شماره139700223011001311مورخه 12/07/1397نامبرده را غیابا”عالوه بر ضبط کاال به نفع دولت 
به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 15337478382 ریال و ممانعت از فعالیت ش�خص حقوقی بمدت دو س�ال محکوم گردیده، لذا در اجرای 
تبصره ذیل ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی به مشارالیه اب����الغ می گردد که ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار این آگهی، اعتراض خود را به شعبه ششم ویژه رسیدگی به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس واقع در چهارراه 
مطهری جنب دادس�رای عمومی و انقالب، اداره کل  تعزیرات حکومتی اس�تان هرمزگان اعالم و در غیر اینصورت پس از مضی مدت قانونی 

دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
علي خشنود - رئیس شعبه ششم بدوي تخلفات قاچاق کاال وارز تعزیرات حکومتی شهرستان 
بندرعباس

آگهی ابالغ دادنامه
نظربه اینکه متهم آقای عامل ساالر نوروزی رز فرزند غفار فعال” مجهول المکان از حیث اتهام تخلفات ارزی به موجب دادنامه 
ش�ماره 139700223005000381 مورخ 97/2/25 غیابا”صادر و به پرداخت 11.750.801.300 وون کره جنوبی به بانک شاکی و 
تعلیق کارت بازرگانی به مدت یکس�ال محکوم گردیده، لذا در اجرای تبصره ذیل ماده 302 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای 
عموم�ی و انق�الب در امور مدنی مفاد رأی به نامبرده ابالاغ می گردد. رأی صادره مطابق تبص�ره 2 ماده 406 ق آ د ک مصوب 
س�ال1392 ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی، در ش�عبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی بندرعباس واقع در چهارراه ش�هید مطهری، جنب 
دادسرای عمومی و انقالب، اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان میباشد. درغیر اینصورت پس از مضی مدت قانونی  دادنامه صادره 

به اجراء گذاشته خواهد شد .
محمد حبیبی فخر- رئیس شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس

مفقودی
جواز اسلحه ساچمه زنی یک لول ته پر به شماره بدنه 801257 مدل کوسه کالیبر 12 ساخت ایران به 
نام محمدعلی احمدی نام پدر اسماعیل شماره شناسنامه 78 متولد 1333 صادره از شاهرود مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
280-شاهرود

مفقودی
برگ سبزو سند محضری خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1382 سفید-روغنی به شماره 
ش�هربانی 96-812 ص 26 به ش�ماره موتور 524323 وشماره شاس�ی 1412282986954S مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
279-شاهرود

آگهی مزایده  و فروش اموال غیر منقول )بار اول( موضوع پرونده 950726 
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرائی   فوق محکوم علیه فریبرز ناصری  فرزند امیر محکوم به پرداخت 960/000/000 ریال به عنوان پیش قسط و  اقساط 
معوق  در حق محکوم له بانک مهر  اقتصاد  گردیده که از طرف شخص ثالث  )سری برمال(  ششدانگ یکباب ساختمان به آدرس دهدشت  کوی  جانبازان 
فرعی 4 به شماره پالک 31/1188 به مساحت 200   متر مربع  در دفتر ا مالک 19  در صفحه 346  بنام آقای سری برمال فرزند  خدمراد   به ثبت رسیده 
است  ملک تعرفه شده عبا رتست از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین خام  به مساحت دویست متر مربع واقع  در قطعه دو بخش شش  دهدشت که از بنیاد 
جانبازان و مس��تضعفان  اخذ گرفته ش��ده از پالک نهصد  هش��تاد و سه فرعی از سی و یک اصلی شماال بطول 20 متر شرقا 10 بطول  متر جنوبا بطول 20 
متر غربا بطول 10 متر  می باشد که قیمت ششدانگ آن طبق نظر کارشناس به مبلغ 1/100/000/000 ریال  ارزیابی و در قبال  بدهی محکوم علیه معرفی 
توقیف و در تاریخ 97/10/11 ساعت 10 صبح در محل وقوع به فروش می رسد. قیمت ملک به مبلغ مذکور طبق نظر کارشناس ا عالم گردیده ملک متعلق 
به شخصی می باشد که قیمتی متعارف را پیشنهاد نماید متقاضیان پنج )5 روز( قبل از تاریخ فوق الذکر می توانند ملک را به آدرس فوق را مشاهده نمایند. 
رئیس شعبه دوم  اجرای  مدنی دهدشت 

آگهی مناقصه عمومی 
تعاونی پشتیبانی شهرک غرب کوثر 2 در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 8 مورخ 97/9/5 هیات مدیره اجرای پروژه 
نقشه برداری )utm  دو فرکانسه ( چهار میخ و تحویل قطعات شهرک کوثر 2 به اعضا ء واقع در شهر قدیم هشتگرد را 
از طریق مناقصه عمومی به مهندسین دارای مجوز رسمی واگذار نماید.لذا مهندسین دارای صالحیت میتوانند  برای 
دریافت اوراق مناقصه تاپایان وقت اداری روزیکشنبه 97/10/2 به دفتر تعاونی مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا 
پایانوقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/10/5 به دفتر شرکت واقع در شهر قدیم هشتگرد خیابان امام امت بن بست 
یاس3 طبقه اول واحد1 تحویل نمایند.1-به پیشنهادهایی که بعد از تاریخ مقرر ارسال گردد و یا مخدوش و بدون مهر 
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.2-سایر شرایط شرکت در مناقصه در اوراق مناقصه قید گردیده است.3-تعاونی در 

رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.4- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
)متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های44232925-026- 09124656177 تماس حاصل نمایند (                                 
                                                                                                              مدیر عامل
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511/111آگهی 
درپرونده کالس�ه 970983  ش�عبه 632 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه شش مشهد غالمرضا رضائی  به اتهام توهین و ضرب و 
جرح عمدی  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به وی طبق  
ماده 174 قانون آئین دادرس�ي کیفري مراتب در روزنامه آگهي و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می ش�ود پس از انقضای مهلت مذکور 

تصمیم الزم گرفته خواهد شد رایگان
دادیار شعبه 632 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد

511/112آگهي  
درپرونده کالس�ه 604/960704 آقایان پرویز ناروئی فرزند حیدر 2-حس�ین چوپانیان اتهامات  سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقو  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي 
و انقالب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است ظرف مدت 30 روز در شعبه 604 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
مش�هد مجتمع قضایی ناحیه 6  واقع در بلوار وکیل آباد حاضر وازاتهام انتس�ابي دفاع نماید، درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي 

واتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد .رایگان
بازپرسی شعبه 604 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6  مشهد

511/113آگهی احضار متهم 
درپرونده کالس�ه 970760ش�عبه 608 بازپرس�ی  دادس�رای عمومی و انقالب ناحیه 6 مش�هد-آقای علی س�روش فرزند محمد به اتهام 
کالهبرداری موضوع ش�کایت خانم آس�یه دربانیان  تحت تعقیب مي باش�د و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ 
احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرس�ي کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهي و متهم ظرف 

مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شدرایگان 
بازپرسی  شعبه 608 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد

511/114آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 970858شعبه 608 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد-آقای اکبر نجاتی یزدی زاده فرزند براتعلی به اتهام 
انتقال مال غیر  موضوع شکایت محمد وحیدی شجری   تحت تعقیب مي باشد و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ 
احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرس�ي کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهي و متهم ظرف 

مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد رایگان
بازپرسی  شعبه 608 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد

511/115آگهی احضار متهم 
درپرونده کالس�ه 970529 آقای حمید ش�یخی برج قلعه فرزند علی اصغر  متهم اس�ت به سرقت گوشی آیفون  موضوع شکایت علیرضا 
ابراهیمیان  می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در روزنامه آگهي 
نامبرده مکلف است  ظرف 30 روز در شعبه 631 دادیاری واقع در دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6مشهد به آدرس:اول صدف-وکیل آباد 
43 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید ضمنا متهم می تواند وکیل به همراه خود در شعبه داشته باشد در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد رایگان 
دادیار شعبه 631 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد

511/116آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 971093 خانم معصومه شهرکی  به اتهام تحصیل مال مسروقه  با تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهي تا ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 
226 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب دادسرای ناحیه 2مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 
رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد به تجویز ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری حق داشتن یک نفر وکیل دادگستری را دارند 

.نتیجه عدم حضور جلب است. رایگان
دادیار شعبه 226 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد

511/117آگهي احضار متهم   
در پرونده کالسه 960501 بازپرسی آقای علی اصغر ثنایی به اتهام جرح عمدی با چاقو نسبت به براتعلی قدرتی نژاد  تحت تعقیب می باشد 
به واسطه  معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
آگهی نامبرده مکلف است  راس ساعت 10 صبح مورخه یکشنبه 1397/11/28  ساعت 9 صبح در شعبه903 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب  مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماینددر صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد رایگان
شعبه 903 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 9مشهد

511/118آگهی احضار متهم
در پرونده کالس�ه 215/970535-آقای حبیب درودی   به اتهام معاونت در س�رقت مقرون به آزار  تحت تعقیب می باشد به واسطه  معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه اگهی 
تا ظرف مدت سی روز  از تاریخ نشر آگهی در شعبه 215بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  ناحیه2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نماینددر صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید رایگان
شعبه 215 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2مشهد

511/119آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه :216/970973 آقای سامان صادق جالئیان شاندیزی به اتهام جعل و کالهبرداری تحت تعقیب می باشد  به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است ظرف مدت سی 
روز در ش�عبه 216 بازپرس�ی دادسرای عمومی و انقالب مشهد حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان 
بازپرسی شعبه216 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2مشهد

511/120آگهی احضار متهم
در پرونده کالس�ه 201/970397-متهم س�عید فتح الهی به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب می باشد به واسطه  معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه با هزینه دولت اگهی تا ظرف 
مدت سی روز  از تاریخ نشر آگهی در شعبه 201بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  ناحیه2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماینددر 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید رایگان
شعبه 201 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2مشهد

511/121آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 970026 شعبه 210 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد-آقای رضا زردادی  به موجب شکایت علی 
رحیم�ی فرزن�د حمیدرضا به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو تحت تعقیب مي باش�د و با توج�ه به معلوم نبودن محل اقامت 
وی و ع�دم ام�کان ابالغ احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرس�ي کیفري مرات�ب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهي و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد رایگان
بازپرسی  شعبه 210 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد

511/122آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه :216/970292 آقای سامان میرزا دوستی فرزند سیف الدین  به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی با موتور سیکلت 
تح�ت تعقیب می باش�د  به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامب�رده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی و نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز در شعبه 216 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مشهد حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان 
بازپرسی شعبه216 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2مشهد

511/123آگهی
در پرونده کالس�ه 204/971032-متهم آقای س�ید حسن بیضایی فرزند سید رضا   به اتهام اعالم خالف واقع در اعالم والیت  تحت 
تعقیب می باشد به واسطه  معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب در یکی از مطبوعات واجد ش�رایط آگهی نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز در ش�عبه204 بازپرسی 
دادس�رای ناحیه2 مش�هد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماینددر صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد شد رایگان
شعبه 204 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  ناحیه 2مشهد

511/124آگهي احضار متهم 
درپرونده کالس�ه 961410 /628  خانم شهربانو بازقندی فرزند ابوالقاس�م به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تحت تعقیب مي باشد 
به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 628 دادیاري دادسراي عمومي وانقالب ناحیه 6 مشهد 

حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، درصورت عدم حضوردروقت مقرررسیدگي و اظهار عقیده می گردد.رایگان
دادیاري شعبه 628 دادسراي عمومي وانقالب ناحیه 6مشهد 

511/125آگهي احضار متهم 
درپرونده کالسه 961414 /628  آقای رضا عباسی فرزند مرتضی به اتهام ترک انفاق فرزند مشترک  تحت تعقیب مي باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی تا ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 628 دادیاري دادسراي عمومي وانقالب ناحیه 6 مشهد حاضر و از 

اتهام انتسابي دفاع نماید، درصورت عدم حضوردروقت مقرررسیدگي و اظهار عقیده می گردد.رایگان
دادیاري شعبه 628 دادسراي عمومي وانقالب ناحیه 6مشهد 

511/126احضارمتهم
در پرونده کالس�ه 113/970867  آقای حس�ین ریگی به اتهام صدمه بدنی عمدی با چاقو  تحت تعقیب می باش�د به واس�طه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب در روزنامه اگهی و نامبرده مکلف اس�ت تا در 
تاریخ 97/11/9 راس س�اعت 11/30 صبح در ش�عبه113 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شدرایگان
مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه کیفری 2 مشهد 

511/127احضار متهم 
در پرونده کالس�ه 121/970946آقاي اسماعیل یوسفی فرزند حسین  به اتهام  ایراد صدمه عمدی به علت معلوم نبودن محل اقامت 
نامب�رده تحت تعقیب مي باش�د لذا به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس�ي دادگاههاي عموم�ي و انقالب در امور کیفري مراتب در 
روزنامه آگهي نامبرده مکلف است راس ساعت 8/30 صبح روز 1397/11/11 در شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد  حاضر و از اتهام 

انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/128احضارمتهم
در پرون�ده کالس�ه 113/970866  آقای علی اکبر محمدی  به اته�ام توهین-ترک انفاق-ایراد صدمه بدنی عمدی   تحت تعقیب می 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه اگهی و نامبرده 
مکلف است تا در تاریخ 97/11/8 راس ساعت 11/30 صبح در شعبه113 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شدرایگان
مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه کیفری 2 مشهد 

511/129احضارمتهم
در پرونده کالسه 113/970862  آقای 1-ابراهیم ارجونی 2-محمد ارجونی 3- رضا ارجونی 4-امید ارجونی 5-موسی ارجونی 6-صدیقه 
ارجونی  به اتهام تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب در روزنامه اگهی و نامبرده مکلف است تا در تاریخ 97/11/7 راس ساعت 11/30 صبح در شعبه113 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر 

و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شدرایگان
مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه کیفری 2 مشهد 

511/130آگهی احضار متهم
به این وس�یله برابر ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری به آقای مهدی بابایی فرزند حس�ن و خانم اعظم فرش�چی فرزند علی 
اش�رف   در پرونده کالس�ه 106/970590 به اتهام کالهبرداری رایانه ای  موضوع ش�کایت مس�عود صباحی و خانم اش�رف السادات 
موس�وی  ابالغ می گردد تا جهت دفاع از اتهام انتس�ابی خود در مورخ 97/12/11 س�اعت 12 صبح در ش�عبه 106 دادگاه کیفری دو 
مش�هد مس�تقر ر مجتمع قضایی عدالت نبش ش�یرودی 13حاضر و در غیر این صورت دادگاه به موضوع رس�یدگی و حکم مقتضی 

صادر خواهد نمود رایگان
رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دو مشهد

511/131آگهی احضار متهم
به این وس�یله برابر ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری به آقایان 1-علیرضا حسین زاده 2-الیاس حسین زاده  در پرونده کالسه 
106/971006 به اتهام ایراد و معاونت در صدمه بدنی عمدی   موضوع ش�کایت س�ید علی حس�ینی   ابالغ می گردد تا جهت دفاع از 
اتهام انتس�ابی خود در مورخ 97/12/11 س�اعت 9 صبح در شعبه 106 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر ر مجتمع قضایی عدالت نبش 

شیرودی 13حاضر و در غیر این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود رایگان
رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دو مشهد

511/132آگهی احضار متهم
به این وس�یله برابر ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری به آقایان 1-امیر حس�ین بابکان فرزند منصور 2-محمد رضا محمد پور 
فرزند امیر 3-نیما کالنتری فرزند حمید 4-رضا محمدی فرزند حمید رضا در پرونده کالسه 106/971019 به اتهام مشارکت در ایراد 
صدمه بدنی عمدی  موضوع شکایت آقای محمد حسین قانع عباس نژاد ابالغ می گردد تا جهت دفاع از اتهام انتسابی خود در مورخ 
97/10/29 س�اعت 11 صبح در ش�عبه 106 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر ر مجتمع قضایی عدالت نبش شیرودی 13حاضر و در غیر 

این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود رایگان
رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دو مشهد

511/133آگهي احضارمتهم 
درپرونده کالسه 111/970850آقاي علیرضا پور اعتصام فرزند حسین )فاقد مشخصات بیشتر(به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین به 
علت معلوم نبودن محل اقامت نامبرده تحت تعقیب می باشد لذا  به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور 
کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است راس ساعت 9/30صبح روز 97/11/6 در شعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد  حاضروازاتهام 

انتسابي دفاع نماید، درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد رایگان
مدیردفترشعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد

511/134احضارمتهم
در پرونده کالسه 107/970331  آقای جواد شرقی فرزند ذبیح اله فعال مجهول المکان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب می 
باشد به جهت معلوم نبودن محل سکونت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی می گردد نامبرده مکلف است در تاریخ 97/11/7 راس ساعت 11 صبح در شعبه 107دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از 

اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد ر ایگان 
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/135احضارمتهم
در پرونده کالسه 107/970022  آقای غالمرضا فائق فعال مجهول المکان به اتهام فروش مال غیر  تحت تعقیب می باشد به جهت معلوم نبودن 
محل سکونت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی می گردد 
نامبرده مکلف است در تاریخ 97/11/6 راس ساعت 12 ظهر در شعبه 107دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/136احضارمتهم
در پرونده کالسه 107/970854  خانم طاهره آسار فرزند غالمحسن  فعال مجهول المکان به اتهام سرقت  تحت تعقیب می باشد به جهت 
معلوم نبودن محل سکونت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی می گردد نامبرده مکلف است در تاریخ 97/11/10 راس ساعت 11/30 صبح در شعبه 107دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان 
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/137احضارمتهم
در پرونده کالسه 107/970664  آقای فرامرز صفار فرزند عباس  فعال مجهول المکان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو تحت تعقیب 
می باشد به جهت معلوم نبودن محل سکونت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی می گردد نامبرده مکلف اس�ت در تاریخ 97/11/9 راس س�اعت 11 صبح در شعبه 107دادگاه عمومی جزایی مشهد 

حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/138آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 962076 آقای امیر حسین مصطفائی فرزند حبیب به موجب شکایت پلیس راهنمایی و رانندگی  به اتهام رانندگی بدون 
گواهینامه  تحت تعقیب مي باش�د به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق 
ماده 174 قانون آئین دادرس�ي کیفري مراتب یک نوبت آگهي و نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت یک ماه در شعبه 423 دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب ناحیه 4 مش�هد حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نمایند  در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس�یدگی و تصمیم قانونی 

گرفته خواهد شد رایگان
دادیار شعبه 423 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/139آگهی 
درپرونده کالس�ه 432/970894 آقای علی اکبر امیری  به موجب ش�کایت موسی الرضا تیموری به اتهام سرقت خودرو   تحت تعقیب مي 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او تجویز  ماده 174 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه آگهي و نامبرده مکلف اس�ت ظرف مهلت یک ماه در ش�عبه 432 دادیاری دادس�رای عمومی و انقالب 
ناحیه 4 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی گرفته خواهد شد رایگان
دادیار شعبه 423 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/140آگهی 
درپرونده کالسه 421/971302 این شعبه 421 دادیاری دادسرای ناحیه 4 مشهد آقای رضا بنی اسدی فرزند فرامرز  به اتهام ترک انفاق نسبت 
به همسر   تحت تعقیب مي باشد با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در روزنامه آگهی می گردد و متهم ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار موظف به حضور در شعبه یاد شده می باشد پس از انقضای 

مهلت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد رایگان
دادیار شعبه 421 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/141آگهی احضار متهم
درپرونده کالسه406/970224  متهم میالد هدایتی فرزند سیامک متولد 1378/12/29 به اتهام کالهبرداری به مبلغ پنج میلیون ریال  تحت 
تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده 
مکلف است ظرف مدت 30 روز در شعبه 406بازپرسی دادسرای ناحیه 4 مشهد حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، درصورت عدم حضور 

درموعد مقرررسیدگي واتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد رایگان
بازپرسی شعبه 406 دادسرای ناحیه 4 مشهد

511/142آگهي احضار متهم
درپرونده کالسه438/970935 آقای کامبیز وکیل زاده فرزند کرمعلی  به اتهام :توهین-تهدید-ایراد صدمه بدنی عمدی  موضوع شکایت 
علی یوسفی رباط جزی تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري 
مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است ظرف مدت 30 روز در شعبه 438 دادیاری دادسرای ناحیه 4 مشهد حاضروازاتهام انتسابي دفاع 

نماید، درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد رایگان
دادیار  شعبه 438 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/143آگهی
در پرونده کالسه 401/971041 متهم عاطفه قلعه نویی فرزند علی  به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی  موضوع گزارش مرجع انتظامی تحت 
تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 401 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مشهد حاضر و از 

اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
بازپرس شعبه 401 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/144آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 970567 آقای احسان محمدنیا  به اتهام سرقت مقرون به آزار –کالهبرداری رایانه ای و ورود به عنف  حسب شکایت آقای 
محمد شریف شه نوازی  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري 
مراتب یک نوبت در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 751 باززپرسی دادسرای ناحیه 7 مشهد حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نمایند و در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد رایگان
بازپرسی  شعبه 751 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 7 مشهد

511/145آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 773/960157  آقای عباسعلی مزدوری  به اتهام مزاحمت ملکی  تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به موجب ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است 
ظرف مدت 30 روز در شعبه 773 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمیاد در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
دادیاری  شعبه 773 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 7 مشهد

511/146آگهی احضار متهم
در پرونده کالس�ه 301/970530  آقای ابراهیم س�روری فرزند علی به ش�ماره ملی 0946354529  به اتهام سرقت و کالهبرداری مرتبط با 
رایانه  تحت تعقیب می باش�د به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز مواد 174و 560 قانون قانون آئین دادرسی کیفری 
مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی می شود و نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 301 بازپرسی 
دادس�رای عمومی و انقالب ناحیه 3 مش�هد حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس�یدگی و 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
بازپرس شعبه 301 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 مشهد

511/147آگهی احضار متهم
در پرونده کالس�ه 301/970241  آقای حمید اله حیدری   به اتهام س�رقت عابر بانک و کالهبرداری مرتبط با رایانه به مبلغ س�ی و 
س�ه میلیون ریال   تحت تعقیب می باش�د به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز مواد 174و 560 قانون قانون آئین 
دادرس�ی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی می ش�ود و نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در 
ش�عبه 301 بازپرس�ی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
بازپرس شعبه 301 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 مشهد

511/148آگهی 
درپرون�ده کالس�ه  9709985157100603 این ش�عبه آقای علی محمدی راد ب�ه اتهام ترک انفاق تحت تعقیب قرار گرفته اس�ت با 
عنای�ت ب�ه مجهول الم�کان بودن متهم و در اج�رای مقررات ماده 174 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عموم�ی و انقالب در امور 
کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتش�ار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در این شعبه حاضر گردد 
بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رس�یدگی غیابی بعمل خواهد آمد ضمنا متهم می تواند یکنفر وکیل دادگستری 

همراه داشته باشد رایگان 
دادیار شعبه 433 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/149احضارمتهم
در پرونده کالسه 126/970475  خانم زهرا شمسی فرزند پرویز  به اتهام توهین و مزاحمت تلفنی   تحت تعقیب می باشد به واسطه 
معل�وم نب�ودن محل اقامت نامب�رده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب در روزنامه آگه�ی می گردد نامبرده 
مکلف اس�ت در تاریخ 97/11/16 راس س�اعت 12/30 ظهر در ش�عبه 126دادگاه کیفری دو مش�هد واقع در چهارراه شیرودی-نبش 
ش�یرودی 13-مجتمع قضایی عدالت حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
منشی شعبه 126 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/150آگهي احضار متهم 
بدینوسیله برابر ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای محسن کریمی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در پرونده کالسه 
101/971166 حس�ب ش�کایت آقای حسین صفریان  به اتهام توهین و صدمه بدنی عمدی  تحت تعقیب می باشد وقت رسیدگی برای 
مورخ 97/11/6 ساعت 9/30 تعیین گردیده است لذا در وقت مقرر جهت رسیدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتسبه در این دادگاه حاضر 

شوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمودرایگان 
مدیردفترشعبه 101دادگاه کیفری دومشهد

511/151آگهي احضار متهم 
بدینوس�یله برابر ماده 344 قانون آیین دادرس�ی کیفری به آقای س�ینا انتظاری  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در پرونده کالس�ه 
101/971168 حس�ب ش�کایت خانم الدن رحیمی  به اتهام کالهبرداری از طریق رایانه  تحت تعقیب می باش�د وقت رسیدگی برای مورخ 
97/11/6 ساعت 8/30 تعیین گردیده است لذا در وقت مقرر جهت رسیدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتسبه در این دادگاه حاضر شوید 

در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمودرایگان 
مدیردفترشعبه 101دادگاه کیفری دومشهد

511/152آگهی
آقای علی اکبر براتی فرزند حجی ابراهیم  در پرونده کالسه 105/971155 دایر بر فروش مال غیر جلسه رسیدگی مورخ 1397/11/17 ساعت 
9  در این شعبه برگزار خواهد شد لذا مراتب بدین وسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طریق درج 
آگهی روزنامه به ش�ما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید .نتیجه عدم حضور شما در دادگاه 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود رایگان
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/153آگهی
آقای یوسف علی حسن زاده فرزند حسین پاشا   در پرونده کالسه 105/950383 دایر بر کالهبرداری  جلسه رسیدگی مورخ 1397/11/24 
س�اعت 11  در این ش�عبه برگزار خواهد شد لذا مراتب بدین وس�یله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از 
طریق درج آگهی روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید .نتیجه عدم حضور شما در 

دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود رایگان
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/154آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای حمید رجبی  ابالغ می گردد بر حسب شکایت سید علی احمدپناه فرزند محمد حسین  در  پرونده کالسه 120/970859 
این دادگاه به اتهام توهین و ایجاد مزاحمت ملکی تحت تعقیب می باشید وقت رسیدگی  برای مورخه 97/11/8 ساعت 10/30 تعیین شده 
با عنایت به ماده 344 قانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتش�ار منتشر تا در وقت مقرر در دادگاه 

حاضر گردد و از اتهام انتسابی دفاع نماید در غیر این صورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود ر ایگان
مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/155آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره بایگانی:970943-بدینوسیله به آقای مرتضی سردار  ابالغ می گردد جلسه رسیدگی به اتهام شما دایر به ایراد جرح با چاقو موضوع 
ش�کایت ابوالفضل توانایی غیور  راس س�اعت 9 صبح مورخ 97/11/3 در محل این شعبه برگزار خواهد گردید لذا به تجویز ماده 115 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب از طریق جراید کثیر االنتشار به شما ابالغ می گردد مقتضی است در وقت 

مقرر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید رایگان
مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/156آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای علی غفاری  فاقد مشخصات بیشتر حسب شکایت آقای هادی فراهی دائر بر توهین و صدمه بدنی عمدی و تهدید  پرونده 
کالسه 125/970824 ثبت و وقت رسیدگی برای مورخ 97/11/7 ساعت 8/30  تعیین شده است لذا به نامبرده  ابالغ  می گردد در وقت تعیین 

شده در جلسه دادگاه حاضر شوند و اال دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود رایگان
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 125 دادگاه کیفری دو مشهد

511/157آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره بایگانی:970888-بدینوسیله به آقای مرتضی جمال شورابی  ابالغ می گردد جلسه رسیدگی به اتهام شما دایر به رابطه نامشروع 
موضوع شکایت سعید منفرد آق درگی راس ساعت 9/45 صبح مورخ 97/11/4 در محل این شعبه برگزار خواهد گردید لذا به تجویز ماده 115 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب از طریق جراید کثیر االنتشار به شما ابالغ می گردد مقتضی است در 
وقت مقرر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید رایگان
مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/158آگهی
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم معصومه خرمی طرقبه فرزند عبدالرحیم و جواد خرمی طرقبه و عبدالرحیم خرمی طرقبه و محمد رضا 
خرمی طرقبه و علی خرمی طرقبه و فاطمه خرمی طرقبه و نیره خرمی طرقبه فرزندان حسن و محمد خرمی طرقبه و عباس خرمی طرقبه 
و مریم خرمی طرقبه و عذری خرمی طرقبه و فاطمه خرمی طرقبه فرزندان علی و فاطمه بزازان طرقبه و زهرا بزازان رقبه و خدیجه بزازان 
طرقبه و مرضیه بزازان طرقبه و محمد رضا کرمی طرقبه و ابوالقاسم کریمی طرقبه و عبدالحسین کریمی طرقبه و فاطمه کریمی طرقبه و 
مریم کریمی طرقبه و زهرا کریمی طرقبه و هادی صادقی راد و محبوبه صادقی راد و میمنت امیر خانی و کاظم خرمی به طرفیت خانم زهرا 
یزدی خیابانی و فاطمه رضایی نیشابوری و سهراب زارعی قنواتی و اداره منابع طبیعی و ابخیز داری طرقبه و شاندیز و اداره ثبت و اسناد 
و امالک طرقبه و شاندیز و رضا خاکساری و زهرا خانم به شماره پرونده 910998571500470 و شماره کالسه 970001 شعبه 24 تجدیدنظر 
استان خراسان رضوی ثبت و مقید به وقت رسیدگی به تاریخ 1397/11/24 ساعت 10 صبح می باشد به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر 
خوانده و درخواست تجدیدنظر خواه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی در امور دادگاه های عمومی و انقالب و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا جدید نظر خواندگان پس از نشر آگهی از نمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد
شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

511/159آگهی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای رجبعلی اخوندی به طرفیت محمد حس�ین افش�اری و ولی اله فروتن و مصطفی کوهستانی به شماره 
پرونده 9609987575100699  در شعبه 24 ثبت  و مقید به وقت رسیدگی به تاریخ 1397/11/23 ساعت 10 صبح می باشد به علت مجهول 
المکان بودن تجدیدنظر خوانده و درخواست تجدیدنظر خواه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی در امور دادگاه های عمومی و 
انقالب و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا جدید نظر خواندگان پس از نشر آگهی از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد
منشی شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی 

511/160آگهی ابالغ وقت رسیدگی کالسه 13/960931
بدینوسیله به آقای حسن میالنی راد فرزند احمد  ابالغ می گردد در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد مهدی آذرمنش  به طرفیت شما 
وقت رسیدگی برای تاریخ 97/11/9 ساعت 8 صبح تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن شما و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد مقتضی است 

در وقت مقرر فوق جهت اجرای قرار کارشناسی در دادگاه حاضر شوید 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی 

511/161آگهي ابالغ حکم
بدینوسیله به آقاي امیر صباحی فرزند ابراهیم  که در حال حاضر مجهول المکان مي باشد در پرونده کالسه 970930 شعبه 101دادگاه کیفری 
دو  مشهد به اتهام کالهبرداری مرتبط با رایانه برابر مندرجات حکم شماره 97099775115601323 محکوم گرددیه و حکم صادره پس از 
روئیت ظرف 20 روز قابل واخواهی می باشد مراتب اعالم تا با مراجعه باین دفتر در مهلت قانوني نسبت به واخواهي اقدام نماید در غیر این 

صورت حکم صادره   الزم االجرا مي گرددرایگان
شعبه 101 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

512/163آگهی
بموجب دادنامه 9709972764500685 پیروآگهی های قبلی به خانم محبوبه قانعی ابالغ می شود مستند به مواد 515 و 519 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 219و220 قانون مدنی ضمن صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع محکوم می شود به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و تنظیم س�ند خودرو پراید مدل 1390 به ش�ماره انتظامی 427 ب 67-ایران 74 به نام خواهان خانم کبری نوری پور و همچنین حکم بر 
محکومی�ت وی به پرداخت مبلغ 929/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق خواهان صادر و اعالم م�ی دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز از تاریخ چاپ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی طرقبه شاندیز 

خواهد بود –شماره بایگانی :970211 
متصدی امور دفتری شعبه 1 مجتمع شورای حل اختالف شهرستان طرقبه شاندیز

511/164آگهی
پیروآگهی های قبلی به آقای علی اصغر ناطقی  ابالغ می ش�ود که به موجب دادنامه ش�ماره 9709972764600611 صادره از ش�عبه دوم 
شورای حل اختالف طرقبه در پرونده کالسه 2/970007 محکوم است به پرداخت مبلغ 56/718/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
638739 مورخ 92/4/20 در حق خواهان )محمد رضا رسولی شیلکان(و مبلغ 708/975 ریال بابت هزینه و خسارات دادرسی در حق دولت 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ چاپ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی طرقبه شاندیز خواهد بود –شماره بایگانی :970007
شعبه 2 مجتمع شورای حل اختالف شهرستان طرقبه شاندیز

511/165آگهی
در پرونده ش�ماره 9609987576000378 ش�عبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم طاهره 
ذاکری فرزند غالمعلی به طرفیت شهرداری مشهد و استان قدس رضوی و زهرا احمدی مقدم فرزند غالم حیدر  دادگاه اعتراض ایشان را 
منطبق با موارد ماده 348 ایین دادرسی مدنی ندانسته با توجه به عدم احراز مالکیت و عدم احراز ذینفع بودن ایشان در وضعیت فعلی با 
تبدیل حکم صادره مستندا به ماده 2-89-353-358 قانون مذکور به قرار رد دعوی خواهان ضمن رد اعتراض رای صادره با تبدیل به عمل 

آمده از حیث نتیجه تایید می گردد این رای قطعی می باشد –شماره بایگانی :970244
منشی دادگاه تجدیدنظر شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی  

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139760331055002239 مورخه 1397/09/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم پروین طالبی فرزند 
محمد ابراهیم بش�ماره شناس�نامه 111 صادره از س�اوجبالغ نس�بت به 0/54 دانگ مشاع از شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مس�احت 35000 متر مربع پالک 2 فرعی از 37 اصلی واقع در خس�روآباد خریداری از مالک رسمی آقای عباس زعیم یکه از صفحه 
525 دفتر 148 محرز گردیده اس�ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد ش�د . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/12
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و امالک  نظرآباد :1821

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر رای 
ش�ماره 139760331055002240 مورخه 1397/09/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مقصود طالبی فرزند محمد ابراهیم 
بشماره شناسنامه 33 صادره از ساوجبالغ نسبت به 1/81 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 35000 متر مربع 
پالک 2 فرعی از 37 اصلی واقع در خسروآباد خریداری از مالک رسمی آقای عباس زعیم یکه از صفحه 525 دفتر 148 محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/12
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و امالک  نظرآباد :1822

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر رای 
ش�ماره 139760331055002241 مورخه 1397/09/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای ابراهیم علی طالبی فرزند محمد ابراهیم 
بشماره شناسنامه 81 صادره از کرج نسبت به 1/81 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 35000 متر مربع پالک 
2 فرعی از 37 اصلی واقع در خس�روآباد خریداری از مالک رس�می آقای عباس زعیم یکه از صفحه 525 دفتر 148 محرز گردیده اس�ت . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/12
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و امالک  نظرآباد :1823

نشر آگهي تجدید نظرخواهي
در خصوص پرونده کالسه228/29/97  به شماره دادنامه 351 که منتهي به صدور راي قرار رد دعوي 
خانم سمیرا علي اکبري/ منصور مجلسي روحاني پس از انتشار روزنامه ظرف ده روز جهت دریافت 
نس�خه ثاني دادخواس�ت و ضمائم و مدرک تجدید نظرخواهي و ارائه  الیحه  دفاعي از ش�عبه  29  

شوراي حل اختالف قرچک  حاضر شود./
      1932  شعبه 29 شوراي حل اختالف قرچک

آگهی ابالغ دادنامه غیابی 
خواهان: مجتبي جاللي س�اکن: قرچک زیباشهر تاالر آرین  خوانده: منصور رجبي ساکن: مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه »خالصه رای« حسب محتویات پرونده کالسه 242/12/97  شعبه 12 
شورای حل اختالف قرچک درخصوص دادخواست مجتبي جاللي بطرفیت منصور رجبي مبنی بر 
مطالبه وجه پس از انجام اقدامات الزم و تش�ریفات قانونی نهایتا بموجب دادنامه مذکور خوانده به 
پرداخت مبلغ رد دعوي بانضمام تاخیر تادیه دیرکرد آن با احتساب هزینه دادرسی در حق خواهان 
محکوم گردید. مفاد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و س�پس ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه قرچک 
می باشد.مفاد رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه 
قرچک می باشد.نظر به اینکه خوانده مجهول المکان اعالم شده،خالصه مفاد رای صادره برای یکبار 
نشر آگهی می شود.تاریخ انتشار،تاریخ ابالغ رای محسوب می گردد.تصویر مصدق دادنامه اصداری 

به پیوست می باشد.
          1931   دبیرحوزه 12 شورای حل اختالف قرچک

آگهی ابالغ دادنامه غیابی 
خواهان: تقي یوسف زاده خوانده: سمیرا علي اکبري – منصور مجلسي روحاني خواسته: مطالبه وجه 
»خالصه رای« حسب محتویات پرونده کالسه 228/29/97  شعبه 29 شورای حل اختالف قرچک 
درخصوص دادخواست آقاي تقي یوسف زاده بطرفیت سمیرا علي اکبري- منصور مجلسي روحاني 
مبنی بر مطالبه وجه پس از انجام اقدامات الزم و تشریفات قانونی نهایتا بموجب دادنامه مذکور قرار 
رد دعوي خواهان صادرشد. مفاد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین 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 ظ�رف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در دادگاه قرچک می باشد.نظر به اینکه خوانده مجهول المکان اعالم شده،خالصه مفاد 
رای صادره برای یکبار نشر آگهی می شود.تاریخ انتشار،تاریخ ابالغ رای محسوب می گردد.تصویر 

مصدق دادنامه اصداری به پیوست می باشد.
            1933   دبیرحوزه 29 شورای حل اختالف قرچک

دادنامه
به تاریخ 97/9/25 پرونده کالس�ه 15/97ش/415 شماره دادنامه 384-97/9/25 مرجع رسیدگي: 
ش�عبه 15 شوراي حل اختالف خواهان: میالد برزگر به نشاني: تهران خ آزادي خ رودکي شمالي پ 
51 خوانده:  رضا عزیزی به نش�اني: قرچک زیباش�هر خ برق فدک 3 پ 51 خواسته: تامین خواسته 
»راي ش�ورا « درخصوص بخش�ي از درخواس�ت میالد برزگر بطرفیت رضا عزیزي مبني بر صدور 
تامین خواس�ته مبلغ 15/500/000 ریال به اس�تناد کپي مصدق چ�ک و گواهینامه عدم پرداخت و 
خالصه ادعاي خواهان چنین اس�ت که حسب یک فقره چک به شماره 960087- 97/3/28 مبلغ 
15/500/000 ریال از خوانده طلبکار مي باش�د که منتهي به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده 
است با این وصف اجابت خواسته را درخواست نموده است. نظر به اینکه مستند دعوي خواهان چک 
موصوف مي باشد. بنابراین قاضي شورا با قبول درخواست خواهان مستندا به بند ج ماده 108 از قانون 
آیین دادرس�ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني قرار تامین به میزان 15/500/000 ریال از 
اموال بالمعارض خوانده رضا عزیزي صادر و اعالم مي کند. قرار صادره پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف 

ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه مي باشد.چ
 1936    قاضي شعبه 15 شوراي حل اختالف قرچک - محمد جعفر مرتضاییان  

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: کالسه پرونده: 598/22/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/10/29 ساعت 17:30 خواهان: مصطفی پرتوی مقدم  خوانده: فرزاد مهدی 
پور/مجهول المکان خواسته: فک پالک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید 
درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعدا بالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3380 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: پرویز شمس  کالسه پرونده: 733/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/10/2 ساعت 15:30خواهان: نعمت اهلل مغانلو خوانده: پرویز 
شمس  خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستورشورا و بتجویز ماده72 قانون 
آئین دادرسی مدنی با عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختالف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ 
نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضر شوید درصورت عدم حضور داد خواست ابالغ شده محسوب و شوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود 

ضمنا«چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. م الف 3388
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر

اجرائیه بکالسه پرونده  466/7/97
مش�خصات محکوم له: فاطمه مسافری بنشانی تهران خ سازمان آب ارمکان ک1 پ8 واحد2 مشخصات محکوم علیه: بهنام رضوی مجهول 
المکان محکوم به: بموجب دادنامه ش�ماره 568 مورخ ش�ورای حل اختالف شعبه 7 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظر قطعیت 
حاصل کرده است حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام اجور معوقه فیشهای مصرفی به 
انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 1105000 ریال وخسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/6/17 لغایت اجرای دادنامه درحق خواهان 
صادرگردید وهمچنین پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس ازابالغ اجرائیه 
ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر 
باشد ودرصورتی که خودراقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کنداگرمالی ندارد 
صریحا" اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاءمهلت مذکور معلوم شودکه قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای 
درپرداخت اموال خود را معرفی نکنیدیا صورت خالف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاداجرائیه متعسر باشدبه 
مجازات حبس از61  روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عالوه برمواردباال که قسمتی ازماده 34اجرای احکام مدنی میباشدبه قانون اجرای احکام 
مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21و همچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10 آبان1377که ظهربرگ اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
م الف 3364 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر  

اجرائیه بکالسه پرونده  495/8/97
مشخصات محکوم له: محمد حقیقی با وکالت اکبرعزیزیان پرگو بنشانی البرز مالصدرا جنب شورای حل اختالف ساختمان معینی ط3 واحد9 
مشخصات محکوم علیه: ایرج سلطانی مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه ش�ماره 525 مورخ 97/6/12 شورای حل اختالف شعبه8 
اسالمشهرکه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم است به پرداخت39/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 546/250 ریال هزینه دادرس�ی درحق محکوم له ونیزبابت حق الوکاله وکیل خواهان محکوم است به همراه 
چنگیز طوطیانی ملزم به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان مطابق تعرفه به میزان محکوم میت می باشند ونیز محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا 
بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد ودرصورتی 
که خودراقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کنداگرمالی ندارد صریحا” اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاءمهلت مذکور معلوم شودکه قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال 
خود رامعرفی نکنیدیا صورت خالف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاداجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس 
از 61روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عالوه برمواردباال که قسمتی ازماده 34اجرای احکام مدنی میباشدبه قانون اجرای احکام مدنی وقانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10 آبان1377که ظهربرگ اجرائیه درج گردیده 

است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 3369 مدیردفترشعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر  

511/162آگهي ابالغ حکم
بدینوسیله به آقاي حسین جعفرزاده و خانم فاطمه غریب فرزند علی   که در حال حاضر مجهول المکان مي باشد در پرونده کالسه970550 
شعبه 101دادگاه کیفری دو  مشهد به اتهام کالهبرداری از طریق انتقال مال غیر و جعل و..  برابر مندرجات حکم شماره 9709975115601312 
محکوم گرددیه و حکم صادره پس از روئیت ظرف 20 روز قابل واخواهی می باشد مراتب اعالم تا با مراجعه باین دفتر در مهلت قانوني نسبت 

به واخواهي اقدام نماید در غیر این صورت حکم صادره   الزم االجرا مي گرددرایگان
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

اجرائیه بکالسه پرونده  495/8/97
مشخصات محکوم له: محمد حقیقی با وکالت اکبرعزیزیان پرگو بنشانی البرز مالصدرا جنب شورای حل اختالف ساختمان معینی ط3 واحد9 
مشخصات محکوم علیه: چنگیز طوطیانی مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 525 مورخ 97/6/12 شورای حل اختالف شعبه8 
اسالمشهرکه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم است به پرداخت62/700/000 ریال 
بابت اصل خواسته ومبلغ 918/750 ریال هزینه دادرسی ونیزبابت حق الوکاله وکیل محکوم له محکوم علیه محکوم است به همراه ایرج سلطانی 
ملزم به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به میزان محکوم میت) محکوم به( درحق محکوم له و پرداخت نیم عشردولتی در حق صندوق 
دولت.محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد ودرصورتی که خودراقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کنداگرمالی ندارد صریحا” اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاءمهلت مذکور 
معلوم شودکه قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنیدیا صورت خالف واقع ازدارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاداجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس از 61روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عالوه برمواردباال که 
قسمتی ازماده 34اجرای احکام مدنی میباشدبه قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21وهمچنین مفادقانون نحوه 

اجرای محکومیتهای مالی مصوب10 آبان1377که ظهربرگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 3370 مدیردفترشعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر  

دادنامه کالسه پرونده97/117/1
ش�ماره دادنامه:  396_30/4/97 خواهان خسرو صالحی فرزند حسن به آدرس 
امیرکال خیابان ام آر آی بهنمیر کوچه امام علی علیه السالم 15 کشتارگاه بابل 
طیور خواندگان 1 حسن صادقی فرزند حسین دو  محسن صادقی فرزند حسین 
ب�ه آدرس تهران س�ی متری یزدی هوایی خیابان بصیر پ�الک 144 واحد 4 کد 
پستی 1777913757 خواسته مطالبه وجه  رای قاضی شورا  در خصوص دعوی 
خسرو صالحی به طرفیت خواندگان آقای 1 حسن صادقی فرزند حسین 2 محسن 
صادقی فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 160 میلیون ریال به استناد 
یک فقره چک به ش�ماره ی 15/5/94_553188 بانک صادرات نزدیک به مفاد 
دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان 
و مبلغ خواسته بر عهده خوانده داشته و بقایای اصول مستندات مذکور دردست 
خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب وجه  مذبور و استمرار دین بر ذمه خوانده 
دارد و و خوانده نیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابزاری هیفاء و ایرادی به 
عمل نیاورده است شورای دعوی خواهان صحیح و وارد تشخیص تا خوانندگان را 
به پرداخت تضامنی مبلغ160میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه اززمان سررسید چک لغایت هنگام پرداخت آن ومبلغ2580000 ریال 
بابت هزینه دادرسی ونیزحق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نمایید رای 
صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس 

برابر مقررات قابل تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی بابل می باشد30
35-926قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابل مهدی زاده

دادنامه کالسه پرونده97/117/1
ش�ماره دادنامه:  396_30/4/97 خواهان خسرو صالحی فرزند حسن به آدرس 
امیرکال خیابان ام آر آی بهنمیر کوچه امام علی علیه السالم 15 کشتارگاه بابل 
طیور خواندگان 1 حس�ن صادقی فرزند حسین دو محمد محسن صادقی فرزند 
حسین به آدرس تهران س�ی متری یزدی هوایی خیابان بصیر پالک 144 واحد 
4 کد پس�تی 1779 1372 57 خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا در خصوص 
دعوی خسرو صالحی به طرفیت خواندگان آقای 1 حسن صادقی فرزند حسین 2 
محسن صادقی فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 160 میلیون ریال 
به استناد یک فقره چک به ش�ماره ی 94.5 ممیز 15 خط تیره 5531 88 بانک 
صادرات نزدیک به وفات دادخواس�ت تقدیمی و مس�تندات ابرازی خواهان که 
داللت بر استقرار دین به میزان و مبلغ خواسته بر عهده خوانده داشته و بقایای 
اصول مس�تندات مذکور در خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب وجه مزبور 
مذبور و استمرار دین بر ذمه خوانده دارد و و خوانده نیز نسبت به دعوی مطروحه 
و مس�تندات ابزاری هیفاء و ایرادی به عمل نیاورده است شورای دعوی خواهان 
صحیح و وارد تشخیص تا خوانندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ0000 1600 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه اززمان سررسید چک لغایت 
هنگام پرداخت آن ومبلغ2580000 ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان محکوم می نمایید رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و سپس برابر مقررات قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

حقوقی بابل می باشد30
926-36

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده  971106  آقای/ خانم  فاطمه مبارک پور لنگرودی به شماره شناسنامه 270014457 فرزند  مصطفی از این  شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مصطفی  مبارک پور لنگرودی/201فرزند اسماعیل در تاریخ 97/8/15 در شهرستان رشت فوت نموده 
است ورثه آن مرحوم  به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- امیررضا مبارک پور لنگرودی شماره شناسنامه 2700279816 نام پدر مصطفی نسبت فرزند 
ذکور 2-  امیر حسین مبارک پور لنگرودی شماره شناسنامه 2700306694 نام پدر مصطفی نسبت فرزند ذکور3-  فاطمه مبارک پور لنگرودی شماره 
شناسنامه 2700144570 نام پدر مصطفی نسبت فرزند اناث4- طیبه پور محمد شیر جو پشت شماره شناسنامه 12677 نام پدر علی نسبت همسر 
) زوجه( و به غیراز وراث  نامبرده باال ورثه دیگری ندارد ،اینک پس از مالحظه دادخواست وانجام  تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره 971106 مفاد 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی  نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف  یک ماه 

به دفترشعبه  چهارم شورای حل اختالف  لنگرود تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5612   قاضی شورای حل اختالف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

 اجرائیه
 شماره بایگانی  شعبه 2/970384/ ش مشخصات محکوم له  نام : محمود نام خانوادگی : صباغ بابایی نام پدر : محمد علی  شغل : نشانی محل اقامت 
: لنگرود- زیر پل خشتی- مغازه کفش قندی مشخصات محکوم علیه  نام : وحید نام خانوادگی : مفتخری  نام پدر: شغل : نشانی محل  اقامت : 
مجهول المکان محکوم به  بموجب دادنامه  شماره 9709975274200524 مورخ 97/6/31 شورا شعبه دوم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه 
تجدید نظر استان قطعیت حاصل کرده است. به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه وهفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته ومبلغ  دومیلیون 
و سیصد وهشتاد وهشت هزار وهفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها لغایت یوم الوصول. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :. 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند  که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد شخص ثالث دارد  و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هر دو مجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود 

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (.
ح  5613   شورای حل اختالف شعبه 2 لنگرود

 اجرائیه
 شماره بایگانی شعبه 960579 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم 1- نام : احمد نام خانوادگی : امین طوس ناصر کیاده نام پدر : جبار نشانی : استان 
گیالن- شهرستان الهیجان- شهر رودبنه- روستای  ناصر کیاده  باالخ شهید حسین زاده پالک 523 منزل شخصی احمد امین طوسی مشخصات 
محکوم علیه / محکوم علیهم 1- نام : سعید نام خانودگی : پورسیگارودی نام پدر: سبزعلی نشانی : گیالن-  الهیجان پردسر- کوچه 14 – بن بست 
7  2- نام :  سبزعلی نام خانودگی : پور سیگارودی نام پدر:  نظر علی نشانی : گیالن-  الهیجان پردسر- کوچه 14– بن بست 7 محکوم به : بموجب 
درخواست اجرای  حکم مربوطه به شماره دادنامه 9709971410300292-1397/03/12 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی الهیجان محکوم 
علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان اصل خواسته هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی بمبلغ 33/070/000 ریال 
وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )96/7/4 ( لغایت زمان  تادیه وجه مذکور که با رعایت مقررات ماده 522 اخیر الذکر توسط  واحد 
اجرای احکام در آن محاسبه وتعیین خواهد شد جملگی در حق محکوم له و ضمنا واحد اجرای  احکام مکلف است نظر به صدور برقبول اعسار 
خواهان  از پرداخت هزینه دادرسی در زمان اجرای  حکم نسبت به محاسبه و وصول هزینه یادشده از محل  محکوم  به   و  واریز آن به حساب 
صندوق دولت اقدام نماید. همچنین محکوم علیهم  ملزم هستند بپرداخت حق االجرا در حق دولت به صندوق دادگستری الهیجان  مدیر دفتر 
شعبه سوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان الهیجان- شهرام آقاجانی سیگارودی محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :. 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند  که اجرای 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد شخص ثالث دارد  و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 4- خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هر دو مجازات می شود .)ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت  مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 

له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (.
ح   5614    شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان الهیجان 

 آگهی 
 خواهان/ وکیل خواهان :محمود صباغ بابایی آدرس : لنگرود پشت شهرداری کوچه بن بست نور پالک 22 تلفن 09111425278 خوانده / وکیل خوانده 
: غالمرضا سارسر آدرس : لنگرود جاده الهیجان روبروی ستاد نیروی انتظامی نمایشگاه اتومبیل غالمرضا باقر پور خواسته : مطالبه چک نظریه شورا 
بتاریخ 97/7/15 در وقت فوق العاده جلسه شورا بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده است و پرونده کالسه 970466 تحت نظر قرار دارد. با عنایت 
به محتویات پرونده وعدم  حصول سازش فیما بین و اینکه موضوع مختومه از حیث صدور حکم در  صالحیت شورا می باشد، لذا در اجرای ماده 26 قانون 
شوراهای  حل اختالف نظریه خویش را بشرح ذیل اعالم می نماید. نظریه شورا : با توجه به دادخواست تنظیمی واظهارات خواهان در الیحه تقدیمی 
به شماره 970466-97/7/9 به شورا و خوانده  به دلیل عدم دریافت اخطاریه حضور نیافت و الیحه ای هم بر رد خواسته خواهان ارائه نکرده با توجه به 
مطابقت آدرس اعالم شده توسط خواهان  با آدرس مندرج در گواهی عدم پرداخت و همچنین وجود چک برابر گواهی عدم پرداخت در ید خواهان 
شورا تقاضای صدورحکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام 1/250/000 ریال هزینه دادرسی 
وتاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم در حق خواهان را دارد.  بتاریخ 97/7/16 پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد، با عنایت به عدم حصول سازش 
فیمابین اصحاب دعوا ، با اخذ نظریه کتبی  اعضاء شورا بشرح ذیل مبادرت به صدور حکم می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان  محمود 
صباغ بابایی فرزند محمد علی  بطرفیت خوانده  غالمرضا باقر پور سارسر فرزند حسن بخواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال وجه فقره چک به شماره 
888952-368102 مورخ 97/5/6-95/4/25عهده بانک انصار شعبه شهید  امالکی لنگرود از حساب 001-06866071-040-2933 متعلق به خوانده  
به انضمام خسارات قانونی/ خسارت تاخیر تادیه  بشرح منعکس در دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق چک موضوع 
خواسته  وگواهی عدم پرداخت وجه آن به علت کسر موجودی تقاضای رسیدگی  و صدور حکم دارد. با عنایت به اینکه وجود اصل چک درید خواهان 
داللت بر بقاء دین ظهور به اشتغال ذمه خوانده  را دارد و از جهتی خوانده دفاع موثری مبنی بر برائت ذمه خویش بعمل نیاورده . لذا شورا دعوی خواهان  
را محمول بر صحت تلقی و با استحصاب بقاء دین مستندا به مواد 310 و313 قانون تجارت ومواد  198 ، 519 و522قانون آئین دادرسی مدنی خوانده 
محکوم است به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت مبلغ چک ومبلغ 1/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی ونیز خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص 
اعالمی از سوی بانک مرکزی تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می شود رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه 

و سپس ظرف بیست روز  قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی شهرستان لنگرود می باشد.
ح  5615   قاضی شعبه اول شورای حل اختالف لنگرود- مجتبی طاهری.      

 دادنامه
 شماره پرونده 710/2/93 خواهان : علی سلطانی با وکالت زهرا کاظمی مقدس به ادرس استانه اشرفیه خ شهید بهشتی دفتر وکالت خوانده: محمد 
علی  سهیلی فر فعال مجهول المکان  خواسته: مطالبه به تاریخ 93/10/30 پرونده ی کالسه ی فوق تحت نظر قرار داد با عنایت به عدم حصول 
سازش فیما بین اصحاب دعوا، با اخذ نظریه کتبی اعضا شورا بشرح ذیل مبادرت به صدور حکم می نماید.  رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
آقای علی سلطانی با وکالت زهرا کاظمی مقدس بطرفیت خوانده آقای محمد علی سهیلی فر بخواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وهزینه 
دادرسی وتاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی که پس از ثبت و تعیین  وقت و استماع اظهارات طرفین دعوا ، 
نظربر اینکه خواهان در جلسه مورخه93/10/30 دو فقره سفته به شماره 737004-737003 پیوست دادخواست بوده که وجود اصل سفته درید 
خواهان داللت بر بقای دین و ظهور به اشتغال ذمه خوانده  را دارد و از جهتی خوانده علی الرغم ابالغ در جلسه شورا حضور نرساند و الیحه ای هم 
ارسال ننموده و دفاع موثری مبنی بر برائت ذمه خویش به عمل  نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را محمول به صحت تلقی و با  استناد مواد 307 
و308 و309 قانون آیین تجارت و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ  چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق  خواهان  محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف  بیست روز  

پس از ابالغ قابل واخواهی  دراین شورا سپس ظرف مدت  بیست روز قابل  تجدید نظردرمحاکم عمومی الهیجان می باشد.
ح  5616   قاضی  شورای حل اختالف شعبه دوم الهیجان  - توتونکار
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آگهی مزایده مال غیرمنقول مرحله 2
   درپرونده های اجرایی960618/شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف گرگان وبموجب دادنامه 960690مورخ1396/06/19صادره 
ازشعبه16شورای حل اختالف گرگان محکوم علیها طیبه پاک منش محکوم است بپرداخت مبلغ040/520/ 204ریال با احتساب حق الوکاله 
وهزینه دادرس�ی وغیره درحق محکوم له بانک انصار با وکالت امین نیا ومبلغ10/480/026ریال درحق دولت که س�رقفلی ملک ذیل توسط 
محک�وم له تعرفه وتوقیف گردیده وکارش�ناس منتخ�ب بمبلغ2/015/000/000ریال ارزیابی نموده لذا اجرای اح�کام درنظردارد پس ازانجام 
تش�ریفات قانون�ی ازطری�ق مزایده حضوری با ش�رایط ذیل الذکر مال م�ورد مزایده را بصورت مش�اع بمیزان محکوم به بفروش برس�اند 
متقاضیان خرید میتوانند درجلس�ه مزایده ش�رکت وپیش�نهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده سرقفلی1باب مغازه درطبقه زیرین 
مجتمع تجاری خدماتی قابوسیه بمساحت تقریبی15/5مترمربع وفاقد بالکن فاقد سندمالکیت رسمی دهانه مغازه حدود3/5متردارای درب 
شیشه ای سکوریت کف مغازه سرامیک وبدنه دیوار بوش آذران پالستیک وسقف کاذب دارای امتیازبرق مستقل زمان مزایده روزچهارشنبه 
مورخ1397/10/19س�اعت11الی12مکان گرگان خ شهید بهشتی نبش نوبخت ساختمان شورای حل اختالف گرگان شعبه سوم اجرا)شرایط 
مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارش�ناس تعیین گردیده زیرقیمت کارشناسی وعرف ش�روع وبرنده مزایده کسی است که باالترین 
مبلغ را درجلس�ه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا” بحس�اب2171294778000 س�یبا 
شورای حل اختالف گرگان ومابقی آن را ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز قبض واریز شده را تحویل دایره اجرا نماید 
درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد 
شد3-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد4-کلیه هزینه 
ه�ای نقل وانتقال زمین اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباش�د5-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با 
هماهنگی این اجرای احکام ازمال توقیف شده بازدیدنمایند6-انتقال مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده 

اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد.
617-مدیرشعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف گرگان-نودهی

دادنامه
   تاریخ رسیدگی97/7/8شماره پرونده458-97-1شماره دادنامه533مرجع رسیدگی شعبه اول شورای حل اختالف علی آباد کتول خواهان 
حمیده عرب آدرس علی آباد میدان شهدا بانک اقتصاد نوین فروشگاه یاس خاندوزی خوانده قربانعلی فندرسکی جز آدرس مجهول المکان 
خواس�ته مطالبه طلب ش�ورا بابررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبش�رح ذیل مبادرت بصدوررای مینماید)رای قاضی شورا(

درخصوص دعوی خواهان حمیده عرب بطرفیت خوانده قربانعلی فندرسکی جز بخواسته مطالبه طلب بمبلغ پنجاه میلیون ریال با احتساب 
هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه وباتوجه به مجموع محتویات پرونده ازجمله تصویرمصدق 1فقره سفته بشماره005408واینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی درشورا حضورنیافته ودفاع موثری مبنی بر برائت ذمه خودبه شورا ارائه ننموده است علیهذا خواسته خواهان را مقرون به 
صحت دانسته وبه استناد مواد198و519و515قانون آیین دادرسی مدنی و309و307قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده بپرداخت پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ هفتصد وچهل هزارریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیروتادیه درحق خواهان محکوم مینماید 
اجرای حکم مکلف است درزمان اجرای حکم خسارت تاخیرتادیه را براساس نرخ تورم اززمان تقدیم دادخواست 97/5/27تازمان اجرای حکم 
محاسبه ودرحق خواهان ازخوانده وصول نماید این رای غیابی وظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس ظرف20روز پس 

ازآن قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم علی آباد میباشد.
574-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف علی آبادکتول-فرهنگ مهر

دادنامه
   پرونده کالسه 9709981720800462بایگانی970468/شعبه8شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم نهایی 
ش9709971720800805خواهان جواد منتظری باالجاده ف حمزه بنشانی استان گلستان- گرگان خیابان گرگانپارس فروردین شرقی روبروی 
بیمارستان مسعود خوانده1-یعقوب مظفری پور فرزند حسنعلی بنشانی مجهول المکان2-ملیحه سادات بنی فاطمی فرزند سید هادی بنشانی 
اس�تان گلستان- گرگان گرگانپارس روردین شرقی دبیرس�تان میررحیم هاشمی خواسته ها1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه وجه 
بابت...3-مطالبه خس�ارت دادرسی)رای قاضی شورا(درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان جواد منتظری باالجاده بطرفیت خواندگان1-

ملیحه س�ادات بنی فاطمی2-یعقوب مظفری پور بخواس�ته مطالبه وجه بمبلغ31/750/000ریال وخس�ارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
بااین توضیحکه خواهان درتشریح خواسته خود بیان نمود که خوانده ردیف اول درآبان سال96 اقدام بخرید 1دستگاه موتورسیکلت برای 
خوانده ردیف2نموده اس�ت که بابت آن مبلغ31/750/000ریال ازحقوق اینجانب کس�رگردیده است که علیرغم ارسال اظهارنامه خواندگان 
ازبازپرداخت مبلغ فوق الذکراس�تنکاف ورزیده اند لذا تقاضای محکومیت خواندگان رادارم ش�ورا باتوجه توجه به محتویات پرونده وپاسخ 
استعالم ازفروشگاه موتورسیکلت پودینه که گواهی فروش موتور رابه شعبه ارسال نموده که براساس آن خریدارموتورسیکلت ملیحه سادات 
بنی فاطمی میباش�د وهمچنین باتوجه به پاسخ استعالم ازفروشگاه فرهنگ آموزش وپرورش مبنی براینکه جواد منتظری کارمند آموزش 
وپرورش گرگان درتاریخ96/8/20باحواله فروش�گاه فرهنگ اقدام بخرید 1دس�تگاه موتورس�یکلت ازفروشگاه پودینه نموده است واقساط 
آنرا بمبلغ3/175/000تومان ازحقوق نامبرده دریافت ش�ده اس�ت لذا ش�ورا باتوجه بمراتب فوق وعدم دفاع موج�ه ومدلل ازجانب خوانده 
ردیف اول دعوای خواهان را نس�بت بخوانده مذکور)ملیحه س�ادات بنی فاطمی(وارد وثابت دانسته ومس�تندا به مواد198-515و519قانون 
آئین دادرس�ی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول)ملیحه س�ادات بنی فاطمی(بپرداخت مبلغ31/750/000ریال بابت اصل خواسته 
بانضمام1/351/875ریال هزینه دادرس�ی درحق خواهان صادرواعالم مینماید درخصوص دعوی خواهان نس�بت به خوانده ردیف 2یعقوب 
مظفری پور باتوجه اینکه دعوی متوجه خوانده مذکور نمیباش�د لذا مس�تندا” به بند 4ماده 84قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی در 
خصوص خس�ارت تاخیرتادیه باتوجه به عدم احراز شرایط مندرج درماده 522قانون آئین دادرسی مدنی ازحیث عدم تغییرشاخص ساالنه 
بانک مرکزی ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت تاکنون ومس�تندا” به ماده 2همان قانون قراررد خواهان صادرواعالم مینماید رای صادره ازحیث 
محکومیت خوانده ردیف اول وفق ماده25قانون ش�ورای حل اختالف غیابی و ظرف مدت20روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین ش�عبه 
وظرف20روزپس ازانقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی گرگان میباش�د وازحیث قرار ظرف20روزپس 

ازابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
618-قاضی شعبه8 شورای حل اختالف گرگان- رزاقی نژاد 

دادنامه
   پرونده کالس�ه 6/97/352 ش�عبه 6شورای حل اختالف شهرستان گرگان ش�ماره دادنامه 97/463تاریخ صدور18/ 1397/7خواهان 
بانک قوامین اس�تان گلستان بنش�انی گرگان بلوار نهارخوران بین عدالت48و50مدیریت شعب استان گلستان خوانده1-مهدی مازنی 
ف عبدالحسین مجهول المکان2-فضه خاتون کاویانی نوکنده ف رضاعلی بنشانی بندرترکمن خ امیرکبیر16اولین کوچه سمت چپ3-
معصومه ریاحی ف قربان بنش�انی گرگان خ جانبازان30 فکوری 3بن بس�ت دس�تغیب مجتمع طاهر خواس�ته  مطالبه وجه گردش�کار 
خواهان بش�رح فوق دادخواستی بخواسته فوق اقامه وقاضی شورا بااس�تعانت ازدرگاه خدانوند متعال وباامعان نظر درمحتویات پرونده 
ختم رس�یدگی رااعالم وبشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید)رای قاضی ش�ورا(درخصوص دادخواست بانک قوامین استان گلستان 
بانماین�ده حقوقی محمد تقی مزینانی بطرفیت1-مهدی مازنی ف عبدالحس�ین2-فضه خات�ون کاویانی نوکنده ف رضاعلی3-معصومه 
ریاحی ف قربان بخواسته مطالبه مبلغ 94/217/557ریال بانضمام خسارت تاخیرتادیه وخسارات قانونی باستناد1فقره قرارداد تنظیمی 
فیمابین بدین توضیح کخ خاهان درمتن دادخواست تقدیمی چنین بیان داشته)خوانده ردیف اول درتاریخ 1395/9/22براساس قرارداد 
تس�هیالتی فیمابین مبل�غ هفتاد میلیون ریال ازبانک قوامین تس�هیالت دریافت نم�وده ومتعهد نموده آن رابصورت اقس�اط48ماهه 
پرداخ�ت نمای�د وخواندگان ردیف 2و3برابرهمان ق�رارداد پرداخت دین خوانده ردیف 1رابا امضاء ذیل قرارداد تضمین نموده اس�ت که 
متاس�فانه علیرغم مراجعات مکرربه مش�ارالیهم هیچگونه اقدامی جهت پرداخت دینش�ان به بانک بعمل نیاورده ان�د و... واال تقاضای 
محکومیت خواندگان متضامنا بپرداخت مبلغ خواس�ته)بابت اصل س�ود ووجه التزام بدهی تا97/2/10(ازباب تس�بیب وثانیا بپرداخت 
خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ مذکورلغایت زمان وصول محکوم به وهزینه های دادرس�ی را دارم علیهذا شورا باعنایت بجمیع محتویات 
پرونده نظرباینکه مس�تند مذکور براشتغال ذمه تضامنی خواندگان نس�بت به اصل وخسارت عدم ایفاء تعهد راجع به آن داللت داشته 
ودعوی متکی بدالیل ومدارکی است که مصون ازایراد وانکارخواندگان باقیمانده وهمچنین هیچیک ازخواندگان علیرغم ابالغ اخطاریه 
درجلس�ه رسیدگی مورخه97/7/18ش�ورا حضورنیافته اند ونسبت به دعوی ومس�تندات آن ایراد واعتراضی بعمل نیاورده اند ودلیلی 
برسقوط تعهدات خود بوسیله وفای بعهد یاموجبات دیگر ابرازنداشته اند فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه 
مورخه1397/7/18وبااس�تصحاب بقای دین برذمه خواندگان دعوی خواهان را وارد تش�خیص وتوجها به مفاد قرارداد تنظیمی مستندا 
به مواد 552-515-519-503-502-303و198-ازقانون آیین دادرس�ی مدنی دادگاه ه�ای عمومی وانقالب درامورمدنی وقانون الحاق 
2تبص�ره به ماده15 اصالح�ی قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم به محکومیت تضامنی خوان�دگان بپرداخت مبلغ94/217/577 ریال 
بعنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تاریخ قدیم دادخواست97/5/10تازمان 
وصول اصل بدهی براساس شاخص اعالمی ازناحیه بانک مرکزی ایران که 2مورد اخیرقابل محاسبه دراجرای احکام مدنی خواهد بود له 
خواهان محکوم مینماید رای صادره نس�بت بخواندگان ردیف اول وس�وم غیابی وظرف مهلت20 روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین 
ش�عبه وسپس ظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی دردادگستری محترم شهرستان بندرترکمن میباشد ونسبت بخوانده 

ردیف 2حضوری وظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگستری محترم شهرستان بندرترکمن میباشد.
 524-قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف بندرترکمن-یوسفی

8- حصروراثت
اقای محس�ن غالمرضا میرزایی فرزند علی دارای شناسنامه 1221 شرح دادخواست ش�ماره --- مورخ 1397/9/24 توضیح داده شادروان 
خدیجه رمضانی کریم فرزند ماشااله بشناسنامه 11 در تاریخ 96/3/26 در شهر هوتک فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- محسن 
غالمرضا میرزایی ش.ش 1221 صادره از کرمان متولد 1349 فرزند متوفی. 2- محمد غالمرضا میرزایی ش.ش 25 صادره از کرمان متولد 1338 
فرزند متوفی. 3- بتول غالمرضا میرزایی ش.ش 1057 صادره از کرمان متولد 1344 فرزند متوفی. 4- منصور غالمرضا میرزایی ش.ش 1365 
صادره از کرمان متولد 1357 فرزند متوفی. 5- مهدی غالمرضا میرزایی ش.ش 1157 صادره از کرمان متولد 1347 فرزند متوفی. 6- محمدرضا 
غالمرضا میرزایی ش.ش 21 صادره از کرمان متولد 1340 فرزند متوفی. 7- محمدحسین غالمرضا میرزایی ش.ش 46 صادره از کرمان متولد 
1342 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه 

ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
29 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان چترود

9- حصروراثت
آقای اسداله حسینی پور فرسنگی فرزند ماشااله دارای شناسنامه 156 شرح دادخواست شماره 9709983467200618 مورخ 1397/9/20 
توضیح داده شادروان فاطمه شعبانی فرسنگی فرزند ابراهیم بشناسنامه 799 در تاریخ 1397/9/4 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- اسداله حسینی پور فرسنگی فرزند ماشااله ش.ش 156 متولد 1342 فرزند متوفی. 2- اکبر حسینی پور فرسنگی 
فرزند ماشااله ش.ش 54 متولد 1345 فرزند متوفی. 3- صدیقه حسینی پور فرسنگی فرزند ماشااله ش.ش 164 متولد 1341 فرزند متوفی. 
4- عطیه حسینی پور فرسنگی فرزند ماشااله ش.ش 63 متولد 1339 فرزند متوفی. 5- عصمت حسینی پور فرسنگی فرزند ماشااله ش.ش 
46 متولد 1329 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر 

وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
618 شورای حل اختالف شماره 19 شهرستان کرمان

10- مفقودی
برگ سبز خودروی سواری سایپا SX 141 مدل 1390 رنگ سفید روغنی به شماره پالک 65 ایران 951 
ی 49 به شماره موتور 4101280 و شماره شاسی S 3482290345697 متعلق به آقای علی شاکری 
به شماره شناسنامه 5237 شماره ملی 5839493775 فرزند شهریار صادره از بافت مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
رابر

11- حصروراثت
آقای علی نجارپور چترودی فرزند حسین دارای شناسنامه 8 شرح دادخواست شماره 291/1/97 مورخ 1397/9/24 توضیح داده شادروان 
صدیقه صدقی چترودی فرزند یحیی بشناس�نامه 34 در تاریخ 1397/9/1 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- علی نجارپور چترودی ش.ش 8 صادره از کرمان متولد 1321 همسر متوفی. 2- حسن نجارپور چترودی ش.ش 8 صادره از کرمان متولد 
1344 فرزند متوفی. 3- محمدعلی نجارپور چترودی ش.ش 20 صادره از کرمان متولد 1349 فرزند متوفی. 4- نرگس نجارپور چترودی ش.ش 
37 صادره از کرمان متولد 1346 فرزند متوفی. 5- رضا نجارپور چترودی ش.ش 43 صادره از کرمان متولد 1351 فرزند متوفی. 6- رضوان 
نجارپور چترودی ش.ش 56 صادره از کرمان متولد 1352 فرزند متوفی. 7- مهدی نجارپور چترودی ش.ش 71 صادره از کرمان متولد 1355 
فرزند متوفی. 8- رسول نجارپور چترودی ش.ش 2567 صادره از کرمان متولد 1356 فرزند متوفی. 9- حسین نجارپور چترودی ش.ش 95 
صادره از کرمان متولد 1359 فرزند متوفی. 10- محسن نجارپور چترودی ش.ش 140 صادره از کرمان متولد 1363 فرزند متوفی.  لذا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف 
مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
291 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان چترود

12- اجرائیه
مشخصات محکوم له : محمدصاق اسکندری نسب سیاهکوهی، فرزند : بختیار، نشانی : استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- 500 
دستگاه بلوارشهریار کوچه 17 پالک 18 مشخصات محکوم علیه : عباس شهریار بهرامی، فرزند : اکبر، نشانی : مجهول المکان محکوم به : به 
موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709973470200575 محکوم علیه محکوم است به پرداخ مبلغ 
150/000/000 ریال بابت یک فقره چک مستند دعوی به شماره های 1585/391566/21 مورخ 97/3/22 عهده بانک ملت )شعبه مفتح کرمان( 
و هزینه دادرسی به مبلغ 2/965/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام محاسبه در 

حق خواهان و نیم عشر دولتی.
249 شورای حل اختالف شماره 29 شهرستان کرمان

آگهی احضار متهم 
 نظر به اینکه آقای توفیق عمر فرزند توفیق به اتهام سرقت تعزیری  یک دستگاه   گوشی تلفن همراه  از نو ع  نوکیا 3 پیرامون  شکایت خانم 
فاطمه کمری فرزند حمیدرضا در پرونده کالسه ی 9709988315900601 به شماره بایگانی 970648ب8 تحت تعقیب کیفری می باشد و ابالغ 
احضاریه به  واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان  ممکن نبوده لذا در اجرای  ماده 174  قانون آئین دادرسی  کیفری  مصوب 1392/12/04  
به  نامبرده اعالم می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نش�ر این آگهی جهت دفاع از ا تهامات انتس�ابی خود در این ش�عبه حاضر شود در غیر 

اینصورت  پس از انقضای  مهلت قانونی تصمیم  مقتضی اتخاذ می گردد. 
1055 بازپرس شعبه هشتم دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
 نظر به اینکه آقای س�عید ش�یرین سوئی فرزند محمدرضا به اتهامات 1. ارسال محتویات مستهجن به وسیله سامانه رایانه ای  2. تهدید به 
ضررهای جانی  3.  کودک آزاری  4. توهین  5. ایجاد مزاحمت تلفنی  از طریق ارس�ال پیامک به  وس�یله س�امانه  رایانه  ای برای صغیر  آریا 
زرگوش�ی پیرامون  ش�کایت آقای جواد زرگوشی  فرزند علی ا کبر ولی قهری آریازرگوشی،  در پرونده کالسه ی 9709988315900122  به 
شماره بایگانی 970128 ب8 تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه به  واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نبوده لذا در  اجرای 
ماده 174  قانون آئین دادرسی  کیفری   مصوب 1392/12/04 به نامبرده اعالم می گردد تا ظرف یکماه از تاریخ نشر   این آگهی جهت دفاع از 

اتهامات  انتسابی خ ود در این شعبه حاضر شود. در غیر اینصورت پس از انقضای  مهلت قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. 
1056  بازپرس شعبه هشتم دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان  کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
 نظر به اینکه متهم  محمد  محمدی فرزند اسکندر به اتهام سرقت تعزیری مقرون به  آزار در پرونده کالسه 9709988322500674  شعبه 
پنجم دادیاری دادس�رای   عمومی و انقالب  شهرس�تان کرمانش�اه از طرف این شعبه تحت تعقیب اس�ت و ابالغ اخطاریه به  واسطه معلوم  
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس�یله در  اجرای  ماده 174  قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری  
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار   آگهی در ش�عبه پنجم  دادیاری دادس�رای عمومی و انقالب   شهرستان کرمانشاه  

جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور  پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
1057  دادیار شعبه پنجم دادسرای   عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار 
 در پرونده کالسه 9609988609000355  این شعبه محمد طوالبی به اتهام خیانت در امانت  تحت تعقیب قرار  گرفته است با عنایت به مجهول 
المکان  بودن متهم  و در اجرای مقررات ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ 
می گردد ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی   در این شعبه  حاضر گردد. بدیهی است در صورت  عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی   غیابی  به عمل خواهد آمد. 
1058 شعبه 15 دادیاری عمومی دادسرای   عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
  نظر به اینکه آقای یونس اس�فندیاری فرزند صادق به اتهام  تخریب خودرو با شمش�یر در پرونده کالسه 9509988322401238   از طرف 
شعبه چهارم دادیاری دادسرای   عمومی و انقالب  کرمانشاه  تحت تعقیب است  و ابالغ اخطاریه به واسطه معلوم نبودن  محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174  قانون آئین دادرسی  کیفری مصوب 1392/12/04 مراتب به  نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه  از تاریخ 
انتشار آگهی  در شعبه چهارم دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب   کرمانشاه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم 

حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد . 
1059 دادیار شعبه 4  دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار 
در پرونده کالس�ه 9709988328600158  این ش�عبه ا قایان  1. اس�فندیار باتمانی فرزند  الماس  2. شهریار باتمانی فرزند  الماس  به اتهام 
مشارکت در  ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به  شکات پیر محمد جلیلیان  و صادق جلیلیان  تحت تعقیب قرار گرفته اند  با عنایت به  مجهول 
المکان  بودن متهمین و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی   کیفری  مصوب 1392 به نامبردگان ابالغ می گردد ظرف مهلت یک  
ماه از تاریخ انتشار  این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی  در این شعبه حاضر گردند. بدیهی است در صورت عدم حضور  مطابق مقررات 

رسیدگی  غیابی به عمل   خواهد آمد. 
1060 شعبه 19 دادیاری عمومی  دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای پیام نظری فرزند محمدحسین 
  خواهان آقای مصیب نظری  دادخواستی به طرفیت خوانده   آقای پیام نظری  به خواسته ضرب و جرح  عمدی به سالح سرد  مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709988315500207  شعبه 112 دادگاه کیفری  دو شهر  کرمانشاه 112 جزایی سابق ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/10 ساعت 11:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1916 منشی شعبه 112 دادگاه  کیفری دو شهر کرمانشاه )112 جزایی سابق( 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   خانم روح انگیز محمودی  فرزند  اکبر 
  خواهان  نسرین ماوائیان دادخواستی به طرفیت  خوانده  آقای روح انگیز  محمودی  به خواسته    توهین و ایجاد مزاحمت مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه  9709988328700106 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه  112 جزایی سابق ثبت و وقت 
رسیدگی  مورخ 1397/11/08 ساعت 12:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1917 منشی شعبه 112 دادگاه  کیفری دو شهر کرمانشاه )112 جزایی سابق( 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای رسول کرمی چقاگالنی  فرزند  فرامرز 
  خواهان آقای کیوان جعفری  و خانم روشنک علی آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای رسول  کرمی چقاگالنی   به خواسته سرقت 
تعزیری  س�اده  ا موال مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه  9709988322500118  شعبه 107  دادگاه کیفری دو شهر 
کرمانشاه )107 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1397/11/06 ساعت 11:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1882  مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )107 جزایی سابق( 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 شکایت نعمت  غالمی بر علیه  فرهاد نیکخوی  ابگرم فرزند  نایب  به اتهام  کالهبرداری رایانه ای  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه  9709988315200636  شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه 104 جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/10 
س�ا عت 08:00 تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و 
درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. 
1887 قاضی شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )104 جزایی سابق(

 مفقودی
برگ س�بز خودرو پراید مدل 1388 به ش�ماره انتظامی 21-178ق53 و شماره موتور 2854822 و 
ش�ماره شاس�ی S1412288228491  به نام صابر قربانی وله زاقرد به ش ش 868 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.
                                                                                 بهارستان م الف/215            

اگهی
اقای التماس صادقی  به ش ش 318 مطابق دادخواس�ت تقدیمی به کالس�ه پرونده 891/11/97 از این ش�عبه در خواست گواهی حصر 
وراث�ت نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان نصرت اله صادقی س�وغانچی کوه به ش ش 20 در تاری�خ 97/8/9 اقامتگاه دائمی 
خ�ود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1-التماس صادق�ی ش ش 318 تاریخ تولد 1340 صادره از 
چاراویماق نس�بت با متوفی:پس�ر 2-صفیه صادقی ش ش 445 تاریخ تولد 1340 صادره از هشترود نسبت با متوفی:دختر 3-صرفناز 
صادقی ش ش 400 تاریخ تولد 1350 صادره از هش�ترود نس�بت با متوفی:دختر 4-پروین صادقی سوغانچی کوه  ش ش 14719 تاریخ 
تول�د 1352 صادره از هش�ترود نس�بت با متوفی:دختر 5- توران صادقی س�وغانچی کوه ش ش 14720 تاری�خ تولد 1353 صادره از 
هشترود نسبت با متوفی:دختر 6- مستوره مدنی ش ش 108 تاریخ تولد 1323 صادره از چاراویماق نسبت با متوفی:همسر و مرحوم 
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مذبور را باس�تناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی به مدت یک ماه به ان ش�عبه تقدیم 

دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
                                               رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان م الف/216        

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18آئین نامه اجرا
بدینوسیله به ابوبکرشاه مرادی فرزندرحیم تاریخ تولد 44/12/1 شماره ملی 2928814167 شماره شناسنامه 7414 ساکن بوکان بلوار 
کردس�تان باالترازکوچه بوستان 5 ابالغ میش�ودکه شهرداری بوکان بانمایندگی سامرندحسینی جهت وصول عوارض شهردادریبرابر 
رای ش�ماره 19-19 ک77 کمیس�یون ماده 77ش�هرداری بوکان به مبل�غ 2173691089 ریال دومیلیاردوصدوهفتادوس�ه میلیون و 
شش�صدونودویک هزاروهش�تادونه ریال به انضمام 5 درصدحقوقات دولتی علیه ش�مااجرائیه صادرنموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9600283 دراین اداره تشکیل شده است طبق نشانی مندرج اعالمی ابالغ واقعی به شما میسرنشده است لذا بنابه تقاضای بستانکار 
طبق ماده18ائین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتش�ار محلی اگهی مش�ود وچنانچه ظرف مدت 
10روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننماییدعملیات اجرائی جریان خواهدیافت. 

تاریخ انتشار روز سه شنبه 97/9/27
3448-مدیراجرای اسنادرسمی بوکان-خضرزاده

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18آئین نامه اجرا
بدینوس�یله به عبدالکری�م کریمی حس�ن آبادفرزندابراهیم تاریخ تولد 31/4/1 ش�ماره ملی 2949725546 ش�ماره شناس�نامه 5 
س�اکن بوکان خ چمران ک صنوبر3کد پس�تی 46436-59518 ابالغ میشودکه ش�هرداری بوکان بانمایندگی سامرندحسینی جهت 
وصول عوارض ش�هردادری برابر رای ش�ماره 43-43 ک77 کمیس�یون ماده 77ش�هرداری بوکان به مبلغ 7190113457 ریال هفت 
میلیاردوصدون�ود میلی�ون میلیون و صدوس�یزده ه�زارو چهارصدوپنجاه و هف�ت ریال به انضم�ام 5 درصد حقوق�ات دولتی علیه 
ش�مااجرائیه صادرنموده و پرونده اجرائی به کالس�ه 9600230 دراین اداره تشکیل شده است طبق نشانی مندرج اعالمی ابالغ واقعی 
به ش�ما میسرنشده اس�ت لذا بنابه تقاضای بس�تانکار طبق ماده18ائین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های 
کثیراالنتشار محلی اگهی مشود وچنانچه ظرف مدت 10روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی 

خوداقدام ننماییدعملیات اجرائی جریان خواهدیافت. تاریخ انتشار روز سه شنبه 97/9/27
3447-مدیراجرای اسنادرسمی بوکان-خضرزاده

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18آئین نامه اجرا
بدینوس�یله به مظفرمولودی فرزندقادر تاریخ تولد 52/5/1 ش�ماره ملی 1377319180 شماره شناس�نامه 505 ساکن بوکان خ باهنر 
خ فهمیده محل جایگاه نفت س�ابق ابالغ میشودکه ش�هرداری بوکان بانمایندگی سامرندحسینی جهت وصول چک صادره به شماره 
س�ریال 857/936379بعهده بانک مس�کن شعبه بوکان کد1267 وگواهینامهعدم پرداخت ش�ماره 1267- 97/4/31 بانک صادرات 
آ.غربی ش�عبه156بوکان به مبلغ1000000000ریال یک میلیاردریال به انضمام 5 درصدحقوقات دولتی علیه ش�مااجرائیه صادرنموده و 
پرونده اجرائی به کالس�ه 9700140 دراین اداره تش�کیل شده است طبق نش�انی مندرج اعالمی ابالغ واقعی به شما میسرنشده است 
لذا بنابه تقاضای بس�تانکار طبق ماده18ائین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتش�ار محلی اگهی 
مشود وچنانچه ظرف مدت 10روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننماییدعملیات 

اجرائی جریان خواهدیافت. تاریخ انتشار روز سه شنبه 97/9/27
3449-کفیل مدیراجرای اسنادرسمی بوکان-حبیبی

رونوشت آگهی حصر وراثت
س�یدروح اهلل فخری دارای شناس�نامه ش�ماره 6530 بش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 57/97/1172از این دادگاه در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان صالحه حس�نی زرگ آباد بشناس�نامه 1 در تاریخ 97/5/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1-س�یدروح اله فخری فرزندمحمدش ش6530فرزندمتوفی2.سیدمحمدحس�ین 
فخری فرزندمحدش ش2740242700فرزندمتوفی3.س�یدمحمدفخری فرزندابوطالب ش ش99همسرمتوفی.اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور به اس�تناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
3450- رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه-عیدی

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالس�ه 970183  ش�عبه چهارم بازپرس�ی  دادس�رای عمومی و انقالب  اردبیل آقای مهدی حیدری به اتهام  
مش�ارکت در کالهبرداری  از طریق نش�ر آگهی در روزنامه از طرف  این بازپرس�ی تحت تعقیب می باش�د و ابالغ احضاریه به واسطه 
معل�وم نب�ودن مح�ل  اقامت نامب�ردگان ممکن نگردیده بدینوس�یله در  اجرای ماده 174  قانون آئین دادرس�ی  کیف�ری  مراتب به 
نامبردگان ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار  این آگهی  جهت دفاع از ا تهام خود در ش�عبه  چهارم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اردبیل واقع در زرناس س�اختمان  دادس�رای اردبیل طبقه دوم ش�عبه 4 بازپرسی حاضر شود در صورت عدم حضور 

پس از یک ماه از تاریخ انتشار  آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
1099926 منشی بازپرسی شعبه چهارم دادسرای  عمومی و انقالب اردبیل – نوروزنسب 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی  و  دادخواست  و ضمائم به خواندگان 
خواهان علی  عباس�ی دادخواس�تی به طرفیت  خواندگان نادر بهاری – اس�ماعیل س�لطانی تقی دیزج -   حسین حاجی زاه نداف به 
خواس�ته مطالبه  خس�ارت دادرسی مطالبه  خس�ارت  تاخیر تادیه مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس�ه  9709980407600266 شعبه 11  دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/29 ساعت 
12:00 تعیی�ن  که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول الم�کان بودن خوانده  و 
درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1099928  مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل – علیرضا فتاحی حمل آباد 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
  در پرونده کالسه 970820 شعبه 108 دادگاه کیفری  دو اردبیل آقای مهمان یاری  فرزند  محمد متهم هستند به کالهبرداری موضوع شکایت 
آقای حسن علیقلی زاده مقدم  به لحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به ایشان ممکن نشده است لذا در اجرای ماده 344  قانون آئین 
دادرسی  کیفری مصوب 1392 با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  به 
نامبرده ابالغ می  گردد روز ش�نبه 97/11/6  س�اعت 9 صبح جهت رسیدگی در ا ین شعبه حضور بهم رسانند در صورت عدم حضور دادگاه  

تصمیم  مقتضی را اتخاذ خو اهد نمود. 
1099930  مدیر دفتر دادگاه کیفری  شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل – شامی 

دادنامه 
پرون�ده کالس�ه 9709988520300142  ش�عبه 3 دادگاه عموم�ی حقوقی  دادگس�تری  شهرس�تان نهاوند  تصمیم نهایی   ش�ماره 
9709978520300760  خواهان: آقای غالمحس�ین ش�هبازی فرزند علی با وکالت آقای س�عید معصومی  فرزند  عیس�ی  به نش�انی 
نهاوند  ابتدای  خیابان دوخواهران   طبقه فوقانی بیمه س�المت خواندگان:  1. آقای  معصومه ش�هبازی فرزند  علی  2.  آقای مجتبی  
ش�هبازی فرزند علی همگی به نش�انی مجهول المکان  خواس�ته ها: 1. مطالبه خسارت دادرس�ی  2. خلع ید  3. مطالبه اجرت المثل 
اموال  گردشکار: دادگاه پس از بررسی  محتویات پرونده  ختم رسیدگی  را اعالم و به شرح ذیل  انشاء رای می نماید. رای دادگاه در 
خصوص دادخواس�ت  آقای غالمحس�ین ش�هبازی فرزند  علی با وکالت   بعدی  آقای س�عید معصومی به طرفیت  1.  مجتبی شهبازی  
فرزند  علی  2. معصومه ش�هبازی  فرزند علی به خواس�ته  2. مطالبه اجرت المثل ا موال و صدور حکم به  محکومیت خواندگان  به 
پرداخت اجرت المثل  ایام تصرف مقدار 21  هزار متر مربع  زمین به نسبت سهم  خواهان  موضوع پالک ثبتی 3641 اصلی بخش یک 
نهاوند  مقوم به دو  میلیون و یکصد هزار تومان و ارجاع  امر به کارش�ناس  2. خلع ید مش�اعی  خواندگان از مقدار 21 هزار متر مربع  
زمی�ن از پ�الک ثبت�ی 3641 اصلی  بخش یک نهاوند   مقوم به 21 میلیون ریال  و ا ز نظر هزینه دادرس�ی  وفق ارزش معامالتی زمین 
مقوم به 4/500/000 ریال   دادگاه با بررس�ی اوراق و  محتویات پرونده  ش�رح دادخواس�ت  تقدیمی خواهان استعالم صورت گرفته از 
اداره ثبت   اس�ناد و امالک  شهرس�تان  نهاوند مبنی بر  مالکیت مرحوم لیلی زمانیان فرزند  بابا به میزان 16 ش�عیر و شانزده یازدهم 
ش�عیر مش�اع از 96 ش�عیر پالک 3641   اصلی بخش یک نهاوند  گواهی حصر وراثت   ابرازی از سوی خواهان   و سایر قرائن و امارات  
دیگ�ر نظ�ر به اینکه  خواهان دعوی خویش را علیه دو نفر از و راث مرحوم لیلی زمانیان مطرح نموده لذا با  این وصف دعوی ایش�ان 
در حال حاضر قابلیت  اس�تماع نداش�ته و  مس�تندا به ماده 2  قانون آئین دادرسی   مدنی مصوب 79 قرار عدم استماع دعوی ایشان 

را صادر و ا  عالم می دارد. این رای ظرف بیست روز پس از  ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه  تجدید نظر همدان می باشد. 
6999 دادرس شعبه سوم   دادگاه عمومی حقوقی نهاوند 

آگهی حصر وراثت 
آقای مس�لم دریس فرزند محمد دارای ش�ماره شناسنامه 4898 به شرح کالسه 752/2/97ح از این دادگاه در خواست  حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد دریس  فرزند  خزل به ش�ماره شناس�نامه 9823 در تاریخ 97/5/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه مرحوم منحصر است به: 1.  مهدی دریس به ش ش  345 پسر متوفی 2. سالم دریس شماره شناسنامه 4898 پسر متوفی 
3. علی دریس ش�ماره شناس�نامه 102 پسر متوفی 4. صادق دریس شماره شناسنامه 346 پسر متوفی 5. صدیقه دریس  شماره شناسنامه 
1  دختر متوفی 6. شهزوله آلبوغبیش شماره شناسنامه 344 همسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

نماید و اال گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف ابادان 

آگهی حصر وراثت 
خانم زهره ش�اوردی  احس�انی فرزند فالح دارای ش�ماره شناسنامه 17146 به ش�رح کالس�ه 750/2/97ح از این دادگاه در خواست  حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی نوکهن اهوازی فرزند  عبدالحس�ن  به شماره شناس�نامه 885 در تاریخ 97/8/22 در 
اقامتگاه موقت خود بدرود زندگی گفته و ورثه مرحوم منحصر است به: 1.  زهره شاوردی احسانی شماره شناسنامه 17146 همسر متوفی 2. 
حسین نوکهن اهوازی شماره شناسنامه 1810771390 پسر متوفی 3. عباس نوکهن اهوازی شماره شناسنامه 1811021638 پسر متوفی 4.  
عبدالحسن نوکهن اهوازی شماره شناسنامه 9871 پدر متوفی  و  الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف ابادان 

آگهی حصر وراثت 
آقای عبدالمحمد جراحی فرزند مالک دارای شماره شناسنامه 2 به شرح کالسه 754/2/97ح از این دادگاه در خواست  حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان معصومه  کنتراتی فرزند  عباس به شماره شناسنامه 120 در تاریخ 95/4/3 در اقامتگاه موقت خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1.  عبدالمحمد  جراحی ش�ماره شناسنامه 2 همسر متوفی 2. احمد جراحی شماره شناسنامه 
278 پس�ر متوفی 3. جاس�م  جراحی شماره شناسنامه 831 پسر متوفی  4. محمود جراحی شماره شناسنامه 236  پسر متوفی 5. مسعود 
جراحی شماره شناسنامه 3475 پسر متوفی 6. ایران جراحی شماره شناسنامه 25100 دختر متوفی 7. ایمان جراحی شماره شناسنامه 917 
دختر متوفی 8. قدم خیر  جراحی شماره شناسنامه 21966 دختر متوفی و  الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

نماید و اال گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف ابادان 

ابالغیه 
خواهان آقای علی صادقی  فرزند  ماشااهلل دادخواستی به طرفیت  خواندگان آقایان حسین ، یداهلل، محمد و خانم ها خانمجان، فاطمه، خاتون، 
صغری همگی پور بحرینی فرزندان عباس به خواسته ا لزام به تنظیم سند ملک به شماره ثبتی 1745 اصلی واقع در کمربندی ولی عصر تقدیم  
دادگاه عمومی شهرستان بم نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم  حقوقی شهرستان بم واقع در استان  کرمان شهرستان  بم بزرگراه خلیج 
فارس دادگستری  شهرستان بم  کد پستی 7661674485   تلفن 03444340397- 03444340402 ارجاع و به کالسه  ثبت گردیده و تاریخ 
رس�یدگی  آن 1397/11/02  س�اعت  09:00 تا 10:00 تعیین ش�ده 9709983429200406 است و به علت مجهول المکان بودن خواندگان و به 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و  دستور  دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جر اید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و  ضمن اعالم نام کامل نشانی 

خود در جلسه رسیدگی شرکت نمایند. 
10619 شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان بم 

آگهی مزایده نوبت دوم  
در مورد پرونده اجرائی کالسه 960370 ش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد و به موجب دادنامه شماره 9509975840400083 مورخ 1395/01/03 
صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی  بجنورد ، محکوم له : امان اهلل رهبر محکوم علیه : احمد محمدزاده – صادق کریمی فضلی موضوع الزم 

االجرا : محکومیت مدنی – حکم به پرداخت وجه نقد که یکدستگاه سردکن ششیه  به مشخصات ذیل الذکر : 
 یکدستگاه سرد کن شیشه سکوریت مشغول به کار و  به صورت مستعمل  با  عمر مفید  حدود  10 سال کار می باشد  با مشخصات فنی دو 
بخش  خنک کننده mountain   ظرفیت  min/m2/40  و  ابعاد  380 * 245  س�انتی متر  و کمپرس�ور هوا مدل y2355L  ساخت کشور 
چین توان الکترو موتور 280-380-515 که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزش دستگاه به مبلغ  1/200/000/000  ریال ارزیابی گردید 
اس�ت و اینکه پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده دس�تگاه فوق در روز دوشنبه 1397/10/10 ساعت 10/30 از طریق مزایده حضوری در 
محل اجرای احکام مدنی دادگس�تری بجنورد به فروش برس�د. بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد 
مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف در مورخ 97/10/10 ساعت 10/30 در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. بدیهی است مزایده 
از قیمت ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی  می بایست قبل از شروع مزایده  به 
حساب سپرده دادگستری به شماره 2171291822004 واریز و فیش آن را تحویل اجرای احکام نماید و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول 
خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی )نود درصد ( در مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده 

تجدید می گردد.15
علی اکبر رعنائی دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجنورد 

دادنامه 
پرونده کالسه 9609985870900877 شعبه 9 شورای حل اختالف شهری بجنورد تصمیم نهایی شماره 9709975870900259  خواهان : آقای 
بانک ملت با وکالت خانم  سمیه زارعی فرزند نوراله  به نشانی استان خراسان شمالی – شهرستان  بجنورد – طالقانی غربی – کوی  کمیته –کوچه 
چهارم – پ 4  خواندگان: 1- آقای مجتبی اطمینان فرزند حسن به نشانی  2- آقای علی رضا افتخاری چری فرزند قربان به نشانی استان خراسان 
شمالی – شهرستان بجنورد – شهر بجنورد  - شهرک الغدیر – بلوک دادگستر A – طبقه ششم – واحد 601   خواسته : مطالبه وجه بابت ... رای شورا 
:  در خصوص دعوی خواهان بانک ملت مدیریت  آقای هادی اخالقی  فیض آثار با وکالت مع الواسطه آقای مهرداد آخوندی مدیریت شعبه استان 
خراسان شمالی و وکالت سمیه زارعی فرزند نوراهلل به طرفیت خواندگان  1- مجتبی اطمینان فرزند حسن 2- علیرضا افتخاری چری فرزند قربان 
به خواسته حکم مبنی بر محکومیت  تضامنی خواندگان  به پرداخت 55/440/047 ریال بابت اصل بدهی قرارداد شماره 93678/3540 و خسارت 
تاخیر تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست  الی یوم الوصول  با نرخ خسارت تاخیر  20 درصد که  جریمه روزانه 33/161 ریال می باشد به انضمام  هزینه 
های دادرسی و خسارت قانونی  و حق الوکاله  وکیل  شورا با بررسی محتویات پرونده  از جمله  قرارداد فی مابین  که طرفین ذیل آنرا امضا و تایید 
نموده  و خواندگان تمام مفاد قرارداد فی مابین را قبول نموده اند و نظر به اینکه  خوانده ردیف دوم علیرضا افتخاری چری در جلسه حاضر و دفاع 
موثری بعمل نیاورده و خوانده  ردیف اول نیز  علی رغم ابالغ قانونی   و نشر آگهی  در جلسه رسیدگی  حاضر  نشده است و دفاع موثری بعمل  نیاورده 
است  لذا دعوی مطروحه  را وارد و ثابت دانسته  لذا مستندا ب مواد 198 و 519 و 515 قانون آیین دادرسی  مدنی حکم  به محکومیت تضمامنی 
خواندگان  به پرداخت مبلغ 55/440/047 ریال  بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 33/161 ریال  از تاریخ تقدیم دادخواست  مورخه 
96/12/13 الی یوم الوصول  و مبلغ 2091001 ریال  هزینه دادرسی و  حق الوکاله  وکیل  طبق تعرفه  در خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
نسبت به خوانده ردیف اول آقای  مجتبی اطمینان  غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از  ابالغ قابل واخواهی  در همین حوزه  و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ  قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی  بجنورد می باشد  و نسبت به خوانده ردیف دوم آقای افتخاری حضوری و ظرف 

مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی  بجنورد می باشد . 15
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بجنورد – حسن برات زاده 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
 بستانکار : خانم مینا اصغرزاده  بدهکار : آقای حمید درتومی  مورد مزایده و محل آن : برابر درخواست وکیل بستانکار فوق به شرح وارده به 
شماره 12088-97/08/23  نسبت به مزایده مقدار هفت دهم از هفت هشتم از ششدانگ به انضمام یک هشتم ثمن اعیان پالک ثبتی 4058 
فرعی از 173 - اصلی واقع در بخش دو شهرستان بجنورد که سند مالکیت آن ذیل شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 139705807115000127 

به نام مرحوم سبحانقلی درتومی فرزند براتعلی صادر و تسلیم شده است ، محدود به حدود زیر : 
شماال : دیواریست به طول 19/75به ممر عام. 

شرقا : دیواریست به طول 11/25 به شماره باقیمانده 3475 فرعی از 167- اصلی 
جنوبا : دیواریست به طو ل 19/70 به شماره باقیمانده 3475 فرعی از 167 – اصلی

 غربا : غیره بطول 11/30 به جاده بش قارداش . 
که س�هم االرث آقای حمید درتومی فرزند س�بحانقلی به ش�ماره شناس�نامه و ش�ماره ملی 0670232963 مدیون پرونده اجرائی کالسه 
139604007141001409  و به ش�ماره بایگانی 9601548 که دو س�هم از ده س�هم به اس�تثناء بهای ثمن اعیان از هفت دهم از هفت هشتم از 
ششدانگ به انضمام یک هشتم ثمن اعیان ششدانگ پالک فوق می باشد در قبال تعداد یکصد و چهارده سکه طالی تمام بهار آزادی معادل 
)1/849/080/000 ریال( اصل طلب خانم مینا اصغرزاده موضوع سند نکاحیه شماره  10803 مورخه 96/09/05 دفتر ازدواج 6 و طالق 3 بجنورد 
و به انضمام یک تا دو عشر اضافه که به آن افزوده می گردد بازداشت و مورد ارزیابی قرار گرفته و دو سهم از ده سهم به انضمام بهای ثمن اعیان 
از هفت دهم از هفت هشتم از ششدانگ به انضمام یک هشتم ثمن اعیان ششدانگ پالک مذکور به مبلغ 531/ 379 /455 ریال )چهارصد 
و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و پانصد و سی و یک ریال ( قیمت گذاری و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است. ملک در روز 
یکشنبه مورخ 1397/10/16- از ساعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خ شریعتی شمالی جنب ادره 
ثبت شرکتها به مزایده گذاشته می شود ، خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند، 
مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ 455/379/531 ریال )چهارصد و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و پانصد 
و سی و یک ریال ( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروفته می شود و مطابق ماده 136- آئین نامه اجراء کل مبلغ نقدا 
دریافت می گردد. چنانچه زائد بر مبلغ مندرج در آگهی خریداری گردد حق مزایده نسبت به مازاد مبلغ ارزیابی بر عهده برنده مزایده است. 
پرداخت بدهیهای مربوط به آب و برق و گاز ، اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است. مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس: ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 4058 فرعی از 173 
اصلی بخش دو بجنورد به مساحت عرصه 222/56 )دویست و بیست و دو متر و پنجاه و شش دسیمتر مربع( می باشد. مستحدثات موجود 
در ملک عبارتند از الف : مسکونی یک طبقه با قدمت باالی 25 سال به مساحت حدود شصت متر مربع مشتمل بر هال ،دوخواب و آشپزخانه 
با مش�خصات ش�یروانی و تیر چوبی - نما سیمان سفید - پنجره ها فلزی - درب ورودی الومینیوم - دیواره ها گچ - کف گچ - سقف، پرده 
پارچه ای - آش�پزخانه با کابینت فلزی ب : س�ه دربند مغازه فاقد پروانه تجاری با قدمت باالی 25 س�ال به شرح ذیل : 1- مغازه اول به ابعاد 
4/5در 5 متر با کف سرامیک - دیواره کاشی - درب و پنجره فلزی - سقف تایل کاذب و فاقد پروانه تجاری 2 - مغازه دوم به ابعاد 3 در 5 متر 
با کف موزائیک - دیواره گچ - سقف پارچه ای و فاقد پروانه تجاری 3 - مغازه سوم به ابعاد 3 در 5 متر با کف موزائیک - دیواره گچ - سقف 
پارچه ای و فاقد پروانه تجاری ج - مسکونی باالی مغازه ها با قدمت باالی 25 سال به مساحت حدود 45 متر مربع با اسکلت چوبی و سقف 
شیروانی - دیواره گچ - درب و پنجره فلزی مشتمل بر دو اطاق و سرویس بهداشتی . ملک فوق دارای یک سری از امتیازات آب و گاز و سه 
سری امتیاز برق می باشد. نشانی ملک جهت بازدید: بجنورد -خیابان شهید چمران - نبش چمران 7 - کوچه شهید بخش آبادی سمت راست 
می باشد. ضمنا ارزش ریالی کل ملک معادل 4/408/100/000 ریال و ارزش هفت دهم از هفت هشتم از ششدانگ به انضمام یک هشتم ثمن 

اعیان پالک فوق معادل 2/602/168/750 ریال برآورد گردیده است. تاریخ انتشار : 15
حمید عزیزی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد 

آگهی مفقودی 
سند کمپانی و اصل شناسنامه  مالکیت خودروی سواری رنوL90 ،  مدل 1388 به شماره پالک ایران 
 NAPLSRALD81033225 شماره شاسی K4MA690D043692 42-984 ج 26 به شماره موتور
متعلق به آقای حسین نبی زاده مشهد طرقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان 

آگهی حصر وراثت
آقای: محمدرضا شهرت : بالدی نام پدر: مصیب  بشناسنامه : 5463 صادره از اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که پدرم مرحوم مصیب شهرت : بالدی بشناسنامه :109 صادره از اهواز در تاریخ 22 / 1/ 73 در اهواز اقامتگاه دائمی خود فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی محمدرضا بالدی ش ش 5463 – سکینه بالدی 1278 همگی فرزندان متوفی حسینه سالمی  ) همسر متوفی 
( والغیر ورثه دیگری ندارد . اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از 

این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
 68 / 9 – شعبه 89 شورای حل اختالف مجتمع شماره 6 اهواز

متن آگهی تبادل لوایح تجدید نظر خواهی
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای جبار صالحی بطرفیت 1 – محمدعلی طاهری فرزند حسین 2 – ناصر آلبوغبیش فرزند جالل 3 – توفیق 
نادری فرزند یوسف 4 – محمد نادری فرزند حسن 5 – حسن صفاری فرزند مجید 6 – مسلم صفاری فرزند جبار 7 – منصور سواری فرزند 
لفته 8 – ش�هرام س�واری فرزند لفته 9 – مرتضی سیاحی فرزند عنایه 10 – غالمعلی شربتی فرزند باقر 11 – حیاته دست ران فرزند حسین 
12 – خدیجه علیمرادی فرزند عبدش�اه 13 – محمد صالح موالیی فرزند روزعلی 14 – فرامرز عش�یری فرزند قاسم 15 – حمیده دست ران 
فرزند حسین 16 – عجیل کوت زاده فرزند جبار نسبت به دادنامه شماره 9709976112900917 صادره از این شعبه – باتوجه به مجهول المکان 
بودن مخاطبین فوق الذکر لذا مراتب در روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا حسب  ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت آگهی – به این دادگاه مراجعه و اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید . واال پرونده 
با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد . ضمنا جهت دریافت نسخ ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به شعبه 106 دادگاه 

کیفری دو اهواز واقع در مجتمع قضایی شهید باهنر اهواز مراجعه نمایید .  
2859-مدیر دفتر شعبه 106دادگاه کیفری دو اهواز

دادنامه
پرونده کالس�ه 9709986130100967 ش�عبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگس�تری شهرس�تان بندر ماهش�هر تصمیم نهایی شماره 
9709976130101491 خواهان : بانک ملت با مدیریت اقای محمد بیگدلی با نمایندگی آقای محمدرضا اسماعیلی به موجب وکالتنامه شماره 
36061 با وکالت خانم فریبا هردانی فرزند عبدالکاظم به نش�انی اس�تان خوزستان -شهرس�تان اهواز -شهراهواز -امام شرقی- ساختمان 
یادآوری -بین بانک ملی و تجارت -طبقه اول واحد 2   خواندگان :1.  اقای  فاضل مجدم فرزند عبید به نشانی استان خوزستان – شهرستان 
بندر ماهشهر – بندر ماهشهر – بلوار طالقانی بلوار طالقانی خ خرمشهر پ 22 2 – آقای عبداالمیر غبیشی مکری 3 – آقای روزبه امیری فرزند 
قدرت اهلل همگی به نشانی استان خوزستان – شهرستان بندر ماهشهر – بندر ماهشهر – بلوار طالقانی خ خرمشهر پ 22 خواسته: مطالبه 
وجه بابت ..  گردش کار : مالحظه میشود خواهان بانک ملت – دادخواستی علیه اقای فاضل مجدم و عبداالمیر غبیشی مکری و روزبه امیری 
فرزند قدرت اهلل به خواسته مطالبه وجه مطرح نموده که دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین – به شرح ذیل با استعانت از 
خداوند متعال مبادرت به صدور رای مینماید .)رای دادگاه( در خصوص دادخواست بانک ملت با مدیریت اقای محمد بیگدلی با وکالت خانم 
فریبا هردانی به طرفیت :1.  اقای فاضل مجدم فرزند عبید 2 . آقای عبداالمیر غبیشی مکری 3 . آقای روزبه امیری فرزند قدرت اهلل  به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 422/ 108 / 200 ریال به انضمام خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه وکیل خواهان خالصه دعوای را چنین مطرح نموده 
خوانده ردیف اول به موجب قرارداد پیوس�ت به ش�ماره 9158523711 مورخ 29 / 10 / 1391 و با ضمانت خواندگان ردیف دوم و س�وم اقدام 
به اخذ یک فقره تسهیالت نمودند لکن از پرداخت دیون امتناع نموده ناگزیر اقامه دعوی و تقاضای ورود خواسته را نمودند. حال با عنایت 
به محتویات و مستندات و مفاد دادخواست تقدیمی باالخص قرارداد استنادی فی مابین و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی 
اخطاریه در جلسه حضور نیافته و در رد خواسته خواهان و یا پرداخت مافی الذمه دفاعی ننمودند و محتویات پرونده تا این مرحله حکایت از 
مدیونیت خواندگان دارد . لهذا بنا بر مراتب ادعای خواهان را وارد و تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198 
و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 422 
/ 108 / 200 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 795 / 623 / 6 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و دیرکرد تا زمان 
اجرای حکم که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن براساس قرارداد تنظیمی میباشد در حق خواهان صادر و اعالم میگردد . رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف .
70/ 9- شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان بندر ماهشهر

 رونوشت آگهی حصر وراثت
بکالس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  عباس�علی  فرزن�د  یارمحم�دی  حصروراثتنرگ�س  رونوش�ت  خواه�ان     
9709981720300637بایگانی970653/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان عباسعلی یار 
محمدی فرزند نورمحمد دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به حمیدرضا یارمحمدی فرزند 
متوفی2-مسعود یارمحمدی فرزند متوفی3-نرگس یارمحمدی فرزند متوفی 4-حشمت یارمحمدی فرزند متوفی5-حمیرا یارمحمدی فرزند 
متوفی6-محمدرضا یارمحمدی فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
627-شعبه 3شورای حل اختالف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم آزیتا)سهیال(کاش�فی فرزند جالل بش�رح درخواستی که بکالسه970698-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعالم داشته که مهرنوش کاوه فرزند علی اصغربشماره شناسنامه133صادره ازگرگان درتاریخ97/8/21در اقامتگاه دائمی خود 
شهرستان گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/ عبارتست از1-جالل کاشفی ف آقا مهدی ش ش142همسرمتوفی2-

فروغ)فریبا( کاشفی ف جالل ش ش502فرزند متوفی 3-علیرضا کاشفی ف جالل ش ش631فرزند متوفی4-آزیتا)سهیال(کاشفی ف جالل 
ش ش21603فرزند متوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی 
دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 640-رئیس شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای اس�داله برزگر خاندوزی فرزند رمضانعلی بش�رح درخواستی که بکالسه970696- این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصاروراث�ت نم�وده واع�الم داش�ته ک�ه رمضانعل�ی برزگرخان�دوزی فرزند علی اکبربش�ماره شناس�نامه 5ص�ادره ازگنب�د درتاریخ 
97/8/24دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان گرگان فوت نم�وده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت از1-نرگس زنگانه ف 
حس�ن ش ش27ت ت1349همسرمتوفی2-اس�داله برزگر خان�دوزی ف رمضانعلی ش ملی2260088422ت ت1370پس�رمتوفی3-مریم 
برزگرخاندوزی ف رمضانعلی ش ملی   2260038808ت ت1369دخترمتوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا 

مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 626-رئیس شعبه 15شورای حل اختالف شهرستان گرگان

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم  لهم زینب حیدرزاده نام پدرعباس نش�انی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان ولیعصر برج مروارید 
طبقه5واحد اول مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم سیدرضا میرآئیز نام پدر عیسی مجهول المکان محکوم به:بموجب درخواست اجرای 
حکم مربوطه بشماره بایگانی970110وشماره دادنامه مربوطه9709971720800251محکوم علیه محکوم است  بپرداخت مبلغ50/000/000ریال 
بابت اصل خواسته ومبلغ845/000ریال هزینه دادرسی درحق خواهان رای صادره غیابی است ومطابق تبصره 2ماده306قانون آیین دادرسی 
مدنی به اجرای احکام تفویض اختیارمیگردد وپرداخت نیم عش�ر برعهده محکوم علیه میباش�د محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ ابالغ 
اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی 
کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل 
تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی 
یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث 
ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی 
ارائه نماید واال بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعالم 
کام�ل ص�ورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اج�رای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 
16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع 

وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود)تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
641-مسئول دفترشعبه8شورای حل اختالف شهرستان گرگان-خداوردی

 آگهی مزایده مال منقول � نوبت اول 

شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری سنندج-در خصوص پرونده 971560 شعبه 
دوم اجرای احکام)حقوقی( سنندج مبنی بر محکومیت آقای هومن سلیمان¬پور در 
حق منیره قاضی¬نیا، مال غیر منقول به شرح ذیل توقیف و کارشناسی شده است. 
لذا مزایده نوبت اول روزشنبه در مورخ 97/10/15 از ساعت 9 الی 10 صبح در مجمتع 
قضائی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی با حضور نماینده دادسرای 
عمومی و دادورز شعبه) با قیمت شروع به میزان مبلغ کارشناسی( به مزایده گذاشته 
می شود. طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام 
حقوقی از مال مورد مزایده بازدید بعمل آورند و پیشنهاد خود را کتبا روز مزایده 
تسلیم نمایند، برنده مزایده کس�ی خواهد بود که باالترین قیمت را روز برگزاری 
مزایده بپردازند وفی المجلس مبلغ 10 درصدقیمت پیشنهادی را به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یکماه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت 
را بدهد. مال کارشناسی شده بدین شرح میباشد: پالک ثبتی 23 فرعی از 2703 
اصلی بخش 3 سنندج با کدپستی 14936 � 66158 در شهرک تعمیرکاران سنندج 
واقع گردیده است محل مورد منازعه یک واحد تعمیرگاهی است واقع در خیابان اول 
شهرک)خیابان اصلی( باالتر از بانک تجارت که در زمان بازدید، محل تحت عنوان 
تراشکاری و سیلندرتراشی ابیدر دایر بر چندین نفر در ان مشغول کار و ارائه خدمات 
مشاهده گردیدند. این مغازه به مساحت 72 مترمربع، دارای نیم طبقه به مساحت 
تقریبی 18 مترمربع بوده که با یک راه پله فلزی دسترسی آن تامین می گردد. در 
بخشی از طبقه همکف سرویس بهداشتی ایجاد شده و سایر قسمت های آن محل 
استقرار ماشین آالت و تجهیزات مربوطه می باش�د. ورودی مغازه از درب تاشوی 
فلزی شیشه خورد و نازک کاری داخلی از سیمان لیسه ای می باشد. همانگونه که 
در ستور فوق بیان گردید در زمان بازدید، محل تحت اجاره شخصی به هویت آقای 
آرمان ورمزیار مشاهده گردید که بنابر اظهارات ایشان، دارای اجاره نامه از خانم فریبا 
زنجانی می باشد. مشخصات سند با عنایت به اینکه اصل یا تصویر سند مالکیت 
مربوطه به اینجانی تحویل داده نشده، لذا مشخصات ثبتی محل و میزان مالکیت 
به استناد نامه شماره 139705832001000898 مورخ 1397/06/05 مسئول محترم 
دفتر بازداشتی حوزه ثبتی ملک منطقه یک اداره ثبت اسناد و امالک شهر سنندج 
که در پرونده قضایی شعبه مضبوط است استخراج گردیده است. محل دارای پالک 
ثبتی شماره 23 فرعی از 2703 اصلی بخش 3 سنندج به مساحت 72 مترمربع، به 
مالکیت آقای اکبر سلیمان پور به شماره ملی 3731875306 نام پدر علی، مالک 
پنج دانگ مش�اع از شش دانگ عرصه می باشد. همچنین به استناد نامه شماره 
116/1/97/1732 مورخ 1397/05/21 رئیس ثبت منطقه یک س�نندج، برابر سند 
صلح به شماره 56912 مورخ 1397/08/27 رئیس ثبت منطقه یک سنندج، برابر 
سند صلح به شماره 56912 مورخ 1395/08/27 مقدار نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
به آقای همومن سلیمان پور و مقدار نیم دانگ مشاع از ششدانگ به آقای حامد 
سلیمان پور صلح گردیده است. نظریه کارشناسی الف( ارزش ششدانگ ملک: در 
نهایت براساس توضیحات تقدیمی و در پاسخ به قرار کارشناسی صادره آن دادگاه 
محترم و در نظر گرفتن شرایط روز بازار امالک و در نظرگرفتن جمیع جهات موثر در 
تعیین ارزش ملک مذکور شامل محل و موقعیت، کاربری، متراژ، دسترسی، قدمت، 
کیفیت اجرا، عمق مغازه، نیم طبقه... ارزش شش�دانگ این ملک 2/564/130/000 
ریال معادل دویست و پنجاه و شش میلیون و چهارصدو سیزده هزار تومان برآورد 
و اعالم میگردد. ب( ارزش س�هم مشاع مالک: با عنایت به فوت مالک آقای اکبر 
سلیمان پور در مورخ 1390/12/25 و با توجه به گواهی حصروراثت صادره از شعبه 
دوازدهم ش�ورای حل اختالف سنندج به ش�ماره 9109978753200372 مورخ 
1391/03/28 و معرفی مورثه حین الفوت نامبرده، میزان ارزش سهم مشاع خوانده 
آقای هومن سلیمان پور فرزند اکبر برابر است با: میزان سهم ازمالکیت نیم دانگ 
مشاع: 213/677/500 ریال میزان سهم از ارث: 756/774/480 ریال مجموع کل 
ارزش سهام مشاع مالک)خوانده(: 970/451/980 ریال ج( هزینه های تقریبی نقل 
و انتقال: با توجه به بررسی های صورت گرفته، هزینه تقریبی نقل و انتقال و تنظیم 
سند ملک، با ارزش حدودی فوق برابر است با: 22/800/000 ریال بنابر موارد ذکر شده 
مقدار مال مورد مزایده مقدار 36/333 شعیر از 96 شعیر)28/333 شعیر میزان 

سهم االرث+ 7/999 شعیر مالکیت خوانده( می باشد. 
شماره : 2/550� خ-شعبه دوم اجرای احکام مدنی سنندج 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کالس�ه 9100029اجرای ثبت ش�هرکرد  بس�تانکار 
: بانک ملت شعبه شهرکرد بدهکار شرکت طالب پالست هفشجان با امضاء ارژنگ طالبی 
هفش�جانی وراهنین اقایان حش�مت اله طالبی هفش�جانی راهن پالکهای 234/94نوآباد 
و221/1124هفش�جان واردوان طالب�ی هفش�جانی راه�ن پالک 221/1678هفش�جان به 
موج�ب پرونده اجرائی کالس�ه 9100029ش�ش دانگ یک باب خانه مس�کونی یک طبقه 
به مس�احت عرص�ه 328 مترمربع به ش�ماره پالک ثبت�ی 1678از221اصلی ثبت ش�ده 
درصفحه484دفتر251-ام�الک بنام آقای اردوان طالبی هفش�جانی صادرش�ده ومحدود 
به حدود :ش�ماال به طول 15متردیوار به دیوارخانه پالک ش�ماره 1677 فرعی شرقا به طول 
21/90 متردرب ودیواری است به کوچه جنوبا به طول 15متر دیوار به دیوار پالک 1124 فرعی 
غربا به طول 21/70متردیوار به دیوار پالک های 1126 و1135 فرعی که طبق نظر کارشناس 
رسمی به مبلغ 1460650000)یک میلیاردوچهارصدوشصت میلیون وششصد وپنجاه هزار (
ریال ارزیابی شده وواقع درشهرهفشجان خیابان نواب کوچه 48 پالک 4با کاربری موجود 
ساختمان مسکونی دریک طبقه با زیربنای243مترمربع که مورد استفاده مالک می باشد 
ساختمان دیواراجری سقف طاق ضربی پشت بام ایزوگام سرویس های بهداشتی تا سقف 
کاش�ی کف سرامیک وآشپزخانه کاشی تا سقف وکف س�رامیک با کابینت MDFاتاق ها 
وپذیرایی کف سرامیک بدنه وسقف گچ به همراه رنگ امیزی شده درب های داخلی با قاب 
فلزی وچوبی پنجره ها ودرب داخل حیاط الومینیومی وپنجره سمت کوچه فلزی به همراه 
نرده ودرب های ورودی به تعداد سه درب )دو درب ماشین رو ویک درب کوچک فلزی( نمای 
بیرونی سمت کوچه ونمای حیاط سرامیک حیاط سازی کف موزائیک وسقف آن با پوشش 
قوطی وورق پالس�تیکی پوشیده شده وش�ش دانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 
عرصه 332 مترمربع به پالک ثبتی 1124فرعی ازاصلی 221 باقیمانده که سند آن درصفحه 
526دفتر 241 امالک بنام اقای حشمت اله طالبی هفشجانی ثبت گردیده ومحدود به حدود 
شماال به طول 15متردیواریست به خانه پالک شماره 1678 فرعی شرقا به طول 22/10متردرب 
ودیواری اس�ت به کوچه جنوبا به طول 14/98متردرب ودیواری است به کوچه غربا به طول 
22/23 متردیوار به دیوار خانه پالک 1126 فرعی که طبق نظر کارش�ناس رس�می به مبلغ 
1882400000)یک میلیاردوهشتصدوهشتاد ودو میلیون وچهارصد هزار(ریال ارزیابی شده 
وواقع درشهرهفشجان خیابان نواب کوچه 48،پالک2 که کاربری موجود ساختمان مسکونی 
دردوطبقه با زیربنای 461 مترمربع ومورداستفاده مالک می باشد طبقه همکف ساختمان 
تیرچه وبلوک ،دیوارها ازجنس اجر ومالت سیمان همراه با گچ سفید سرویس های بهداشتی 
:دیوارها تا س�قف کاشی ،کف سرامیک پذیرایی: کف موزائیک ،پوشش دیوارها تا یک متر 
سرامیک ومابقی گچ سفید واطاق خواب: کف موزائیک،پوشش دیوارها گچ سفید درب های 
داخلی چوبی با چارچوب فلزی ،پنجره ها آلمینیومی طبقه اول ساختمان با سقف تیرآهن وطاق 
ضربی ،دیوراها ازجنس آجر ومالت سیمان نمای بیرونی سمت کوچه ونمای حیاط، سرامیک 
محوطه س�ازی وششدانگ یک باب ساختمان به مساحت عرصه 1685/50مترمربع دارای 
پالک ثبتی 94فرعی از234اصلی که سند ان درصفحه 22 دفتر 292 امالک بنا آقای حشمت 
اله طالبی هفشجانی ثبت گردیده ومحدود به حدود : شماال به طول 29/20متردیواری است 
به زمین اقای پالیزبان شرقا به طول 54/70 متردیواری است به زمین علی حیدرزاده جنوبا به 
طول 28/40متردیواری است به جاده خاکی غربا به طول 20/45مترو41 متردیواری است به 
زمین جعفریوسفی که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 3028630000)سه میلیاردوبیست 
وهشت میلیون وششصد وسی هزار(ریال ارزیابی شده وواقع در،هفشجان نوآبادجاده سنگ 
شکن سازمان همیاری شهرداریها روبه روی مرغداری طالبی است که مساحت عرصه موجود 
1685/50مترمربع ومساحت اعیانی جمعا982بدین شرح 1.قسمت کارگاهی شامل سه سوله 
به مساحت 652مترمربع ،ساخت دیوارها وبدنه آجرومالت ماسه وسیمان ،سقف شیروانی 
وپشم وشیشه ، درب وپنجره بیرونی فلزی،پوشش داخلی بدنه سرامیک وپالسترسیمان 
سفید،کف سرامیک ،نمای بیرونی پالسترسیمانی می باشد2-قسمت اداری شامل یک باب 
ساختمان 2طبقه ،زیربنای طبقه همکف105مترمربع،ساخت دیوارها وبدنه آجرومالت ماسه 
وسیمان،سقف تیرچه بلوک وشیروانی،درب وپنجره بیرونی فلزی،پوشش داخلی بدنه گچ 
سفید ،کف موزاییک نمای بیرونی پالستر سیمانی می باشد وزیربنای طبقه اول 120 مترمربع 
بصورت سفت کاری می باشد3-قسمت آزمایشگاه شامل یک باب ساختمان یک طبقه به 
زیربنای 90 مترمربع که ساخت دیوارها وبدنه آجرومالت ماسه وسیمان، سقف شیراوانی،درب 
وپنجره بیرونی فلزی کف موزاییک ،نمای بیرونی پالسترسیمانی می باشد 4.قسمت انباری 
شامل یک طبقه به زیربنای 40 مترمربع که ساخت دیوارها وبدنه آجرومالت ماسه وسیمان 
درب وپنجره بیرونی فلزی،به صورت سفتکاری ونمای بیرونی پالستر سیمانی می باشد5.

قسمت بایگانی به زیربنای 15مترمربع که ساخت دیوارها وبدنه آجر ومالت ماسه وسیمان 
،سقف شیروانی ،درب وپنجره بیرونی آلومینیومی،پوشش داخلی بدنه گچ سفیدنمای بیرونی 
پالستر سیمانی می باشد وکلیه موارد رهن فوق طبق سند رهنی شماره 319408دفترخانه 
69ش�هرکرددرقبال مبلغ 3695000000ریال دررهن بانک ملت شعبه شهرکرد قرارگرفته 
که برابر گزارش مامور اجرا درتصرف مالکین فوق الذکرمی باش�ند پالکهای فوق ازس�اعت 
9الی 12 روز دوش�نبه مورخ97/10/24 دراداره اجراء اسنادرسمی شهرکرد واقع درشهرکرد 
بلوارکاش�انی ازطریق مزایده به فروش می رسند مزایده ازمبلغ ارزیابی شروع وبه باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب 
، برق،گاز اعم ازحق انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد ونیزبدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باش�د به عهده برنده مزایده است ونیز درصورت وجود مازادوجوه 
پراختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر وحق 
مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری 

بعد ازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد)تاریخ انتشار97/9/27(
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی شهرکرد علی اکبر باقری



آگهی
   سه شنبه

  27 آذر 1397
 شماره  4367

11

511/166آگهي ابالغ دادنامه
بدينوسیله پیروآگهي های قبلي به خانم راضیه سعادتی فرزند محمد رضا  فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در مورد شكايت آقای محمد 
رضا مهدوی مقدم و غیره  علیه شما داير بر شرکت در هجده فقره سرقت  به موجب دادنامه شماره 97099751161011370  مورخ  97/9/15   
در پرونده کالس�ه 106/950828  به تحمل هجده فقره س�ه س�ال حبس و هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيری و رد مال مسروقه به شاکیان 
محكوم شده ايد که صرفا يكی از مجازاتها قابل اجرا است مراتب از اين طريق در روزنامه درج می شود رای صادره غیابی و از تاريخ درج در 

روزنامه  ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در اين شعبه است رايگان
مدير دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو  مشهد

511/167آگهي ابالغ دادنامه
پیروآگهي قبلي بدينوسیله به اقاي احمدرضا احمدی شهرکی  فعال مجهول المكان  ابالغ مي گردد در مورد شكايت سعید ثقفی  علیه شما 
داير بر کالهبرداری  بموجب حكم شماره 9709977591301518 در پرونده کالسه 113/961256 به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی و رد 

مال  محكوم گرديده ايد راي صادره غیابي و ظرف مهلت مقرر قانونی  قابل واخواهي درهمین دادگاه مي باشد رايگان
مدير دفتر  شعبه113دادگاه کیفری2 مشهد

511/168آگهي ابالغ دادنامه
بدينوسیله پیروآگهي های قبلي به آقای نويد اسماعیلی فرزند يوسف   فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در مورد شكايت آقايان  سعید 
محمدزادگان و علی بادران  علیه ش�ما داير بر کالهبرداری   به موجب دادنامه ش�ماره 97099751161011367  مورخ  97/9/15   در پرونده 
کالسه 106/970646  به تحمل دو فقره هفت سال حبس تعزيری و رد وجوه کالهبرداری شده به شاکیان و پرداخت معادل مبالغ کالهبرداری 
شده به نفع دولت  محكوم شده ايد که صرفا مجازات اشد قابل اجرا است مراتب از اين طريق در روزنامه درج می شود رای صادره غیابی و 

از تاريخ درج در روزنامه  ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در اين دادگاه است رايگان
مدير دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو  مشهد

511/169آگهي ابالغ دادنامه
بدينوس�یله پیروآگهي های قبلي به آقای علی اکبر حس�ن زاده فرزند محمد حس�ن   فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در مورد گزارش 
ش�عبه س�وم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوی   علیه شما داير برجعل نظريه کارش�ناس و استفاده از آن  به موجب دادنامه شماره 
9709975116101375  مورخ  97/9/17   در پرونده کالسه 106/960968  به تحمل دو مرحله  دو سال حبس  محكوم شده ايد که صرفا يكی 
از مجازاتها قابل اجرا اس�ت مراتب از اين طريق در روزنامه درج می ش�ود رای صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه  ظرف مهلت قانونی 

قابل واخواهی در اين دادگاه است رايگان
مدير دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو  مشهد

511/170آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای اکبر روزنی  فاقد مشخصات بیشتر فعال مجهول المكان ابالغ می شود در خصوص شكايت آقايان مجتبی 
صفار قوچان کهنه فرزند علی اکبر و علی اکبر صفار قوچان کهنه فرزند غالمحسین  علیه شما دائر به مشارکت در ايراد ضرر و جرح عمدی  
به موجب حكم شماره 9709977592001372-97/9/18 در پرونده کالسه 120/970766 به پرداخت ديه به صورت مشترکا و متناصفا با آقای 
موسی خورشیدی فرزند براتعلی بدين ترتیب که بابت جراحت متالحمه سمت چپ سر به پرداخت سه صدم ديه کامل –بابت کبودی سمت 
راست فک تحتانی به پرداخت سه هزارم ديه کامل –بابت خراشیدگی حارصه راست فک تحتانی به پرداخت يک صدم ديه کامل-بابت تورم 
شديد سمت راست فک تحتانی به پرداخت نیم صدم ديه کامل بعنوان ارش-بابت کبودی زير ناخن انگشت چهارم دست چپ به پرداخت 
يک و نیم هزارم ديه کامل-بابت خراشیدگی حارصه خلف بند ابتدايی انگشت چهارم دست راست به پرداخت يک صدم از يک سوم از يک 
دهم ديه کامل –بابت س�رخ شدگی خلف مفصل میانی انگش�ت دوم و پنجم دست راست به به پرداخت يک و نیم هزارم ديه کامل –بابت 
کبودی قدام ساق چپ به پرداخت يک و نیم هزارم ديه کامل-بابت خراشیدگی حارصه قدام ساق چپ به پرداخت نیم صدم ديه کامل و بابت 
تورم آن به پرداخت سه دهم درصد ديه کامل مرد مسلمان بعنوان ارش در حق آقای مجتبی صفار قوچان کهنه و اکبر روزنی را )بابت جراحات 
وارده به دست(بابت کبودی بند انتهايی انگشت میانی دست چپ به پرداخت يک و نیم هزارم ديه کامل –بابت کبودی کف دست چپ به 
پرداخت يک و نیم هزارم ديه کامل –بابت خراشیدگی حارصه خلف مفصل میانی انگشت پنجم دست چپ به پرداخت يک صدم از يک سوم 
از يک دهم ديه کامل –بابت کبودی خلف ساعد چپ به پرداخت يک و نیم هزارم ديه کامل-بابت خراشیدگی حارصه آن به پرداخت نیم 
صدم ديه کامل –بابت تورم شديد خلف ساعد چپ و دست چپ به پرداخت شش دهم درصد ديه کامل بعنوان ارش در حق علی اکبر صفار 
قوچان کهنه محكوم شده ايد مراتب بدينوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در اين دادگاه است و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد 
مدير دفتر شعبه 120 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/171آگهي ابالغ دادنامه
بدينوسیله پیروآگهي قبلي بدينوسیله به آقای محمد غفاری فرزند..  فعال مجهول المكان  ابالغ مي گردد در مورد شكايت شهرداری منطقه 
9 مش�هد   علیه شما داير بر شكس�تن پلمپ   بموجب حكم ش�ماره 9709977591201288-97/9/19 در پرونده کالسه 112/970551 به 
تحمل سه ماه و نیم حبس تعزيری )که مجازات مذکور برای مدت يكسال تعلیق شده( محكوم شده ايد راي صادره غیابي و از تاريخ درج 
در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در اين دادگاه است و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خاواهی در محاکم محترم تجديدنظر 

استان خراسان رضوی می باشدرايگان
مدير دفتر  شعبه112دادگاه کیفری2 مشهد

511/172آگهي ابالغ دادنامه
بدينوس�یله پیروآگه�ي قبلي بدينوس�یله ب�ه آقای امان ال�ه کريمی فرزند محمد فاقد مش�خصات بیش�تر  فعال مجهول الم�كان  ابالغ 
مي گردد در مورد ش�كايت محس�ن رشیدمهر فرزند حس�ین اصغر و غیره  علیه شما داير بر مش�ارکت در سرقت   بموجب حكم شماره 
9709977591201292-97/9/20 در پرونده کالسه 112/970705 به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شالق تعزيری و رد مال در حق شكات 
محكوم شده ايد مراتب بدينوسیله در روزنامه درج می گردد راي صادره غیابي و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در اين دادگاه است و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خاواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشدرايگان
مدير دفتر  شعبه112دادگاه کیفری2 مشهد

511/173آگهی ابالغ دادنامه
در پرونده کالسه 130/970464 و پیروآگهی قبلی بدين وسیله به آقای سیروس سروقد بطن مقدم فرزند محمد ابراهیم  فعال مجهول المكان 
ابالغ می گردد به موجب دادنامه شماره 9709977593001251  مورخ 1397/9/12 صادره ازشعبه 130 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم هستید 
به تهديد که به موجب دادنامه صادره فوق به اتهام فوق الذکر به استناد ماده 669 قانون مجازات اسالمی 1375 متهم را به تحمل يک سال 
جبس محكوم می نمايد رای صادره غیابی وقابل واخواهی است مراتب يک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی 

دارد ظرف مهلت بیست روز  پس ازدرج درروزنامه به اين دادگاه تسلیم نمايد.رايگان 
مديردفترشعبه 130 دادگاه کیفری 2مجتمع قضايی عدالت مشهد

511/174آگهي ابالغ دادنامه
بدينوسیله پیروآگهي قبلي بدينوسیله به آقای هادی محمدی فرزند اسداله فعال مجهول المكان  ابالغ مي گردد در مورد شكايت غالمرضا 
کلندرزهی پور فرزند ابراهیم و غیروعلیه شما داير بر انتقال منافع مال غیر   بموجب حكم شماره 9709977591200923 مورخ 97/7/15 
در پرونده کالسه 112/950694 به تحمل هفت  سال حبس تعزيری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ صدو سی و يک میلیون صدهزار تومان 
در حق دولت و رد اموال در حق شكات محكوم شده ايد راي صادره غیابي و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در اين 

دادگاه است و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خاواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد
مدير دفتر  شعبه112دادگاه کیفری2 مشهد

511/175آگهي ابالغ دادنامه
بدينوسیله پیروآگهي قبلي بدينوسیله به آقای پیمان سهراب پور فرزند هوشنگ  فعال مجهول المكان  ابالغ مي گردد در مورد شكايت نور 
محمد خانی   علیه شما داير بر رقت وجه نقد  بموجب حكم شماره 9709977591201301- در پرونده کالسه 112/970797 به تحمل يک 
سال حبس تعزيری و رد عین مال محكوم شده ايد راي صادره غیابي و مدت 20 روز قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل 

اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد
مدير دفتر  شعبه112دادگاه کیفری2 مشهد

511/176آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مهدی رضايی  فعال مجهول المكان ابالغ می شود در خصوص اتهام شما  علیه شما داير به نگهداری 
يک دس�تگاه ش�وکر و اسپری فلفل  به موجب دادنامه به ش�ماره 9709977591701395 در پرونده به کالس�ه 117/961295 اين شعبه به 
پرداخت نه میلیون ريال جزای نقدی محكوم گرديده ايد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و 

سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجديدنظر خواهی می باشد 
مدير دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/177آگهي ابالغ دادنامه به خواندگان 
ش�ماره بايگانی :970244-بدينوس�یله پیروآگهي های قبلي به خواندگان اقايان محمود قربانی و س�ید جواد فروتن احمد ولی پور و سید 
مهدی زهتاب محمود احمدی ابراهیم کريمی رضا اشرف زاده فاقد مشخصات بیشتر فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در مورد دادخواست 
مهدی ظفر فرزند محمد به طرفیتا آقايان غالمرضا شاهرودی و غیره به خواسته توقیف عملیات اجرايی و رفع توقیف از يک دانگ از پالک 
ثبتی 11814 فرعی از 235 حكم به رفع توقیف از يک دانگ پالک ثبتی مذکور که به نام آقای محمود ش�اهرودی فرزند عباس می باش�د 
صادر گرديده اس�ت لذا مراتب در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی بوده و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 
در همین دادگاه است و پس ازآن ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهی در دادگاه محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
مديردفترشعبه102 دادگاه کیفری دو مشهد

511/178آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمود قدسی قزوينی فرزند مهدی فعال مجهول المكان ابالغ می شود در مورد شكايت ابوالفضل 
دانش علیه ش�ما مبنی بر  کالهبرداری مرتبط با رايانه به موجب رای ش�ماره 9709975115801297 مورخ 1397/09/03 در پرونده  کالسه 
103/970727 به تحمل دو س�ال حبس و ورد مال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ يک  صد میلیون ريال در حق دولت محكوم ش�ده ايد 

مراتب بدينوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی می باشد. رايگان
مدير شعبه 103 کیفری دو مجتمع قضايی عدالت شهرستان مشهد )103 جزايی سابق(

511/179آگهی
 کالس�ه : 103/72001 . پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی خانم هاله  کش�اورز از آقای فرهاد معینی پور به طرفیت آقای محمد 
يحیائی به خواس�ته الزام خوانده به تنظیم س�ند اجاره ي�ک دربند مغازه  متحدثه در پالک ثبت�ی 3080 فرعی از 232 اصلی بخش 
9 مش�هد واقع در خیابان ضد اراضی الندش�ت به موجب دادنامه مربوطه 560-40 مورخ 1372/12/04 دادگاه حقوقی 2 ش�عبه 34 و 
409 � 64 مورخ 1373/06/22 ش�عبه چهارم حقوقی يک مش�هد محكوم علیه محكوم است به تنظیم سند رسمی يک دربند مغازه 
مستحدثه در پالک ثبتی شماره 3080 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیابان ضد  اراضی الندشت در حق آقای فرهاد 
معینی پور محكوم گرديده اس�ت محكوم علیه مكلف اس�ت از تاريخ ابالغ اجرائیه: 1� ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارده ) 
ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی( 2� ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3� مالی معرفی کند که اجرا حكم و اس�تیفا محكوم 
به از آن میس�ر باش�د. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرايیه نداند بايد ظرف س�ی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی 
و ايرانی يا خارجی دارد به همراه مش�خصات دقیق حس�ابهای مذکور  و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش�خاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و  هر نوع تغییر ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای 
اعس�ار به ضمیمه دادخواس�ت اعس�ار به مقام قضائی ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداش�ت می شود )مواد 8 و 3 قانون 
نح�وه اج�رای محكومیت مالی 1394( 4� خ�ودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظ�ور فرار از اجرای حكم، حبس 
تعزيری درجه هفت را در پی دارد )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.آ و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5� انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دين به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباش�د 
موجب مجازات تعزيری درجه ش�ش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می ش�ود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6� چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ی روز ارائه ش�ود آزادی محكوم علیه از زندان منوط  به موافقت 
محكوم له يا توديع وثیقه يا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(
مدير شعبه 103 کیفری دو مشهد

511/180آگهی ابالغ دادنامه
ش�ماره پرونده: 970612. در ذيل نامه اصل رای دادگاه به شماره دادنامه 9709975115901473 و متهم خانم زهرا يوسفی شادمهری ظرف 
يک ماه از تاريخ انتشار آگهی مهلت دارد تا به اين شعبه جهت دفاع از خود مراجعه نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام متهمان 1� خانم 
زهرا يوسفی شادمهری فرزند موسی 2� آقای  حسن محمود آبادی هر دودائر به برقراری رابطه نامشروع موضوع شكايت آقای سید علی 
اکبر وزيری با وکالت آقای علیرضا رضوانی مقدم دادگاه نظر به شكايت شاکی و وکیل وی و نحوه درگیری شاکی با متهمان در محل بزه و 
متواری شده آنان و به جای گذاشتن متهم رديف دوم يک دستگاه گوشی همراه از محل کشف گرديده و پیامكهای رد و بدل شده از سوی 
فیمابین که توسط شاکی طی اليحه ای به دادگاه ارائه و ضمیمه پرونده می باشد و عدم حضور آنان در جلسه دادرسی علی رغم ابالغ قانونی 
و س�ائر قرائن و امارات موجود بزه انتس�ابی نسبت به آنان از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده لذا به استناد ماده 637 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1375 هر يک از متهمان رديف اول و دوم را به تحمل نود و نه ضربه ش�الق محكوم می نمايد رای صادره غیابی ظرف مدت بیس�ت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهی در مرجع محترم تجديد 

نظر استان خراسان رضوی می باشد. رايگان
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضايی عدالت شهرستان مشهد )104 جزايی سابق( � 
موسی پناهی

511/181آگهی ابالغ دادنامه به متهم 
شماره پرونده: 960145 . به شماره دادنامه 9709975115901478 مورخه 1397/09/21. در خصوص اتهام آقای محمد شريفی دائر به ايراد 
جرح عمدی با چاقو موضوع شكايت آقای جلیل زارعی دادگاه با عنايت به شكايت شاکی و گزارش اولیه مرجع انتظامی و تحقیقات انجام 
شده از سوی ضابطین دادگستری و اظهارات شهود و مطلعین در مرجع انتظامی و دادسرا و گواهی های  پزشكی قانونی و کیفرخواست صادره 
بزه انتس�ابی نس�بت به متهم را محرز و مسلم دانسته لذا متهم موصوف را از جنبه خصوصی بزه به استناد مواد 709 و 714 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 در خصوص  کبودی پلک فوقانی چشم چپ سه هزارم ديه کامله وکبودی پلک تحتانی چشم چپ سه هزارم ديه کامله 
و بريدگی ابروی چپ به پلک فوقانی چشم چپ و گونه چپ جمعا معادل دو بريدگی بوده و هر يک دامیه می باشد که جمعا چهارصدم ديه 
کامله در حق آقای جلیل زارعی محكوم می نمايد. و از جنبه عمومی بزه به استناد تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 
متهم را به تحمل يک سال  حبس محكوم می نمايد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهی در مرجع محترم تجديد نظر استان خراسان رضوی می باشد. رايگان
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضايی عدالت شهرستان مشهد ) 104 جزايی سابق( � 
موسی پناهی

511/182آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به متهمین مجهول المكان 1� ناصر جعفری فرزند محمد 2� صابر جعفری 3� رضا يگوريان وحید فرزند محمد باقر ابالغ می گردد به موجب 
کیفرخواس�ت صادره از دادس�رای عمومی و انقالب مشهد به اتهام مشارکت در کالهبرداری  برای آنان تقاضای کیفر گرديده که پرونده به 
اين ش�عبه ارجاع و به کالس�ه 970533 ثبت و برای مورخه 1397/12/4 ساعت 8/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گرديده است. در اجرای 
مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب يک نوبت منتشر تا متهمین ضمن حضور در جلسه رسیدگی و اعالم نشانی 
خود، از اتهام انتسابی دفاع نمايد در غیر اينصورت ، دادگاه غیاباً رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.محل حضور:مشهد-نبش شیرودی 

13-مجتمع قضايی عدالت. رايگان
مدير دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری دو  مشهد � محمدرضا سلیمانی ارشد

511/183آگهی ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المكان
کالس�ه بايگانی: 961398. ش�ماره دادنامه 9709977592401136 . پیرو آگهی ابالغ وقت رس�یدگی ، به خوانده آقای علی جعفری فرزند 
ضامن علی ابالغ می گردد به  موجب دادنامه فوق در خصوص دادخواست خواهان آقای محسن حسینی فرزند سخی داد بطرفیت ايشان 
به خواسته اعسار از پرداخت محكوم به و ديات مندرج در دادنامه شماره 9609977592400017 صادره از اين شعبه، دادگاه  ضمن پذيرش 
اعسار خواهان از پرداخت مقدار ديه فوق به صورت يكجا و دفعی حكم به پرداخت مبلغ پنج میلیون ريال آن به صورت دفعی و يكجا و مابقی 
اقساط به صورت ماهیانه به مبلغ دو میلیون ريال تا اتمام مبلغ ديه فوق در حق خوانده فوق صادر نموده است. رای صادره غیابی محسوب 
ظرف مهلت بیست روز از تاريخ ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می باشد و پس  از انقضای مهلت واخواهی ظرف 

مهلت بیست روز وفق مقررات قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدير دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری دو مجتمع قضايی عدالت شهرستان مشهد )124 جزايی 
سابق( � محمدرضا سلیمانی

511/184آگهی ابالغ حكم
بدينوس�یله به آقای علی اتفاق فرزند قربان که در حال حاضر مجهول المكان می باش�د در پرونده کالسه 127/970722 شعبه 127 دادگاه 
کیفری دو مشهد به اتهام خیانت در امانت برابر مندرجات حكم شماره 9709977592701322 به  تحمل يک سال حبس تعزيری محكوم 
گرديده و حكم صادره پس از روئیت ظرف 20 روز قابل واخواهی می باشد مراتب اعالم تا با مراجعه به اين دفتر در مهلت قانونی نسبت به 

واخواهی اقدام نمايد در غیر اينصورت حكم صادره الزم االجرا می گردد. رايگان
مدير دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو  شهر مشهد )127 جزايی سابق( مشهد � علیرضا شجاعی

511/185آگهی احضار متهم
بدينوسیله در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به آقای محمد رضا بابايی فعال مجهول المكان ابالغ می شود در پرونده کالسه 
127/971104 حسب شكايت آقای حمید رضا خجسته محمد فالح زو به اتهام  ايراد ضرب عمدی تحت تعقیب می باشند وقت رسیدگی برای 
مورخه 1397/11/24 ساعت 9/5 صبح تعیین گرديده است لذا در وقت مقرر جهت رسیدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتسبه در اين 

دادگاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. رايگان
مدير دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو  شهر مشهد )127 جزايی سابق( مشهد � علیرضا شجاعی

511/186آگهی احضار متهم
بدينوسیله در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به آقای کامبیز بهنام شیرازی فرزند حسین فعال مجهول المكان ابالغ می شود 
در پرونده کالسه 127/970801 حسب شكايت آقای غالمرضا حق دوست به اتهام  کالهبرداری تحت تعقیب می باشند وقت رسیدگی برای 
مورخه 1397/11/13 ساعت 11/30 صبح تعیین گرديده است لذا در وقت مقرر جهت رسیدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتسبه در اين 

دادگاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. رايگان
مدير دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو  شهر مشهد )127 جزايی سابق( مشهد � علیرضا شجاعی

511/187آگهی احضار متهم
بدينوسیله در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به آقای علی بیات و روح اهلل بیات فرزندان رمضانعلی فعال مجهول المكان ابالغ 
می شود در پرونده کالسه 127/970877 حسب شكايت آقای رضا خاوری به اتهام ايراد ضرب عمدی، توهین تحت تعقیب می باشند وقت 
رس�یدگی برای مورخه 1397/11/24 س�اعت 8/5 صبح تعیین گرديده است لذا در وقت مقرر جهت رسیدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام 

منتسبه در اين دادگاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. رايگان
مدير دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو شهر مشهد )127 جزايی سابق( مشهد � علیرضا شجاعی

511/188آگهی احضار متهم
بدينوس�یله در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری به آقای سعید سربازان فاقد مشخصات ديگر فعال مجهول المكان ابالغ می 
ش�ود در پرونده کالس�ه 127/971075 حسب ش�كايت آقای  محمد علی وثوقی و فاطمه خور ش�اهی و يونس عسگريان به اتهام سرقت 
تحت تعقیب می باش�ند وقت رسیدگی برای مورخه 1397/11/13 ساعت 9/5 صبح تعیین گرديده است لذا در وقت مقرر جهت رسیدگی 
به اتهام خود و دفاع از اتهام منتس�به در اين دادگاه حاضر ش�ويد در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد نمود. رايگان
مدير دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو  شهر مشهد )127 جزايی سابق( مشهد � علیرضا شجاعی

511/189آگهی احضار متهم
بدينوسیله در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به آقای برات محمدی فرزند حسین علی فعال مجهول المكان ابالغ می شود در 
پرونده کالسه 127/970794 حسب شكايت زينب ظفری و غیره .... به اتهام ترک نفقه و توهین تحت تعقیب می باشند وقت رسیدگی برای 
مورخه 1397/11/13 ساعت 10/30 صبح تعیین گرديده است لذا در وقت مقرر جهت رسیدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتسبه در اين 

دادگاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو  شهر مشهد )127 جزايی سابق( مشهد � علیرضا شجاعی

511/190آگهی ابالغ حكم
بدينوسیله به آقای هادی مرادی فرزند محمد که در حال حاضر مجهول المكان می باشد در پرونده کالسه 127/970727 شعبه 127 دادگاه 
کیفری دو مشهد به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدی برابر مندرجات حكم شماره 9709977592701324 به  تحمل دو صدم ديه  کامل در 
حق شاکی محكوم گرديده و حكم صادره پس از روئیت ظرف 20 روز قابل واخواهی می باشد مراتب اعالم تا با مراجعه به اين دفتر در مهلت 

قانونی نسبت به واخواهی اقدام نمايد در غیر اينصورت حكم صادره الزم االجرا می گردد. رايگان
مدير دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو  شهر مشهد )127 جزايی سابق( مشهد � علیرضا شجاعی

511/191آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 322/961457 متهم امیر علی عیوضی فرزند ابوالقاسم به اتهام کالهبرداری مرتبط با رايانه تحت تعقیب می باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 ق.آ.د.ک مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مكلف است ظرف مهلت سی روز در شعبه 
322 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در صورت عدم حضور در مهلت مقرر تعیین 

شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. رايگان
دادرای شعبه 322 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 مشهد

511/192آگهی احضار متهم
در پرونده ش�ماره 961007 ش�عبه 404 بازپرس دادس�رای عمومی و انقالب ناحیه 4 آقای رضا قاصدی فرزند علی میرزا به موجب شكايت 
امیر خدابخش�ی ازغندی به اتهام تحمیل مال از طريق نامش�روع ) مبلغ دو میلیون و چهارصد و سی هزار تومان و تومان و توهین ( تحت 
تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترس�ی به او، طبق ماده 174 قانون آيین 
دادرسی کیفری، مراتب يک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت يک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم 

گرفته خواهد شد. رايگان
بازپرس شعبه 404 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/193آگهی
شماره پرونده: 970954. در پرونده کالسه متهم آقای محمد رسول بخشی راد ف: حسن کد ملی 0945756542 به اتهام نگهداری دو گرم 
حشیش تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی در شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
مش�هد دادس�رای ناحیه 4 واقع در بلوار وحدت � وحدت 12 حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نمايید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اظهار  عقیده می نمايد. رايگان
بازپرس شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد �  علی محمد زاده الری

511/194آگهی دادنامه
پرونده کالسه 9609985710500125 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شانديز تصمیم نهايی شماره 9709975710500672 
خواهان: آقای سید حسن دوستی نژاد فرزند سید حسین با وکالت خانم  آيالر بخشنده فرزند نصرت به نشانی مشهد � بلوار معلم � نبش 
چهار راه دانش آموز � دفتر وکالت. خواندگان: 1� آقای هدايت معصوم فرزند مهدی 2� آقای محمدرضا معصو فرزند مهدی 3� خانم آرزو 
معصوم فرزند مهدی 4� آقای امید معصوم فرزند مهدی 5� خانم مهال معصوم فرزند مهدی 6� خانم صديقه سنگلی فرزند قربان 7� خانم 
نسیم معصوم فرزند مهدی 8� آقای نويد معصوم فرزند مهدی 9� آقای نیما معصوم  فرزند مهدی همگی به نشانی مجهول المكان 10� آقای 
مصطفی اردکانی نمدانی فرزند عباس به نش�انی مش�هد قاسم آباد انديشه 93 مجتمع بینالود بلوک 13 پالک  146 . 11� آقای رضا گلرنگ 
فرزند حسن به نشانی مشهد بلوار امامت 40 پالک 74. خواسته ها: 1� اثبات وقوع بیع . 2� الزام به تنظیم سند رسمی  ملک. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقای سید حسن دوستی نژاد با وکالت خانم آيالر بخشنده به طرفیت خواندگان صديقه سندگلی، نیما معصوم، نويد 
معصوم، امید معصوم، محمدرضا معصوم، هدايت معصوم، نسیم معصوم، مهال معصوم، آرزو معصوم، مصطفی اردکانی نمدانی به خواسته اثبات 
وقوع بیع مورخ 86/4/23 مقوم به 20/001/000 ريال ارزش منطقه ای ملک به 2 ريال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و )الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک الزام به تنظیم سند رسمی پالک ثبتی باقیمانده 61 فرعی از 168 اصلی بخش 10 مشهد مربوط به يک قطعه زمین 250 متری 
واقع در نیروگاه طوس مشهد( مقوم به 20/001/000 ريال با عنايت به محتويات پرونده با  توجه به اسناد و مدارک پیوست دادخواست از جمله 
مبايعه نامه ها و تفويض وکالتهای استنادی خواهان به پیوست دادخواست بوده و اظهارات احدی از خواندگان آقای مصطفی اردکانی نمدانی 
که معامله را قبول نموده است  پاسخ استعالم ثبتی مورخه 97/8/20 اداره ثبت اسناد طرقبه شانديز که حكايت از مالكیت مورث خواندگان 
رديف های اولی الی نهم مرحوم مهدی معصوم داش�ته اس�ت و اينک س�اير خواندگان حاضر نشده اند و دفاعی به عمل نیاورده اند دعاوی 
خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد 110�219� 220� 338� 362 قانون مدنی و مواد 198 قانون آيین دادرسی مدنی حكم به اثبات وقوع 
عقد بیع مورخه 86/4/23 و الزام خواندگان اول الی نهم به تنظیم س�ند رس�می 250 سهم مشاع از 187350 سهم مشاع از 689000 سهم 
ششدانگ پالک ثبتی باقیمانده 61 فرعی از 180 اصلی بخش 10 مشهد که در اجرای استاندارد سازی به پالک 3591 فرعی تغییر يافته است 
از طريق حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و امضاء ذيل اسناد صادر و اعالم می گردد و در خصوص خواسته خواهان به شرح دادخواست 
تقديمی به طرفیت خواندگان 1� مصطفی اردکانی نمدانی و 2� رضا گلرنگ هر چند که طرف دعوا قرار دادن نامبردگان به جهت احراز سلسله 
در انتقاالت ضروری بوده اما دعوا مستقیما متوجه نامبردگان نبوده مستندا به ماده 89 قانون آيین دادرسی مدنی ناظر بند 4 ماده 84 آن 
قانون قرار رد دعوی صادر و اعالم می دارد. رای صادره در قسمت محكومیت راجع به خواندگان رديف يک الی 9 غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه  و س�پس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجديد نظر در محاکم محترم تجديد نظر اس�تان 
خراسان رضوی می باشد و رای صادره در خصوص رد دعوی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر در محاکم محترم 

تجديد نظر استان خراسان رضوی می باشد.
دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی بینالود )طرقبه شانديز( � مجید حالجیان

511/195آگهی احضار متهم
آقای محمد عظیمی در پرونده کالسه 971154/105 دائر بر سرقت جلسه رسیدگی مورخ 1397/11/15 ساعت 11 در اين شعبه برگزار خواهد 
شد لذا مراتب بدين وسیله در اجرای مفاد ماده 34 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طريق درج در آگهی روزنامه به شما ابالغ تا 

جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شويد. نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
مدير دفتر شعبه ی 105 دادگاه کیفری دو مجتمع قضايی عدالت شهرستان مشهد )105 اجزايی 
سابق(

511/196آگهی احضار متهم
در پرونده کالس�ه 970874 ش�عبه 119 دادگاه کیفری 2 مشهد آقای ولی محمدی فرزند  عبدالعلی و  خانم عصمت تیموری گز کوه فرزند 
مراد علی به اتهام منعكس در پرونده موضوع شكايت آقای علی خسروی ساالنقوچ که تحت تعقیب می باشند و بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده گان و به تجويز ماده 344 قانون آيین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی، نامبرده مكلف است راس ساعت 8 مورخه 
1397/11/6 در شعبه 119 دادگاه کیفری 2 مشهد واقع در مجتمع قضايی  عدالت � نبش بلوار شهید شیرودی 13 حاضر و از اتهام انتسابی 

دفاع نمايد ، در صورت عدم حضور در موعد مقرر؛ رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
مدير دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضايی عدالت شهرستان مشهد )119 جزايی سابق( 
� احمد جلیلی

511/197آگهی احضار  متهم
در پرونده کالسه 970183 آقای علی شريفی به اتهام ايراد صدمه بدنی تحت تعقیب است که به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و 
به تجويز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مكلف است راس ساعت 
9 صبح روز 97/11/6 در شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رايگان
مدير دفتر شعبه 118دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد � عاشوری

511/198آگهی احضار  متهم
در پرونده کالسه 970811 آقای سید جلیل آباريان فرزند سید حسین به اتهام آتش زدن عمدی وسايل منزل تحت تعقیب است که به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی نامبرده مكلف است راس ساعت 9 صبح روز 97/11/7 در شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رايگان
مدير دفتر شعبه 118دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد � عاشوری

511/199آگهی احضار متهم
 آقای ابراهیم سرحدی کشیت فرزند نظر، جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده  کالسه 114/970681 دائر بر ايراد صدمه بدنی عمدی و 
تهديد و قدرت نمايی با چاقو موضوع شكايت شاکی ، مورخ 1397/11/18راس ساعت8/30 در اين شعبه برگزار خواهد شد؛ لذا مراتب بدين 
وسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طريق درج آگهی روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام 

انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شويد. نتیجه عدم حضور شما در دادگاه، اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.رايگان
منشی دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مجتمع قضايی عدالت شهرستان مشهد )114 جزايی 
سابق(

511/200آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدينوس�یله به آقای قاسم اسدی ابالغ می گردد بر حسب ش�كايت آقای مهدی توکلی فرزند مجتبی در پرونده کالسه 120/970927 اين 
دادگاه به اتهام ايراد ضرب عمدی با چاقو تحت تعقیب می باشید. وقت رسیدگی برای مورخه 97/11/9 ساعت 10/30 صبح تعیین نگرديده 
است با عنايت به ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92  مراتب برای يک نوبت در جرايد کثیراالنتشار درج می گردد تا در موعد 
مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايند در غیر اينصورت دادگاه غیاباً به موضوع رسیدگی و حكم مقتضی را صادر خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 120 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضايی عدالت شهرستان مشهد )120 جزايی سابق( 
� شجاعی

511/201آگهی 
ش�ماره پرونده: 970609. بدينوس�یله به آقای محمد قلی زاده اله آباد فرزند محمد حس�ین ابالغ میگردد که به اتهام کالهبرداری حسب 
ش�كايت علیرضا صفاران ملزمید به حضور در جلس�ه دادگاه مورخه 97/11/7 س�اعت 12 ظهر در صورت موعد حضور رای  غیابی صادر 

خواهد گرديد. رايگان.
مدير دفتر شعبه 146 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � سیمین شخصی خازنی

511/202آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای قادر بخش  بلوچی فرزند دين محمد فعال مجهول المكان، ابالغ می شود در مورد شكايت خانم 
افس�انه کس�ائی راد فرزند جواد مبنی بر ايراد صدمه بدنی  غیر عمدی، به موجب حكم شماره 9709977594701366 مورخه 1397/9/20 
در پرونده کالس�ه 970869 ش�عبه 147 دادگاه کیفری دو  مشهد حكم به محكومیت ش�ما به پرداخت ديه در حق شاکی و پرداخت مبلغ 
هج�ده میلیون ريال گرديده مراتب بدينوس�یله در روزنام�ه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاري�خ درج در روزنامه در مهلت قانونی 
قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیس�ت روز قابل تجديد نظرخواهی در دادگاه محترم تجديد نظر اس�تان خراسان 

رضوی می باشد. رايگان
مدير شعبه 147 داگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � 

511/203آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 147/971008 آقای محسن سلیمانی فرزند براتعلی فعال مجهول المكان به اتهام فاقد گواهینامه تحت تعقیب می باشد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی  نامبرده مكلف است راس ساعت 9/30 روز 1397/11/13 در شعبه 147 دادگاه کیفری 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی  دفاع 
نمايد در صورت  عدم حضور در موعد مقرر رس�یدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد ش�د.ضمنا جهت  دريافت رونوشت کیفرخواست می 

توانید به دفتر دادگاه مراجعه نمائید رايگان
مدير دفتر شعبه 147 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد

511/204آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای میرآقا بارکزهی فرزند ش�یر احمد موضوع ش�كايت آقای خانم فاطمه قربانی  فعال مجهول المكان، ابالغ می 
گردد  به موجب دادنامه اصداری  ش�ماره 9709977594501377 در پرونده کالس�ه 970911 به اتهام سرقت به تحمل يكسال  حبس و 50 
ضربه شالق و رد مال مسروقه محكوم گرديده است دادنامه صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از رويت قابل  واخواهی است مراتب 
يک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه مش�ار الیه به حكم صادره اعتراضی دارد اعتراض خود را به ش�عبه 145 مستقر در مجتمع قضايی امام 

خمینی )ره( مشهد تسلیم نمايد. رايگان
مدير شعبه 145 داگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � قاسم مهدوی نسب

511/205آگهی ابالغ دادنامه
بدينوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم علی س�روقامت فرزند موسی فعال مجهول المكان، ابالغ می شود در مورد شكايت خانم 
عاطفه االجه گردی علیه شما داير به توهین  به موجب حكم شماره 1261- 97/7/30 در  پرونده کالسه 132/970635 به تحمل 74 ضربه 
شالق تعزيری محكوم شده ايد مراتب بدين وسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در اين دادگاه است. رايگان
مدير دفتر شعبه 132 دادگاه کیفری  دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد )132 جزايی سابق(

511/206آگهی
بدينوسیله به تجويز ماده344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به آقای 1� عبدل احد فرزند تاجیک 2� سعید محمد زاده ناروئی 
فرزند غالمحسین فعال مجهول المكان ابالغ می شود در پرونده کالسه 134/970914 موضوع شكايت آقای مهدی خسروی پور فرزند فريبرز 
به اتهام کالهبرداری رايانه ای تحت تعقیب می باش�ید وقت رس�یدگی برای تاريخ 1397/11/10 راس ساعت 11 تعیین گرديده است لذا در 
صورت وقت مذکور جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه 134 دادگاه  کیفری دو مشهد حاضر شويد در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

مطابق  مقررات رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاد خواهد شد.  رايگان
رئیس شعبه 134 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد )134 جزايی سابق( � علی 
کیمیايی

511/207آگهی 
دادگاههای کیفری دو مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد به موجب کیفرخواست شماره 961131 در پرونده کالسه 970964 برای 
آقای علی رحمتی به اتهام ايراد صدمه بدنی عمدی به فرزندانش )کودک آزادی( تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به اين شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخ 97/11/7 ساعت 8 صبح تعیین گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد 174 و 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب يک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی دروقت مقرر در 

دادگاه حاضر گردد. بديهی است درصورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. رايگان
رئیس شعبه 135 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد )135 جزايی سابق( � احمد  
عبادی

511/208آگهی 
دادگاههای کیفری دو مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد به موجب کیفر خواست شماره 7375 در پرونده کالسه 970959/135  
برای آقای نظام الدين عزيزی به اتهام کالهبرداری حسب شكايت  حمید قوی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگی برای مورخ 97/11/3 ساعت 9 صبح تعیین گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 174 و 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب يک نوبت در منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 

دادگاه حاضر گردد. بديهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. رايگان.
رئیس شعبه 135 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد )135 جزايی سابق( � احمد  
عبادی

511/209آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای علیرضا فیروزيان فرزند عباس
بدينوسیله به آقای علیرضا فیروزيان فرزند عباس با شماره ملی 0078957478 فعال مجهول المكان ابالغ می گردد  حسب شكايت شكات 
1� آقای احمد چرمس�رای جعفری علیه ش�ما به اتهام کالهبرداری به مبلغ 31/170/000 ريال و 2� ش�كايت خانم ريحانه خاکپور داير بر 
کالهبرداری به مبلغ 29/980/610 ريال در پرونده کالسه 139/970669 جزائی اين دادگاه تحت تعقیب می باشید که وقت رسیدگی برای 
روز 1397/11/10 س�اعت 9 صبح تعیین گرديده اس�ت با عنايت به ماده 344 قانون آيی دادرس�ی کیفری مراتب برای يک نوبت در جرايد 
کثیراالنتش�ار درج و آگهی می گردد تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نمايید . در غیر اينصورت دادگاه  غیابا به 

موضوع رسیدگی و حكم مقتضی را صادر خواهد نمود.رايگان
دفتر شعبه 139 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد )139 جزايی سابق( � عطائی

511/210آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خانم معصومه شريفی
بدينوسیله به خانم معصومه شريفی فعال مجهول المكان ابالغ می گردد حسب شكايت آقای علی محمدی فرزند کمال علیه شما در پرونده 
کالسه 139/971094 جزايی اين دادگاه به اتهام ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب می باشید که وقت رسیدگی برای روز 1397/11/10 ساعت 
8/30 صبح تعیین گرديده اس�ت با عنايت به ماده 344 قانون آيین دادرس�ی کیفری مراتب برای يک نوبت در جرايد کثیراالنتشار درج و 
آگهی می گردد تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايید . در غیر اينصورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و حكم 

مقتضی را صادر خواهد نمود.رايگان
دفتر شعبه 139 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد )139 جزايی سابق( � عطائی

511/211آگهی
خواهان1� تهمینه ودودی فرزند علی 2� زهرا 3� شهره 4� نرگس 5� فاطمه 6� امیر محمد شهرت همگی حداديان فرزندان محمد جلیل 
به وکالت زهرا سادات مرتضوی دادخواستی به طرفیت خوانده سید امیر رضا طالب فرزند سید  محسن به خواسته اثبات وقوع بیع و الزام به 
تنظیم سند رسمی ملک به پالک ثبتی 899 فرعی از 169 اصلی بخش 10 مشهد و مطالبه خسارات دادرسی که جهت رسیدگی به شعبه 3 
حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شانديز واقع در طرقبه ارجاع و به کالسه پرونده 970372 ثبت گرديده و وقت رسیدگی آن 97/11/01 
ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثیراالنتش�ار آگهی می ش�ود تا خواندگان 
مذکور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد. 

چنانچه بعداً ابالغ به وسیله آگهی الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شانديز � صادق نژاد

512/212رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينكه خانم سمیه نوری دارای شناسنامه شماره 8  به شرح دادخواست به کالسه 1/970911 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلی نوری  به شناسنامه 32  در تاريخ 1396/5/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� مريم مهربان ش ش 1811 متولد 1325 همس�ر متوفی .2 � علی اکبر نوری ش ش 315 
متولد 1350 فرزند متوفی. 3� اصغر نوری ش ش 1 متولد 1355 فرزند متوفی.4� رضا نوری ش ش 31 متولد 1359 فرزند متوفی. 5� هادی 
نوری ش ش 302 متولد 1367 فرزند متوفی 6� طیبه نوری ش ش 2730 متولد 1345 فرزند متوفی. 7� سمیه نوری ش ش 8 متولد 1364 
فرزند متوفی. متوفی بجزء نامبردگان باال ورثه ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسبی يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه اول شورای حل  اختالف شهرستان طرقبه

512/213آگهی
خواهان پوران سیفی به وکالت مرضیه بادسار دادخواستی به طرفیت خواندگان 1� سید محسن سید حسینی فرزمد جالل الدين 2� مهران 
ناظران فرزند غالمحسین 3� نرگس قنبری حصار سرخ فرزند میرزا حسین به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 1000 متر مشاع زمین 
به مقدار ربیع از 10 دقیقه آب از مدار 16 شبانه روز قنات حصار سرخ به شماره پالک ثبتی 89 اصلی بخش 6 مشهد باستثناء آب و باغات 
مربوطه و اثبات وقوع بیع و اثبات مالكیت و مطالبه خسارات دادرسی که جهت رسیدگی به شعبه 3 حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه 
شانديز واقع در طرقبه ارجاع و به کالسه پرونده 970425 ثبت گرديده و وقت رسیدگی آن 97/11/01 ساعت 12 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواس�ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان مذکور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم 

شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شانديز � صادق نژاد

512/214آگهی
خواهان مرجان خشروی غیاثی فرزند رجبعلی دادخواستی به طرفیت خوانده محمد سروقد فرزند اسماعیل به خواسته الزام به تنظیم سند 
رس�می ملک پالک ثبتی 1620 فرعی از 26-اصلی  بخش 6 مش�هد و  اثبات وقوع بیع که جهت رس�یدگی به شعبه 3 حقوقی دادگستری 
شهرستان طرقبه شانديز واقع در طرقبه ارجاع و به کالسه پرونده 970438 گرديده و وقت رسیدگی آن 97/11/01 ساعت 10 صبح تعیین 
ش�ده اس�ت. به علت مجهول المكان بودن خواندگان به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان مذکور پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد. چنانچه بعداً ابالغ به 

وسیله آگهی الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شانديز � صادق نژاد

512/215آگهی
خواهان مرتضی ناظران مقدم فرزند محس�ن بوکالت زهره میر مرتضوی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان 1� عزت آغا مراد خواهی 2� 
مريم3� مجید 4� هانیه شهرت همگی واحدی محمديان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک يک چهارم مشاع از شش دانگ يک 
قطعه دالستان دارای پالک ثبتی 482 فرعی از 97 اصلی بخش 6 مشهد و اثبات وقوع بیع و مطالبه خسارات  دادرسی که  جهت رسیدگی 
به ش�عبه 3 حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه ش�انديز واقع در طرقبه ارجاع و له کالسه پرونده 970447 گرديده و وقت رسیدگی آن 
97/11/01 ساعت 11 صبح تعیین شده است. به علت  مجهول المكان بودن خواندگان به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيین 
دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثیراالنتش�ار آگهی می ش�ود تا 
خواندگان مذکور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت نمايد. چنانچه بعداً ابالغ به وسیله آگهی الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شانديز � صادق نژاد

512/216آگهی
ش�ماره بايگانی :970009-مش�خصات محكوم له/ محكوم لهم: 1� مريم خدابخش�ی طرقبه نام پدر: جهان بخش به نش�انی استان تهران 
شهرستان تهران � آيت اله کاشانی � تقاطع باکری � خ کیهان � کیهان 2� پالک 23 واحد 2. 2� پرستو خدابخشی طرقبه نام پدر: جهان 
بخش استان خراسان رضوی � شهرستان مشهد � کوهسنگی 20 � تقاطع امیر کبیر و جهان آرا �  ابتدای جهان آرا � پالک 52. 3� مسعود   
خدابخشی طرقبه نام پدر جهان بخش به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد شهر مشهد خیابان کوهسنگی ابتدای خیابان جهان 
آرا � سمت چپ � پالک 52. 4� فرشته خدابخشی طرقبه نام پدر جهان بخش به نشانی استان خراسان رضوی استان  � شهرستان مشهد 
� شهر مشهد کوهسنگی � اول جهان آرا � جنب داروخانه توحید پ 52 . 5� فرزانه خدابخش طرقبه نام پدر جهان بخش استان البرز � 
شهرستان کرج � شهر کرج � گوهر دشتی خ رستاخیز رستاخیز 12 غربی ساختمان عرشیا واحد 2. 6� بهاره خدابخشی طرقبه نام پدر: 
جهان بخش استان خراسان رضوی شهرستان مشهد خیابان مدرس � ساختمان مديران � طبقه دوم واحد هفت. 7� فاطمه خدابخش نام 
پدر عبداله به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد شهر مشهد � کوهسنگی 20� تقاطع امیر کبیر و جهان آرا � ابتدای جهان آرا 
� جنب داروخانه توحید � پالک 52. مشخصات محكوم علیه / محكوم علیهم: 1� علیرضا رستم زاده جاغرق نام پدر رجب مجهول المكان. 
2� عباس رستم زاده جاغرق نام پدر رجب مجهول المكان. 3� سلطنت رستم زاده جاغرق نام پدر رجب مجهول المكان. 4� عالم تاج ثابتی 
جاغرق نام پدر غالمحسین مجهول المكان. 5� لعبا ثابتی جاغرق نام پدر: غالمحسین مجهول المكان. 6� قاسم رستم زاده جاغرق نام پدر 
رجب مجهول المكان. 7� محمد رضا رستم زاده جاغرق نام پدر رجب مجهول المكان. مشخصات نماينده ی قائم مقام قانونی محكوم له / 
محكوم علیه: بهاره خدابخشی طرقبه نام پدر جهان بخش به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد شهر مشهد خیابان مدرس 
4� ساختمان مديران � طبقه دوم واحد 7. نوع رابطه محكوم له/ محكوم لهم: مريم خدابخشی طرقبه ، پرستو خدابخشی طرقبه، مسعود 
خدابخشی –فرشته خدابخشی طرقبه-فرزانه خدابخش طرقبه ، بهاره خدابخشی طرقبه، فاطمه خدابخش طرقبه.  به موجب درخواست 
اجرای حكم خانم بهاره خدابخشی طرقبه و باعنايت به دادنامه شماره9709975710600367 محكوم علیهم محكومند به انتقال رسمی سهم 
االرثش�ان از مالكیت ش�ادروان صغری ثابتی جاغرق در نیم دانگ مشاع از شش دانگ ملک تحت پالک 1675 فرعی از 27 اصلی بخش 6 
مشهد در حق خواهان ها و پرداخت حق االجر مطابق تعرفه قانونی در حق صندول دولت . ضمنا رای صادره غیابی است محكوم علیه مكلف 
اس�ت از تاريخ ابالغ اجرائیه: 1� ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی( 2� ترکیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد 3�  مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
بايد ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و  همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از  اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر ديگر در اموال مذکور از 
زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 4� خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزيری درجه هفت را پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 5� انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دين به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6� چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكوم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثیقه يا 

معرفی کفیل  توسط محكوم علیه خواهد بود. ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(.
مدير دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان طرقبه شانديز � مريم صادق نژاد چمن 
آبادی

512/217آگهی مزايده اموال غیر منقول نوبت سوم
بموجب پرونده کالسه 961044 اجرايی محكوم علیه فريدون محمدی محكوم است به پرداخت مبلغ 207550000 ريال بابت اصل خواسته در 
حق آقای محمد رضا صیادی و پرداخت مبلغ 10000000 ريال بابت نیم عشر دولتی با توجه به عدم پرداخت دين و با تقاضای محكوم له آقای 
محمد رضا صیادی به توقیف ملک به شماره ثبتی 107 فرعی جدا شده از پالک 11 فرعی واقع در اراضی نصرتیه از پالک 36-اصلی بخش 
5 کاشمر از اموال آقای محمد قلی پور توقیف که بر اساس نظريه کارشناس مبلغ 540000000 ريال ازيابی که در تاريخ 97/10/25 ساعت 10 
صبح از طريق مزايده حضوری در محل اجرای احكام مدنی ش�ورای های حل اختالف کاش�مر با حضور نماينده محترم دادستانی به فروش 
خواهد رسید قیمت مزايده از مبلغ کارشناسی شروع  و و به باالترين قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد تمايل بازديد از اموال توقیف شده 
ظرف سه روز قبل از تاريخ مزايده در اجرای احكام حاضر تا ترتیب بازديد درصد قیمت کل مزايده فی المجلس از برنده مزايده اخذ خواهد 

شد متقاضايان در صورت آن داده شود
قاضی اجرای احكام مدنی شوراهای حل اختالف کاشمر

512/218آگهی مزايده اموال غیر منقول نوبت دوم  
زمان برگزاری مزايده:1397/10/23-نوبت مزايده:نوبت دوم-محل برگزاری مزايده:اجرای احكام مدنی دادگستری کاشمر- بموجب  پرونده 
کالسه 950233-اجرايی  محكوم علیه آقای محمد رحمتی   محكوم است به پرداخت مبلغ 450000000 ريال بابت اصل خواسته  و خسارت 
تاخیر در تاديه  و خسارت دادرسی که متعاقبا محاسبه خواهد شد در حق محكوم له حسین محمديان مغانی   و پرداخت نیم  عشر اجرايی 
با توجه به عدم پرداخت دين يک قطعه زمین باقیمانده پالک ثبتی 2470 فرعی از 3027 اصلی واقع در کاشمر خیابان جانبازان 37 واقع در 
کاشمر خیابان جمهوری 37 توقیف که بر اساس نظريه کارشناسی مبلغ 525000000 ريال ارزيابی  که در تاريخ 1397/10/23ساعت 10 صبح 
با حضور نماينده دادستان در محل اجرای احكام مدنی دادگستری کاشمر ازطريق مزايده  در قبال محكوم به  بفروش خواهد رسید قیمت 
مزايده ازمبلغ کارشناسی شده شروع  و به باالترين مبلغ پیشنهادی واگذار وده درصد قیمت کل مزايده  فی المجلس از برنده اخذ خواهد 

شد متقاضیان در صورت تمايل بازديد از ملک  ظرف5 روز قبل از تاريخ مزايده  در اجرای احكام حاضر تا ترتیب بازديد انان داده شود .
دادورزاجرای احكام مدنی  دادگستری کاشمر –اکبری

512/219آگهی مزايده اموال منقول و غیر منقول نوبت دوم  
زمان برگزاری مزايده:1397/10/24-نوبت مزايده:نوبت دوم-محل برگزاری مزايده:اجرای احكام مدنی دادگستری کاشمر- بموجب  پرونده 
کالسه 960484-اجرايی  محكوم علیه شرکت تعاونی روستايی خیام کسرينه    محكوم است به پرداخت مبلغ 204686210  ريال بابت اصل 
خواس�ته  در حق محكوم لها خانم مرضیه زاده رمضان  و پرداخت مبلغ 1000000 ريال نیم  عش�ر اجرايی با توجه به عدم پرداخت دين و با 
تقاضای محكوم لها اعیان دو باب مغازه واقع در روستای زنده جان )نبش خیابان ولی عصر(به مساحت 70 متر مربع معرفی و توقیف که بر 
اساس نظريه کارشناسی مبلغ 140000000 ريال ارزيابی  که در تاريخ 1397/10/24ساعت 10 صبح با حضور نماينده دادستان در محل اجرای 
احكام مدنی دادگستری کاشمر ازطريق مزايده  در قبال محكوم به  بفروش خواهد رسید قیمت مزايده ازمبلغ کارشناسی شده شروع  و به 
باالترين مبلغ پیشنهادی واگذار وده درصد قیمت کل مزايده  فی المجلس از برنده اخذ خواهد شد متقاضیان در صورت تمايل بازديد از ملک  

ظرف5 روز قبل از تاريخ مزايده  در اجرای احكام حاضر تا ترتیب بازديد انان داده شود .
دادورزاجرای احكام مدنی  دادگستری کاشمر –اکبری

512/220آگهی مزايده اموال منقول نوبت دوم  
زمان برگزاری مزايده:1397/10/23-نوبت مزايده:نوبت دوم-محل برگزاری مزايده:اجرای احكام مدنی دادگستری کاشمر- بموجب  پرونده 
کالس�ه 950629-اجرايی  محكوم علیه آقای مجتبی خلیلی   محكوم اس�ت به پرداخت مبلغ 750366683 ريال بابت اصل خواس�ته  و 
خس�ارت تاخیر در تاديه تا مورخه 1396/8/30 در حق محكوم له محمد  علی موس�ائی داريان   و پرداخت مبلغ 9435000 ريال نیم  عشر 
اجرايی با توجه به عدم پرداخت دين يک دستگاه اتومبیل سمند  بشماره انتظامی 578م71 مدل 1383 معرفی و توقیف که بر اساس نظريه 
کارشناسی مبلغ 54500000 ريال ارزيابی که در تاريخ 1397/10/23ساعت 10 صبح با حضور نماينده دادستان در محل اجرای احكام مدنی 
دادگستری کاشمر ازطريق مزايده  در قبال محكوم به  بفروش خواهد رسید قیمت مزايده ازمبلغ کارشناسی شده شروع  و به باالترين مبلغ 
پیشنهادی واگذار وده درصد قیمت کل مزايده  فی المجلس از برنده اخذ خواهد شد متقاضیان در صورت تمايل بازديد از ملک  ظرف5 روز 

قبل از تاريخ مزايده  در اجرای احكام حاضر تا ترتیب بازديد انان داده شود .
اجرای احكام مدنی  دادگستری کاشمر –اکبری

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760331055002247 مورخه 1397/09/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی آقای سید حمید میر قاسمی فرزند سید رمضان 
بشماره شناسنامه 202 صادره از کرج در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 200 متر مربع پالک 36 اصلی واقع در صالح آباد خريداری 
از مالک رسمی شهرداری نظرآباد موضوع سند 194493 مورخه 1382/04/26 دفترخانه 309  تهران محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد . تاريخ انتشار نوبت اول : 97/09/27 تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/10/12
منصور هدايتكار رئیس ثبت اسناد و امالک  نظرآباد :1820

دادنامه
 شماره پرونده 709/2/93 خواهان : علی سلطانی با وکالت زهرا کاظمی مقدس به ادرس استانه اشرفیه خ شهید بهشتی دفتر وکالت خوانده: محمد 
علی  سهیلی فر فعال مجهول المكان  خواسته: مطالبه به تاريخ 93/10/30 پرونده ی کالسه ی فوق تحت نظر قرار داد با عنايت به عدم حصول 
سازش فیما بین اصحاب دعوا، با اخذ نظريه کتبی اعضا شورا بشرح ذيل مبادرت به صدور حكم می نمايد.  رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای 
علی سلطانی با وکالت زهرا کاظمی مقدس بطرفیت خوانده آقای محمد علی سهیلی فر بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ريال وهزينه دادرسی 
و تاخیر تاديه و حق الوکاله وکیل به شرح منعكس در دادخواست تقديمی که پس از ثبت وتعیین وقت استماع اظهارات طرفین دعوا ، نظر به اينكه  
خواهان در جلسه مورخه 93/10/30 يک فقره سفته به شماره 0849770 پیوست دادخواست بوده که وجود اصل سفته در يد خواهان داللت بر 
بقای دين و ظهور به اشتغال ذمه خوانده  را دارد واز جهتی خوانده علی الرغم ابالغ در جلسه شورا حضور نرسانده و اليحه ای هم ارسال ننموده 
و دفاع موثری مبنی  بربرانت  ذمه خويش به عمل  نیاورده، لذا شورا دعوای  خواهان را محمول به صحت تلقی و با استناد مواد 307 و308 و 309 
قانون آيین تجارت و198 و 519 قانون آيین دادرسی  مدنی خوانده را محكوم به پرداخت  مبلغ پنجاه میلیون ريال بابت اصل خواسته ويكصد و 
پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسی  وحق الوکاله وکیل در حق خواهان محكوم می نمايد. رای صادره غیابی است و ظرف  بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی  دراين شورا سپس ظرف مدت  بیست روز قابل  تجديد نظردرمحاکم عمومی الهیجان می باشد.
ح  5617   قاضی  شورای حل اختالف شعبه دوم الهیجان – توتونكار

آگهی مزايده نوبت اول مال  غیر منقول
 شماره بايگانی شعبه 970230 در پرونده ارجاعی  کالسه 970230 واصله از شعبه  دوم اجرای  احكام مدنی  دادگستری  شهرستان قزوين محكوم 
علیه مختار نادريان فیروز آباد محكوم است به پرداخت  مهريه در حق  محكوم لها زينب متین جو ، حسب تعرفه شخص ثالث علیرضا  حسینی  
فرزند  محمد حسین  پالک  ثبتی با شماره  فرعی  8064 اصلی 1 مفروز و مجزی  از 8006 قطعه 29 بخش  نوزده رودبار ) سنگی (  با شماره  سريال   
94  228490/ج  واقع در  منجیل  خیابان شهید فالحی جنب  کارخانه روغن کشی گلچین به وسیله اين اجرا بازداشت وتوسط  شماره  کارشناس 
ارزيابی  گرديده است  ومقرر است  ازطريق  مزايده)  نوبت  اول( در تاريخ  1397/10/16 ساعت 10 صبح  روز يكشنبه در محل  شعبه اجرای  احكام 
مدنی دادگستری  رودبار به فروش برسد، قیمت پايه  از 231/466/660 ريال شروع می شود ومال متعلق به کسی  است که باالترين قیمت را  پی
aنهاد نمايد ، کل وجه  مال مورد مزايده فی المجلس به صورت وجه نقد يا چک بانكی  تضمین شده از  برنده مزايده دريافت ومتعاقبا مال مورد 
مزايده در موعد قانونی  به ايشان تحويل خواهد شد. در صورتی  که روز مزايده  مصادف با ايام  تعطیل باشد مزايده  فردای اداری همان روزدرهمان  
ساعت ومكان برگزار می گردد  ، شكايت از مقررات مزايده  ظرف يک  هفته از تاريخ فروش به دادگاه  ارائه می شود وقبل از  انقضای  مهلت مذکور 
و قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه  ) در صورت وصول شكايت ( مال  به خريدار تسلیم نخواهد شد ، ضمنا طالبین  می توانند  ظرف پنج روز  قبل از  
مزايده  به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی  اجرا از مال  مذکور بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهای آن  به شرح  ذيل است : پالک ثبتی  با شماره  
فرعی  8064 اصلی 1 مفروز  و مجزی  از 8006 قطعه 29 بخش  نوزده  رودبار ) سنگی ( با شماره  سريال 94228490/ج  با مختصات  جغرافیايی ) 
4067054 و 358111(  مشتمل  بر دو دانگ  مشاع  از ششدانگ  يک قطعه زمین که مساحت  ششدانگی آن  برابر 248 متر مربع  با حدود اربعه  
شماال به طول  8/50 متر به قطعه 25 تفكیكی ، شرقا در دو قسمت  ، اول  به طول  2/80 متر به  قطعه 28  تفكیكی ، دوم  به طول  26/63 متر  
به پالک  7939 ، جنوبا  فاقد حد  اس�ت ، غربا  در دو قس�مت  ، اول درب  و  ديواريس�ت  به طول  8/50 متر به کوچه  ،دوم  ديواريست  به طول  
28/93 به قطعه  30 تفكیكی  ، ملک  مذکور فاقد اعیانی می باشد ارزش هر متر مربع  از ملک  مذکور  برابر مبلغ  280/000 تومان بر آورد ، ارزش 
ششدانگ  ملک مذکور  به مبلغ 694/400/000 ريال بر آورد که با توجه  به مالكیت  شخص ثالث علیرضا حسینی  بر دو دانگ  مشاع  از ششدانگ  

پالک موصوف ، به قیمت  پايه 231/466/660ريال  برآورد گرديده است .  
ح  5618  دادورز شعبه اجرای  احكام مدنی  دادگستری شهرستان رودبار- ابراهیم  نژاد 

 آگهی مزايده
 در پرونده اجرايی 970445 جهت دادنامه 9109971425200323 صادره از شعبه دوم  دادگاه حقوقی  رودسر دايربرفروش ماترک ، اموال مورد نظر 
طبق  نظريه کارشناسی به قرارذيل از طريق مزايده به فروش می رود. ملک به آدرس رودسر- صیدرمحله – خیابان سردار جنگل- کوچه شهید 
احمد آرون – کوچه شهید برفران پالک 194 و 196- کد پستی  4481767464 می باشد. ملک مورد کارشناسی عبارت است از ششدانگ عرصه 
و اعیان  يک باب خانه ومحوطه به پالک 467 فرعی مجزی از قطعه 135 تفكیكی واقع در قريه صیدر محله سنگ 72 اصلی بخش 29 گیالن به 
مساحت 332/5 متر مربع با حدود اربعه شماال بطول 16/40 متر درب و ديوار بناست به کوچه شرقا بطول 22/50 متر ديواريست به قطعه 122 
تفكیكی جنوبا 14/10 متر ديواريست به قطعه 134 تفكیكی  غربا  بطول 24/50 متر  ديواريست به قطعه 136 تفكیكی می باشد. داخل محدوده 
ملک يک باب  ساختمان وياليی قديمی کرسی بلند وجود دارد که به علت عدم حضور متصرفین لذا توضیحات بر اساس  کارشناسی انجام شده 
قبلی می باشد مساحت ساختمان  حدود 70 متر  مربع شامل دو اتاق خواب – آشپز خانه – يک  لیوان با درب و پنجره چوبی  - ديوار گچی و 
سقف لمبه چوبی سربندی  با پوشش  حلب سرويس  بهداشتی و حمام  و دارای امتیاز آب و برق و گاز  شهری می باشد. با توجه  به توضیحات 
ذکر شده  و پرس وجوی بعمل آمده  از معتمدين محلی  و با لحاظ جمیع جهات ارزش پايه ششدانگ  پالک مذکور به مبلغ  1/250/000/000  ريال 
معادل  صدو بیست و پنج میلیون تومان تعیین  می گردد.  مزايده  درمورخ 97/10/20  روز پنج شنبه  ساعت 9 صبح  لغايت 11 صبح  در دفتر 
اجرای  احكام مدنی شعبه  دوم دادگستری  رودسر با حضور  نماينده  دادستان محترم شهرستان رودسر  قیمت پايه  ارزيابی شده تشكیل  و 
کسانیكه  باالترين  مبلغ را پیشنهاد نمايند برنده  مزايده محسوب می گردند . ده درصد مبلغ فروخته شده فی  المجلس  وصول  و خريدار مكلف 
اس�ت. مابقی  ثمن معامله  را ظرف  مدت  يک ماه به حس�اب  س�پرده دادگستری  واريز  و اصل  قبض  را  تحويل اجرا  نمايند.  درصورت  عدم 
پرداخت  مابقی  وجه درفرجه مقرر، ده  درصد وصولی  به نفع  دولت ضبط می گردد.کلیه  هزينه های انتقال  بر عهده  خريدار می باشد. خريداران 
می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از شروع  مزايده با هماهنگی  اجرای احكام  از ملک مورد مزايده بازديد به عمل  آورند. اين آگهی مستند 
به ماده 118 ق . ا.ا.م در يكی  از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج  و منتشر می گردد. در ضمن احراز  صحت  جريان مزايده  منوط به تايید 

رياست محترم  صادر کننده رای  می باشد.
ح  5619  دادورز اجرای احكام  مدنی شعبه دوم دادگاه  عمومی  شهرستان رودسر- ذکريا پور

 دادنامه 
 شماره بايگانی  شعبه 970401 پرونده کالسه 9709985278100385 شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان الهیجان تصمیم نهايی شماره 
9709975278100630 خواهان :  خانم نرگس سیف نواز فرزند نادر با وکالت آقای هادی پور سلیمان چافی  فرزند حسینعلی  به نشانی الهیجان- 
خیابان شهید بهشتی – نبش  بهشتی  هفتم – طبقه اول  خواندگان : 1- آقای  صادق افالکی آستانه فرزند محمد 2- خانم بهارک میالنی  فرزند 
جعفرهمگی  مجهول المكان  خواس�ته : مطالبه وجه چک قاضی ش�ورا با بررسی  جمیع اوراق و محتويات پرونده ختم  رسیدگی  را اعالم  و با 
استعانت  از خداوند متعال  به شرح  ذيل مبادرت به صدور رای  می نمايد.  رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خانم نر گس سیف نواز فرزند 
نادر با وکالت آقای هادی پور سلیمان بطرفیت خواندگان1- صادق افالکی فرزند محمد 2- بهارک میالنی فرزند  جعفربه خواسته مطالبه بیست 
و هفت میلیون ريال  وخسارت  دادرسی وتاخیر تاديه  به استناد يک فقره چک  به شماره 281451 به عهده بانک انصار به تاريخ  96/10/26 با 
توجه  به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و امضای خوانده ذيل چک  که توسط بانک مربوطه گواهی  گرديده  و با عنايت به وجود چک 
مستندا دعوا در يد خواهان  ونظر به  اينكه امضای مذکور از تعرض مصون  مانده  وخواندگان دلیلی بر پرداخت  مافی  الذمه خود قرار نداده  است 
لذا  دعوای خواهان  مقرون به صحت تشخیص وشورا به استناد مواد313 و320 قانون تجارت و تبصره  الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
515 و 522 قانون آيین دادرسی مدنی  حكم بر محكومیت تضامنی  خواندگان به پرداخت  1- مبلغ بیست و هفت میلیون ريال حسب يک فقره 
چک به شماره281451 مورخه 96/10/26  عهده بانک انصار2- هزينه  دادرسی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین به پرداخت  خسارت 
تاخیر تاديه نسبت به خواسته  از تاريخ  صدور چک لغايت اجرای حكم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی  درحق خواهان صادرواعالم می 
نمايد. حكم صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهی  در اين شورا و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در 

محاکم محترم عمومی حقوقی  شهرستان الهیجان  می باشد.
ح  5620   قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان  الهیجان- جواد پور سجاد

 آگهی  مزايده اموال غیر منقول- منقول 
 به موجب يک  فقره پرونده اجرايی به کالسه  970324 صادره از  شعبه اول  اجرای  احكام مدنی  رشت له سعید غالمی بطرفیت کافیه علی پور 
به خواسته نیابت پرداخت 31070612 بابت نیم عشر دولتی واقع در دادگاه سنگر با انجام  عملیات اجرايی و تشريفات قانونی وبا ارزيابی  کارشناس  
اهل فن ومنتخب دادگستری  آقای  بابا زاده  در اجرای  مواد 113 الی  137/136 الی 147 قانون اجرای  احكام مدنی  در مرحله اول به شرح ذيل 
به  فروش می رسد: ملک مورد نظر واقع درسنگر– روستای طالم سه شنبه  - خیابان شهید خوش منظر- جنب دبستان خوش منظر- يک قطعه  
زمین محصور شده با درب آهنی  و ديوار به مساحت  حدود 518 متر واقع در روستای  طالم سه شنبه با حدود اربعه شماال  به طول  16/3 متر 
وصل به  زمین  ش�الیزاری اش�خاص شرقا به طول  49/55 متر  وصل به زمین آقای  شهريار اصغری و خانم لیال خوش منظر جنوبا به طول 9/5 
متر وصل به کوچه فرعی  سوم غربا  به طول های  35/40 ، 2/65 ، 4/90 متر به صورت شكسته وصل به دبستان  شهید خوش منظر، ملک فوق 
فاقد سند مالكیت بوده  و برابر مدارک ومستندات مضبوط درپرونده ) فروشنامه  عادی بشماره 067370 مورخ  1395/02/30 ، تنظیمی  در بنگاه 
مشاور امالک قايم  سنگر ( از طرف فروشنده آقای  مهدی خوش منظر چكوسری شش دانگ يک قطعه  زمین  نسقی  به مساحت  518 متر 
مربع  با ذکر حدود اربعه  و طول  و ابعاد مندرج  در فروشنامه  توسط آقای شهريار اصغری  سندی خريداری  گرديده است زمین فوق قسمتی  از 
نسق زارعانه  شماره 5420 صادره از دفتر خانه اسناد رسمی شماره  5 رشت  مرحوم يوسف خوش منظر چكوسری  بوده  که به موجب تقسیم 
نامه مورخ  1375/08/05 بین وراث  آن مرحوم تقسیم گرديده است. نظريه  کارشناسی: ارزش معامالتی پايه  زمین با توجه به  موقعیت مكانی ، 
فاصله آن با جاده ، و نوع کاربری  آن با بررسی های بعمل   آمده از وضعیت قیمت  رقبات  همجوار و جمیع عوامل موثر و ذی مدخل  در قضیه به 
ازای هر متر مربع مبلغ1000000  ريال و ارزش شش دانگ عرصه  و عیان قطعه زمین  به مساحت 518 متر مربع  جمعا  به مبلغ  518000000 ريال 
معادل پنجاه و يک میلیون و هشتصد هزار تومان  ارزيابی و بر آورد میگردد. وقت مزايده : روز شنبه  مورخه 1397/10/18 از ساعت  9/5 الی 10 
صبح  محل مزايده : دفتر  اجرای احكام  مدنی دادگاه سنگر از ناحیه طرفین پرونده اعتراض  مثمر  ثمری  واصل نگرديده و قیمت مزايده از مبلغ  
ارزيابی شده شروع و کسانیكه باالترين قیمت را پیشنهاد نمايند برنده مزايده محسوب می شوند و مبلغ 10 درصد پیشنهادی  فی المجلس از 
برنده مزايده نقدا اخذ و مابقی ظرف حداکثر مدت يک ماه از تاريخ فروش  وصول خواهد شد در غیر اين صورت مبلغ 10 درصد مستندا به ماده 
129 قانون اجرای احكام مدنی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کسانیكه تمايل به شرکت در مزايده را دارند وفق ماده 126 همان 
قانون می توانند ظرف 5 روز قبل از ش�روع مزايده با هماهنگی اين اجرا از اموال مورد مزايده بازديد نمايند و ش�رکت در مزايده به منزله قبول 
وضعیت موجود می باشد اين آگهی برای اطالع عموم بر معابر الصاق و در يكی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج می گردد. کلیه هزينه 

های فروش به عهده محكوم علیه می باشد.
ح  5621   مديراجرای احكام  مدنی سنگر-  حسن نیا

 دادنامه 
 شماره بايگانی شعبه 970403 پرونده  کالسه  9709981410300266 شعبه سوم  دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان الهیجان تصمیم نهايی 
شماره  9709971410301032 خواهان : پست بانک با وکالت خانم بتول  احمدی کماچالی  فرزند علی اکبر به نشانی  رشت خواندگان :1. آقای 
به نشانی  گیالن  - الهیجان-  بلوار  امام  رضا ) ع(- رستوران ملل 2. آقای  سید هادی  حسینی  فرزند  میر حسن به نشانی  استان گیالن- 
شهرستان الهیجان – کاشف شرقی-  خرمشهر- نبش  اوينی  6—3 آقای  محمد رضا زاده صنعتی  فرزند قاسم فرزند اسمعیل به نشانی گیالن 
– الهیجان  - خ کاشف غربی  - قصابی رضا زاده  خواسته ها :1- مطالبه خسارت تاخیر تاديه 2- مطالبه  وجه سفته  داداگاه با توجه  به اوراق 
پرونده ختم رسیدگی  را اعالم  و به شرح  آتی رای صادر می نمايد. رای دادگاه در اين پرونده پست بانک  استان با وکالت خانم بتول  احمدی طی  
تقديم دادخواست به طرفیت آقايان1- ارسالن رضا زاده  فرزنداسماعیل 2- محمد رضا زاده  فرزند  قايم 3- سید هادی حسینی  فرزند سید حسن 
تقاضای  صدور حكم  بر محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت  مبلغ چهل و پنج میلیون ريال از بابت سه  فقره سفته به شماره های خزانه 
داريكل  341840 و 341841  ) سری/ه(و 302533 ) سری /ی(همگی به  سر رسید 91/4/27  به انضمام  خسارت تاخیر تاديه  وکلیه خسارات  
وهزينه های دادرسی وحق الوکاله وکیل را کرده است، که باعنايت به محتويات پرونده نظر به اينكه  مطابق وصف تجريدی اسناد تجاری وجود 
اصل  سفته در يد خواهان ظهور در اشتغال  ذمه خواندگان به ترتیب به عنوان  مديون اصلی و ضا منین و استحقاق خواهان در مطالبه  وجه آنها 
داشته وخواندگان  با وصف  ابالغ قانونی  واطالع از موضوع دعوی  و وقت  دادرسی در جلسه رسیدگی  حاضر نشده  ودر قبال  دعوی و خواسته 
خواهان  ايراد ودفاعی  نگرده و دلیلی و بینه  شرعی وقانونی  دال بر برائت  ذمه خود  ابزارننمودند،لذا  دادگاه خواسته خواهان را موجه  و ثابت 
تشخیص ومستندا  به مقررات مواد 10-219-265-1301-1258-1284 قانون مدنی  و 307-249 و 309 از قانون  تجارت مواد  522-519-198 
از قانون  آيین دادرسی  مدنی حكم  بر محكومیت تضامنی خواندگان  به پرداخت مبلغ چهل  میلیون ريال ، هزينه  دادرسی  و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی به انضمام خسارت تاخیر تاديه وجه مذکور  از تاريخ  تقديم  دادخواست )97/4/14 ( لغايت زمان  اجرای حكم  وتاديه  کامل  
دين مذکور  که درهمان  زمان توسط  واحد اجرا  با رعايت مقررات  ماده 522 اخیر الذکر محاسبه و تعیین خواهد شد در حق  خواهان صادر  و 
اعالم  می نمايد . رای صادره  نسبت  به خوانده  سوم  حضوری و ظرف  مدت  بیست روزاز تاريخ  ابالغ قابل  تجديد نظرخواهی درمحاکم محترم  
تجديد نظر استان گیالن بوده و نسبت  به خواندگان ديگرغیابی  و ظرف  بیست روز  از تاريخ  ابالغ قابل  واخواهی  در اين دادگاه و سپس ظرف 

همین  قابل تجديد نظر خواهی نزد محاکم محترم تجديد نظر استان گیالن می باشد.
ح  5622   رئیس  شعبه سوم  دادگاه عمومی  الهیجان- ابوالقاسم آزادی

مزايده مرحله اول 
 بموجب پرونده کالسه 970449 اجرايی ، اجرای  احكام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه محكوم علیه حسن بختیاری به پرداخت  علی الحساب 
70/000/000 ريال به  انضمام خسارات دادرسی در حق  سیاوش  جاويد  و پرداخت نیمعشر در حق دولت  محكوم گرديده  است، چون محكوم  علیه 
در موعد  مقرر قانونی  نسبت به پرداخت  بده اقدامی  ننموده است اموال  منقول وی طبق  اعالم  نظريه کارشناس رسمی دادگستری  به شرح  ذيل 
میباشد : دو باب  مغازه واقع در  آستانه اشرفیه- روستای  تازه آباد مرزيان + جنب  شبكه بهداشت – روبروی پارک کودک پالک 76 – کد پستی  
35336-44451  دارای مساحت های  تقريبی  12 متر مربع و 10/40 متر مربع  ) مجموعا 22/40 متر مربع ( دارای  حدود ، شماال  بطول  50/60 
متر متصل به  زمین  زراعی آقای جانعلی  قنبری ، شرقا  بطول 4/00 متر منتهی به ديوار خانه  بهداشت به فاصله 30 سانتی متر، جنوبا  متصل به راه 
اصلی  عبوری جلوی دو باب دکان بطول  5/60 متر و در انتها  غربا وصل به دکان قصابی  محمد صديقی بطول 4/00 متر  . دارای  مشخصات اجرايی 
، ديوار با مصالح  بنايی بلوکی ، سقف با لمح چوبی اجرا شده وهمچنین دارای شیروانی چوبی  که  حلب پوشش  داده شده  است و دارای  درب 
ورودی فلزی  و کف  موزايیک و  ديگری  با سرامیک فرش شده است.ديوار يكی ازمغازه ها تا ارتفاع 1/20 با کاشی قرنیز شده و الباقی بصورت 
گچی و دومی کامال گچی می باشد وهر مغازه دارای دو  پنجره در انتها بوده و ضمنا عض وورودی  دو مغازه   يا پروفیل فلزی  به همراه  شیشه  و 
درب  کرکرهای اجراشده  و به ترتیب به ابعاد 2/60 متر و 3/00 متر می باشد. يكی از  مغازه های  دارای انشعاب آب و برق  می باشد. مالكیت  و 
سرقفلی جمعا  به مبلغ 190/000/000 ريال معادل نوزده میلیون بر آورد و ارزيابی  میگردد. اين اجرا در نظر دارد در روز يكشنبه مورخ 1397/10/23 
ساعت  10 صبح در محل اجرای احكام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به فروش اموال مذکور از طريق مزايده از قیمت پايه190/000/000 
ريال شروع و اموال متعلق به کسی خواهد بود که باالترين قیمت پیشنهاد نمايد . ده درصد از قیمت فی المجلس از  برنده مزايده دريافت و الباقی 
وجه مزايده ظرف مهلت قانونی که حداکثر يكماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد کرد از خريدار اخذ و اموال به برنده مزايده در طبق قانون و مقررات 
انتقال و چنانچه منع قانونی نداشته باشد انتقال  داده خواهد شد. در صورتی که برنده مزايده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده وی 
پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد می گردد در صورتی که روز مزايده با ايام تعطیل مقارن گردد مزايده فردای همان 
روز و همان ساعت وهمان مكان برگزار می گردد. شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يک هفته از تاريخ فروش به دادگاه صادر کننده 

ارجاع و قبل از اتمام مهلت مذکور يا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت شكايت( اموال به خريدار انتقال  نخواهد شد .
ح  5623   مدير اجرای  احكام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه- نور حسینی

 آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده96/3/97/ح آقای / خانم علیرضا علی پور لويه  به شماره شناسنامه 3 فرزند  علی از اين شورا در خواست گواهی  حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده  که شادروان علی علی پور لويه فرزند رمضان در تاريخ  97/8/24 در شهرستان رودبار فوت نموده است و ورثه  آن 
مرحوم  به شرح  ذيل تعرفه  شده اند:1- پرويز علی پور  لويه شماره شناسنامه 770 نام پدر علی  نسبت پسر متوفی 2-  رضا علی پور لويه شماره 
شناسنامه 771 نام پدر علی  نسبت پسر متوفی 3-  محمدرضا علی پور  لويه شماره شناسنامه 8478 نام پدر علی  نسبت پسر متوفی 4-  حمید 
رضا علی پور  لويه شماره شناسنامه 824 نام پدر علی  نسبت پسر متوفی 5-  علیرضا علی پور  لويه شماره شناسنامه 3 نام پدر علی  نسبت پسر 
متوفی6- صغری علی پور لويه شماره شناسنامه 229 نام پدر علی نسبت دختر متوفی7-  کبری علی پور لويه شماره شناسنامه 50 نام پدر علی 
نسبت دختر متوفی8- رحیمه محمدی لويه  شماره شناسنامه 591 نام پدر رستم  نسبت همسرمتوفی و به غیراز وراث  نامبرده باال ورثه ديگری 
ندارد ،اينک پس از مالحظه دادخواست وانجام  تشريفات قانونی و ثبت آن  به شماره 196/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی 
می نمايد چنانچه هر شخص اعتراض دارد ويا وصیتنامه از متوفی  نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهی ظرف  يک ماه به دفترشعبه  سوم شورای حل 

اختالف رودبار تسلیم نمايد. درغیر اينصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5624   قاضی شورای  حل اختالف شعبه سوم  رودبار- بهزاد  براری

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده199/3/97/ح آقای / خانم  محدثه جامه  به شماره شناسنامه 2659163553 فرزند   شعبانعلی از اين شورا در خواست گواهی  
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده  که  شادروان  شعبانعلی جامه پرئی فرزند  رضا در تاريخ  97/6/3 در شهرستان رودبار فوت نموده است و 
ورثه  آن مرحوم  به شرح  ذيل تعرفه  شده اند:1- رشید جامه  شماره شناسنامه 74 نام پدرشعبانعلی نسبت پسر متوفی 2-  فايضه جامه  شماره 
شناسنامه 391 نام پدرشعبانعلی نسبت  دختر متوفی 3-  محدثه جامه  شماره شناسنامه 2659163553 نام پدرشعبانعلی نسبت  دختر متوفی 
4- ژينوس پور جمال شماره شناسنامه  488 نام پدربزرگ  نسبت همسر متوفی و به غیراز وراث  نامبرده باال ورثه ديگری ندارد ،اينک پس از 
مالحظه دادخواست وانجام  تشريفات قانونی و ثبت آن  به شماره 199/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد چنانچه هر 
شخص اعتراض دارد ويا وصیتنامه از متوفی  نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهی ظرف  يک ماه به دفترشعبه  سوم شورای حل اختالف رودبار تسلیم 

نمايد. درغیر اينصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5625   رئیس دادگستری و قاضی شورای  حل اختالف شعبه سوم  رودبار- بهزاد  براری

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده198/3/97/ح آقای حسن میرزائی تكلیمی به شماره شناسنامه 468 فرزند مسلم از اين شورا در خواست گواهی  حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده  که  شادروان   مسلم میرزائی تكلیمی فرزندمراد در تاريخ  97/07/25 در شهرستان رودبار فوت نموده است و ورثه  
آن مرحوم  به شرح  ذيل تعرفه  شده اند:1- ساسان میرزائی تكلیمی شماره شناسنامه 54 نام پدر مسلم نسبت پسر متوفی 2-  حسین میرزائی 
تكلیمی شماره شناسنامه 27223 نام پدر مسلم نسبت پسر متوفی 3- حسن میرزائی تكلیمی شماره شناسنامه 468 نام پدر مسلم نسبت پسر 
متوفی 4-  فريده میرزائی تكلیمی شماره شناسنامه 3 نام پدر مسلم نسبت  دختر متوفی 5-  ام فروغ میرزائی  تكلیمی شماره شناسنامه 661 
نام پدر مسلم نسبت  دختر متوفی  6- فرح ناز  میرزائی تكلیمی شماره شناسنامه 7 نام پدر  مسلم نسبت دختر متوفی 7- سودابه میرزائی  
تكلیمی شماره شناسنامه 233  نام پدر مسلم نسبت  دختر متوفی 8- سیده  مريم  جاللی  تكلیمی شماره شناسنامه 12 نام پدر سید اسماعیل 
نسبت همسر متوفی و به غیراز وراث  نامبرده باال ورثه ديگری ندارد ،اينک پس از مالحظه دادخواست وانجام  تشريفات قانونی و ثبت آن  به 
ش�ماره 198/3/97/ح مفاد درخواس�ت مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد ويا وصیتنامه از متوفی  نزد او 
باش�د از تاريخ  نش�ر آگهی ظرف  يک ماه به دفترشعبه  3 شورای حل اختالف رودبار تسلیم نمايد. درغیر اينصورت گواهی حصر وراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
ح  5626   رئیس دادگستری و قاضی شورای  حل اختالف شعبه 3  رودبار- بهزاد  براری
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی مرحله دوم
   ش�اکیان1-علی نظرخانی2-قوش�مان نظرخانی ش�کایتی علیه رش�ید طاطاری فرزند ب�اوه دایربرعمل منافی عفت تقدی�م دادگاههای 
عموم�ی شهرس�تان اس�تان گلس�تان نم�وده ک�ه جه�ت رس�یدگی ب�ه ش�عبه 4دادگاه کیف�ری ی�ک گنب�د کاووس ارجاع وبکالس�ه 
9409981790400696بایگانی940156/ثبت گردیده ووقت رس�یدگی آن 1397/12/12ساعت9/30 صبح تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن متهمان وبه تجویزماده 394قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامورکیفری ودستور دادگاه مراتب 2نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی میشود تا متهمان پس ازنش�ر آگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود دروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردند ضمنال متهمان میتوانند وکیل معرفی نمایند نتیجه عدم حضور صدورحکم غیابی است. 
331-شعبه 4دادگاه کیفری یک استان گلستان)مستقردرگنبد کاووس(-قدیم آبادی

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
   بموجب پرونده اجرائی بکالسه 970264/اجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن محکوم علیه عبدالحمید مختوم نژاد فرزند خداقلی 
بنش�انی آزادی14 لوازم ارایش�ی محکوم است بپرداخت مبلغ 443/925/715ریال بابت اصل طلب وغیره درحق محکوم له فاطمه سرشتی 
فرزند بابا سید اقا ومبلغ17/180/000ریال بابت نیم عشر اجرایی درحق دولت محکوم میباشد لذا تعدادی اموال مانتو نخی ازناحیه شخص ثالث 
آمنه حاذقی فرزند تاج محمد بنشانی روستای نیازاباد معرفی که پس ازکارشناسی وتعیین وقت بشرح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی 
اموال درراستای ماده138قانون ا.ا.م براساس نظریه کارشناس محترم(1-مانتو نخی دخترانه- زنانه رنگهای مختلف800عدد فی450/000ریال 
ک�ه جمعا بمبلغ360/000/000ریال براورد میگردد2-مانتو نخی زنانه بلند300عدد فی550/000ریال که جمعا بمبل�غ000 /165/000ریال براورد 
میگردد ارزش کل اموال بمبلغ525/000/000ریال براورد میگردد ش�رایط وزمان ومکان مزایده1-مزایده درروزس�ه شنبه1397/10/11ساعت

11الی12دراجرای احکام مدنی دادگس�تری بندرترکمن انجام میپذیرد2-برنده مزایده کس�ی میباشد که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه 
نماید3-مبلغ پایه براساس قیمت کارشناسی شده شروع میشود4-طالبین شرکت درمزایده 5روزقبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء 
میتوانند ازاموال موصوف بازدید وباروئیت اموال درمزایده شرکت نمایند5-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا بحساب 
سپرده دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده دادگستری وفیش واریزی را به دایره اجرای تحویل 
نمایند درغیراینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس از کسرهزینه های اجرائی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد6-تائید 
صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم تائید صحت مزایده این اجراء مس�ئولیتی دررابطه باخریدار ندارد 
وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد 7-این مزایده به استناد ماده118قانون اجرای احکام مدنی در1نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار 

درج میگردد8-این مزایده باحضور نماینده محترم دادستان صورت میپذیرد.
624-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

دادنامه
   تاریخ رس�یدگی 97/7/2 ش�ماره پرونده 2/97/287ش دادنامه 2/97/543مرجع رسیدگی کننده شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان 
کردکوی خواهان نعمت اله لکزائی فرزند حبیب گنبد روستای شهرک بهشتی خیابان باهنر پ10 منزل شخصی خواندگان1-سید سیروس 
معروف به ساالر حسینی ف سید قنبرعلی کردکوی والغوز شهید بنی هاشم منزل شخصی2-سلیمان احمدی فرزند عبدالرحمان سمنان 
باهنر18تاکسی تلفنی ابوذر پ105خواسته الزام بحضور دردفترخانه رسمی جهت انتقال قطعی سند مالکیت1دستگاه سواری پژو405برنگ 
نقره ای مدل 1384باش�ماره شهربانی ایران526- 86ج 13بااحتساب هزینه دادرسی بتاریخ 97/7/2دروقت فوق العاده شعبه 2شورای حل 
اختالف کردکوی باحضور امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 2/97/287-ازدفتر شورا واصل تحت نظرقرارگرفت باتوجه به نظریه 
مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخ97/7/2 وبررسی سایرمحتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم وبشرح ذیل مبادرت بصدوررای 
مینماید)رای قاضی ش�ورا( درخصوص دعوی نعمت اله لکزائی ف حبیب بطرفیت1-س�ید س�یروس معروف به س�االر حسینی فرزند سید 
قنبرعلی2-سلیمان احمدی فرزند عبدالرحمان به خواسته الزام بحضور دردفترخانه رسمی جهت انتقال قطعی سند مالکیت 1دستگاه سواری 
پژو405 برنگ نقره ای مدل1384بشماره شهربانی ایران86- 526ج 13مقوم به140/000/000ریال بااحتساب هزینه دادرسی بدین توضیحکه 
خواهان بیان داش�ته خوانده ردیف اول 1دس�تگاه خودرو پژو405رابه خواهان فروخته وس�ند خودرو بنام خوانده ردیف 2میباشد وتاکنون 
نس�بت به انتقال س�ند اقدامی ننموده اند لذا تقاضای رسیدگی وصدورحکم را دارم خوانده ردیف اول باوصف ابالغ وخوانده ردیف 2باوصف 
نشرآگهی درجلسه رسیدگی حضور نیافته والیحه ای ارسال ننموده ووکیل معرفی نکرده اند شورا درراستای کشف حقیقت ازپلیس راهوار 
درخصوص مالکیت خودرو استعالم که مشخص گردید خودرو بنام خوانده ردیف 2سلیمان احمدی میباشد علی هذا باتوجه به دادخواست 
تقدیمی وضمائم وپاسخ استعالم هرچند خواهان معامله ای باصاحب سند نداشته وندارد ولیکن درخصوص موتورسیکلت مورد بحث قولنامه 
ای بین خوانده ردیف اول وخواهان تنظیم گردیده است لذا خواسته خواهان را محرز ومسلم تشخیص مستندا به مواد220-219 -100-ازقانون 
مدنی ومواد3030198-ازقانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی حکمبه محکومیت خوانده ردیف 2بحضور دریکی 
ازدفاتراسناد رسمی وانتقال سند خودرو بشماره پالک 86-526ج 13پژو  405جی ال ایکس مدل84برنگ نقره ای وپرداخت هزینه دادرسی 
وهزینه دادرس�ی وهزینه روزنامه بمبلغ 2/340/000ریال درحق خواهان صادرواعالم میگردد ودرخصوص دعوی خواهان نس�بت به خوانده 
ردیف اول باتوجه باینکه خودرو حسب استعالم بنام آن نبوده لذا ادعا نسبت بخوانده ردیف اول موصوف نبوده ونیست ومستندا به بند 4ماده 
84وماده89-ازقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی قراررد دعوی خواهان دراین خصوص صادر واعالم میگردد رای 
صادره غیابی ظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی شهرستان 

کردکوی میباشد.
621- قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان کردکوی براری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   خواهانها عبدالعظیم قره ئی فرزند نور یاقدی بطرفیت شهریار شهریاری وغیره بخواسته صدورحکم به ابطال عملیات تفویض پالک خودرو 
تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه 2دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان گالیکش واقع درشهرستان گالیکش ارجاع وبکالسه پرونده970370/

ثبت گردیده و وقت رس�یدگی آن 1397/11/02وس�اعت9 تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خواندگان1-محدثه صابری 2-علی 
اصغر عابدیان 3-غدیر فالح 4-جواد دهتیار وند درخواس�ت خواهانها وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقالب 
درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به 

دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
620-منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گالیکش- قلیچ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده 970998178740433/شعبه 4حقوقی دادگاه عمومی گنبد بدینوسیله به خوانده آقای نوحعلی والیتی هروانی اخطار میگردد 
که خواهان خانم عظمت احمد زاده لنگان دادخواستی بطرفیت شما بخواسته خلع ید- الزام به تنظیم سند و...تقدیم نموده است که به این 
شعبه ارجاع گردید وبشماره بایگانی970588/ثبت گردیده وپس ازثبت آن آن به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی 
وصدور اخطاریه برای طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتش�ار درج میگردد تا خواندگان دردفترش�عبه چهارم دادگاه عمومی گنبد حاضر ونس�خه ثانی دادخواست وضمائم 
واخطاریه را دریافت نموده ودرجلسه دادرسی که به روزچهارشنبه مورخه 1397/11/17ساعت 12ظهر تعیین شده است شرکت نمایندچنانچه 

نیاز به آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
622-مدیر شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبد کاووس-

آگهی 
در پرونده کالس�ه  این ش�عبه متهم  آقای محمد س�عید عادل پور فرزند  عبدالعلی  به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت تحت 
تعقیب قرار گرفته با عنایت به مجهول المکان  بودن متهم در  اجرای مقررات ما ده 115  قانون آئین دادرس�ی  کیفری به  نامبرده ابالغ می 
گردد تا ظرف 30 روز از انتشار این آگهی   جهت دفاع از اتهام انتسابی   در این شعبه حاضر گردند بدیهی است در صورت عدم حضور  مطابق  

مقررات رسیدگی   غیابی به عمل خو اهد امد. 
بازپرس شعبه دوم دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان  ابادان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   خواندگان مجهول المکان 
خواهان  آقای ابوالقاس�م  خاجی به وکالت  از  س�ید حمیدرضا ش�کیب و جهانگیر ناظری  و سیدعلی اکبر شکیب  دادخواستی به طرفیت  
خواندگان بنام های رقیه و جمشید و قمرگل  و مهری گل شهرت همگی گل شقاق فرزندان محمد و صدیقه ناظری به خواسته الزام به تنظیم  
سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709986138200887  شعبه 2  دادگاه  عمومی حقوقی  شهرستان 
بهبهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/22 ساعت 11 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا خواندگان 
بنام های رقیه و جمشید و قمر گل و مهری گل شهرت همگی گل شقاق فرزندان محمد ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
461 مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه  عمومی حقوقی  شهرستان بهبهان 

آگهی مزایده دوم 
 محکوم له: آقای محمد موثق پور  محکوم علیه:  تعاونی  دامداران بهبهان  به موجب پرونده 970585 اجرایی محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ 420396337  در حق محکوم له  با عنایت به توقیف یک دستگاه  مخزن سردکن 3000 لیتری مستطیلی  با همزن الکتروموتور 
اروپایی س�اخت ش�رکت فرا س�ردکاران با متریال خام پایه از جنس  استنلش  استیل و دارای پایه های متناسب و موتور سردکن با ظرفیت 
مخازن در کف موتور  گیربکسی  که توسط کارشناس بازدید و  به 330000000 ریال  ارزش گذاری  شده است و یک دستگاه  مخزن ایستاده 
نگهداری  دو جداره 5000 لیتری با همزن ا لکتروموتور اروپایی ساخت  شرت فرا سرد کاران با متریال خام پایه از جنس استنلس ا ستیل درای 
متناسب با ظرفیت مخازن در کف و  دارای موتور گیربکسی  که  توسط کارشناس   به مبلغ 240000000 ریال ارزشگذاری  شده است لذا با توجه 
به تقاضای محکوم له و  با عنایت  به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی  و بر اساس مواد 118 و 119  همان قانون مراتب یک نوبت 
در روزنامه های محلی  آگهی تا چنانچه ش�خصی مایل به خرید باش�د در  مورخ 97/10/9 ساعت 10 صبح 11   ظهر در مزایده واقع در اجرای 
احکام  حقوقی دادگستری  بهبهان با حضور نماینده محترم دادستان به مرحله اجرا گذاشته می شود   شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی 
شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نما ید برنده مزایده می باشد برنده مزایده باید ده درصد بهاء را فی ا لمجلس  به عنوان سپرده به 
حساب سپرده دادگستری بهبهان  تودیع نماید و مابقی را ظرف مدت  یک ماه پرداخت نماید و در صورتیکه  برنده مزایده در موعد مقرر بقیه 
بها را  نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود و مزایده تجدید خواهد شد  کلیه هزینه های متعلقه از نقل و 
انتقال مالیات و مستغالت و هزینه درج در آگهی  و هزینه  های دیگر برعهده برنده مزایده خواهد بود و کسانیکه مایل به شرکت در  مزایده 
می باشند می تواند ظرف پنج  روز قبل از مزایده به شعبه اجرای احکام حقوقی  دادگستری بهبهان مراجعه و اطالعات مربوطه را کسب نمایند. 
460 مدیر  شعبه اول اجرای احکام  مدنی دادگستری  بهبهان -  مهدی نوریان 

آگهی ابالغ دادرسی
 بدینوسیله به خانم پروین ناروئی فرزند لعل محمد 2. پیمان سلمان زاده فرزند  هوشنگ به  آدرس  مجهول المکان  ابالغ می گردد مبنی بر 
اینکه آقای رضا باغگلی  فرزند خدامراد دادخواستی  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی  خودرو به شماره انتظامی 835د41- ایران 85  
علیه شما به این شورا تقدیم به  کالسه  970323  ثبت و برای روز شنبه مورخ 97/10/8 ساعت 16 بعد از ظهر در وقت تعیین شده  در شورای 

حل اختالف  شهرستان بم حاضر و در غیر اینصورت تصمیم مقتضی  برابر  مقررات  اتخاذ خواهد شد . 
10620  شورای حل اختالف  شماره 10 شهرستان بم 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی  به آقای علیرضا  عابدی فرزند محمد 
  ش�اکی عبدالرس�ول رویس�ی ش�کایتی علیه متهم  علیرضا عابدی فرزند محمد مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  
9609987712401150  ش�عبه 104  دادگاه کیفری دو شهر بوش�هر 104 جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/30 ساعت 09:00 
تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
809  قاضی دادگاه کیفری شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر بوشهر )104 جزایی سابق( 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای اصغر  تنگستانی  فرزند محمدعلی 
   خواهان خانم  کبری جوکار خانم دادخواستی به طرفیت  خوانده  آقای اصغر تنگستانی  به خواسته  مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه  9709987745500608  شعبه 5  شورای حل اختالف شهرستان بوشهر  ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1397/10/29 
س�اعت 09:00 تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و 
درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. 
1506 مسئول دفتر شعبه 5  شورای حل اختالف شهرستان بوشهر 

دادنامه 
پرونده کالسه 9509987712700342  شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر بوشهر )101 جزایی سابق( تصمیم نهایی  شماره 9709977711001582  
شاکی:  وزارت اطالعات بوشهر به نشانی اداره اطالعات استان بوشهر  متهم:  آقای عبدالرضا سملی دهنویی  فرزند  عوض به نشانی برازجان 
اتهام ها: 1. انتشار اکاذیب به مقا مات جمهوری اسالمی  2. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی  3. توهین به ائمه اطهار و انبیاء الهی   به تاریخ 
1397/09/17  در  وقت مقررجلسه شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر بوشهر 101 جزایی سابق به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه  فوق تحت نظر قرار دارد مالحظه می شود متهم علیرغم ابالغ از طریق انتشار آگهی  حضور ندارد موجبات رسیدگی   فراهم است لذا 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ا عالم  ختم رسیدگی  با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان  و شرف بشرح ذیل مبادرت به صد 
ور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای  عبدالرضا سملی دهنوی فاقد مشخصات بیشتر  به لحاظ عدم دسترسی  به وی دائر به  
نشر ا کاذیب با عنایت به محتویات پرونده از جمله  کیفرخواست صادره از دادسرای  عمومی و انقالب بوشهر گزارش مرجع انتظامی   بزهکاری 
ایشان را محرز  تشخیص و مستندا   به  ماده 698  قانون مجازات اسالمی  بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375  وی را به تحمل 
چهل و چهار ضربه شالق تعزیری  در  غیر  علن محکوم می نماید. این رای  غیابی  و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 

و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان بوشهر است. 
807 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 بوشهر 

آگهی ابالغ  مفاد دادخواست و وقت رسیدگی 
 نظر به اینکه خواهان حبیب دروازبان فرزند محمدرضا به طرفیت 1. نعمت ا له بحرانی دشتی فرزند محمد به دادگاه  عمومی بوشهر اقامه نموده 
که  به شعبه پنجم حقوقی ارجاع و  ثبت به شماره 960782  که وقت رسیدگی آن مورخ 1398/1/26 ساعت 08:30  صبح تعیین گردیده که  
خوانده   فوق الذکر   مجهول المکان  ا عالم شده است که مراتب طبق مقررات ماده 73  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب  در 

امور مدنی به آنها ابالغ می گردد تا در  وقت مقرر جهت رسیدگی و  دفاع در دادگاه حاضر گردند. 
806 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان  بوشهر 

دادنامه
پرون�ده کالس�ه 9709983487600013  ش�عبه س�وم  دادگاه  عموم�ی حقوق�ی  دادگس�تری شهرس�تان  بم تصمیم نهایی  ش�ماره 
9709973429300702   خواهان: خانم نجمه زارعی  فرزند محمد  به نش�انی   اس�تان کرمان شهرس�تان بم  شهر بم بلوار معلم خ نواب 
صفوی  روبروی فضا سبز  خوانده :  آقای محمدحسین نداف زاده فرزند روح اله به نشانی  خواسته: طالق به درخواست  زوجه  رای دادگاه 
در   خصوص   دادخواس�ت خانم نجمه زارعی فرزند محمد به طرفیت آقای محمدحس�ین نداف زاده فرزند  روح اله به خواسته   حکم بر 
طالق به لحاظ تحقق شرایط ا عمال وکالت در طالق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد  نکاح شرط ششم از شرایط  عقد ضمن  عقد 
نکاح  با عنایت به سند  ازدواج  شماره 8540- 1387/12/17  دفترخانه رسمی ا زدواج  شماره 36 بم وجود علقه زوجیت دائم  نامبردگان  
به سبب  عقد نکاح محرز   این دادگاه و  واحد  مشاوره و داوران منتخب  سعی در صلح و سازش زوجین  معمول و لیکن  موثر واقع نگردید 
دادگاه با توجه به مفاد  دادخواس�ت   تقدیمی و اظهارات  خواهان که ا عالم  نمود در س�ال 1387  به عنوان عقد دائم آقای محمدحسن 
نداف   زاده فرزند روح اله درآمده و فرزند مشترک نداریم خو استه صدور حکم بر طالق به لحاظ تحقق شرایط  اعمال وکالت در طالق به 
ل حاظ  تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح شرط ششم از شرایط عقد ضمن عقد نکاح   و این دادگاه با توجه به اظهارات  خواهان   در 
شرح دادخواست و دادخواست و در جلسه دادرسی  مبنی بر اینکه طبق دادنامه  شماره 92099734229102199   مورخ 1392/12/27  
صادر  از ش�عبه اول دادگاه  عمومی شهرس�تان بم که طی دادنامه ش�ماره 9309973413800118  مورخ 1393/02/13  صادره از  دادگاه 
تجدید نظر  کرمان خوانده  محکوم  به تحمل پانزده س�ال حبس قطعی ش�ده اس�ت  و به مدت 5 سال ا ست متواری  می باشد و مودای 
اظهارات شهود تعرفه شده از سوی خواهان  که موید  اظهارات مذکور می باشد و اینکه خوانده   علیرغم  ابالغ به صورت نشر آگهی در  
دادگاه حاضر نگردید و با توجه تحقیقات محلی صورت گرفته لذا بنا به مراتب مذکور  تخلف زوج   از شرط ضمن عقد نکاح به شرح فوق 
محرز می باشد مستندا  به مواد 26  از قانون حمایت  مصوب 1391/12/1 و تبصره ما ده 1133  ناظر به ماده 1119  قانون مدنی  مبادرت به 
صدور حکم به طالق به لحاظ تحقق شرایط اعمال  وکالت  در طالق می نماید و با عنایت  به اینکه زوجه طبق بندهای سند نکاحیه می 
تواند پس از احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد با تعیین نوع طالق   خویش  به وکالت زوج  خود را مطلقه نمایند زوجه اظهار داشته اند 
به لحاظ کراهت از همسرم  مهریه ام را به ایشان بذل و از جانب ایشان قبول بذل می نمایم لذا وفق ماده 1146  از قانون مدنی نوع طالق  
خواهان خلعی از اقسام طالق  بائن می باشد و عده آن وفق  ماده 1151  از قانون  اخیر با توجه به غیر مدخوله بودن  زوجه مطابق گواهی 
پزش�کی قانونی شماره 6017ت/ص/1397/14/04/100- 1397/06/15 سه طهر از  تاریخ اجرای صیغه طالق می باشد زوجه اظهار داشته 
اند در خصوص سایر حقوق مالی  خویش شامل نفقه زوجه، اجرت المثل ایام  زندگی بذل می نمایم و جهیزیه   هم نزد زوجه می باشد در 
این خصوص  دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و رعایت شرایط الزم جهت اجرای صیغه طالق از جمله مواد 1134، 1135، 1136  و 1140  و 
1141  قانون مدنی و مواد 31، 32 و 333 از قانون حمایت  از خانواده  مصوب 1391/12/1 بر عهده مجری صیغه طالق می باشد  مدت  اعتبار 
این حکم ظرف شش  ماه از تاریخ نهایی شدن دادنامه یا به صورت انقضای  مهلت فرجام خواهی یا از تاریخ   ابالغ  دادنامه  فرجامی می 
باشد  و در صورت امتناع  زوج از حضور در  دفترخانه  وفق تبصره ماده 33 قانون  اخیرالذکر سردفتر نماینده زوج در اجرای صیغه طالق 
می باشد. رای صادره غیابی  ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در  این دادگاه و ظرف  بیست روز پس از اتمام مهلت واخواهی   

قابل تجدید نظر در  دادگاه تجدید نظر  استان کرمان و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام خو اهی در دیوان عالی  کشور می باشد. 
10618 رئیس شعبه سوم  حقوقی شهرستان بم  

دادنامه 
پرونده کالسه 9609987770100235 شعبه 103  دادگاه کیفری  دو بوشهر  )103 جزایی سابق( تصمیم نهایی  شماره 9709977711201499  
شاکی: آقای حامد رضائی فرزند جعفر  با وکالت  آقای محمدصادق   حبشی  فرزند حسن به نشانی بوشهر  متهم: خانم زهرا قدیانی  فرزند 
نعمت اله فعال مجهول المکان  اتهام:  خیانت در ا مانت  به تاریخ 97/9/10  جلسه شعبه یک صد و سوم دادگاه کیفری  دو بوشهر به تصدی  
امضاء کننده ذیل در زمان فوق العاده تشکیل  است   پرونده کالسه 970937 تحت نظر است پس از بررسی  محتویات پرونده  ختم رسیدگی  
را ا عالم و  با اس�تعانت از درگاه الهی مبادرت به انش�اء رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام  خانم زهرا قدیانی فرزند نعمت اله فاقد 
مشخصات  بیشتر و قرار تامین  در کیفرخواست به لحاظ  متواری  بودن دائر بر  خیانت در امانت نسبت به مبلغ 90 میلیون تومان و جه نقد 
دادگاه  با عنایت  به جامع  محتویات پرونده  مفاد شکایت شاکی و  تحقیقات به عمل آمده در مراحل مقدماتی شهادت شهود تعرفه شده در  
دادسرا که حکایت از سپرده شدن مبلغ مذکور به متهم جهت پرداخت به سفارت  کانادا و اخذ ویزا و عدم انجام  این امر حسب گواهی صادره  
از اد اره گذرنامه به شرح صفحه 48   که حکایت از عدم اقدام  جهت انجام موضوع تعهد مذکور  داشته با عنایت  به  عدم حضور متهم در 
تمام مراحل تحقیق و رسیدگی  علیرغم ابالغ اخطاریه  از طریق نشر آگهی در جراید کثیر االنتشار  و  مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای  
عمومی و انقالب  بوشهر اتهام ایشان را محرز دانسته  مستند به ما ده 674  قانون تعزیرات  حکم بر  محکومیت ایشان به تحمل دو سال  ماه 
حبس تعزیری صادر و ا عالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در  این دادگاه   ظرف بیست روز پس 

از  آن قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان بوشهر می باشد. 
805 رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو بوشهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای ایوب س�هرابی دارای شناسنامه ش�ماره 176 به شرح دادخواست به کالسه 9701200746 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان   یداله س�هرابی به شناسنامه ش�ماره 524 در تاریخ 97/9/10 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 
ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . متقاضی   گواهی حصر وراثت پس�ر متوفی 2. یعقوب س�هرابی به ش ش  1276 
پسر متوفی 2.   علی سهرابی  به ش ش  1142 پسر متوفی 4. احمد سهرابی به ش ش  4 پسر متوفی  5. فاطمه سهرابی به ش ش  15 دختر 
متوفی 6. تاج دولت حمیدوند به ش ش  610 همسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
3758 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای میالد حمیدوند دارای شناس�نامه شماره 4180108836 به شرح دادخواست به کالس�ه 9701200745 از این شعبه درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان   گودرز حمیدوند به شناسنامه شماره 787 در تاریخ 97/9/10 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی   گواهی حصر وراثت پسر متوفی 2. نوش آفرین بهر کشکول 
به ش ش  1110  همس�ر متوفی 3. گوهر حمیدوند به ش ش  4 مادر متوفی و الغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
3759 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای عبداله کلهری دارای شناسنامه شماره 11608 به شرح دادخواست به کالسه 9701200742 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان   محمدش�اه کلهری به شناسنامه شماره 49 در تاریخ 76/1/7 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 
ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی   گواهی حصر وراثت پسر متوفی 2. محمد کلهری به ش ش  10888 پسر 
متوفی 3. حسین کلهری به ش ش  10013  پسر متوفی  4. حسن کلهری به ش ش  10012 پسر متوفی  5.  گل کلهری به ش ش  4 دختر متوفی 
و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی 

/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
3760 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی 

 بدینوسیله 1. مهدی صفائی نیک  جو فرزند احمدعلی  به نشانی 
تهران   عباسی شمالی پالک 190،  2. حسن نعمتی  فرزند ذبیح 
اله به نش�انی تهران  خیابان  عباسی  خیابان  بهزادی فروشگاه 
مجیدی ابالغ می شود که بانک ملی ایر ان  شعبه خیابان  عباسی 
به اس�تناد قرارداد ش�ماره 6601188679001 در مورخ 93/7/1 
برای و ص�ول موضوع الزم االجراء  مبل�غ 128/826/043 ریال 
مشتمل بر مبلغ 62/881/487 اصل طلب و مبلغ 34/218/066 
ریال  س�ود  و مبلغ 31/726/490 ریال  خسارت تاخیر تادیه تا 
تاریخ 1396/09/25 و از این تاریخ تا تس�ویه کامل بدهی طبق 
مق�ررات بابت پرونده اجرائی  کالس�ه 9601749 بر علیه ش�ما 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده و  پرونده  به کالسه فوق در این 
اداره تش�کیل و در جریان اقد ام اس�ت ل�ذا چون طبق گزارش 
مورخ 96/11/23  مامور ابالغ پست نشانی شناسائی نگردیده و 
در آدرس ا عالمی بستانکار نیز ابالغ  میسر نگردیده و به استناد 
تقاضای و ارده ش�ماره 12023209- 96/12/20  بانک بس�تانکار  
ماده 18  آئین نامه اجرای مفاد اس�ناد رسمی  مفاد اجرائیه فوق 
الذکر  یک نوبت  در یکی از روزنامه های کثیراالنتش�ار  محلی 
آگهی می ش�ود  لذا چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این  آگهی که روز رسمی ابالغ اجرائیه محسوب می گردد اقدام 
به پرداخت بدهی خود ننماید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه 
ش�ما تعقیب خواهد ش�د. ضمنا اجرائیه در مورخ 96/11/23  به 

آدرس عسکر راهنمای شمینی ابالغ گردیده است. 
19055  رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی – همتیار 

آگهی مزایده   اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
 آگهی مزایده مال غیر منقول مربوط به کالس�ه 9501923  ششدانگ 
یک قطعه زمین که در  آن احداث بنا شده پالک ثبتی شماره 12 فرعی 
از 1696 ا صلی مفروز و مجزی  شده از 6 فرعی از  اصلی مذکور واقع در 
بخش 2 تهران به مس�احت 199/44  متر مربع محدود به حدود شماال 
دیواریست بطول 12/50 متر به قطعه زمین جز 1696   شرق دیواریست  
مش�ترک بطول 17/30  متر به خانه و  ب�اغ  یک فرعی از 1679 جنوبا 
خط فرضی است بطول 10/60 متر به باقیمانده 6 فرعی از 1696  شماره 
باقیمانده 6 فرعی از 1696 اصلی  غربا در 4 قس�مت که قس�مت دوم 
آن جنوبی اس�ت اول خط فرضی است بطول 8/90 متر به راهرو خانه 
باقیمانده مزبور دوم خط فرضی اس�ت بط�ول 1/50  متر به راهرو خانه 
باقیمان�ده مزبور  س�وم درب و دیوار بط�ول 3/60  متر به کوچه خاص 
چهارم دیواریس�ت بطول 4/80  متر به قطع�ه زمین جز 1696  حقوق  
ارتفاقی  ملک با حق برای آب و حق العبور   و احداث درب و استفاده 
از  آب اش�تراکی   برای قطعه باقیمانده پالک 6 فرعی از 1696  اصلی 
گواهی شده است و با حق ا حداث با لکن و بنا و ساختمان در جز  دوم 
حد غربی  از ارتفاع 5 متری به خانه مجاور نامبرده  است که ذیل ثبت 
22887 به شماره الکترونیکی 139420301025027396  دفتر امالک 
201   و صفحه 483 به نام آقای ابر اهیم  تش�کری سند صادر گردیده 
اس�ت و طبق سند رهنی 36061- 94/10/15  دفتر 201 تهران در رهن 
ش�رکت لیزینگ امید قرار  گرفته که به علت عدم ایفای  تعهد منجر  
به صدور اجرائیه  تحت کالس�ه 9501923  در این اد اره گردیده است 
و در نشانی تهران  خیابان جمهوری اسالمی خیابان ظهیر االسالم بن 
بست فرخ پالک 13 واقع است و برابر نظریه مورخه 97/6/5 کارشناس 
رس�می   دادگستری س�اختمان به صورت   حس�ینیه و طبقه اول به 
صورت مس�کونی مورد بهره برداری بود و بر اساس پایانکار به شماره 
1220420850  بنای ا حداثی شامل زیرزمین به مساحت 118 متر مربع 
همکف حدود 175  متر مربع و اول به مس�احت 118  متر مربع اس�ت 
با اس�کلت فلزی و س�قف طاق ضربی  مصالح نما اجر عمر ساختمان  
بیش از 40  س�ال کف حیاط موزائیک  دیوار حیاط آجر راه پله  آجر  و 
پله موزائیکی پنجره ها فلز و تک جد اره کف قس�مت های  مسکونی 
سنگ دیوار قسمت های مسکونی  گچ و رنگ کابینت قسمت مسکونی 
فلزی می باشد و به مبلغ 12/500/000/000 ریال دوازده میلیارد و پانصد 
میلیون ریال  ارزیابی گردیده اس�ت و جهت وصول طلب بس�تانکار و  
حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز شنبه مورخ 97/10/15 از ساعت 
9 الی 12 ظهر در محل  اداره سوم اجرای  اسناد رسمی واقع در تهران  
میدان ونک  چهاراره جهان کودک پالک 34 ساختمان معاونت اجرای 
اسناد رسمی سالن مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش  می رسد 
و مزایده از  مبلغ 12/500/000/000 ریال )دوازده میلیارد و پانصد میلیون 
ریال( شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته با شد فروخته خو 
اهد ش�د شرکت در جلس�ه مزایده برای عموم آزاد است  و فروش کال 
نقدی  است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد  روز 
بعد از تعطیل جلس�ه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد 
شد طالبین و خریداران می توانند با ارائه چک تضمین شده بانک ملی 
ایران به مبلغ پایه در  وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند. ضمنا 
بدهی های مربوط به آب، برق  و  گاز اعم از حق انش�عاب و اش�تراک و 
مصرف و نیز بدهی  مالیاتی و عوارض شهرداری  و  غیره که رقم قطعی 
آن ها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم 
س�ند انتقال موکول به ارائه مفاصا  حس�ابهای دارایی و شهرداری و ... 

خواهد بود.  تاریخ انتشار  آگهی مزایده: 97/9/27
19060 رئیس اداره  سوم اجرای  اسناد رسمی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای حسان الدین  مرجانی برابر وکالتنامه شماره 45855  
مورخ 96/04/01 دفتر 1555  تهران و کیل آقای علی محمد  مرجانی بر 
ششدانگ  یک دستگاه آپارتمان   واقع در شمال طبقه اول به مساحت 
104/50  مت�ر مرب�ع  که مقدار 3/55  متر مربع آن بالکن پیش�رفته و 
مقدار 4/56 متر مربع پیش�رفتگی  به فضای   خیابان می باشد قطعه 
دوم تفکیک�ی  ب�ه انضمام پارکینگ مس�کونی قطع�ه دوم تفکیکی 
به مس�احت 10/80 متر مرب�ع واقع در طبقه زیرزمی�ن از پالک ثبتی 
503499  فرعی از 4476  اصلی مفروز و مجزی  شده از 78213 فرعی 
از اصلی مذکور واقع  در بخش 7  تهران ذیل ثبت 6446  صفحه 340 
دفتر 48 به ش�ماره چاپی 455443 به نام آقای مرضیه ش�یوا صادر و  
تسلیم شده است برابر سند ش�ماره 3386  مورخ 91/05/28  ددفتر 
1633  تهران به علی  محمد مرجانی منتقل ش�ده اس�ت وکیل مالک 
با ارائه دو برگ استشهادیه که به امضاء شهود رسیده است و ذیل آن 
طی ش�ماره 623734 مورخ 97/08/20 توسط دفترخانه 1058 تهران  
گواهی امضاء  گردید مدعی ا ست که ا صل سند مالکیت به علت اسباب 
کشی  مفقود  گردیده است و تقاضای صدور المثنی  سند مالکیت ملک 
مذکور را نموده لذا مراتب به اس�تناد  م�اده 120 آئین نامه قانون ثبت  
در  یک نوبت آگهی می ش�ود تا چنانچه کس�ی مدعی انجام  معامله 
نس�بت و یا در ا ختیار داشتن س�ند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 
م�دت 10 روز از انتش�ار  این آگهی به این منطق�ه مراجعه و ا عتراض 
خود را ضمن ا رائه اصل سند مالکیت  اقدام نماید. بدیهی است در این 
صورت پس از  تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه  کننده 
مسترد خو اهد شد و صدور المثنی سند مالکیت  منوط به ارائه دادنامه 
از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از  انقضای مدت مذکور  و 
عدم هرگونه ا عتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت 

اقدام خواهد نمود. 
19057 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خاوران – بهروز جشان 

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم  لهم س�االرطاهری نام پدر پرویز نش�انی گلستان گرگان مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم بهزاد 
فرجی نام پدرنادرمجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه داود رضائی نیا نام پدرمحمود نشانی گرگان 
خیابان ولیعصر برج مروارید طبقه5واحد1وکیل س�االر طاهری محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره9710091721006
69بایگانی960315وش�ماره دادنامه مربوطه9609971721000806محکوم علیه محکوم است بپرداخت مبلغ30/000/000 ریال اصل خواسته 
وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک95/5/15تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت 
مبلغ2/030/000ری�ال بابت هزینه دادرس�ی و1/080/000ریال حق الوکاله وکیل درمرحله ب�دوی درحق محکوم له ضمنا پرداخت هزینه نیم 
عش�ر دولتی برعهده محکوم علیه میباشد محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ ابالغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 
34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر 
باش�د چنانچه خود را قادربه اجرای مف�اد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول 
وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع 
تغییر دیگردراموال مذکوراززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واال بدرخواست محکوم 
له بازداش�ت میش�ود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال بمنظور فرار 
ازاج�رای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قان�ون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت 
اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود)تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
631-قاضی شعبه10شورای حل اختالف شهرستان گرگان-اورسجی

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم  لهم س�االر طاهری نام پدرپرویزنشانی استان گلستان شهرستان گرگان سروش جنگل سروش10مجتمع 
آریا طبقه2مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-منا ستایش پور نام پدر عباس نشانی تهران خیابان شهر آراپالک12واحد22و2-مهران 
منصوری نام پدر حس�ینعلی نشانی گلس�تان گرگان بلوار ناهارخوران عدالت52-انتهای کوچه ساختمان نگین گلسارمشخصات نماینده 
ی�ا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه داود رضائی نیا نام پدرمحمود نش�انی گ�رگان خیابان ولیعصر برج مروارید طبقه5واحد1وکیل 
س�االر طاهری محکوم به:بموجب درخواس�ت اجرای حک�م مربوط�ه بشماره9710091721100912بایگانی960311وش�ماره دادنامه مربوطه 
9609971721100695محکوم علیهما تضامنی محکومند بپرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت 1فقره چک بش�ماره3001529عهده بانک 
گردش�گری شعبه خ ولی عصر وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک95/2/15لغایت اجرای حکم براساس شاخص اعالمی 
بانک مرکزی ایران وپرداخت مبلغ دویس�ت وشصت وچهارهزار تومان بابت هزینه دادرسی وسیصدهزار تومان حق الوکاله وکیل درمرحله 
بدوی درحق محکوم له وپرداخت هزینه نیم عشردولتی بعهده محکوم علیهما میباشد محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجراییه1-ظرف 
ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا 
حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد 
یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی 
یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث 
ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی 
ارائه نماید واال بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعالم 
کام�ل ص�ورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اج�رای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 
16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع 

وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود)تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
632-قاضی شعبه11شورای حل اختالف شهرستان گرگان-آدینه شاه 

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
درخصوص دعوی سیدجعفر شریف موسوی بطرفیت محمدتقی حاج قاسمی وغیره باتوجه به وصول نظریه کارشناسی توسط محمود خاندوزی 
درپرونده بکالسه9709980056500063وبشماره بایگانی970071بعلت حضورمندرج در این ابالغیه ومجهول المکان بودن محمدتقی حاجی 
قاسمی به نامبرده ابالغ میگردد ظرف مهلت مقرر جهت مالحظه نظریه کارشناسی اقدام درغیراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد 

شد.
637-منشی شعبه6دادگاه عمومی حقوقی گرگان

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان دادسرای 
عمومی وانقالب تهران به شماره ثبت 258782 و شناسه ملی 

 10102989427
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/22 و 
تاییدیه شماره 972/15/148399 مورخ 1397/06/20 اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : تعداد 
اعض�ای علی البدل هیات مدیره از 1 نفر ب�ه 2 نفر تغییر یافت و ماده 
22 اساس�نامه بشرح فوق اصالح گردید. محل شرکت استان تهران - 
شهرس�تان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران- چهارراه گلوبندک 
خیابان ناصر خس�رو خیابان پانزده خرداد پالک 597 طبقه همکف به 
کدپستی1114915515تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید اساسنامه جدیدی مشتمل بر 57 ماده و 29 تبصره 

به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )319315(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان دادسرای 
عمومی وانقالب تهران به شماره ثبت 258782 و شناسه ملی 

 10102989427
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/22و تاییدیه شماره 972/15/148385 مورخ 1397/07/04 
اداره کل تع�اون کار و رف�اه اجتماعی اس�تان ته�ران تصمیمات ذیل 
اتخاذ گردید : ترازنامه و حس�اب سود و زیان س�ال مالی 1396 مورد 
تصویب واقع گردید . سرمایه شرکت از مبلغ 82800000 ریال به مبلغ 
243200000 ریال افزایش یافت . آقای حمیدرضا مرادی پور به ش�ماره 
ملی3379912662 بعنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد آهنی به شماره 
ملی 0491517068 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

1397 انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )319316(
آگهی تغییرات شرکت تلکا مبین صنعت سهامی خاص به شماره 

ثبت 432369 و شناسه ملی 10320836002 
به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - آقای ژوبین فیروزی به 
ش�ماره ملی 2572616521 به عنوان بازرس اصلی و آقای حس�ن 
حیدری به شماره ملی 4323023944 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک س�ال مالی انتخ�اب گردید. -آقای محمد س�وری 
)فرزن�د داور( ش�ماره مل�ی0450163709 به س�مت رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل -خانم شیدا مجیدی شماره ملی2571600362 
به س�مت نایب رئیس هئی�ت مدیره و آقای محمد س�وری )فرزند 
یوس�ف( ش�ماره ملی0452246997 به س�مت عضو هئیت مدیره 
به مدت دو س�ال انتخ�اب گردیدند. - کلیه اس�ناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود 
اسالمی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319326(

مفقودی
سند کمپانی خودرو مینی بوس بنز به شماره انتظامی 86- 199ع18 به رنگ  آبی روغنی مدل 1356  شماره 
موتور 33491110033154   شماره شاسی 37939150276903  متعلق به حسن عبداللهی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
سمنان 

آگهی مفقودی
 خودروی س�واری کیا CERATO2000 مدل1397 مش�کی متالیک بشماره 
 NAS621200J1053255 و ش�ماره شناس�ایی G4KD/HH598605 موتور
بشماره پالک ایران 10_377 ه 33 بنام فاطمه واالتبار مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
926-30

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
بموجب پرونده کالسه 970183+970347+970349 بانک رفاه جهت وصول 
محکوم به و هزینه های اجرائی اموال مشروحه زیر متعلق به شیرین هنرمند را 
توقیف و بمبلغ 3/600/000/000 ریال ارزیابی و مقرر شد در روز یکشنبه مورخ 
1397/10/23 از ساعت 9 الی 11 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر شعبه 
3 اجرای احکام مدنی ساری بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمنا 10 
درصد از قیمت پیشنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یکماه پرداخت 
گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10 درصد 
س�پرده به نفع دولت ضبط خواهد ش�د.ضمنا عالقه مندان جهت شرکت در 
مراسم مزایده میتوانند تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده جهت اطالعات بیشتر 
برای چگونگی در مراس�م مزایده به دفتر اجرای احکام ش�عبه یازده مراجعه 

نمایند.
دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری ساری

موارد مزایده یک قطعه زمین به مس�احت 296/71 متر مربع واقع در س�اری 
-بلوار امیر مازندرانی-خ شهبند-کوچه روبروی پارک)کوچه شهید رضی( بن 
بت ده متری دارای فروشنامه دسدارمی که احراز مالکیت و فاقد هرگونه اعیانی 
وفاقد امتیازات آب و برق و گاز می باشد و در حد شمالی دارای بلوک سیمانی 
به ارتفاع 2 متر و فاقد درب ورودی می باشد که کارشناس محترم ملک مذکور 

را معادل 3/600/000/000 ریال ارزیابی نموده است.24
926-31

مفقودي
  1358572NAPLSRALDJ سند کمپاني یک دستگاه سواري رنو تیپ ال 90 لوگان  شماره شاسي
رنگ سفید-روغني مدل 1397 ش�ماره موتور  W198572-K4MA690  شماره انتظامي 10 ایران 

326  ه 19 به نام کبري کریمي فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگاهی ابالغ مفاد اجرائیه
به موجب دادنامه شماره  542 - 97/6/5  محکوم علیه صفیه سیاه منصوری  محکوم است به پرداخت 
مبلغ  به عنوان  اصل خواس�ته و مبلغ به عنوان هزینه دادرس�ی  و اوراق تقدیمی  به دادگاه  و حق 
الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت  مبلغ  از بابت نیم عشر دولتی در 
حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت  به  ترتیب  مقرر در مادتین 119 و 118 قانون اجرای احکام مدنی 
آگهی  میگردد و ده روز پس از آن  بموقع  اجرا گذش�ته می ش�ود و بر اس�اس ماده  9  قانون مذکور 
برای عملیات  اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد ش�د مگر اینکه محل یا اقامت 
خود را اعالم نماید. محکوم علیه  محکوم اس�ت  به پرداخت  مبلغ 50/000/000  ریال وجه یک فقره 
چک برگش�تی به شماره سریال  0960112008 با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم ازهزینه های 
دادرس�ی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید چک )96/1/31( لغایت اجرای حکم  و پرداخت 
مبلغ  690/000 ریال بابت هزینه دادرسی  درحق خواهان می باشد و مبلغ 5 درصد از محکومیت بابت 

نیم عشر محاسبه می گردد.         
                                       م.الف 1591 خ   رئیس حوزه  2  شورای حل اختالف  

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کالس�ه پرون�ده: 419/15/97  وقت رس�یدگی: روز یکش�نبه 97/11/7 س�اعت 9 خواه�ان: میالد 
برزگرخوانده: رضا عزیزي خواسته: مطالبه وجه خواهان آقای میالد برزگر فرزند غالمعلي دادخواستی 
بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 15 شورای حل اختالف بخش قرچک ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ 97/11/7 روز یکشنبه ساعت 9  تعیین شده و بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور ش�ورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت جهت اطالع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراالنتشار به خوانده/

خواندگان  آگهی میشود. نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند 

و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
          1935   دبیر حوزه 15  شورای حل اختالف قرچک

آگهی مزایده نوبت اول 
نظر به اینکه به موجب اجرائیه اصداری ازحوزه  5 شوراي حل اختالف قرچک محکوم علیه داود ملکي 
به پرداخت 226/378/209 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسي و خسارت تاخیر تادیه در حق 
محکوم له حمید رضا عابدیني و پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت 
محکوم گردیده اس�ت و توجها محکوم علیه در راس�تاي استیفاي محکوم به اموالي شامل دو دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه  زمین به شماره ثبتي 14048 فرعي از 49 اصلي قطعه 249 
تفکیکي مفروز از 377 فرعي از اصلي مذکور بخش بهنام پازوکي به مساحت 2503 متر به شماره ثبت 
40734 صفحه 208 دفتر 322 به آدرس قرچک زیباشهر خیابان 24 متري نبش خیابان میالد معرفي  
و توقیف که مطابق سیاق کارشناسي جمعا به ارزش 4/000/000/000 ریال کارشناسی گردیده است لهذا 
اموال موصوف برای  روز چهارشنبه مورخ 97/10/19  راس ساعت 10 صبح الی 11 در محل اجرای احکام 
مدنی دادگاه عمومی بخش قرچک  به معرض مزایده و فروش قرار می گیرد عالقمندان می توانند ظرف 
5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی قرچک مراجعه و با هماهنگی 
اجرای احکام  از اموال موصوف دیدن نمایند مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع شده و به کسی که 
باالترین مبلغ را پیش�نهاد نماید واگذار می گردد ایضا ده درصد از وجه مزایده فی المجلس از برنده 
مزایده اخذ می گردد و به درخواستهایی که پس از مهلت مقرر تقدیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
                 1934  مدیردفتر اجرای احکام مدنی شوراي حل اختالف دادگستری شهرستان قرچک

ابالغ دادنامه
بدینوس�یله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرس�ی به آقای حس�ن ملک آبادی فرزند:محمد رضا ش ش -152 و کد ملی 0651214483 
متولد 1357- مجهول المکان ابالغ می گردد در پرونده کالس�ه 13970108010000323 به اتهام عدم درج قیمت به موجب دادنامه ش�ماره 
13900208010000351 شخص حقیقی را به پرداخت 800000 ریال محکوم گردیده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد . رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی می باشد
1276- امامی اشلقی رئیس شعبه بدوی تعزیرات حکومتی بیرجند

ابالغ دادنامه
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی به آقای فرزاد خسرو پناه  فرزند:غالمحسین ش ش -11677 و کد ملی 0653204478 
متول�د 1367- مجه�ول المکان اب�الغ می گردد در پرونده کالس�ه 139700108010000324 به اتهام گرانفروش�ی به موجب دادنامه ش�ماره 
139700208010000348 شخص حقیقی را به پرداخت 1058400 ریال محکوم گردیده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد . رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی می باشد
1277-امامی اشلقی رئیس شعبه بدوی تعزیرات حکومتی بیرجند

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به شرکت شکوه تجارت اروند به شناسه ملی 14000109065 و شماه ثبت 2463 
به مدیر عاملی خانم فروزان برنجی کازرنی که در پرونده کالسه 139600108021000011 به اتهام مباشرت در قاچاق کاال یارانه ای تحت تعقیب 
می باشید و ابالغ احضاریه به علت صحیح نبودن آدرس محل اقامت وی امکان پذیر نبوده . به نامبرده ابالغ ، تاظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بیرجند ، واقع در خیابان معلم 49 پالک10 جهت رسیدگی به اتهام وارده حاضر شود در صورت 
عدم حضور در مهلت مقرر رسیدگی غیابی و اقدام قانونی معمول خواهد شد این آگهی برای یک نوبت در روزنامه سراسری منتشر می شود
1278- محدثی نژاد رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز سربیشه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به شرکت ارکان شیمی سپاهان   به مدیر عاملی محسن جابرزاده انصاری فرزند 
رضا – ش�ماره شناس�نامه 62280 و کد ملی 12811719773 متولد 1339 که در پرونده کالس�ه 139400108021000042 به اتهام مباشرت در 
قاچ�اق کاال یارانه ای تحت تعقیب می باش�ید و ابالغ احضاریه به علت صحیح نب�ودن آدرس محل اقامت وی امکان پذیر نبوده . به نامبرده 
ابالغ ، تاظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بیرجند ، واقع در خیابان معلم 49 پالک10 جهت رسیدگی 
به اتهام وارده حاضر شود در صورت عدم حضور در مهلت مقرر رسیدگی غیابی و اقدام قانونی معمول خواهد شد این آگهی برای یک نوبت 

در روزنامه سراسری منتشر می شود
1279-محدثی نژاد رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز سربیشه 

حصروراثت
خانم ربابه خسروی  فرزند غالمرضا  دارای شماره شناسنامه 10صادره از حوزه از بیرجند  به شرح دادخواست کالسه 97/33 شوار مود از این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی نوکندی فرزند غالمحسین دارای  شماره شناسنامه 
226 در مورخه 1397/6/30 در اقامتگاه دائمی خود روستای نوکند  فوت نموده ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به 1- ربابه خسروی 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 10متولد 1321/3/2 همسر متوفی )خواهان( 2- رقیه نوکندی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 290 
متولد 1355/5/1 دختر متوفی  3- سکینه نوکندی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 300 متولد 1358/6/27 دختر متوفی  4- غالمحسین 
نوکندی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 4متولد 1359/6/11 پسر متوفی  5- کبری نوکندی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 5 متولد 
1346/2/9 دختر متوفی  6- محمد نوکندی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 276 متولد 1350/6/20پسر متوفی  7- فاطمه نوکندی فرزند 
عباس�علی به ش�ماره شناس�نامه 284 متولد1352/6/10 دختر متوفی  مرحوم به جز وراث فوق وراث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور به اس�تناد ماده 362 قانون امور حس�بی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و الی گواهی صادر خواهد شد
1275- شورای حل اختالف حوزه 2 شهر مود

مفقودی
 NATGCAVFXA1014466 :اصل برگ سبز)شناسنامه ( خودروی سواری ام . وی . ام به شماره شاسی
و ش�ماره موتور:MVM484FFFA014303و شماره انتظامی: 52-178 ج 19متعلق به خانم/آقای : 

سید محمود میری مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
اصل برگ سبز)شناس�نامه ( وسند کمپانی خودروی سواری پراید س�ایپا 141آی به شماره شاسی: 
S1482285190634 و شماره موتور: 1815133و شماره انتظامی: 32-627 د 41متعلق به خانم/آقای 

: نصرت اله فرهادی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

مفقودی
اص�ل ب�رگ سبز)شناس�نامه ( خ�ودروی س�واری پراید صب�ا جی تی ایکس به ش�ماره شاس�ی: 
S1412282995150 و ش�ماره موتور: 00538808و ش�ماره انتظامی: 12-839 د 74متعلق به خانم/

آقای : مهدی مودی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
اص�ل برگ سبز)شناس�نامه ( وس�ند کمپانی خ�ودروی وان�ت مزدا دو کابین به ش�ماره شاس�ی: 
NAGEPX2PE12E43158 و ش�ماره موتور: FE146357و شماره انتظامی: 32-696 د 57متعلق 

به خانم/آقای : منوچهر نجفی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند
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تأکید بر ارایه معاضدت های قضایی 
و حمایتی به مددجویان

 مدیرکل زندان های استان خراسان شمالی 
بر ارایه معاضدت های قضایی و حمایتی 
به مددجویان تاکید کرد. پژمان پروین در 
بازدید از زندان ش��یروان ضمن اس��تماع 
مشکالت مطروحه از سوی مددجویان و 
دستور رسیدگی به درخواست ها، بر اهتمام بیشتر در ارایه معاضدت های 
قضای��ی و حمایتی به مددجوی��ان تأکید ک��رد.  وی تقویت خدمات 
م��ددکاری را موج��ب کاهش آس��یب های درون زندان دانس��ت و 
خاطرنشان کرد: با توجه به بهره برداری اخیر از اندرزگاه های اردوگاه 
کاردرمانی و حرفه آموزی و استقرار محکومان مواد مخدر استان در این 
مکان، انجام تخلیه روانی و حضور مس��تمر مسئولین زندان در جمع 
مددجویان ضروری کرد. مدیرکل زندان های استان خراسان شمالی 
تاکید کرد: باید با برنامه ریزی منسجم و هماهنگ اوقات مددجویان با 
مشارکت در فعایت های آموزشی، فرهنگی و حرفه آموزی سپری شود 
تا با نگاهی متمایز نسبت به مددجویان زن، توانمندسازی و تسهیل 

بازگشت آنان به کانون گرم خانواده را فراهم کنیم.

بازدید مدیرکل زندان های 
آذربایجان شرقی از زندان هشترود

 مدیرکل زندان های آذربایجان شرقی از 
زن��دان هش��ترود بازدید کرد. خش��ایار 
جمش��یدی به همراه جمعی از مسئولین 
ستادی در زندان هشترود حضور یافت و از 
قسمت های مختلف این زندان بازدید کرد. 
وی در ابتدای ای��ن بازدید، با حضور در داخل بندها به صورت رودررو 
مسایل و مشکالت زندانیان را استماع کرد و خواستار پیگیری و رفع 
مشکالت قضایی زندانیان شد. مدیرکل زندان های استان آذربایجان 
شرقی و هیات همراه همچنین از واحدهای سایت اداری و اماکن در 

حال احداث زندان هشترود بازدید به عمل آوردند.

نشست کارگروه منابع انسانی 
زندان های کهگیلویه و بویراحمد

 نشست کارگروه توسعه مدیریت و منابع 
انس��انی زندان های اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد با حضور مدیرکل زندان های این 
اس��تان برگزار شد. اس��ماعیل جمیاری، 
مدیرکل زندان های اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد در نشست کارگروه توسعه مدیریت و منابع انسانی زندان های 
این استان با بیان خاص بودن کار و وظیفه در زندان ها بیان کرد: نوع 
شغل، مدیریت، وظیفه و انجام امور محوله در زندان ها با بقیه ادارات و 
دس��تگاه ها تفاوت دارد. وی گفت: در زندان های استان با داشتن سه 
زندان، یک بازداش��تگاه و مرکز کانون اصالح و تربیت در چیدمان و 
توزیع متع��ادل و متاوزن نیروها خوب عمل نش��ده و عماًل در انجام 
وظایف زندانبانی این نقیصه مشاهده می شود؛ هر چند همکاران ما با 
مجاهدت و ایثار در انجام وظیفه به نحو احسن از هیچ کوششی دریغ 

نخواهند کرد.

اختصاص بیش از 2 میلیارد تومان 
تسهیالت برای آزادی زندانیان 

مدیرعامل ستاد دیه کش��ور از اختصاص 2 میلیارد و 400 میلیون تومان 
تسهیالت قرض الحسنه برای آزادی زندانیان غیرعمد در استان کردستان 

خبر داد.
اس��دهلل جوالیی در سفر به استان کردستان و دیدار با استاندار این استان، 
کمک های ستاد دیه به زندانیان جرایم غیرعمد را به صورت وام های قرض 
الحس��نه و همچنین کمک های بالعوض دانست و اظهار کرد: ستاد دیه 
در سال 97 مبلغ دو میلیارد و 400 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه  
جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کردستانی اختصاص داده است که 

درصورت لزوم این مبلغ قابل افزایش نیز خواهد بود. 
وی در خص��وص اعطای کمک ه��ای بالعوض اف��زود: در صورتی که 
محققین س��تاد دیه در تشخیص افراد مستحق درس��ت عمل کنند، این 
ستاد عالوه بر وام های قرض الحسنه مبالغی را نیز به صورت بالعوض به 

این گروه از زندانیان اعطا خواهد کرد. 
به گزارش روابط عمومی زندان های استان کردستان، مدیرعامل ستاد دیه 
کشور، اصالح قانون چک و همچنین اجباری کردن قانون بیمه شخص 
ثالث را حاصل تالش چندین ساله ستاد دیه و نمایندگان مجلس در جهت 
کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد قلمداد و بیان کرد: در سال 1378 
با تحقیقات و بررس��ی های میدانی که از سوی ستاد دیه صورت پذیرفت 
این نتیجه حاصل شد که در تصادفاتی که صورت می گیرد، تعداد زیادی 
از رانندگان به دلیل نداش��تن گواهینامه یا بیمه، روانه زندان می شوند که 
سرانجام ستاد دیه با یک آسیب شناسی دقیق طی 18 سال، موفق شد تا در 
اردیبهشت ماه سال 1395 قانون بیمه شخص ثالث را در مجلس تصویب 
کند تا به این ترتیب دیگر شاهد حضور افرادی به دلیل تصادف در زندان ها 
نباشیم.  وی همچنین از آزادی 10 هزار و 679 زندانی جرایم غیرعمد توسط 
ستاد دیه در سال گذشته خبر داد و گفت: برای آزادی این تعداد زندانی 972 
میلیارد تومان از طریق مختلف از جمله وام های قرض الحسنه، کمک های 
بالعوض س��تاد دیه، کمک های خیرین، گذشت شکات و ... هزینه شده 
است.  مدیرعامل ستاد دیه همچنین در دیدار با آیت اهلل حسینی شاهرودی 
نماینده ولی فقیه در اس��تان کردستان از برگزاری 400 جشن گلریزان در 
سطح کش��ور با هدف کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد و 
گفت: از این تعداد 11 جشن سهم استان کردستان بود که با شکوه هرچه 
تمام در ماه مبارک رمضان امس��ال برگزار ش��د. وی همچنین در دیدار با 
رییس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به اینکه ستاد دیه فعالیت 
خود را از س��ال 1369 و به همت بزرگ مردانی همچون ش��هید اسداهلل 
الجوردی آغاز نمود، خاطرنشان کرد: یکی از برکات نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران همین ستاد دیه استکه از ابتدای تاسیسش تاکنون بیش از 

120 هزار زندانی جرایم غیرعمد را از زندان آزاد کرده است. 

آثار حقوقی اقامتگاه
اقامتگاه رابطه ای حقوقی و دارای بعضی از خصایص سیاس��ی است که 
بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود و بدین وسیله 
اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین 
به آن حوزه تش��خیص داده می ش��وند. از نظر قانون مدنی »اقامتگاه هر 
شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز 
مهم امور او نیز در آنجا باش��د. اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او 

باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.« 
هرگاه تابعیت و اقامتگاه ش��خصی مربوط به یک کش��ور باشد مثل یک 
فرد ایرانی که همواره در ایران زندگی می کند و اقامتگاه دارد اقامتگاه وی 
داخلی است و هرگاه کشور متبوع و کشور محل اقامت شخص با یکدیگر 
مطابقت نداشته باشد، مثل ش��خصی ایرانی که در انگلیس اقامت داشته 
باشد، اقامتگاه وی بین المللی است. اقامتگاه بین المللی رابطه ای مادی و 

حقوقی است که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد.
در تابعیت رابطه ش��خص با دولت واجد وصف معنوی است؛ یعنی ارتباط 
شخص با دولت متبوع خود با قطع نظر از محل اقامت او است؛ حال آنکه 
اقامتگاه شخص در مملکتی قرار دارد که منافع او در آنجا متمرکز شده اند 
و این منافع نوعا مالی و مادی هستند. در تابعیت الزم نیست تبعه در کشور 
متبوع یافت شود و ممکن است در تمام عمر با حفظ همان رابطه معنوی 
یک روز هم کش��ور متبوع را نبیند. در حالی که در اقامتگاه فرض قانونی 
این است که شخص همیش��ه در محل اقامت قابل مراجعه است و عمال 

هم باید چنین باشد.
از نظر حقوقی بین ش��خص و اقامتگاه او رابط��ه ای حقوقی مبتنی بر این 
فرض قانونی است که همیشه در آنجا مستقر است و وابستگی دایم دارد؛ 
هرچند که واقعاً در آنجا حضور نداش��ته باشد حتی در مواردی که شخص 
غایب مفقوداالثر شود یا فوت شود. این رابطه در حدی باقی است چرا که 
در قوانین می بینیم امور غایب مفقوداالثر و امور مربوط به ترکه متوفی به 
دادگاه محل اقامتگاه آنها ارجاع می شود. داشتن اقامتگاه برای اشخاص، 

دارای آثاری است.
در مورد احوال شخصیه: بسیاری از کشورها قانون صالحیت دار راجع به 
وضعیت و اهلیت اش��خاص را قانون محلی می دانند که اشخاص در آنجا 
اقامتگاه دارند و این سیستم، سیستم انگلیسی- آمریکایی است که شامل 

نیمی از جهان است.
تعیین صالحیت دادگاه ها: موضوع اقامتگاه از لحاظ صالحیت دادگاه ها 
نیز همیشه مورد توجه بوده و است؛ چه طبق سنت و رویه متداوله »دعاوی 
باید در دادگاهی اقامه شوند که خوانده در حوزه  قضایی آن اقامتگاه دارد.« 
همچنان که دعاوی راجع به ترکه متوفی یا توقف و ورشکستگی باید در 
دادگاهی اقامه شوند که متوفی یا متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت 
داشته اند. تشخیص قانون صالحیت دار: در بعضی از کشورها از جمله کشور 
فرانسه با آنکه اصوال قانون مملکت متبوعه شخص بر احوال شخصیه او 
حکومت دارد مع ذلک درمواردی از قبیل طالق و نسب وقتی که طرفین 
تابعیت واحد ندارند قانون اقامتگاه مشترک، اعمال می شود. همچنین راجع 
به ترکه منقول، قانون اقامتگاه متوفی را اعمال می کنند. مثال هرگاه یک 
ایرانی که در فرانسه اقامتگاه دارد در آنجا فوت کند قانون صالحیت دار در 
تقس��یم ترکه منقول او قانون فرانسه خواهد بود. از جهت تمتع از حقوق و 
انجام بعضی تعهدات: مثال از لح��اظ حق انتخاب نماینده، برای مجالس 
مقننه و تعهد پرداخت مالیات، تشخیص اقامتگاه متضمن فایده است. در 
بعضی موارد شخص اقامتگاه انتخاباتی دارد و فقط در آن محل می تواند 
از حق رای دادن بهره مند ش��ود همچنین تعهد پرداخت مالیات براساس 

تشخیص اقامتگاه بر ذمه مودی مستقر می شود. 

تصمیمات جمع تصمیم و در لغت به معنای اراده کردن 
است. دادگاه در لغت به معنای محل دادرسی، اداره ای 
در دادگس�تری اس�ت که به دادخواس�ت ارباب رجوع 

رسیدگی و حکم صادر می کند.

حسبی در لغت به معنای منسوب به حسب مربوط به شرف خانوادگی 
است؛ هرچند وظیفه دادرسان حل و فصل دعاوی و صدور غیرترافعی 
است. تمایز از احکام ترافعی از احکام غیرترافعی همیشه آسان نیست. 
بارزترین موارد امور غیرترافعی، امور حسبی است که بنا بر مفاد ماده 
یک قانون امور حس��بی مصوب تیر ماه 1319 »امر حسبی اموری 
است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام کرده تصمیم گیری 
کنند؛ بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختالف و منازعه 
بین اش��خاص و اقامه دعوا از طرف آنها باش��د.« رسیدگی به امور 

حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.
برخالف تصمیمات قضاوتی، اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر 
می شود که علی القاعده اختالف و نزاعی وجود ندارد. برای تشخیص 
امور حسبی در حقوق ایران نیز، نه تنها بررسی وجود یا عدم اختالف 
و نزاع باید مد نظر قرار گیرد، بلکه لزوم یا عدم لزوم مداخله، اقدام و 
تصمیم گیری دادگاه نیز باید مورد توجه باشد. در حقیقت هرگاه طبع 
امر مورد درخواس��ت ایجاب کند که طرف مقابلی وجود نداشته و در 
عین حال نظارت و مداخله قاضی الزم باش��د با امر حس��بی روبه رو 

خواهیم بود که به عمل حسبی می انجامد.
بنابراین »در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قرار دادن کسی 
ندارد، یعنی متقاضی درخواستی به زیان دیگری از دادگاه نمی کند، 
موضوع تابع قواعد امور حسبی است. بر عکس هرجا که دادگاه فصل 
خصومت می کند، تصمیم او حکم ترافعی است، هرچند در آغاز کار نیز 
درخواست تابع امور حسبی باشد. برای مثال اگر در جریان رسیدگی 
به درخواست حصر وراثت یا تقس��یم ترکه، در باب نسب یا کیفیت 
تقسیم و مالکیت بین وارثان اختالف ش��ود، از آن هنگام رسیدگی 
به اختالف تابع قواعد عمومی دادرس��ی است و رأیی هم که صادر 

می شود از حاکمیت امر مختوم بهره مند می شود.«

 انواع تصمیمات حسبی
تصمیمات حس��بی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حس��بی 
می توان به سه دسته  کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به مفهوم 

اخص و دستور تقسیم بندی کرد.

 احکام حسبی
قانونگذار در قانون امور حس��بی، در مواردی، تصمیم به مفهوم اعم 
)عمل( دادگاهی که در نتیجه  رسیدگی به امور حسبی صادر می شود 

را »حکم« شمرده است. این موارد عبارتند از:
1- حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امی��ن؛ به موجب ماده 47 قانون 
امور حسبی در مواری که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات 
عزل وصی یا قیم یا ضم امین مطرح می ش��ود، دادگاه برابر مقررات 
قانون امور حسبی رسیدگی کرده، اما نس��بت به صدور حکم اقدام 

می کند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش 
)تجدیدنظر( و فرجام است. قانونگذار خیانت یا عدم لیاقت وصی یا 
قیم را در شکل دعوا قابل طرح و در عین حال رسیدگی به آن را تابع 
قانون امور حسبی دانسته اما حکم صادره را برابر قانون آیین دادرسی 

مدنی قابل شکایت دانسته است.
حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند 

و مشمول قاعده فراق دادرس است.
2- حکم حجر و بقای حجر؛ پس از رس��یدگی به درخواست حجر، 
اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی ش��دند به موجب ماده قانون 
امور حسبی، دادگاه در صورت احراز حجر آنها نسبت به صدور حکم 
حجر اقدام می کند. همچنی��ن هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد، 
در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد دادستان بر اساس 
اطالعی که به قیم به او می دهد امر را عنداالقتضا در دادگاه مطرح 
کرده و دادگاه بر اس��اس ماده 59 این قانون پس از رسیدگی و احراز 

جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می کند.
حکم حجر و بقای آن نیز دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر 
احکام دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین حکم حجر و بقای 

آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
3- حکم موت فرضی؛ چنانچه درخواست صدور حکم فرضی غایبی 
مطرح شود دادگاه به موجب ماده 155 قانون امور حسبی پس از در 
نظر گرفتن اظهارات و دالیل درخواست کننده، در صورتی که دالیل 
نامبرده را موجه دانس��ت به نشر آگهی مربوط اقدام می کند و پس از 
انجام تحقیقات، در صورت احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، 
حکم می دهد. حکم موت فرضی از تمامی آثاری که در مورد س��ایر 
احکام است، بهره مند است جز اعتبار امر قضاوت شده که به معنای 

خاص آن شامل حکم موت فرضی نمی شود.
4- حکم تقسیم ترکه؛ در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب 

ماده 300 قانون امور حسبی می توانند تقسیم سهم خود از سهم سایر 
ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به موجب قانون مزبور برای 
رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه کرده و درخواست کننده 
و اشخاص ذی نفع را احضار می کند و نهایتا پس از تمام شدن تقسیم 
صورت مجلس��ی تنظیم کرده و در آن مقدار ترکه، سهم هر یک از 
وراث و آنجه برای تادیه  دیون و اجرای وصیت منظور ش��ده است، 
تصری��ح می کند. دادگاه بر طبق صورت مجل��س مذکور که باید به 
امضای دادرس و صاحبان س��هام برسد تقسیم نامه بر عده  صاحبان 
سهام تهیه کرده و به آنها ابالغ و تسلیم  می کند. حکم تقسیم ترکه 

نیز دارای همه  آثاری است که در سایر احکام از آن بهرمند است.
5- حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت؛ در صورتی 
که وراث متوفا یا اش��خاص ذی نفع بخواهند گواهی انحصار وراثت 
بگیرند به موجب ماده 360 قانون امور حس��بی درخواس��ت نامه ای 
کتبی حاوی نکات الزم به پیوس��ت مدارک تسلیم دادگاه می  کنند. 
دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدت قانونی در 
صورتی که اعتراض به عمل نیای��د به موجب ماده 362 قانون امور 
حسبی با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد درخواست کننده تصدیقی 
مشعر بر وراثت و تعیین عده ورثه و نسبت آنها با متوفا و میزان سهم 
هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت نامه صادر می کند. عمل 
دادگاه حکم ش��مرده نمی ش��ود و همان گونه که ماده تصریح دارد 
»تصدیق« ش��مرده می شود. اما در صورتی که نسبت به درخواست 
صدور گواهی انحصار وراثت اعتراضی به عمل آید، دادگاهی برای 
رسیدگی به اعتراض معین کرده و به آگاهی درخواست کننده  تصدیق 

و معترض می رساند. 
دادگاه پس از رسیدگی، حکم خواهد داد و این حکم برابر ماده 362 
قانون امور حسبی قابل پژوهش و فرجام است. حکم دادگاه در این 

صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است.

 تصمیمات حسبی به مفهوم اخص
قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی، »تصمیم« 
نامگذاری کرده است. در عین حال اصطالح تصمیم در مفهوم اعم 
به کار رفته که شامل حکم در امور حسبی تصریح شده است. در سایر 
موارد دادگاه بای��د عمل خود را در قالب تصمی��م اخص صادر کند. 
دس��ته بندی اعمال دادگاه ها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است 
که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که 
در قالب تصمیم اخص یا طبق معمول دادگاه ها قرار صادر می شود، 

اعتبار امر قضاوت شده را ندارد. 
در حقیقت به موجب ماده 40 قانون امور حسبی »هرگاه دادگاه راسا 
یا بر حس��ب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن 
تصمیم قابل پژوهش نباشد، می تواند آن را تغییر دهد.« بنابراین در 
امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیم گیری 
ش��ده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد مجاز اعالم شده است. 
در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه تنها از اعتبار امر قضاوت شده 
بی بهره هس��تند بلکه قاعده  فراغ دادرس نیز ش��امل آنها نمی شود. 
تصمیمات به مفهوم اخص بر خالف احکام حس��بی علی االصول 
جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه است، به شکل 

دادنامه تنظیم نمی شوند و به اصحاب دعوا نیز ابالغ نمی شوند.

 دستور
دستور در امور حسبی تفاوتی با دستور در امور ترافعی ندارد. در قانون 
سابق قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در قانون فعلی، »دستور« 
یا دس��تور دادگاه در ش��ماری از مواد به کار رفته است. از   جمله ماده 
64 قانون آیین دادرس��ی مدنی می گوی��د: »در صورت کامل بودن 

دادخواست وقت جلسه به دستور دادگاه تعیین و ابالغ می شود.«
همچنین ماده 73 این قانون می گوید »آگهی ابالغ دادخواس��ت در 
روزنامه به دستور دادگاه انجام می ش��ود« و مواد دیگر.... در نتیجه 
همان گونه که از نصوص برمی آید »دستور« دادگاه در حقوق ایران 
راس��ا از طرف دادگاه می تواند صادر ش��ود و صدور دستور مستلزم 

رسیدگی تناظری نیست.
 این دسته از اعمال، مستدل نبوده، قابل شکایت نیست و علی القاعده 
مربوط به اختیارات »صالحدید« دادگاه است. از سوی دیگر اعمال 

مزبور معدود و محدود نبوده و در زمره  دستورات دادگاه قرار گیرد.

 قواعد تصمیمات حس�بی و مقایس�ه آث�ار آن با آثار 
احکام ترفعی

تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی با تصمیمات آنها در امور ترافعی 
فرق دارد، به این صورت که:

تصمیم��ات دادگاه ه��ا در ام��ور حس��بی دارای اعتب��ار قضیه 
محکوم بها نیس��تند؛ امور حس��بی مش��مول قاعده فراغ دادرس 
واقع نمی شوند؛ کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای 
خود مضر بدانند، می توانند به آن اعتراض کنند همچنین تصمیم 
دادگاه در امور حس��بی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در 

قانون تصریح ش��ده باش��د.

تصمیمات محاکم در امور حسبی

گزیده ها

رییس کل دادگس�تری اس�تان گلس�تان 
گفت: ف�ردی که با معرفی خ�ود به عنوان 
دام�اد یک�ی از مس�ئوالن ارش�د قضایی 
گلستان، اقدام به جعل اوراق قضایی کرده 

بود، دستگیر شد.

هادی هاشمیان با بیان اینکه فردی که با معرفی 
خود به عنوان داماد یکی از مسئوالن ارشد قضایی 
استان گلستان، اقدام به جعل اوراق قضایی کرده 
بود، دس��تگیر ش��د، اظهار کرد: این ف��رد پس از 
جعل برگه  رای ش��عب ش��ورای ح��ل اختالف و 
برگ��ه  جلب به همراه یک مام��ور قالبی، به افراد 
مراجعه و با ادعای اینکه از آنها طلبکار است و اگر 
طلبشان را نپردازند آنان را جلب می کند، از مردم 

اخاذی می کرد.
وی افزود: یکی از کس��انی که ای��ن فرد به بهانه 
وص��ول طلب خود به او مراجعه ک��رده بود از این 
جاعل، کارت شناسایی خواسته بود اما چون ارایه 
نکرده بود، به وی مش��کوک ش��د و موضوع را به 
حفاظت و اطالعات دادگس��تری استان گلستان 

گزارش کرد.
هاشمیان ادامه داد: پس از بررسی ها مشخص شد 

این فرد جاعل اس��ت و با هیچ کدام از مسئوالن 
قضایی استان نسبت فامیلی ندارد.

وی از کس��انی که ب��ه این ش��یوه از آنان پول 
گرفته ش��ده اس��ت، خواس��ت به دادگستری 
مراجع��ه کنند و ب��ه مردم توصیه ک��رد هنگام 
مراجع��ه مام��وران از آن��ان کارت شناس��ایی 
بخواهن��د و در صورت خ��ودداری افراد از این 
اقدام، به حفاظت و اطالعات دادگستری استان 

ی��ا پلی��س اط��الع دهن��د.

رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: 
حک�م قطع�ی ۳ کارش�ناس در خصوص 
تجدیدنظرخواهی ش�رکت گاز بوشهر به 
اتهام صدور گزارش خالف واقع در دادگاه 
کیفری 2 شهرستان دشتستان صادر شد.

علی جمادی در گفت و گو با میزان،  از صادر شدن 
حک��م قطعی 3 کارش��ناس در خص��وص تجدید 
نظرخواهی ش��رکت گاز بوش��هر به اتهام صدور 
گزارش خالف واقع در دادگاه کیفری 2 شهرستان 
دشتس��تان خب��ر داد و بی��ان ک��رد: در خصوص 
تجدیدنظرخواه��ی ش��رکت گاز بوش��هر که به 
موجب آن حکم برائت تجدیدنظرخواندگان آقایان 
سیدعلیرضا کازرونیان فرزند سیدمحمدرضا، مهدی 
نعمتی و غالمرضا سعدآبادی فرزند محمدجعفر به 
اتهام صدور گزارش خالف واقع موضوع شکایت 
تجدیدنظرخواه صادر ش��ده اس��ت ب��ا عنایت به 
محتویات و اظهارات اصح��اب پرونده و مالحظه 
نظریه کارشناس��ی تجدیدنظرخوان��دگان که در 
راستای ارزیابی و تعیین خسارت وارده به یک قطعه 
زمین مربوط به ایس��تگاه t.b.s واقع در روستای 
قلعه سفید که به نظر این مرجع با نظریه کارشناسی 

تجدیدنظرخوان��دگان اخت��الف فاحش��ی دارد و 
اختالف قیمت مزبور با محاس��به این دادگاه بیش 
از بیست درصد است، به عقیده این دادگاه دادنامه 
مجرمیت تجدیدنظرخواندگان محرز و مسلم بوده 
و با اس��تناد به ماده 37 قانون کارشناس��ان رسمی 
دادگس��تری و ماده 533 قانون مجازات اسالمی 
حکم بر محکومیت هر یک از تجدیدنظرخواندگان 
به تحمل یک س��ال حبس تعزیری صادر و اعالم 

می دارد رای صادره قطعی است.

رییس کل دادگستری استان گلستان:

جاعل اوراق قضایی 
دستگیر شد

رییس کل دادگستری استان بوشهر خبر داد

صدور حکم قطعی نظریه 
خالف واقع ۳ کارشناس

دادس�تان عموم�ی و انق�الب مرکز اس�تان قم گف�ت: واحد 
مددکاری در شعبه سرپرستی دادسرا مستقر شده است.

مهدی کاهه با تشریح عملکرد و اقدامات شعب سرپرستی دادسرای قم 
اظهار کرد: شعب سرپرستی با اجرای برنامه هایی از جمله بازدید از مراکز 
نگهداری مددجویان و اطفال بدسرپرس��ت یا بدون سرپرست، مکاتبه 
با بهزیس��تی و کمیته امداد در جهت اص��الح و بهبود وضعیت این افراد 

گام های موثری برداشته است.
وی در رابطه با عملکرد و اقدامات ش��عب سرپرستی دادسرای قم بیان 
کرد: در شعبه سرپرستی قم موضوعاتی همچون صغار، محجورین، افراد 
مفقود االثر، اموال بالصاحب و بالوارث، اطفال بد یا بدون سرپرس��ت و 
افراد بالمکان مطرح می ش��ود که دادستانی قم به عنوان مدعی العموم 
در جهت حفظ حقوق و حمایت از همه اقشار جامعه اهداف خود را دنبال 

و اجرایی می کند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قم، کاهه در رابطه با صغار و 
محجورین بیان کرد: محجورین به علت حجر قانونی یا قضایی و فقدان 
اراده نیازمند حمایت دستگاه قضایی از حقوق مالی و غیرمالی خود هستند 
که با اقداماتی از قبیل اعزام نماینده به دفترخانه ها جهت خرید و فروش 
امالک صغار و محجورین، بازدید از مح��ل زندگی در موارد ضرورری، 

نظارت بر برداشت از حساب ها از طریق ابطال کارت های بانکی و اعالم 
ب��ه بانک و اعزام نماینده به دادگاه ها در دعاوی مطروحه این افراد را زیر 
چتر حمایتی خود برده و چنانچه به اموال یا تمامیت جس��مانی این افراد 

تعرضی صورت پذیرد با اعالم جرم به موقع از آنان محافظت می کند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان قم همچنین در رابطه با حمایت 
دستگاه قضایی از افراد مجهول الهویه تصریح کرد: افراد مجهول الهویه 
یعنی افرادی که به علت سن باال یا مشکالت ذهنی یا جسمانی شدید به 
تنهایی قادر به انجام امور خود نبوده یا فاقد هویت بوده و به علل مختلف 

در جامعه رها شده اند؛ نیازمند حمایت قضایی هستند.
وی ادامه داد: در این راس��تا مکاتبه با بیمارس��تان جهت مس��اعدت در 
هزینه درمان، معرفی به پزش��کی قانونی جهت بررسی وضعیت ذهنی 
و جسمانی، انجام اقدامات الزم جهت صدور شناسنامه فرضی و ابطال 
آن در صورت شناسایی خانواده و نظارت بر اموال و وجوهی که از طرف 
خیرین به این افراد داده می شود از جمله اقدامات دیگر شعب سرپرستی 

است که در جهت صیانت از حقوق این قشر از جامعه است.
کاهه در خصوص معضل کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست تصریح 
کرد: این معضل همواره به عنوان واقعیتی تلخ در جامعه بوده که عوامل 
مختلفی در آن دخیل است. کودکان بدون سرپرست به کودکانی اطالق 
می ش��ود که والدین یا سرپرس��ت قانونی خود را به هر علتی از دس��ت 

داده اند و از حمایت و مراقبت آنان محرومند و اطفال بدسرپرست اطفالی 
هستند که در اثر سوء رفتار والدین یا سرپرست قانونی یا مشکالت ناشی 
از فقر فرهنگی یا مالی خانواده دچار آس��یب های جسمی، روحیع روانی 

و آموزشی می شوند.
وی ادامه داد: ش��عب سرپرس��تی با اجرای برنامه هایی از جمله بازدید از 
مراکز نگهداری مددجویان و اطفال بدسرپرس��ت یا بدون سرپرس��ت، 
مکاتب��ه با بهزیس��تی و کمیت��ه امداد جه��ت مس��اعدت های مالی به 
خانواده های اطفال بدسرپرس��ت، نص��ب امین برای ک��ودکان بدون 
سرپرس��ت جهت طرح دعاوی، مکاتبه با آموزش و پرورش جهت ثبت 
نام موقت اطفال بدون شناسنامه، مکاتبه با ثبت احوال و اخذ شناسنامه 
موقت ب��رای اطفال فاقد هویت در جهت اص��الح و بهبود وضعیت این 

کودکان گام های موثری برداشته است.
این مقام قضایی گفت: دادستانی قم اخیرا با مستقر کردن واحد مددکاری 
در شعبه سرپرس��تی اقدامات حمایتی خود را گسترش داده و با توجه به 
اینکه ساماندهی وضعیت این کودکان در پرتو تعامل و همکاری دستگاه 
قضایی و سازمان بهزیستی امکان پذیرتر است با استقرار واحد مددکاری 
در شعبه سرپرستی این تعامالت را افزایش داده است. همچنین با ایجاد 
و استقرار واحد مددکاری، امکان ارتباط با سایر موسسات خیره و داراالیتام 

فعال در شهر و نظارت بهتر بر آنان میسر شده است.

استقرار واحد مددکاری در شعبه سرپرستی دادسرای قم
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چهرهها

۹۰ درصد رشته محل ها 
از کنکور آزاد می شود

 وزیر آموزش و پرورش گفت: در اولین 
جلسه شورای برنامه ریزی کنکور با 
هماهنگی که وزیر علوم انجام داده 
۹۰ درص��د  ب��ه  قری��ب  اس��ت، 
رشته محل ها از کنکور آزاد می شود و 
پذیرش در ای��ن رش��ته ها صرفاً بر 
اساس پیشینه تحصیلی خواهد بود.

س��ید محمد بطحایی تصریح کرد: این موضوع باعث می شود که یک بار 
سنگین از روی دوش تعداد زیادی از دانش آموزان برداشته شود.

ارسال لیست بدهکاران کالن 
طرح ترافیک برای پلیس

 معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری 
ته��ران در خصوص بدهکاران طرح 
ترافیک گفت: لیس��ت اف��رادی که 
بدهی هنگفتی به شهرداری تهران 
دارند را برای پلیس ارسال می کنیم.
محس��ن پورس��یدآقایی بیان کرد: 
ش��ماره این خودروها ثب��ت و برای 
پلیس راهور ارس��ال می ش��ود. البته برای این خودروها شرایطی در نظر 
گرفته ای��م و مالکان آنها می توانند به صورت اقس��اط جریمه های خود را 

پرداخت کنند.

کمبود پزشک عمومی و پرستار 
 سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در 
ح��وزه پزش��ک عمومی و پرس��تار 
کمبودهایی داری��م. ایرج حریرچی 
اظه��ار کرد: ب��ر این اس��اس برنامه 
افزای��ش ظرفی��ت ورودی در حوزه 
پرس��تاری و پزش��کی را داری��م و 
امیدواریم در یک بازه زمانی معقول 
بتوانیم این موض��وع را رفع کنیم.وی همچنین درباره بیمارس��تان های 
نیمه س��از این وزارتخان��ه گفت: در ح��ال حاضر ح��دود ۴۰ هزار تخت 
بیمارستانی در بخش های مختلف دولتی در مراحل مختلف ساخت هستند 

که برخی از آنها در مراحل باالی ۸۰ و ۹۰ درصد قرار دارند.

باران و برف 
در ۱۳ استان 

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره 
به ورود سامانه بارشی به کشور گفت: شدت بارش ها برای ۱۳ استان 
کشور از جمله تهران پیش بینی می شود.احد وظیفه با بیان اینکه در 
مناطق سردسیر و کوهستانی ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی بارش 
برف پیش بینی می شود، ادامه داد: ظهر امروز از فعالیت این سامانه 
در نیمه غربی کاسته می ش��ود و فقط در دامنه های البرز شرقی در 
استان های سمنان، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی 
و شرق سواحل خزر فعال است همچنین از فردا به تدریج این سامانه 

از کشور خارج می شود.

اجرای طرح حمایت غذایی 
از اقشار کم درآمد

مدیرکل بهزیس��تی تهران از اجرای طرح حمایت غذایی از اقش��ار 
کم درآمد خبرداد و گف��ت: این طرح صرفًا به افراد تحت پوش��ش 
کمیته امداد و بهزیس��تی مربوط می ش��ود. در مرحله اول تنها ویژه 
مس��تمری بگیران دائمی و پش��ت نوبتی های دریافتی مستمری از 
کمیته امداد و بهزیستی هستند. داریوش بیات نژاد ادامه داد: براین 
اس��اس افراد دارای ش��رایط می توانند برای دریافت سبد حمایتی 
غذایی بر حس��ب بعد خانوار به فروش��گاه های طرف قرارداد طرح 

مراجعه کنند.

ادغام داروخانه های 
تک نسخه ای و مرکزی هالل احمر

مدیرعامل س��ازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر از ادغام 
فضای فیزیکی داروخانه تک  نسخه ای و مرکزی با یکدیگر به  منظور 
پاسخگویی بهتر و س��ریع تر و پرهیز از سرگردانی بیماران خبر داد. 
علی فرجی ادامه داد: بر این اس��اس اگر بیماری هر دو داروی تک 
 نسخه ای و داروهای موجود در داروخانه مرکزی را نیاز داشته باشد، 
دیگر نیازی نیست تا مسافت هرچند کوتاه بین دو داروخانه را بپیماید، 
چرا که اکنون متصدیان این دو داروخانه در یک محل مستقر شده و 

خدمات الزم را به بیماران و مراجعان ارائه می کنند.

راه اندازی کشتی کروز 
در 4 جزیره

معاون گردش��گری، فرهنگی و اجتماعی شورای عالی مناطق آزاد 
از ورود ۶۰۰هزار گردشگر چینی به مناطق آزاد در سه سال خبر داد 
و گفت: تور کش��تی کروز در مس��یر اروند به کیش، قشم و چابهار 

راه اندازی خواهد شد. 
محمدرضا رستمی بیان کرد: نزدیک به ۵۰ هزار گردشگر خارجی 
س��ال گذش��ته به مناطق آزاد آمدند. این تعداد غیر از گردشگرانی 
هستند که به صورت مستمر از مرزهای اروند یا ارس ورود و خروج 
می کنند و صرفا برای فعالیت های اقتصادی به ایران می آیند. معاون 
گردشگری، فرهنگی و اجتماعی شورای عالی مناطق آزاد افزود: یکی 
از سیاس��ت های ما ایجاد کاش��انه مهمان یا بوم گردی است که در 

سیاست جذب گردشگر خارجی موفق بوده است. 

خبر

HEMAYATONLINE.
IR

»خانه ای برای تو« فیروزه ای شد
آیی�ن اختتامی�ه دوازدهمی�ن جش�نواره 

گروه
فرهنگی

بین المللی »سینماحقیقت« در حالی برگزار 
شد که مستند »خانه ای برای تو« توانست 
نشان فیروزه بهترین فیلم این دوره را از آن 

خود کند.

در ابتدای این مراس��م محمدمهدی طباطبایی نژاد، دبیر جش��نواره ضمن 
تبریک به مستندسازان در سخنان کوتاهی گفت: خدا را شاکرم که تالش 
دوستانم به بار نشست و جشنواره گرمی را پشت سر گذاشتیم. پیشاپیش به 
همه برگزیدگان تبریک می گویم اما تبریک ویژه من به مستندسازانی است 

که چراغ فرهنگ را روشن نگه می دارند.

 اهدای جایزه بخش »هنر و تجربه«
در ادامه این مراسم جایزه بخش »هنر و تجربه« به »بهارستان خانه ملت« 
به کارگردانی بابک بهداد اهدا شد. دومین جایزه بخش »هنروتجربه« هم به 
مستند »اسرار دریاچه« به کارگردانی آرمین ایثاریان رسید. با حضور سلیم 
غفوری مدیر شبکه مستند، جایزه ویژه شبکه مستند را به مستند »دلبند« 
ساخته یاسر طالبی اهدا شد. یاسر طالبی کارگردان »دلبند« پس از دریافت 
جایزه خود با اشاره به برنامه ریزی برای حضورهای جهانی مستند خود گفت: 
دلبند ایرانی در حال طی کردن مسیر خود در جشنواره های خارجی است و 
به زودی خبرهای خوب آن را می ش��نوید. در ادام��ه این برنامه و از میان ۱۶ 
مستند پذیرفته شده برای بخش »معدن و صنایع معدنی« برگزیدگان نهایی 
معرفی شدند. جایزه سوم این بخش مش��ترکا به فتح اهلل امیری کارگردان 
»روی س��بز بیابان« و محمد عبداللهی کارگردان مس��تند »سنگ و نان« 

اهدا شد. جایزه دوم این بخش به محمد اسکندرزاده کارگردان مستند »شور 
شیرین« رسید و جایزه اول به عزت اهلل پروازه کارگردان »گالین« اهدا شد. 

 اهدای جوایز بخش بین الملل
در بخش برگزیدگان بین الملل هم جایزه بهترین مستند نیمه بلند به مستند 
»فریاد رو به باد« به کارگردانی مش��ترک سیاوش جمالی و عطا مهراد اهدا 
ش��د. در بیانیه هیأت داوران این بخش درباره فیلم »فری��اد رو به باد« آمده 
است: »این فیلم نگاهی اس��ت چندالیه به جامعه کنونی ایران با تمرکز بر 
چالش های یک ش��خصیت جوان که تمایل او به خالقیت و هرگز تسلیم 
نشدن او، به شیوه ای بس��یار انسانی به تصویر کشیده شده است.«تندیس 
بهترین کارگردانی مستند کوتاه بخش بین الملل و مبلغ ۳ هزار دالر هم به 
فیلم »ماهیاک« به کارگردانی فرح زارع از ایران تقدیم شد. جایزه ویژه هیأت 
داوران بخش بین الملل در بخش مستندهای کوتاه و نیمه بلند به مبلغ ۲ هزار 
دالر هم سهم فیلم »لولو بوکسور مروارید« ساخته آسیموه جان بیباگامبا از 
کشور تانزانیا شد. مستند »جنگ نه ماهه« به کارگردانی الشلو شویا از کشور 
مجارستان و قطرهم لوح تقدیر بهترین مستند بلند را از آن خود کرد و جایزه 
بهترین فیلم بلند بخش بین الملل به مبلغ ۵ هزار دالر به مستند »اکسدوس« 

به کارگردانی بهمن کیارستمی اهدا شد.

 بزرگداشت منوچهر مشیری؛ دغدغه مستندسازان جوان
در ادامه، آیین بزرگداشت منوچهر مشیری از مستندسازان پیشکسوت برگزار 
شد. این مستندساز پیشکسوت در بخشی از سخنانش با بیان اینکه به نظرم 
مسئولیت دوستان برگزارکننده زیاد شده است زیرا استقبال از این جشنواره 
بسیار زیاد بود اظهار کرد: حتی اگر نیمی از مردمی که به جشنواره می آمدند 

از سر عالقه به سینمای مستند حضور پیدا می کردند جای توجه ویژه به این 
عرصه دارد. البته یک سری نابسامانی ها هم بود اما گروهی به سینمای مستند 
امید بسته اند، آنها کسانی هستند که تحصیل کرده هستند اما هیچ حقوق ثابت 
دولتی ندارند و می خواهند از این طریق ارتزاق کنند. این انتظار وجود دارد که 

این گروه جوان، مورد توجه قرار بگیرند.

 اهدای جوایز بخش آوینی؛ گالیه های برگزیده
بخش بعدی آیین اختتامیه جشنواره دوازدهم به معرفی برترین های بخش 
جایزه شهید آوینی اختصاص داشت که در این بخش، دیپلم افتخار به محسن 
زارعی کارگردان »بلوچستان« اهدا شد. پژوهشگر این فیلم که به نمایندگی از 
کارگردان جهت دریافت این دیپلم روی صحنه آمد گفت: کارگردان این اثر به 
دالیلی نتوانست بیاید اما من از شما مستندسازان می خواهم که به بلوچستان 
بیشتر سر بزنید، چراکه بلوچستان به قلم و دوربین شما نیاز دارد. تندیس برنزی 
و دیپلم افتخار این بخش نیز به ماهان خمامی پور برای کارگردانی مستند 

»شبیه سازی آقای زرد« رسید.
اما جایزه اصلی بخش شهید آوینی یعنی تندیس طالیی این بخش به وحید 
چاووش کارگردان مستند »خاطرات خبرنگار جنگ« اهدا شد. چاووش پس 
از دریافت این جایزه اظهار کرد: جایزه شهید آوینی در سال های اولیه، مسابقه 
بزرگ ش��هید آوینی نام داشت و در آن سال ها ما دوست داشتیم فیلممان را 
به این بخش بدهیم اما حاال می خواهم بگویم که این جایزه به یک بخش 
کوچک تقلیل پیدا کرده اس��ت. فیلم من این افتخار را نداشت که در بخش 
مسابقه ملی باشد، اما برای من افتخار است که این فیلم در جایگاهی برتر از 
بخش مسابقه ملی قرار گرفته و فکر می کنم نوعی آزمون و خطا می شود. 

البته شاید این آزمون و خطا نشانه رشد باشد.

 اهدای جوایز مسابقه ملی
در بخش بعدی مراسم نوبت به معرفی برگزیدگان بخش مسابقه ملی رسید. 
در ابتدای این بخش جایزه بهترین موسیقی مستند به افشین عزیزی برای 

مستند »خانه ای برای تو« اهدا شد.
عزیزی حین دریافت جایزه اش اظهار کرد: این تندیس را به داوود مرادخانی 
قهرمان فیلم اهدا می کنم. یکی از دالیلی که باعث موفقیت من در ساخت 

موسیقی مستند شده این است که من مستند را جدی می گیرم.
جایزه بهتری��ن صدا هم به صورت مش��ترک به صادق رضانی��ا و مهرداد 
نورمحم��دی برای صداگذاری و صدابرداری مس��تند »آواز جغد کوچک« 
اهدا شد. جایزه بهترین تدوین نیز به بابک حیدری برای فیلم »خاتمه« تعلق 
گرفت. جایزه بهترین تصویربرداری سهم پویان آقابابایی برای فیلم »اسرار 
دریاچه« اهدا شد ولوح تقدیر بهترین پژوهش به جواد وطنی برای »ورس« 
رسید. در ادامه اهدای جوایز بخش مسابقه ملی، تندیس بهترین مستند کوتاه 
به ارد عطارپور برای مستند »پرسپولیس شیکاگو« اهدا شد. همچنین لوح 

تقدیر بهترین کارگردانی مستند بلند به هادی و مهدی زارعی برای کارگردانی 
مشترک مستند »خاتمه« اهدا شد و تندیس بهترین کارگردانی مستند بلند به 
مهدی بخشی مقدم برای کارگردانی مستند »خانه ای برای تو« رسید. نشان 
فیروزه دوازدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« برای بهترین مستند 
این دوره به همراه جایزه نقدی ۲۰۰ میلیون ریالی نیز به مهدی شامحمدی 
برای مستند »خانه ای برای تو« تعلق گرفت؛ در واقع مستند »خانه ای برای 
تو« در دوازدهمین جش��نواره سینماحقیقت موفق به کسب جایزه بهترین 
فیلم، بهترین کارگردانی مستند بلند و بهترین موسیقی شد. بخش پایانی 
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« هم اعالم 
نتایج جمع بندی آرا مخاطبان برای معرفی بهترین فیلم های این دوره از نگاه 
تماشاگران بود که رتبه سوم بهترین فیلم از نگاه مردم به مرکز سوره برای تولید 
»خانه ای برای تو« رسید، رتبه دوم سهم »مهین« شد و جایزه اول بهترین 
فیلم از نگاه تماشاگران، به محمد اعال برای تولید مستند »در قلمرو افعی دم 

عنکبوتی« تعلق گرفت.

بازیگر س��ریال »بانوی عمارت« گفت : من بعد از بازی در چند س��ریال طنز تمایل ب��ه یک تجربه متفاوت 
داش��تم؛ پس باید انتخاب متفاوتی هم می کردم. شبنم فرش��ادجو در گفت وگو با مهر درباره نقش مهرالنساء 
با اش��اره به بازخوردهایی که از نقش خود داشته اس��ت، اظهار کرد: این خیلی برایم مهم است که همه من را 
با این نقش پذیرفته اند و فکر می کنم نقش مهرالنس��اء به دلیل اتفاقاتی که برایش رخ می دهد نقش خاصی 
اس��ت و اطمینان دارم که این نقش در ذهن ها خواهد ماند. وی با اشاره به فضای این سریال تاریخی توضیح 
داد: تلویزیون س��ریال های زیادی با حال و هوای امروزی می سازد و این سریال ها هر روز مثل قارچ به تولید 
می رسند. بودجه کمی اما به ساخت سریال های تاریخی تعلق می گیرد درحالی که این آثار می توانند جذاب تر 
 باشند. قطعا هزینه تولید سریال های تاریخی بیشتر است. می توان در بسیاری از این هزینه ها صرفه جویی کرد و 

سریال های تاریخی درباره فرهنگ و تاریخ خود بسازیم. 
بازیگر س��ریال »بانوی عمارت« اضافه کرد: ما برای تولید این س��ریال در لوکیش��ن های قدیمی و تاریخی 
کشور بودیم که بس��یار برایمان جالب بود و انگار در خود تاریخ زندگی کردیم. ما حدود ۶ ماه در منزل یکی از 
شخصیت های تاریخی کاشان بودیم که این خانه حدود ۲۰۰ سال قدمت داشت و اطمینان دارم باعث افتخار 

همه ما بازیگرها بود که وارد این بناهای تاریخی شدیم.
 وی با اشاره به اینکه این سریال در چند شهر تصویربرداری شده است، اظهار کرد: تولید این کار زحمت زیادی 
به همراه داش��ت؛ چون لوکیشن ها پراکنده بود و هر شهری به صورت جداگانه تصویربرداری می شد تا کار به 

صورت رج زنی تولید شود. 

گفت وگو

دبیر رشته هنرهای جدید یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره تفکیک ۱۰ رشته هنری در 
جشنواره امس��ال گفت: در هنر معاصر ارزش اثر هنری با مدیوم یا رسانه  اثر سنجیده نمی شود و اصوال 
تفکیک آثار هنری بر اس��اس رسانه  آن امری منسوخ اس��ت اما فرهنگ هنرهای تجسمی در ایران، به 
دالیل فرهنگی، آموزشی و ساختاری همچنان پذیرای این بی مرزی نیست؛ بنابراین به نظر می رسد بعد 
از چهار دوره تجربه  تمرکز بر اثر هنری و ویژگی های تعاریف معاصر، ساختار این دوره با فرهنگ جاری 
هنرهای تجسمی ایران نزدیکی بیش��تری دارد. امیر راد اضافه کرد: این امر رضایت هنرمندان هر یک 
از رس��انه های حوزه  تجسمی را فراهم می کند زیرا آثار صرفا در حوزه رسانه و با توجه به ویژگی های آن 
رسانه سنجیده می شوند و به لحاظ کمی نیز سهم هر کدام از رسانه ها در فضاهای نمایشگاهی مشخص 
و تقریبا برابر خواهد بود.  وی درباره رویکردهای پذیرش آثار و داوری آنها گفت: در این دوره محدودیتی 
برای مدیوم های این بخش در نظر گرفته شده اس��ت و آثار صرفا در سه مدیوم ویدئو آرت، پرفورمنس 
 آرت و چیدمان )اینستالیش��ن( پذیرش و داوری خواهند ش��د. راد ادامه داد: هنر جدید به لحاظ تاریخی 
برآمده از زمینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در دوره های مشخص تاریخی است؛ به همین دلیل داوری 
این بخش با سایر بخش ها متفاوت بوده و به لحاظ شکلی، در دو مدیوم چیدمان و پرفورمنس آرت داوری 
آثار دو مرحله ای خواهد بود. دبیر رش��ته هنرهای جدید درباره امکانات مورد نیاز برای برگزاری مناسب 
این بخش در جشنواره فجر گفت: یکی از ویژگی های مهم مدیوم های هنر جدید، این است که اثر هنری 

در نسبت با بستر پیدایی و ارائه آن خلق شده و معنا پیدا می کند.

تشریح جزییات داوری در جشنواره تجسمی فجر
عکس واژه

نقشم در »بانوی عمارت« ماندگار می شود

تجسمی

بی�ش از ۹۰درص�د معت�ادان در چرخه 
درم�ان پس از ت�رک اعتی�اد، مجدد به 
مصرف مواد مخ�در روی  آورند، آنچه که 
بسیاری از کارشناس�ان این حوزه دلیل 
آن را کمبود ظرفی�ت مراکز نگهداری از 
معتادان، به ویژه معتادان متجاهر و نبود 
امکانات الزم برای بازپروری این افراد 

می دانند.

 ای�ده ای به ن�ام ایجاد ش�هرک هایی 
خاص

چندی پیش س��رهنگ مجید کریم��ی، معاون 
اطالعات و عملیات پلیس مب��ارزه با مواد مخدر 
 در جلس��ه کمیته کش��وری هماهنگ��ی مراکز 
ماده ۱۶ عن��وان کرد که اگ��ر بخواهیم معتادان 
متجاهر را در سطح تهران جمع آوری کنیم و چهره 
شهر را از این آسیب پاک کنیم، باید ظرفیت مورد 
نیاز برای این اقدام نیز فراهم ش��ود.، زیرا کمبود 
ظرفیت برای نگهداری معتادان متجاهر مشکلی 
که در این زمینه وج��ود دارد و این افراد مدتی بعد 
از جمع آوری و نگهداری، رهاس��ازی می  شوند. 
البته کمبود ظرفیت مکانی موضوعی اس��ت که 
جدا از جمع آوری معتادان از سطح شهر گریبانگیر 
بحث بازپروری این افراد نیز گرفته است، عاملی 
که شاید موجب شده تا همانطور که کارشناسان 
عنوان کرده اند بیش از ۹۰ درصد معتادان در چرخه 
موجود پس از ترک، مجدد به مصرف مواد مخدر 
روی  آورند. آنچه که موجب شد تا خردادماه گذشته 
سرهنگ محمد بخشنده، رییس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر تهران بزرگ ایده ایجاد شهرک هایی 
خاص برای اشتغال و بازپروری معتادان را مطرح 
کند، با این توضیح ک��ه راهکار مورد نظر تا حدی 

زیادی می تواند از بازگشت فرد بهبود یافته به دام 
اعتیاد جلوگیری کند.

 ظرفیت الزم وجود دارد
ای��ن اظهار نظره��ا در حالی عنوان می ش��ود که 
همچنان س��ردار حس��ین رحیمی، رییس پلیس 
تهران ب��زرگ، کمبود ظرفیت مکان��ی و فرآیند 
بازپ��روری این افراد را یکی از مش��کالت جدی 
جامع��ه در بحث جم��ع آوری معت��ادان متجاهر 
می داند. به اعتقاد وی اینکه یک معتاد را س��ه ماه 
در یک مرکز بازپروری نگهداشته شود، سپس در 
جامعه رها کنیم، مناسب نیست، زیرا در این مدت 
محدود س��م زدایی انجام  می شود، در صورتی که 
نیاز است در کنار این امر ترک اعتیاد از منظر روانی 
و جس��می هم توأمان صورت گیرد. شرایطی که 
موجب شده تا سرهنگ کریمی عنوان کند؛ شاهد 
هس��تیم معتادان جمع آوری و پ��س از مدتی رها 
می ش��وند و هنگامی که علت آن را از متولیان امر 
می پرسیم، دلیل آن را نبود ظرفیت کافی عنوان 
می کنند. با این وجود پرویز افشار، سخنگوی ستاد 

مبارزه با مواد مخدر چندان ب��ا این اظهار نظرها 
موافق نیست. وی معتقد است؛ در این خصوص 
ظرفی��ت الزم وجود دارد، اما ۳۵ ت��ا ۷۰ درصد از 
معتادانی که در مراکز ماده ۱۶ نگهداری می شوند، 
متجاهر نیس��تند و با ش��کایت خان��واده قاضی، 
آنها را به این مرکز ارجاع داده اند. براین اس��اس 
 افش��ار تاکید دارد که در مجموع کمبود ظرفیت 
ماده ۱۶ نداریم. البته سخنگوی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر این موضوع را قبول دارد که باید به سمت 
اشتغال توانمندس��ازی این افراد بعد از ترخیص 

حرکت کنیم.

 ایجاد مراکز جدید برای درمان
در این میان اگرچه راه حل ایجاد ش��هرک هایی 
خاص ب��رای اش��تغال و بازپروری معت��ادان به 
دالیل مختلف مانن��د؛ هزینه بر ب��ودن و نیاز به 
منابع مالی قابل توجه، همچنین س��ایر مواردی 
که امکان پذیری این ایده را با اما و اگرهایی روبرو 
می کند، ول��ی ایجاد مراکز جدید ب��رای درمان، 
بازپروری و بازتوانی معتادان ایده دیگری اس��ت 

که سردار اس��کندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر به آن اش��اره کرده اس��ت، زیرا وی 
معتقد است؛ ایجاد اش��تغال و آموزش مهارت به 
افرادی که در کمپ ها، اعتی��اد را ترک می کنند، 
بسیار ضرورت دارد. آنچه که باعث شده تا سردار 
مومنی بیان کند: در مراکز جدیدی که برای درمان، 
بازپروری و بازتوانی معتادان راه اندازی می شود، به 
موضوع کسب مهارت و ایجاد شغل برای این افراد 

توجه خواهد شد.

 غربالگری راهکاری 
برای رفع مشکالت

به رغ��م همه این موارد ولی افش��ار به نوعی نبود 
اقداماتی مانند نبود غربالگری را دلیل احس��اس 
کمبود ظرفیت در باره این مراکز می داند، زیرا که به 
گفته وی غربالگری معتادان متجاهر باید از سوی 
س��ازمان بهزیستی انجام ش��ود، سپس به مراکز 
ماده ۱۶ فرستاده ش��وند. از نظر سخنگوی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، اگر بخواهیم همه معتادان را 
در قالب ماده ۱۶ جمع آوری کنیم، در این صورت 
است که ظرفیت کافی نداریم. بنابراین باید پس از 
غربالگری فقط معتادان متجاهر به مراکز خاص 
خودشان فرس��تاده شوند. از س��وی دیگر سردار 
رحیمی نیز این خب��ر را دارد که پلیس درنظر دارد 
حرکت جدیدی را در رابطه با بازپروری و کاهش 
زمینه تقاضا در کشور به ویژه پایتخت ایجاد کند که 
به طور طبیعی زمینه ساز کاهش عرضه نیز خواهد 
بود، عاملی که تا حدی ش��اید تا حدی مشکالت 
موجود در این حوزه را برطرف و بخش بیش��تری 
از برنامه ریزی ها را معطوف به فرایند بازپروری و 
بازگشت معتادان بهبودیافته به جامعه کند. آنچه 
که اگر اجرایی شود و با اما و اگرهای مختلف مواجه 
نشود ش��اید بتواند حداقل بخش��ی از مشکالت 
عنوان ش��ده در زمینه س��اماندهی و ترک اعتیاد 
معتادان متجاهر و بازگش��ت این افراد به جامعه 

را فراهم آورد.

غربالگری یا ایجاد مراکز جدید ترک اعتیاد
»حمایت«راهکارهایحلمشکلکمبودظرفیتمراکزدرمانمعتادانرابررسیکرد

معافیت مشموالن فراری با پرداخت جریمه غیبت سربازی
جانشین رییس س��ازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی گفت: مشموالن فراری که بیش از هشت سال از فرار 
آنها گذشته باشد، جزو غایبان به شمار می روند. بر این اساس این افراد می توانند تا پایان امسال جریمه غیبت 
خود را پرداخت و کارت معافیت دریافت کنند. سردار ابراهیم کریمی توضیح داد: به عنوان مثال اگر فردی دو 
سال غیبت داشته و خودش را برای خدمت سربازی معرفی کرده، اما ۶ ماه بعد از خدمت فرار کرده باشد و در 
مجموع غیبت و فرار وی، هشت سال ش��ود، می تواند از قانون پرداخت جریمه غیبت سربازی استفاده کند. 
وی گفت: موضوع فراری ها، در قالب روند جداگانه توس��ط نیروهای مسلح پیگیری می شود تا برای خدمت 
اعزام ش��وند، اما از آنجایی که قانون پرداخت جریمه غیبت سربازی تا پایان امسال اجرا می شود، مشموالن 

این طرح اعم از فراری هایی که هشت سال غیبت داشته اند، می توانند  از مزایای این قانون بهره مند شوند.

پیشنهاد حذف یارانه ها به نفع توسعه حمل و نقل عمومی
وزیر کش��ور گفت: در الیحه بودجه ۹۸ کش��ور پیش بینی شده اس��تانداران یارانه سه دهک را به تشخیص 
خود حذف و اعتبار موجود را صرف توس��عه حمل و نقل عمومی، تولید و معیش��ت نیازمندان کنند. عبدالرضا 
رحمانی فضلی با بیان اینکه حمل و نقل درون ش��هری یک موضوع میان بخشی است که متوجه یک نهاد و 
یک دس��تگاه نیست، اظهار کرد: به دلیل ذات حمل و نقل این موضوع بین بخشی و چند وجهی است و برای 
سهولت در آن نیازمند همکاری های بین بخشی هستیم. وی با اشاره به آمار باالی استفاده از سوخت در کشور 
تصری��ح کرد: ما پیک ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز را نیز زده ایم، اما به طور معمول ۸۰ تا ۸۵ میلیون بنزین 
در روز س��وخت می شود که بیش از شاخص های بین المللی است. وزیر کشور تاکید کرد: ما باید هزینه های 

زندگی و میزان آسیب هایی که به شهروندان وارد می شود را کاهش دهیم. 

الهامصادقی
گروهاجتماعی

پردهآخر»سینماحقیقت«

در آستان یار
صحن ها و رواق های حرم حضرت فاطمه معصومه)س( در آستانه ایام حزن و عزاداری وفات خواهر گرامی امام رضا)ع( سیاهپوش شد
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به گفته فرمانده قوای موشکی استراتژیک روسیه، این یگان نظامی 
تبعات خروج احتمالی ایاالت متحده از پیمان قوای هس��ته ای میان 
ب��رد )آی ان اف( را مدنظر قرار می دهد و همزم��ان اقدامات خودش را 
برنامه ریزی می کند. به نوشته روزنامه »واشنگتن پست«، ژنرال سرگئی 
کاراکائف، فرمانده قوای موشکی استراتژیک روسیه گفت: تأثیر تبعات 
خروج آمریکا از پیمان آی ان اف و استقرار احتمالی موشک های میان 
برد آمریکایی در اروپا و تهدیدات جدید برای امنیت ما که به این مرتبط 
است، بدون شک در زمان طرح ریزی استفاده جنگی از قوای موشکی 
استراتژیک مدنظر است. او همچنین تأکید کرد، اهداف این بازدارندگی 
هسته ای استراتژیک قوای موشکی استراتژیک روسیه بدون تغییر باقی 
خواهد ماند. پیمان آی ان اف در ۱۹۸۷ میان شوروی و ایاالت متحده به 
امضا رسید. این توافقنامه طرفین را به نابودی موشک های بالستیک 
زمین به زمین و موش��ک های کروز که برد آن ه��ا بین ۵۰۰ تا ۵۵۰۰ 
کیلومتر است، موظف می کند. در سال های اخیر روسیه و آمریکا مرتبًا 
یکدیگر را به نقض پیمان آی ان اف متهم می کنند. روس��یه مکرراً بر 

پایبندی سفت وسخت و اجرای وظایفش طبق این توافق تأکید دارد.

 
وزیر کش��ور ایتالیا از تدوین بودجه جدید این کش��ور بر اساس موازین 
خواسته شده از سوی کمیسیون اروپا خبر داد. به گزارش روزنامه »دی 
ولت«، »متئو سالوینی« معاون نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا با حضور 
در یک نشس��ت خبری درباره بودجه جدید این کش��ور سخن گفت. 
وزیر کشور ایتالیا با اشاره به تذکرات اخیر کمیسیون اروپا درباره بودجه 
۲۰۱۹ این کشور اظهار داشت: پس از مخالفت های کمیسیون اروپا با 
مفادی از بودجه سال ۲۰۱۹ ایتالیا کارگروهی برای اصالح تشکیل شد. 
وی با بیان اینکه کارگروه اصالح بودجه ۲۰۱۹ زیر نظر مستقیم دولت 
فعالیت داشته، خاطر نشان کرد: دولت ساعت های زیادی را برای اصالح 
موارد خواسته ش��ده از سوی کمیسیون اروپا صرف کرده که امیدواریم 
با ارائه آن به کمیس��یون اروپا نظر آن ها تأمین شود. وزیر کشور ایتالیا 
همچنین گفت: قبل از آنکه بودجه را به کمیسیون اروپا ارائه دهیم پارلمان 
ایتالیا باید آن را به تصویب رسانده و دولت آن را امضا کند. گفتنی است 
اتحادیه اروپا اهداف بودجه ای رم را بسیار خوش بینانه ارزیابی کرده بود. 
ایتالیا برای سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۱.۵ درصدی و کسری بودجه ۲.۴ 
درصدی را پیش بینی کرده که اتحادیه اروپا خواستار بازبینی آن شده بود.

 
ناوگان شش��م دریایی آمریکا اعالم کرد درصورتی که چین تا دو سال 
آینده نیز نظارت بر بندر حیفا را بر عهده داشته باشد، احتمااًل عملیات 
خود را در این بندر متوقف می کند. به گزارش روزنامه »جروزالم پست«، 
این موضع نیروی دریایی آمریکا کابینه امنیتی را وادار به بازنگری در 
همکاری با شرکت چینی مسئول اداره بندر کرده است. بندر حیفا به شکل 
دوره ای میزبان رزمایش های مشترک میان اسرائیل و آمریکا است و 
کشتی های نظامی آمریکا ازجمله ناو هواپیمابر جورج بوش به صورت 
منظم در این بندر توقف می کنند. سال ۲۰۱۵ وزارت حمل ونقل اسرائیل 
و مجموعه بین المللی بنادر شانگ  های توافقی را برای اداره بندر حیفا 
امضا کردند. مدت این توافقنامه به ۲۵ سال می رسد و شرکت چینی دو 
میلیارد دالر برای این پروژه که از طریق آن برای توس��عه بندر تالش 
می کند، اختصاص داده است. در همین راستا کایل رینز، نماینده ناوگان 
شش��م آمریکا که در دریای مدیترانه فعالیت می کند، گفت: شراکت 
دریایی با اسرائیل همچنان ثابت است. در زمان کنونی هیچ تغییراتی در 
عملیات ما در اسرائیل رخ نداده است من نمی توانم پیش بینی کنم که 

۲۰۲۱ چه اتفاقی خواهد افتاد.

 
یک رس��انه انگلیس��ی از آماده شدن پلیس فرانس��ه برای استفاده از 
تسلیحات شیمیایی برای مقابله با جلیقه زردها خبر داد. به گزارش »دیلی 
میل«، پلیس فرانسه برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب و خسارت به 
س��اختمان های مهم پاریس در جریان اعتراضات جلیقه زردها قصد 
استفاده از تسلیحات شیمیایی را دارد. قرار است تجهیزات مربوط به این 
تسلیحات در اطراف ساختمان های مهم فرانسه مستقر شوند. به گفته 
افسران ارشد پلیس فرانسه، این تجهیزات وسایلی هستند که می توانند 
تنها در ظرف ۱۰ ثانیه منطقه ای به وسعت شش زمین فوتبال را پر از 
گازهای شیمیایی کنند. بر اساس گفته های این افراد، در اعتراضات روز 
شنبه هفته جاری )پنجمین شنبه سیاه( در دست کم ۱۴ خودروی زرهی 
حاضر در خیابان های پاریس، این تجهیزات وجود داشته است. توسل به 
تسلیحات شیمیایی آخرین راهکار پلیس فرانسه برای دور نگه داشتن 
معترضین از ساختمان های کلیدی پاریس اس��ت. اعتراضات مردم 
فرانسه موسوم به جنبش جلیقه زردها وارد ششمین هفته خود شده و 
روز شنبه هفته جاری معترضین پنجمین شنبه سیاه را در این کشور رقم 
زدند. در همین رابطه »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر فرانسه در مصاحبه با 
روزنامه »لزاکو« اظهار داشت که دولت اشتباهاتی مرتکب شده و به قدر 

کافی به مردم فرانسه گوش نکرده است.

 
دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد که همزمان با تهدیدات ترکیه 
برای آغاز عملیات در شرق فرات، ائتالف آمریکا تجهیزات نظامی را وارد 
پایگاه های خود در شمال سوریه کرده است. به گزارش روزنامه »القدس 
العربی«، دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد که ائتالف آمریکا ۱۵۰ 
کامیون حامل سوخت برای جنگنده های ائتالف و تجهیزات نظامی 
و لجس��تیکی را وارد پایگاه های خود در ش��رق فرات کرده است. این 
تحوالت همزمان با تحرکات نظامی ترکیه و گروه های شورشی وابسته 
به آن برای انجام عملیاتی در منطقه شرق فرات صورت می گیرد. هفته 
گذشته رییس جمهور ترکیه اعالم کرد که کشورش به زودی عملیاتی 

را در شرق فرات آغاز خواهد کرد.  

جلدروز

طبق نظرسنجی جدید روزنامه 
»وال اس��تریت ژورنال«، اکثر 
آمریکای��ی  رأی دهن��دگان 
معتقدن��د دونال��د ترام��پ در 
موضوع تحقیقات ش��ورای ویژه 
رابرت مولر درباره مداخله روسیه 
در انتخاب��ات ۲۰۱۶ دغل باز بوده 
است. این نظرسنجی که یک ماه 
پس از انتخابات میان دوره کنگره 
انجام شد، نشان می دهد ۶۲ درصد 
آمریکایی ها باور نمی کنند که دونالد 
ترامپ درب��اره تحقیقات روس��یه 
صادق یا راست گو بوده باشد. نیمی 
از آمریکایی ه��ا همچنین می گویند 

آنچه در تحقیقات دیده اند تردیدهای بیشتری را درباره ریاست جمهوری 
ترامپ ایجاد کرده اس��ت. ۳۱ درصد می گویند تردیدهای آن ها "بس��یار 
جدی" است. این نظرسنجی نشان می دهد، تنها ۳۴ درصد از آمریکایی ها 
باور دارند که زمان به پایان رسیدن تحقیقات فرا رسیده است و ۴۵ درصد 
با نظر آن ها مخالف هستند. فرد یانگ از انجمن تحقیقات هارت نیز گفت: 
هفته گذشته اخبار مایکل کوهن و پل مانافورت آشکارا به رییس جمهوری 
آمریکا لطمه زد. انتظار حرکت ناگهانی وجود ندارد اما فرسایش تدریجی 

در اعتبار ریاست جمهوری ترامپ دارد.

گزارش

گزارشمؤسسهآماریآمریکایی:
مرگ ومیر ناشی از شلیک گلوله در آمریکا 

رکورد زد 
گزارش یک مؤسس��ه تحلیلی و آماری آمریکایی نش��ان می دهد میزان 
مرگ ومیر ناشی از شلیک گلوله در این کشور در سال ۲۰۱۷ در ۴۰ سال 

گذشته بی سابقه بوده است.
طبق یک بررس��ی و تحلیل جدید توس��ط »مرکز کنترل و جلوگیری از 
مرگ ومیر غیرعادی« موسوم به CDC، طی یک سال گذشته نزدیک 
به ۴۰ هزار نفر در ایاالت متحده بر اثر ش��لیک گلوله کش��ته شده اند که 
باالتری��ن میزان طی چند دهه گذش��ته به ش��مار م��ی رود. پیش از این 
تحلیل مشابهی نیز توسط نهاد غیرانتفاعی صندوق آموزش برای توقف 
خشونت های مس��لحانه انجام شده بود. سی ان ان می گوید که این دو تا 
تحلیل را تجمیع کرده و دریافته است که ۳۹۷۷۳ نفر در سال ۲۰۱۷ بر اثر 
تیراندازی و خشونت های مسلحانه در آمریکا جانشان را از دست داده اند 
که ۱۰ هزار نفر بیشتر از ۲۸۸۷۴ نفری است که در سال ۱۹۹۹ به همین 

دلیل کشته شده اند. 
در واقع ن��رخ مرگ ومیر از ۱۰.۳ در هر ۱۰۰ هزار نفر در س��ال ۱۹۹۹ به 
۱۲ در هر ۱۰۰ هزار نفر در س��ال ۲۰۱۷ افزایش یافته اس��ت. مقامات و 
تحلیلگران آماری CDC در مصاحبه با سی ان ان این آمارها را درست 
و دقیق خوانده و گفته اند که میزان مرگ های ناش��ی از اسلحه به میزان 
سال ۱۹۷۹، یعنی آخرین باری که این پدیده رکورد زده بود رسیده است. 
در خالل سال های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۷ این میزان هر ساله پایین تر از این تعداد 
بوده است. بررس��ی تحلیلگران سی ان ان همچنین نشان می دهد که از 
این ۴۰ هزار مرگ نزدیک به ۲۳۸۵۴ مورد آن خودکش��ی بوده است که 
طی ۱۸ سال گذشته هم باالترین آمار محسوب می شود. در واقع میزان 
خودکشی با س��الح گرم از ۶ دهم درصد در سال ۱۹۹۹ به ۶.۹ درصد در 

سال ۲۰۱۷ رسیده است. 
نکته جالب در این آمارها این اس��ت که از ۴۰ ه��زار مرگ ۲۳۸۵۴ مورد 
آن خودکش��ی بوده که بر اس��اس تفکیک نژادی و جنسیتی معلوم شده 
۱۸۷۵۹ مورد آن مربوط به مردان سفیدپوس��ت بوده است. همچنین از 
۳۹۷۷۳ مرگ ناش��ی از اسلحه گرم، ۱۴۵۴۲ مورد آن قتل و یا تیراندازی 
به دیگران بوده اس��ت که ۷۶۶۱ نفر از آن ها مردان سیاه پوست بودند که 
مورد سوءقصد پلیس و یا دیگر افراد قرار گرفته اند. بر اساس این گزارش، 
آمارهای تفکیکی روزانه نیز نش��ان می دهد که در سال ۲۰۱۷ در هر روز 
۱۰۹ نفر بر اثر شلیک گلوله کشته شده اند که نشان دهنده اپیدمیک بودن 
این ناهنجاری در سطح جامعه ایاالت متحده است و تحلیلگران آمریکایی 

میگویند باید فکر اساسی برای آن کرد. 
دولت باراک اوباما رییس جمهور س��ابق آمریکا از حامیان محدود کردن 
حمل سالح گرم در این کشور بود اما در مقابل البی های قدرتمند اسلحه 

نتوانست کاری از پیش ببرد. 
آمار فاجعه بار تازه در حالی منتش��ر شده اس��ت که دونالد ترامپ رییس 
جمهور کنونی این کش��ور مخالفت چندانی با قوانین سنتی حمل اسلحه 

در این کشور ندارد.

لبنان
بیش از پنج ه��زار معترض در بیروت، پایتخ��ت لبنان در اعتراض 
به وضعیت موجود و فس��اد در این کشور دس��ت به تظاهرات زدند. 
معترضان لبنانی از "سیاست های اقتصادی شکست خورده" دولت 
و قانون گذاران انتقاد کردند، انتقال های ادعایی اعتبارات دولتی به 
بانک های خصوصی را مورد هجمه قرار داده و از بحران انرژی کنونی 
گالیه کردند. این فعاالن همچنین از آغاز یک سری راهپیمایی های 
اعتراضی علیه "سیاست فقرزدایی" خبر دادند. این تظاهرات از سوی 
حزب کمونیس��ت لبنان برنامه ریزی و س��ازمان دهی شده بود که 
خود را حامی حقوق کارگران و قشر ضعیف جامعه می داند. بحران 
سیاسی لبنان از ماه مه ادامه دارد. احزاب و جریان های سیاسی این 
کشور از تش��کیل دولت عاجزند و یکدیگر را به پیگیری منافع خود 
به جای منافع کشور متهم می کنند. عالوه بر این، وضعیت اقتصادی 
همچنان رو به وخامت اس��ت. بیکاری و قیمت ها در مقابل تشدید 
بدهی خارجی به شدت افزایش یافته اند. این شرایط با حضور بیش از 
یک میلیون آواره ثبت نام شده از سوریه در این کشور بدتر شده است.

عکسنوشت

گردان های »عزالدین القس��ام« ش��اخه نظامی حماس در مراسم سی و 
یکمین سالروز تأسیس این جنبش در میدان »الکتیبه« غزه، پهپادهایی 
که از رژیم صهیونیستی به غنیمت گرفته و بازسازی کرده بود، به نمایش 
گذاشت. القس��ام در این مراسم اعالم کرد گردان ها موفق به بازسازی و 
به پرواز درآوردن تعدادی از پهپادهای صهیونیس��تی شدند و پهپادها از 
جمعیت بسیار زیادی که دیروز در مراسم تأسیس حماس شرکت داشتند، 

عکس برداری کردند. 
رسانه های رژیم صهیونیستی تخمین زدند حدود نیم میلیون نفر از اهالی 
نوار غزه در مراسم دیروز ش��رکت کردند. »اسماعیل هنیه« رییس دفتر 
سیاسی حماس در سالروز تأسیس این جنبش گفت حمایت از مقاومت با 
تمام وج��ود ادامه پیدا خواهد کرد و کرانه باختری مهم ترین میدان برای 
نهایی شدن تکلیف نبرد با دشمن صهیونیستی است. جنبش حماس در 
۱۴ دس��امبر ۱۹۸۷ )۱۳۶۶/۳/۲۹( و همزمان با اولین انتفاضه فلسطین 
معروف به انتفاضه س��نگ تأسیس شد و مأموریت دفاع از ملت فلسطین 
و بازپس گیری حقوق س��لب ش��ده آن را با مقاومت در انواع مختلف آن 

به ویژه مقاومت مسلحانه بر عهده گرفت.

بر اساس این توافق مقرر شد، نیروهای طرف دعوا 
از الحدیده خارج و این بندر به عنوان یک منطقه 
بی ط��رف اعالم و ضمن اس��تقرار نیروهای بی 
طرف در آن، گذرگاه های برای انتقال کمک های 

انسانی نیز بازگشایی شود.
موضوع توافق بر سر الحدیده که به گفته مارتین 
گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور 
یمن، همه مذاکرات صلح را تحت الشعاع خود قرار 
داده بود، با موجی از استقبال جهانی همراه شد اما 
به رغم این خشنودی، صدای ساز مخالف از سوی 
وزیر کشور دولت مستعفی یمن بلند شد و ضمن 
رد این توافق، بقای یم��ن را فقط در گرو غلبه بر 

جنبش انصاراهلل دانست.
احمد المس��یری س��اعاتی پس از توافق بر س��ر 
الحدیده، ضم��ن ابراز بدبینی به آن مدعی ش��د 
که توافق سوئد به شبه نظامیانی که علیه کشور 

و دولت مس��تعفی یمن ش��ورش کردند فرصت 
بیش��تری برای ادامه حیات و نقض قوانین علیه 

مردم و دولت یمن خواهد داد.
وی جنب��ش انص��اراهلل را به نقض ای��ن توافق 
متهم کرد و اف��زود: این توافقنامه برای حوثی ها 
)انصاراهلل( که در الحدیده در آس��تانه شکست و 

نابودی قرار داشتند، پیروزی به شمار می رود.
متعاقب این اظهارات و در حالی که هنوز امضای 
توافق س��وئد بر روی کاغذ خش��ک نش��ده بود، 
ائتالف س��عودی در همنوایی با ساز ناکوک مقام 
دولت مس��تعفی یمن، جنگنده های خود را روانه 
آس��مان بندر الحدیده کرد و آت��ش توپخانه را بر 

روی برخی مناطق این بندر گشود.
جنگند های متجاوز در راستای بی اعتنایی ائتالف 
سعودی به توافق صلح س��وئد، روز یکشنبه و به 
گفته س��خنگوی ارتش یم��ن، در ۱۲ نوبت بندر 

الحدیده و در ۲۶ نوبت مناطق دیگری از این کشور 
را بمباران کردند. س��رتیپ یحیی سریع تصریح 
کرد، جنگنده های ائتالف سعودی در این حمالت 

از بمب های خوشه ای و صوتی استفاده کردند.
در همین ح��ال، حم��الت جنگنده های ائتالف 
س��عودی نیز ب��ی ج��واب نمان��د و یگان های 
موش��کی ارتش یمن مواضع نظامیان س��عودی 
را در ارتفاعات »قیس« واق��ع در منطقه جیزان 
عربستان با موشک های زلزال ۱ هدف قرار دادند 
که در نتیجه آن تعدای از نظامیان سعودی کشته 

یا زخمی شدند.
از سوی دیگر استمرار حمالت ائتالف سعودی به 
بندر الحدیده و بویژه پس از توافق صورت گرفته، 
با هش��دارهایی از سوی آنتونیو گوترش دبیر کل 
س��ازمان ملل متحد و مارتین گریفیتس نماینده 

ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن همراه شد.

دبیر کل سازمان ملل متحد روز یکشنبه در حاشیه 
نشس��ت بین المللی دوحه گفت: اگر صلحی در 
یمن اتفاق نیفتد، س��ال آتی با اوضاع بدتری در 
این کش��ور روبرو خواهیم بود. مارتین گریفیتس 
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن نیز 
در صفحه توتیتر خود از نیروهای وابسته به دولت 
مس��تعفی یمن و نیروهای انصاراهلل خواست به 
توافق آتش بس در بندر الحدیده پایبند باش��ند و 
به سرعت س��ایر بندهای مورد توافق در نشست 

صلح سوئد را اجرا کنند.
وی در این توئیت تصریح کرد: سازمان ملل متحد 
از نزدیک با دولت مستعفی یمن و انصاراهلل برای 
تضمین اجرای سریع و کامل بندهای این توافق 

تماس و همکاری دارد.
گریفیتس با تکرار هش��دار گوترش توئیت خود 
را اینگون��ه پایان داد: اگر صلح��ی در یمن اتفاق 
نیافتد، س��ال آتی با اوضاع بدتری در این کشور 

روبرو خواهیم بود.
»س��لیم مغلس« عض��و هیأت مذاک��ره کننده 
انص��اراهلل نیز ضم��ن درخواس��ت از س��ازمان 
ملل متح��د و جامعه جهانی برای اعمال فش��ار 
ب��ه »محمد بن س��لمان« و »محمد ب��ن زاید« 
ولیعهدهای عربس��تان و ام��ارات برای پایبندی 
به توافق صلح س��وئد گفت: ح��وادث جاری در 
الحدیده، ثابت می کند که ائتالف سعودی به این 
توافق پایبند نیست و بدنبال اجرا نکردن آتش بس 
است. با وجود ادامه تنش ها و هشدارها، قرار است 
مطابق نامه ارسالی گریفیتس به مقامات انصاراهلل 
از امروز آتش بس بصورت رسمی در بندر الحدیده 

به اجرا گذاشته شود.
به هر روی در صورتی که پایبندی طرف یمنی به 
توافق آتش بس در الحدیده، امروز می تواند روزنه 
امیدی برای برقراری صل��ح در یمن و فرداهای 
بدون جنگ در این کشور باشد، مشروط بر اینکه 
عربستان به عنوان س��رکرده ائتالف مضمحل 
سعودی قاعده بازی را بپذیرد. قاعده بازی برای 
عربس��تان چیزی جز پذیرش شکست در مقابل 
جنبش انصاراهلل و به رسمیت شناختن حاکمیت 
مش��روعی اس��ت که تا کنون درص��دد انکار آن 

بوده است.

باوجوداجراییشدنتوافقآتشبسازروزسهشنبه

 جنبش انصاراهلل و دولت مستعفی یمن روز پنجشنه 22 آذر ماه در چارچوب گفت وگوی یمنی - یمنی با هدف ایجاد صلح 
گروه

در این کشور، با میانجی گری سازمان ملل متحد پس از یک هفته مذاکرات فشرده در استکهلم سوئد، در چند موضوع از بینالملل
جمله برقراری موضوع کلیدی برقراری آتش بس در بندر الحدیده به توافق رسیدند.

 الحدیده هنوز زیر بمباران 
ائتالف سعودی است

چهرهخبر

دادگاه تصمیم العبادی دربرکناری رییس حشد الشعبی را باطل کرد
دادگاه اداری عراق، دس�تور حیدرالعبادی نخس�ت وزیر وقت 
عراق در برکناری فالح فیاض از سه سمت امنیتی را ابطال کرد.

دادگاه اداری عراق روز دوشنبه در اطالعیه ای، حکم نهایی خود در خصوص 
لغو دس��تور العبادی را صادر کرد. این دادگاه اواخر مهرماه در حکمی بدوی، 
دس��تور العبادی را معلق کرده بود. العبادی اوایل شهریورماه و در بحبوحه 
کشمکش احزاب برای تشکیل فراکس��یون اکثریت در پارلمان و معرفی 
دولت جدید، حکمی شبانه صادر کرد که بر اساس آن فیاض بدلیل ورود به 
فعالیت های سیاسی که با بی طرفی پست های امنیتی و اطالعاتی سازگاری 
ندارد، از کلیه مقام های دولتی خود برکنار ش��د. این درحالی بود که فیاض 

بعنوان رییس ائتالف انتخاباتی عطا از ماهها پیش به ائتالف النصر به رهبری 
العبادی پیوسته بود. فیاض بطور همزمان رییس سازمان حشد الشعبی و مشاور 
امنیت ملی عراق بود. این دس��تور در آن زمان اعتراضات فراوانی را در میان 
گروههای سیاسی برانگیخت و العبادی متهم شد به تالفی انشعاب فیاض 
از ائتالف انتخاباتی او )النصر( این تصمیم را گرفته است، همزمان فیاض نیز 
به دادگاه اداری شکایت کرد. حکم دادگاه اداری به استناد مصوبه ماه نوامبر 
پارلمان جدید عراق مبنی بر لغو کلیه تصمیمات العبادی از زمان پایان دوره 
قانونی دولت وی صورت گرفته است. اعالم حکم نهایی دادگاه اداری عراق 
درحالی است که این کشور در هفته های اخیر صحنه کشمکش شدید میان 
احزاب سیاس��ی بویژه ائتالف سائرون به رهبری معنوی سید مقتدا صدر از 

یکسو و ائتالف های الفتح )هادی عامری( و دولت قانون )نوری مالکی( بر 
سر انتخاب فیاض بعنوان وزیر کشور جدید است. مخالفت سائرون با این امر 
تاکنون مانع تکمیل کابینه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق شده است 
که از ۱۰ مهرماه گذشته مأمور تشکیل کابینه شد و در ۲۲ مهرماه به همراه 
۱۴ وزیر از ۲۲ وزیر کابینه از پارلمان رأی اعتماد گرفت. در این مدت، انتخاب 
وزیران کشور و دفاع به یک چالش جدی یکی میان احزاب شیعه و دیگری 
میان احزاب سنی عراق تبدیل شده است. اکنون باید دید با ابطال نهایی دستور 
العبادی در برکناری فیاض، وی به س��مت های پیشین باز می گردد و وزیر 
شدنش منتفی خواهد شد یا این که ائتالف های الفتح و دولت قانون همچنان 

او را بعنوان گزینه وزارت کشور در اولویت تالش های خود خواهند داشت.

ترزا می: همه پرسی مجدد برای برگزیت  
مردم را بی اعتماد می کند

کانادا به دنبال راهی برای لغو قرارداد 
تسلیحاتی با عربستان  

نخس��ت وزیر انگلیس روز گذشته در پارلمان این کشور گفت که همه پرسی مجدد درباره خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپ��ا اعتماد مردم را از بین می برد. در روزهای اخیر و نزدیک ش��دن به مهلت قانونی خروج 
این کش��ور از اتحادیه اروپا )برگزیت( صحبت درباره همه پرس��ی دوباره بیش از پیش مطرح شده است. 
جان میجر و تونی بلر، از نخست وزیران پیشین بریتانیا از جمله کسانی هستند که گفته اند که اگر بریتانیا 
راه مناس��بی برای خروج از اتحادیه اروپا پیدا نکند، بهتر اس��ت که همه  پرس��ی دوباره 
برگزار ش��ود. اما ترزا می با مخالفت با این نظر می گوید که برگزاری همه پرس��ی 
دوباره »آس��یب جبران ناپذیری به تمامیت سیاس��ت ما وارد می کند«. او گفت 
که رای گیری دوب��اره درباره اتحادی��ه اروپا یعنی »به میلیون ه��ا نفر که رای 
داده اند بگوییم که سیاست ما کارآمد نیس��ت.« در حالی که تقریبا ۱۰۰ روز به 
مهلت قانونی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مانده، هنوز چگونگی این خروج 
روش��ن نیس��ت. قرار بود پیش نویس طرح خانم می برای خروج از برتیانیا 
هفته گذشته به رای نمایندگان مجلس گذاشته شود، اما با توجه به اینکه 
پیش بینی این الیحه با مخالفت عمده نمایندگان روبه رو ش��ود و تصویب 

نشود، می جلسه رای گیری به تعویق انداخت.

نخست وزیر کانادا برای اولین بار اعالم کرد که این کشور به دنبال راهی برای خروج از معامله تسلیحاتی 
چندین میلیارد دالری با عربستان است.

جاس��تین ترودو، نخست وزیر کانادا در مصاحبه با شبکه »س��ی تی وی« برای اولین بار اعالم کرد که به 
دنبال راه خروجی از معامله تس��لیحاتی ۱۳ میلیارد دالری با عربستان است. این اظهارات 
ترودو نشان دهنده تشدید موضع وی در قبال عربستان است. این قرارداد ۱۳ میلیارد دالری 

شامل فروش خودروهای زرهی به ریاض است.
ترودو پیش��تر اعالم کرده بود اگر به این نتیجه برس��د که از این سالح ها در راه های 

نادرست استفاده می شود مجوز صادرات آن را لغو خواهد کرد. ترودو به شبکه سی 
تی وی گفت: ما مجوزهای صادرات را بررسی می کنیم تا ببینم آیا راهی برای عدم 
صادرات این سالح ها به عربس��تان می یابیم یا نه. براساس گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، مخالفان سیاس��ی در کانادا خواهان لغو این قرارداد به دلیل جنایت 
قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستانی و مشارکت عربستان در جنگ 
یمن هس��تند. از زمانی که کانادا از وضعیت حقوق بشر در عربستان انتقاد کرد 

روابط دو کشور دچار تنش شده است.

عربس�تان به قطعنامه ه�ای اخیر مجلس 
س�نای آمریکا درباره جنگ یم�ن و پرونده 
جمال خاشقجی واکنش نشان داد. یک مقام 
وزارت خارجه عربس�تان نیز موضع گیری 
مجلس س�نا را مبتنی بر ادعاها و اتهاماتی 
بی اس�اس و به منزله مداخله علنی در امور 

داخلی ریاض دانست.

یک مق��ام در وزارت خارجه عربس��تان در جوابیه 
کشورش تاکید کرد، ریاض بر ادامه و توسعه روابط 
با واشنگتن اصرار دارد و از چنین موضع گیری های 
اعضای نهادی معتبر در کشوری هم پیمان و دوست 
تعجب می کند. عربستان به رهبری ملک سلمان 
بن عبدالعزیز، پادش��اه سعودی برای آمریکا احترام 
زیادی قابل اس��ت و روابط اس��تراتژیک سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی عمیقی با این کشور دارد که طی 
دهه های گذشته در جهت خدمت به منافع دو کشور 

و دو ملت بوده است.
این مقام سعودی در ادامه دفاعیات خود از کشورش 
این گونه ابراز عقیده کرد که عربستان کاماًل با هر 
گونه مداخله در امور داخلی  یا زیر سؤال بردن جایگاه 
رهبرانش که ملک س��لمان و ولیعهد او هس��تند، 

مخالف بوده و هر نوع اهانت به حاکمیت کش��ور یا 
اهانت به جایگاه آن را نمی پذیرد. وی این گونه ادامه 
داد که چنین موضع گیری از سوی مجلس سنا هرگز 
تاثیری بر نقش رهبری عربستان در منطقه و جهان 
عرب و اس��الم و در سطح جهانی نخواهد داشت و 
عربستان در قلب تمام مسلمانان جهان قرار دارد و 
این مساله عربستان را اساس ثبات منطقه و جهان 
قرار می دهد و ریاض در تالش ه��ا برای برقراری 
صلح و امنیت در سطح منطقه و جهان پیشرو است!

این مقام مدعی ش��د، عربستان از نقش رهبری در 
ثبات اقتصاد جهانی به واس��طه حفظ توازن در بازار 
نفت برخوردار اس��ت و به گونه ای عمل می کند که 
به نفع منافع تولیدکننده و مص��رف کننده به یک 

اندازه باشد.
این مقام س��عودی افزود: همانطور که پیشتر تاکید 
کرده  بودیم آنچه برای ش��هروند م��ا یعنی جمال 
خاشقجی )روزنامه نگار منتقد( رخ داد جنایتی مردود 
است و بیانگر سیاست عربستان و رویکرد نهادهای 

آن نیست.
وی در عین حال مخالفت خود را با هرگونه تالش 
برای منحرف ک��ردن پرونده از مس��یر عدالت در 

عربستان اعالم کرد.

رییس جمهوری س�ودان با ه�دف دیدار با 
مقام های س�وری وارد دمشق ش�د و مورد 
استقبال رییس جمهوری سوریه قرار گرفت.

بشار اسد، رییس جمهوری س��وریه از عمر البشیر، 
همتای س��ودانی خود اس��تقبال کرد. از زمان آغاز 
درگیری های سوریه، البشیر نخستین رهبر عربی 
است که به این کشور سفر می کند. خبرگزاری سانا 
از دیدار رهبران دو کشور در کاخ ریاست جمهوری 
سوریه با محوریت تحوالت این کشور و منطقه خبر 
داد. اس��د در این دیدار با تأکید بر حفظ هویت عربی 
کشورش به رغم مناقش��ات موجود، تصریح کرد 
که برخی کشورهای عربی به رهبری عربستان با 
مسلح کردن شورشیانی که به دنبال برچیدن دولت 

او هستند، به درگیری ها دامن می زنند.
 اس��د و البش��یر طی مذاکرات خود تأکید کردند: 
ش��رایط و بحران ه��ا در تعدادی از کش��ورهای 
عربی، ما را ب��ه تجدید نظ��ر و ایجاد روش های 
جدید در روابط کشورهای عربی مبتنی بر احترام 
به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی 
آنها ملزم می کند که این ام��ر به نوبه خود باعث 
بهبود روابط عربی-عربی به طوری که منافع ملی 

عرب در نظر گرفته شود، خواهد شد. این دو اظهار 
کردند، آنچه در منطقه و به ویژه در کش��ورهای 
عربی رخ می دهد، ضرورت سرمایه گذاری تمام 
امکان��ات و تالش ها ب��رای خدمت به مس��ائل 
عربی و ایس��تادگی در برابر طرح ه��ای مغایر با 
منافع کشورهای منطقه و ملت های آن را نشان 
می دهد. رییس جمهوری سودان خاطرنشان کرد، 
تضعیف سوریه منجر به تضعیف مسائل عرب می 
شود. آنچه در طول سال های گذشته اتفاق افتاده 
است، نمی تواند از این واقعیت جدا شود. با وجود 
جنگ علیه س��وریه، این کشور با پایه های عربی 

استوار ماند.
البشیر ابراز امیدواری کرد که سوریه هرچه سریع تر 
بتواند نقش خود را در منطقه بازگرداند و س��وری ها 
بتوانند آینده کشور خود را به دور از هرگونه دخالت 
خارجی تعیین کنند. او بر موضع کش��ور خود مبنی 
بر ایستادگی در کنار س��وریه تأکید کرد. وی افزود: 
جمهوری س��ودان آمادگی ارانه هر کمکی را برای 

حمایت از حفظ تمامیت ارضی سوریه دارد.
بشار اس��د نیز تأکید کرد که س��وریه به رغم همه 
چیزهایی که در طول سال های جنگ اتفاق افتاده، 

به عربی بودن وفادار ماند و به آن ادامه خواهد داد.

 پاسخ تند عربستان 
به مجلس سنای آمریکا

 دیدار عمر البشیر با اسد 
در دمشق
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قیمت گذاری سرخابی ها 2 ماه آینده 
 رییس س��ازمان خصوصی سازی درباره 
قیم��ت پایه دو باش��گاه پرس��پولیس و 
استقالل و زمان واگذاری آن اعالم کرد: 
به طور قطع س��ازمان خصوصی سازی 
تالش می کند به وظایف خود به درستی 
عمل کند و اقدامات الزم را در کوتاه ترین 
زمان ممکن انجام دهد. علی اش��رف عبداهلل پوری حسینی اظهار 
کرد: تا دو ماه بعد قیمت گذاری این دو باش��گاه انجام می شود و این 
قیم��ت را به هیات واگذاری اطالع می دهی��م. عالوه براین تالش 
می کنیم تا پایان س��ال جاری مزایده این دو باشگاه را انجام دهیم. 
وی بیان ک��رد: به احتمال زیاد آگهی فروش این دو باش��گاه اواخر 
بهمن ماه یا اسفندماه منتشر می شود و تا آن زمان قیمت گذاری این 

دو باشگاه انجام خواهد شد.

حضور ملی پوشان بدمینتون 
در مسابقات ترکیه

 مسابقات بین المللی بدمینتون ترکیه در 
روزهای 26 تا 29 آذر در شهر آنکارا برگزار 
می شود. براین اساس چهار ملی پوشان 
بدمینتون کش��ور برای حض��ور در این 
تورنمت ته��ران را به مقصد ترکیه ترک 
کردن��د.  ثمین عابد خجس��ته از تهران، 
حسن متقی از گیالن، مهدی انصاری وعلی حسین خانی از زنجان 

بازیکنانی هستند که عازم این دوره از مسابقات شده اند.

آزمون در جمع 10 گلزن برتر 
لیگ برتر روسیه

 سایت اسپورتس روسیه فهرستی از 10 
گلزن برتر پن��ج فصل اخی��ر لیگ برتر 
فوتبال این کشور را منتشر کرد که سردار 
آزمون از تیم روبین کازان با 30 گل زده 
رتبه پنج��م ای��ن رده بن��دی را به خود 
اختصاص داد. این رس��انه روسی قیمت 
فروش این ملی پوش ایرانی که در پن��ج فصل اخیر برای تیم های 
روستوف و روبین کازان بازی کرده است را 9 میلیون یورو اعالم کرد.

سوم دی ماه، دور برگشت 
لیگ برتر تکواندو آغاز می شود

 دیدارهای هفته اول و دوم از دور برگشت 
لیگ برتر تکوان��دو »جام خلیج فارس« 
س��وم دی ماه ب��ا حضور هش��ت تیم در 
فدراس��یون تکوان��دو برگزار می ش��ود. 
گفتن��ی اس��ت در پای��ان دور رفت، تیم 
شهرداری ورامین با 21 امتیاز موفق شد 
قهرمان نیم فصل لقب بگیرد. لوازم خانگی کن با 16 امتیاز و تفاضل 
26 در رده دوم جدول قرار گرفت و دانشگاه آزاد با 16 امتیاز و تفاضل 

14 در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفت.

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

تیم ملی فوتبال عازم قطر شد

کی روش: برای مردم بازی می کنیم
کاروان تیم مل�ی فوتبال 

گــــروه
ای�ران عازم قطر ش�د تا ورزشی

آخری�ن اردوی تدارکاتی 
خ�ود را در ش�هر دوح�ه 
برگزار و از آنجا به س�مت ام�ارات، محل 
برگزاری مس�ابقات جام ملت های آس�یا 
2019 عزیمت  کند. اما این بار س�فر تیم 
مل�ی، هم ب�دون وعده های ده�ان  پُرکن 
انجام شد و هم از بدرقه مسئوالن وزارت 
ورزش و فدراس�یون فوتبال خبری نبود؛ 
مس�ئله ای ک�ه ه�م از چش�م نمایندگان 
رسانه ها به دور نماند و هم انتقاد کارلوس 
کی روش و برخی از بازیکنان تیم ملی را به 

دنبال داشت.

 احترام شایسته به تیم ملی داده نشد
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
پیش از س��فر تیم ملی به قطر و در جمع خبرنگاران 
گفت: وقتی هش��ت س��ال پیش به ای��ران آمدم با 
چالش ها و مش��کالتی روبرو بودی��م. امروز به جام 
ملت ها می رویم اما مهم ترین مطلبی که بعد از گذشت 
این چند سال باقی مانده است ساختمان پشت سر ما؛ 
یعنی ساختمان پک است. همین طور امکاناتی که به 
وجود آوردیم، زمینی که ساختیم. این امکانات برای 

نسل آینده ایران باقی خواهد ماند.
 وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا توقع برگزاری 
یک مراس��م بدرقه برای تیم ملی را نداش��ته است 
هم اظهارکرد: ما توقع برگزاری جش��ن قبل از این 
که بتوانیم نتایجی برای ش��ادی مردم کسب کنیم، 
نداریم. ما احتیاجی به این م��وارد نداریم. آن چیزی 
که ما را نکشد ما را قوی تر خواهد کرد. بازیکنان راجع 
به مراس��م صحبت نمی کنند. آنه��ا در مورد احترام 
حرف می زنند. تیم مل��ی فوتبال ایران به مهم ترین 
مسابقات خود می رود و حرف همه این است که آنها 
احترام می خواهن��د که درک این موضوع برای چند 

نفر مشکل است. 

کی روش اضافه کرد: وظیفه من به عنوان سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران این است که بگویم در چند ماه 
گذشته احترامی که شایسته تیم ملی است به آن داده 
نشده اس��ت؛ با کمال احترام و متأسفانه باید بگویم 
مخصوصاً از طرف آقای وزیر. البته این مهم نیست 
و ما به این مس��ئله عادت کرده ایم. ما آمادگی این را 
داریم که توقعات را باال ببریم، بیشتر بجنگیم و بیشتر 
تالش بکنیم. سرمربی تیم ملی با بیان این که آنها 
برای قلب مردم بازی و تالش می کنند، اظهار کرد: 
مهم ترین مطلب برای یک تیم و یک تیم ملی این 
است که بتواند قلب های مردم را تسخیر کند. مردمی 

که ساکت هستند و به تیم ملی شان عالقه دارند، نه 
آن تعداد محدودی که در رسانه ها سر و صدا می کنند.

 مس�ئوالن بیایند و نیایند برای ما فرقی 
نمی کند

مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتب��ال ایران هم 
اظهارک��رد: ب��ه اردوی تدارکاتی قط��ر می رویم تا 
ان شاءاهلل به هماهنگی کامل برس��یم و بتوانیم در 
جام ملت های آسیا نتایج خوبی کسب کنیم. خیلی ها 
می گویند که کار راحتی پیش روی تیم ملی اس��ت 
و ای��ران می تواند خیل��ی راحت قهرمان ش��ود، اما 

اگر قهرمانی راحت بود س��ایر تیم ها می توانس��تند 
به این عنوان دس��ت پیدا کنند. وی ب��ا بیان اینکه 
رسیدن قهرمانی سخت است، اما ما برای قهرمانی 
به مس��ابقات می رویم ادامه داد: من تالش می کنم 
بتوانم در ترکی��ب قرار بگیرم و مفید باش��م. اگر در 
ترکیب ق��رار گرفت و بازی کردم که س��نگ تمام 
خواهم گذاشت، اما اگر بازی هم نکردم دعا می کنم 
تیم ملی قهرمان شود. مهاجم تیم ملی فوتبال ایران 
در خصوص احتمال کسب عنوان آقای گلی رقابت ها 
هم گفت: کسب عنوان آقای گلی چندان مهم نیست، 
بلکه هدف همه ما قهرمانی تیم ملی در جام ملت های 
آسیاست. در مجموع فکر می کنم شرایط تیم ملی به 
گونه ای است که برای ملی پوشان مهم نیست کدام 
یک در ترکیب اصلی قرار می گیرد، بلکه همه برای 
رسیدن به هدف اصلی یعنی کسب عنوان قهرمانی 

تالش می کنند.

 انتظار حمایت بیش�تری از مس�ئوالن 
داشتیم

مارکار آقاجانیان مربی تیم مل��ی فوتبال هم درباره 
ش��رایط تیم ملی پیش از جام ملت های آسیا، گفت: 
بازی با قطر نهایی ش��ده است، بازی های تدارکاتی 
کم��ی داش��تیم و چند فیف��ا دی را از دس��ت دادیم 
اما مطمئن باش��ید همه با تمام وجود برای کس��ب 
بهترین نتیجه ممکن و شاد کردن دل مردم خواهیم 
جنگید. وی در پاسخ به این سؤال که آیا حمایت های 
مس��ئوالن از تیم مل��ی راضی کننده بوده اس��ت یا 
خیر، هم تصریح کرد: مش��کالت زیاد است قبل از 
ج��ام جهانی هم بوده واالن هم همین طور اس��ت؛ 
مهم ترین مشکل از دست دادن بازی های فیفا دی 
و اردوهای تدارکاتی بوده است اما تمام مشکالت را 
به جان خریدیم. زمان از دست رفته و توقع داریم در 
این مدت کوتاه باقی مانده مسئوالن حمایت کنند تا 
دل مردم را شاد کنیم. هر اتفاقی که بیفتد بازیکنان به 
خاطر پیراهن تیم ملی و مردم جانشان را می گذارند 

اما توقع بیشتری از مسئوالن داشتیم.

ورزش جهان

مذاکره لورکوزن 
با مربی اخراجی دورتموند

بعد از اینکه در مسابقات بوندس لیگا لورکوزنی ها دو بر یک مغلوب اینتراخت 
فرانکفورت شدند، این نتیجه باعث شد وضعیت هایکو هرلیش، سرمربی 
تیم صنعتی لیگ فوتبال ژرمن ها متزلزل شود. براین اساس مدیریت این 
باش��گاه هم اکنون وارد مذاکره با پتر بوش، س��رمربی هلندی فصل قبل 
دورتموندی ها شده است. این مربی از زمانی که اواسط فصل قبل عزل شد، 
 بیکار است. همچنین مارکو روزه، سرمربی تیم رد بول زالسبورگ اتریش، 

دیگر گزینه مورد نظر بایری ها است.

میامی از سد نیواورلینز گذشت
در دیدارهای لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا، میامی هیت با 17 امتیاز و 12 
ریباند حسن وایتساید توانس��ت مقابل میزبان خود نیواورلینز هورنتس به 
پیروزی برسد. دراین بازی آنتونی دیویس نیز 27 امتیاز، هفت پاس گل، 12 
ریباند، سه پاس گل و سه توپربایی برای تیمش داشت.همچنین تیم   لس 
آنجلس لیکرز در سی امین دیدار خود به دلیل عملکرد ضعیف لبران جیمز و 
اختالف 18 امتیاز از میزبان خود شکست خورد. جیمز تنها 13 امتیاز برای 
تیمش در این بازی کسب کرد و جان وال در مقابل 40 امتیاز و 14 پاس گل 

برای واشنگتن ویزاردز داشت.

بودجه 9/4میلیارد پوندی برای
 المپیک و پارالمپیک توکیو

انتظار می رود بودجه بازی های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو در همان 
مبلغ قبلی اعالم شده یعنی 9 میلیارد و 400 میلون پوند معادل 11/8 میلیارد 
دالر بماند. قرار است آخرین نسخه بودجه عملیاتی این بازی ها در روز جمعه 
هفته جاری اعالم ش��ود. در همین باره یک رس��انه ژاپنی اعالم کرد؛ این 
بودجه، همان چیزی اس��ت که در نس��خه قبلی بودجه عملیاتی مربوط به 
یک سال قبل مشخص شده بود. این در حالی است که قرار شده به منظور 

مقابله گرمای هوا در ژاپن، بودجه بیشتری صرف شود. 

مسی اولین بازیکن
50 گله سال 2018 

بارس��لونا در ش��ب هت تریک لیونل مس��ی، لوانته را با نتیجه پنج بر صفر 
مغلوب کرد. به این ترتیب ستاره بارسا هم با این سه گل توانست در مجموع 
تمام رقابت ها با پیراهن بارس��ا و آرژانتین تعداد گل های خود را به عدد 50 
برس��اند تا به اولین بازیکنی مبدل ش��ود که به مرز 50 گل در سال 2018 

دست یافته است.

آگهی

بزرگترین لیوان چای جه��ان به همت فامیال و 
همزمان با روز جهانی چای در ایران و در ش��هر 

تهران رونمایی شد.
مراس��م پرده برداری از بزرگتری��ن لیوان چای 
جهان ب��ا ارتفاع 4 متر و قط��ر داخلی ۳ متر با 
برند فامیال در جش��ن ویژه و باشکوهی با حضور 
بیش از 1500 نفر از دوس��تداران چای و دیگر 
بازدیدکنندگان برگزار ش��د.این رکورد ش��کنی 
توس��ط شرکت هس��تی آرین تامین که تولید و 
عرض��ه چای فامیال در کش��ور را بر عهده دارد، 
انجام شد و میهمانان و بازدیدکنندگان مجتمع 
تج��اری تفریح��ی باملن��د در هوای دلچس��ب 
پایی��زی به صرف چای پرداختن��د و با توجه به 
برنامه های تدارک دیده ش��ده، لحظات جذاب 
و فراموش نش��دنی را در کنار یکدیگر س��پری 

کردند.
به گفته متولیان تحقق این رکوردشکنی جهانی، 
مهمتری��ن هدف از س��اخت و معرفی بزرگترین 
لی��وان چای جهان در ای��ران، جلب توجه مردم 
به اهمیت چای و جایگاه ویژه آن به عنوان یک 
نوشیدنی ملی در بین ایرانی ها و همچنین تاثیر 

آن بر رواب��ط صمیمانه در زندگ��ی و همچنین 
آشنایی هر چه بیشتر با چای فامیال اعالم شد.

براس��اس ای��ن گ��زارش، پی��ش ت��ر رک��ورد 
بزرگتری��ن لیوان چای جهان در اختیار کش��ور 
س��ریالنکا)ارتفاع ۳.04 و قط��ر 2.4۳ مت��ر( و 
بزرگتری��ن لیوان قه��وه در اختیار کش��ور کره 

جنوبی)ارتفاع ۳.۳ و قطر 2.62 متر( بوده است. 
یادآور می شود که در روز جهانی چای مصادف 
با 15 دس��امبر، هر س��اله کش��ورهای مختلف، 
به منظور ترویج، توس��عه و پ��رورش چای و نیز 
افزایش تولید و مصرف آن، مبادرت به برگزاری 
جشن و بزرگداشت روز جهانی چای می کنند.

مدیرعامل بانک س��په در نامه ای خطاب به مدیران ش��عب مناطق و رؤس��ای 
ش��عب ممتازمس��تقل از آنان خواست اعطای تسهیالت س��رمایه در گردش به 
بنگاه های تولیدی را اولویت نخست برنامه های اعتباری خویش قرار دهند. به 
گزارش بانک سپه: با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و به منظور حمایت 
از بنگاه های اقتصادی و حفظ اش��تغال و افزایش س��طح تولید که از مهمترین 
اولویت های اقتصادی و اجتماعی دولت محترم محس��وب می شود، بانک سپه 
در س��ال جاری نیز در راس��تای صیانت از دستاوردهای سال گذشته و تضمین 
تداوم تأمین مالی بنگاه های تولیدی، اعطای تس��هیالت سرمایه در گردش به 
بنگاه های مذکور را در اولویت قرار داده اس��ت.بر اس��اس این گزارش در نامه 
مدیرعامل بانک آمده است: »با توجه به اینکه به دلیل شرایط کنونی اقتصادی 
و اعمال تحریم های ناعادالنه بر علیه کش��ور، کمبود نقدینگی ناشی از افزایش 
نرخ ارز و قیمت نهادهای تولیدی یکی از مهمترین مشکالت واحدهای تولیدی 

است، لذا بایس��تی با استفاده از سیاست های اعتباری، برآوردن نیاز واحدهای 
تولی��دی، جلوگیری از رکود و تأمین مالی بنگاه های تولیدی باتخصیص بهینه 
منابع محدود بانکی، بهبود در تولید و اشتغال را رقم زد که نقش بانک سپه در 
انجام این مهم و همراهی با سیاس��ت های کالن اقتصادی دولت محترم بسیار 
پررنگ می باش��د.« این گزارش می افزاید: در بخش دیگری از نامه مدیرعامل 
بانک ضمن تأکید بر حساسیت شرایط کنونی و لزوم احساس مسئولیت بیشتر 
در خصوص تأمین مالی بنگاه های تولیدی ازمدیران ش��عب مناطق و رؤس��ای 
شعب ممتاز مستقل خواسته شده است که به رغم محدودیت منابع و مشکالت 
و تنگناه��ای اعتباری موجود به منظور جلوگیری از تش��دید رکود بنگاه های 
مزبور با در اولویت قرار دادن بررس��ی درخواست واحدهای مولد، ضمن رعایت 
ضوابط مربوط از جمله اعتبار سنجی و احراز توجیه پذیری در کوتاه ترین زمان 

ممکن اقدامات الزم را انجام دهند.

افتتاح اولین هتل چهار س��تاره هوش��مند کشور در 
منطقه توریستی شهمیرزاد استان سمنان با سرمایه 
گذاری بانک ملی ایران عالوه بر توسعه اشتغال استان، 
س��هم قابل توجهی در رونق گردشگری این منطقه 
خواهد داش��ت.  مجید همتی مدیر این هتل با بیان 
اینکه این پروژه با مش��ارکت ش��ش میلیارد و 400 
میلیون تومانی بانک ملی ایران به س��رانجام رسیده 
اس��ت، گفت: از سال 1۳۷۳ مشتری بانک ملی ایران 
ب��وده ام و این پروژه را نیز با مش��ارکت این بانک به 
سرانجام رساندم و در طول مدت ساخت و مشارکت 

نیز از تعامل بسیار مناسب مدیریت و کارکنان بانک 
بسیار سپاس��گزارم. همتی میزان اشتغال ایجاد شده 
در این هتل را ۳0 نفر به صورت مس��تقیم اعالم کرد 
و ادامه داد: هتل س��اران اولین هتل تمام الکترونیک 
و هوشمند کشور اس��ت به طوری که مشتریان می 
توانن��د ب��ه محض ورود ب��ه هتل و انتخ��اب اتاق، با 
نصب اپ اختصاصی روی موبایل خود همه نیازهای 
الکترونیک��ی اعم از مش��اهده داخل ات��اق، ریموت 
روشنایی یا تلویزیون و... را مدیریت کرده و با دریافت 
دس��تبند هش��دار، در مواقع اورژان��س و اضطراری 

کارکنان هتل را مطلع کنند. مدیر هتل ساران اضافه 
کرد: سرمایه گذاری انجام شده طی شش سال بیش 
از 20 میلیارد تومان اس��ت که شش میلیارد و 400 
میلیون تومان آن را از بانک ملی ایران دریافت کردم. 
البت��ه برآورد هزینه کرد ب��ه روز، بالغ بر 60 میلیارد 

تومان است. 
وی اب��راز کرد: مجددا ب��ر خود فرض می دانم از نگاه 
مثبت اندیش مدیری��ت وکارکنان بانک ملی ایران و 
تزریق به موقع نقدینگی و حسن برخورد کارکنان این 

موسسه عظیم اقتصادی قدردانی کنم.

همزمان با روز جهانی چای؛
بزرگترین لیوان چای جهان در ایران رونمایی شد

تامین مالی بنگاه های تولیدی در اولویت نخست بانک سپه

سرمایه گذاری بانک ملی در توسعه گردشگری سمنان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(
دهیاری انبار تپه درنظر دارد اجرای پروژه عملیات جدول گذاری و زیر سازی معابر سطح روستا را از محل اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل واگذار نماید.

۱- نوع فراخوان:آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
۲-نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: دهیاری انبارتپه به نشانی شهرستان نظرآباد - بخش تنکمان - روستای انبارتپه - ساختمان دهیاری انبارتپه.

۳-موضوع مناقصه:عملیات اجرای جدول گذاری و زیرسازی معابر سطح روستای انبارتپه. 
۴- هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.

۵-هزینه آزمایشات برعهده پیمانکار میباشد.
۶-مبلغ فیش واریزی به حساب دهیاری جهت خرید اسناد مناقصه ۵۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

۷-محل و زمان و مهلت دریافت اسناد -تحویل-گشایش پیشنهادها-نشانی دریافت اسناد کیفی و مناقصه.
۷-۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ میباشد.

۷-۲-مهلت تحویل پیشنهادها و اسناد تکمیل شده توسط مناقصه گران تا ساعت ۱۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ میباشد.
۷-۳- ش�رکت کنندگان در مناقصه میتوانند با در دس�ت داش�تن معرفی نامه و مراجعه حضوری به نشانی :شهرستان نظرآباد-بخش تنکمان- روستای انبار تپه –خیابان امام خمینی –ساختمان 

دهیاری انبارتپه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
۸-برآورد اولیه به شرح جدول ذیل میباشد.

۹- مدت اعتبار پیشنهادها ۳ماه
۱۰-نوع و مبلغ تضمین:انواع تضمین مورد قبول جهت شرکت در مناقصه.

۱۰-۱-ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ مذکور در وجه دهیاری انبارتپه.
۱۰-۲-واریز وجه نقد به شماره حساب دهیاری ۰۱۰۶۸۱۳۲۱۹۰۰۹ بانک ملی شعبه نظرآباد کد۲۶۵۱.

۱۱-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح جدول زیر میباشد
۱۲-شرایط اصلی شرکت کنندگان:الف- داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا استانداریها با حداقل رتبه پنج در رشته ابنیه 

یا راه و ترابری.
محل و برآورد تقریبی پروژه بر اساس فهرست بها  ء ابنیه ۱۳۹۷  

فرهاد نخبه دهقان - دهیار روستای انبار تپه

آگهی مزایده 
 شهرداری گیوی در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۲۶ مورخه ۹۷/۳/۱ شورای اسالمی شهر   گیوی نسبت به فروش ۲ واحد از سوئیت های مسکونی به مساحت ۴۰   متر 

مربع و دو باب مغازه به مساحت ۲۳/۴ متر مربع واقع در پارک شکوفه های بادام  را با شرایط ذیل به فروش برساند. 
۱.  قیمت پایه کارشناسی  برای  سوئیت های  ۳ و ۴  از قرار هر متر مربع به مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 

۲. قیمت پایه طبق نظریه  کارشناسی برای مغازه ها ی  ۷  و ۸ از قرار هر متر مربع مبلغ ۱۴/۰۰۰۰۰۰  ریال می باشد. 
۳.   واریز ده درصد قیمت کل پایه برای هر قطعه به عنوان  سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد. 

۴. شرکت کنندگان بایستی از تاریخ درج  آگهی  در روزنامه به مدت ده روز درخواستهای کتبی خود را به دبیرخانه شهرداری  تسلیم نمایند. 
۵. شهرداری در رد یا قبول  هر یک از پیشنهادات مختار است. 

۶. به درخواست های  مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب  اثر داده نخواهد شد. 
۷. پیشنهادات رسیده یک روز پس از  اتمام  تاریخ آگهی و با حضور اعضاء کمیسیون معامالتی شهرداری  باز و قرائت خو اهد شد. 

۸. سپرده نفرات دوم  و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر ا ول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف  نفر اول سپرده  وی ضبط به تر تیب با نفرات بعدی  عقد قرارداد خواهد شد. 
۹. هزینه نشر  آگهی و کارشناس به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

۱۰.  مغازه ها  و سوئیت های مورد نظر به شرح کروکی و پیوست می با شد. 
۱۱ .  در صورت هرگونه سئوال  یا درخواست  کروکی محل   مورد نظر به واحد امالک شهرداری  مراجعه نمایند. 

عباسی - شهردار گیوی  

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرون�ده۲۰۵/۳/۹۷/ح آق�ای/ خانم  محم�د عزیزی بر س�ری مقدم به 
شماره شناسنامه ۱۴۴۱ فرزند  علی محمد از این شورا در خواست گواهی  حصر 
وراث�ت نموده وچنین توضیح داده  که  ش�ادروان علی  محمد عزیزی  برس�ری 
مقدم فرزند عزیز محمد در تاریخ  ۱۳۹۷/۹/۹ در شهرس�تان رودبار فوت نموده 
اس�ت و ورث�ه  آن مرح�وم  به ش�رح  ذیل تعرفه  ش�ده ان�د:۱-  محمد عزیزی 
برس�ری مقدم  شماره شناس�نامه ۱۴۴۱ نام پدرعلی محمد  نسبت پسر متوفی  
۲- محرمعلی عزیزی بر س�ری مقدم  شماره شناسنامه ۶۰۸ نام پدرعلی محمد  
نسبت پس�ر متوفی ۳- نوروز عزیزی بر سری مقدم  ش�ماره شناسنامه ۵۹ نام 
پدر  علی محمد  نس�بت پس�ر متوفی  ۴-  مریم لطیفی ش�ماره شناس�نامه ۱۶ 
نام پدرهمت نس�بت  همس�رمتوفی و به غیراز وراث  نامب�رده باال ورثه دیگری 
ن�دارد ،اینک پس از مالحظه دادخواس�ت وانجام  تش�ریفات قانونی و ثبت آن  
به ش�ماره ۲۰۵/۳/۹۷/ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی  نزد او باش�د از تاریخ  
نش�ر آگهی ظرف  یک ماه به دفترشعبه سوم شورای حل اختالف رودبار تسلیم 

نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  ۵۶۲۷   رئیس دادگستری و قاضی شورای  حل اختالف شعبه  سوم  رودبار- بهزاد  براری

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده۲۰۶/۳/۹۷/ح آقای/ خانم  مهر انگیزآقاجانی به شماره شناسنامه فرزند  از این شورا 
در خواست گواهی  حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده  که  شادروان  فرزانه زارع  جاللده فرزند   
حسین در تاریخ  ۹۷/۵/۲۱ در شهرستان رودبار فوت نموده است و ورثه  آن مرحوم  به شرح  ذیل 
تعرفه  شده اند:۱- مهرانگیزآقاجانی شماره شناسنامه ۷۴۴ نام پدر رفیع  نسبت مادر متوفی  و به 
غیراز وراث  نامبرده باال ورثه دیگری ندارد ،اینک پس از مالحظه دادخواس�ت وانجام  تش�ریفات 
قانونی و ثبت آن  به ش�ماره ۲۰۶/۳/۹۷/ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
چنانچه هر شخص اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی  نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف  یک 
ماه به دفترشعبه سوم شورای حل اختالف رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  ۵۶۲۸   رئیس دادگستری و قاضی شورای  حل اختالف شعبه  سوم  رودبار- بهزاد  براری

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده۲۰۲/۳/۹۷/ح آقای/ خانم ذبیح اله احمد پوربه شماره شناسنامه  ۶۶۵فرزند کتابعلی  از این شورا در خواست گواهی  حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده  که  شادروان کتابعلی  احمد پور چکاسری فرزند  رکابعلی در تاریخ  ۹۷/۰۶/۳۰ در شهرستان رودبار 
فوت نموده است و ورثه  آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه  شده اند:۱- خسرو احمد پور  چکاسری شماره شناسنامه ۵۶۲ نام پدر  کتابعلی 
نسبت  پسر متوفی  ۲- محبعلی  احمد پور  چکاسری شماره شناسنامه ۵۶۳ نام پدر  کتابعلی نسبت  پسر متوفی ۳-  ذبیح اله  احمد 
پور  چکاسری شماره شناسنامه ۶۶۵ نام پدر  کتابعلی نسبت  پسر متوفی ۴-  حافظ احمد پور چکاسری شماره شناسنامه ۷۱۷ نام پدر  
کتابعلی نسبت  پسر متوفی ۵-  مرمراحمد پور چکاسری شماره شناسنامه ۶۲۸ نام پدر  کتابعلی نسبت دختر متوفی  ۶- فرنگ احمد 
پور چکاسری شماره شناسنامه ۷۹۷ نام پدر  کتابعلی نسبت دختر متوفی و به غیراز وراث  نامبرده باال ورثه دیگری ندارد ،اینک پس از 
مالحظه دادخواست وانجام  تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره ۲۰۲/۳/۹۷/ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
چنانچه هر شخص اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی  نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف  یک ماه به دفترشعبه سوم شورای حل 

اختالف رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  ۵۶۲۹   رئیس دادگستری و قاضی شورای  حل اختالف شعبه  سوم  رودبار- بهزاد  براری

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده۲۰۴/۳/۹۷/ح آقای بهمن همتی شماره شناسنامه  ۵۳۱ فرزند  نعمت  از این شورا در خواست گواهی  
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده  که  شادروان نعمت همتی  سنگرودی فرزند   حجت اله در تاریخ  ۹۷/۰۹/۱۲ 
در شهرستان رودبار فوت نموده است و ورثه  آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه  شده اند:۱- بهمن همتی  سنگرودی 
شماره شناسنامه ۵۳۱ نام پدر نعمت نسبت  پسرمتوفی و به غیراز وراث  نامبرده باال ورثه دیگری ندارد ،اینک پس 
از مالحظه دادخواست وانجام  تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره ۲۰۴/۳/۹۷/ح مفاد درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی  نزد او باش�د از تاریخ  نش�ر آگهی 
ظرف  یک ماه به دفترش�عبه س�وم شورای حل اختالف رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  ۵۶۳۰   رئیس دادگستری و قاضی شورای  حل اختالف شعبه  سوم  رودبار- بهزاد  براری

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده۲۰۳/۳/۹۷/ح آقای  زمان فتحی  توتکابنی شماره شناسنامه  ۲۶۵۹۱۱۷۲۳۳ فرزند   اسداله  از این 
شورا در خواست گواهی  حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده  که  شادروان  فریبا سلیمی جوبنی فرزند محمود 
در تاریخ  ۹۷/۰۸/۰۲ در شهرستان رستم آباد فوت نموده است و ورثه  آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه  شده اند:۱- 
مرتضی فتحی  توتکابنی  ش�ماره شناس�نامه ۲۶۵۰۴۰۷۶۸۹ نام پدر زمان  نسبت پسر متوفی  ۲-  نجمه  کاظمی 
فتلکی  شماره شناسنامه ۱-۲۶۵۰۱۳۴۴۶ نام پدر  جمشیدنسبت  دختر متوفی  ۳- زمان فتحی  توتکابنی  شماره 
شناسنامه ۲۶۵۹۱۱۷۲۳۳ نام پدر اسداله نسبت  همسر متوفی ۴- محمود سلیمی جوبنی  شماره شناسنامه ۱۰۰۶ 
نام پدر یحیی نسبت پدرمتوفی و به غیراز وراث  نامبرده باال ورثه دیگری ندارد ،اینک پس از مالحظه دادخواست 
وانجام  تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره ۲۰۳/۳/۹۷/ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
چنانچه هر شخص اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی  نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف  یک ماه به دفترشعبه 

۳ شورای حل اختالف رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  ۵۶۳۱    رئیس دادگستری و قاضی شورای  حل اختالف شعبه  ۳  رودبار- بهزاد  براری

دعوت از 21 بازیکن به اردوی مرحله اول تیم ملی 
»کارلوس کی روش« اس��امی 21 بازیکن را در مرحله اول اعالم اسامی برای اردوی آماده سازی در 
قطر اعالم کرد. الزم به توضیح است این اردوی آماده سازی در قسمت اول از 26آذر ماه تا  3 دی ماه 
در دوحه قطر برگزار می شود و پس از اتمام این مرحله اسامی بازیکنان شاغل در خارج از کشور اعالم و 
در نهایت 5 دی ماه لیست نهایی برای مسابقات جام ملت های آسیا اعالم خواهد شد. علیرضا بیرانوند، 
سید حسین حسینی، پیام نیازمند، رامین رضاییان، وریا غفوری، پژمان منتظری، محمدحسین کنعانی 
زادگان، روزبه چش��می، محمدرضا خانزاده، احسان حاج صفی، میالد محمدی، امید ابراهیمی، احمد 
نورالهی، علی کریمی، اش��کان دژاگه، مسعود شجاعی، مهدی ترابی، مهدی طارمی، علی قلی زاده، 

علی علیپور و سردار آزمون بازیکنان دعوت شده به اردوی قطر هستند.


