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آگهی

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر  دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرا 
نماید. 

تاریخ بازگشایی پاکات شماره مناقصه موضوع مناقصه ردیف  
مناقصه 

ساعت بازگشایی پاکات 
مناقصه 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 
)ریال(

مناقصه  خرید کابل آلومینیوم 1
کراسلینک 185*1

1651/971397/10/1708:30542/500/000

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 97/09/28 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 97/10/04 در قبال فیش 
بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جاری سپهر صادرات شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان 

اصفهان 
مدت تحویل پیشنهادات:  از روز چهارشنبه  مورخ 97/10/05 تا ساعت 7:30 صبح  روز دوشنبه مورخ 97/10/17

محل تحویل  پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان 
تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت یکی از طرق ذیل: 1( ضمانت 
نامه بانکی معتبر 2( ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی  3(  گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی 
شرکت 4( فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه  

دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده های کمتر از  میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر توضیحات: 

1.  هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های حمایت و نصف جهان به عهده برنده مناقصه می باشد. 
2. داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلی 4274 واحد مناقصات تماس  حاصل 

نمایند. 
 http://tender.tavanir.org.ir  اسناد و مدارک و اطالعات کامل این مناقصه   در  سایت اینترنتی  معامالتی توانیر به آدرس
  http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد همچنین آگهی این مناقصات در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به  آدرس
و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به  آدرس WWW.epedc.ir قابل دسترسی می باشد. به پیشنهادات فاقد مهر و 
امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا  بدون سپرده معتبر و یا الک  گرفته شده با الک غلطگیر  و یا پیشنهاداتی که پس 

از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقا ترتیب  اثر داده نخواهد شد. 
                                                                                      

                                                                           شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 
                                                                                     امور تدارکات  و انبارها 

512/1آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت دهکده شاندیز )سهامی خاص( به شماره ثبت 20127 و 

شناسه ملی 10380356381

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد تا در جلسه فوق 
الذکر که در تاریخ 1397/10/13 رأس س�اعت 15 در مشهد- کیلومتر 10 
جاده مشهد شاندیز –بعد از سه راه شهرک صنعتی- سمت چپ-دهکده 

شاندیز تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-استعفای برخی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و انتخاب اعضای 
جدید برای باقیمانده مدت  تصدی.

2-بررسی صورت های مالی شرکت تا تاریخ 1397/10/10 و تصویب آن و 
نیز تصویب و تائید عملکردگذشته هیئت مدیره و مدیرعامل.

3-سایر موارد پیش بینی نشده.
هیئت مدیره شرکت

اگهی نوبت اول دعوت ازبستانکار ان وبدهکاران شرکت 
ورشکسته صنایع کابل پارسیان زاگرس سهامی خاص به 

شماره 6166
بدیونوس�یله به افراد حقیقی وحقوقی اعم از بس�تانکاران بدهکاران وکس�انی که به هرعنوان اموال شرکت مذکور را 
دراختیار دارند ابالغ می گردد برابر دادنامه ش�ماره 9709973843700556مورخ 1397/6/31 صادره ازشعبه محترم 
هشتم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال وبختیاری  ورشکستگی شرکت مذکور با تاریخ توقف 1391/1/1 ومدیرعاملی 
سعید سالم صادرگردید بنابراین دراجرای مواد 473،457،462قانون تجارت با اعالم مراتب اولین جلسه بستانکاران 
درساعت 10 صبح روز سه شنبه 1397/12/27 درمحل شرکت به نشانی شهرک صنعتی سفید دشت بلوار اصلی تشکیل 

می گردد 
1-کلیه بستانکاران وکسانیکه هرگونه ادعایی ازورشکسته فوق دارند تقاضا می شود اسناد طلب خودیا سواد مصدق ان 
را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات ان ها را معین می کند ظرف دوماه ازتاریخ نشراین آگهی به دفتر مدیر تصفیه 
واقع درشهرکرد بلوارازادی خیابان  فلسطین کوچه 9 پالک 5 تسلیم نمایند )مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که 

درکشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد (
2-کس�انی که به ورشکستگی نامبرده بدهی دارند باید ظرف همین مدت خودرا معرفی وبدهی خودرا به حسایی که 
معرفی خواهد شد واریز وفیش مربوطه را به مدیر تصفیه ارائه نمایند بدیهی است متخلف ازاین وظیفه به موجب ماده 

457با حکم دادگاه به پرداخت جریمه نقدی معادل صدی بیست وپنج دین محکوم خواهد شد 
3-کس�انی که به هر عنوان اموال ورشکسته دردست ان ها است درظرف مدت دو ماه مذکور باید عین اموال را تحت 
اختیار مدیرتصفیه بگذاردوگرنه هرحقی نسبت به ان داشته باشند به موجب ماده 473 قانون تجارت سلب خواهد شد 
مگر این که عذرموجهی داشته باشند این آگهی دردو مرحله به فاصله ده رز ازتاریخ درج اولین اگهی منتشرخواهد شد 

تاریخ انتشار نوبت اول 1397/9/28   تاریخ نوبت دوم 1397/10/9

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

تکرار حادثه تلخ شین آباد 
در زاهدان

دکتر خداییان عنوان کرد

خرازی: 

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:

دادستان  قم خبر داد

در دیداری دوستانه صورت گرفت

 وجود بیش از هزار مترجم رسمی 
در کشور

 اروپا تعهداتش را اجرا نکند 
متضرر می شود

 اسنادرسمی از ابتدای دی ماه 
با اثرانگشت سردفتران تأیید می شود

کشف مهر های جعلی
 ادارات دولتی  

پیروزی 2گله امیدهای ایران 
برابر سوریه
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3

3

2

3
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16

1. قطعنامه های حقوق بش�ری علیه جمهوری 
اسالمی که هر از گاهی در سازمان ملل و نهادهای 
کذایی صادر می شود، آن قدر تکراری و مالل آور 
شده که کمتر کسی در مغرضانه بودن و استفاده 
ابزاری از آن ها تردید دارد. دوشنبه شب، یکی از 
همین قطعنامه های بی خاصیت علیه ایران دوباره 
به تصویب رسید و پرده دیگری از سناریوهای غرب 
روی صحنه رفت. نکته اینجاست که کشورهایی 
داعیه دار نقض حقوق بشر در ایران اسالمی هستند 
که از پایه و اس�اس، اعتقادی ب�ه رعایت حقوق 
انس�ان ها ندارند و گفت�ار و کردار آن ها نش�ان 
می دهد که از این واژه مثبت، برای نیل به اهداف 
خود سوءاس�تفاده می کنند.2. دع�وای حقوق 

بشری غرب با جمهوری اسالمی برخالف ...

سر کیسه را شل کنید! 

یاد د اشت

2

  دکتر اصغر زارعی

دادستان تهران با اشاره به رفع توقیف قطعات خودرو:

خودروسازان حق ندارند 
بهانه بیاورند

الزامات بودجه 98

عقب نشینی آمریکا در مقابل بشار اسد

  غرض ورزی ناشیانه 
ناقضان حقوق بشر

»حمایت« بررسی کرد

نماینده ویژه واشنگتن در امور سوریه اذعان کرد

 سازمان ملل قطعنامه ای ضد ایرانی با رای شکننده صادر کرد 

همزمان با نزدیک شدن به موعد تحویل بودجه 98 توسط رئیس جمهوری به 
مجلس، موضوع دخل و خرج دولت در س�ال آینده و  الزامات آن مورد توجه 
قرار گرفته است.  در حال حاضر »وابس�تگی  به نفت«، »حجم باالی معافیت 
های مالیاتی و گمرک�ی«، »اتکای بودجه به درآمده�ای غیرواقعی« و »عدم 
وجود اطالعات از سرمایه های دولتی« از آسیب های جدی بودجه در کشور 
اس�ت و انتظار می رود تا این روند به تدریج در بودجه س�ال 98 و سال های 

آینده اصالح شود.  این چالش ها ناهمخوانی درآمدها و هزینه ها ...

  اتمام تحقیقات از فردی که اخیرا مدعی تقلب
 هشت میلیون رای در انتخابات سال 88 شده است

    مبارزه با فساد با همراهی 
رسانه ها به موفقیت خواهد رسید

»حمایت«  از مشکل گرمایش کالس های درس گزارش می دهد

 شرح حدیث رهبر انقالب در ابتدای درس خارج فقه پیرامون تبعات اخروی ریاست 

نباید دنبال ریاست بدویم
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 مجمع عمومی سازمان ملل به پیش نویس 
طرح ارائه ش�ده از سوی کانادا در خصوص 
نقض حقوق بشر در ایران، با اکثریت ضعیف 

رای مثبت داد.

تحوالت جهانی در حوزه حقوق بشر طی سال های 
اخیر و پدیدار ش��دن هرچه بیش��تر نی��ت و منافع 
بازیگ��ران عرصه بین المللی، حکایت از آن دارد که 
بخ��ش عظیمی از اعالم نگرانی های کش��ورهای 
اس��تکباری نس��بت به آنچه که در س��ایر کشورها 
می گذرد، در واقع چیزی نیس��ت ج��ز ابزاری برای 
پیشبرد سیاس��ت های س��لطه گرایانه قدرت های 
بزرگ و تالش برای تضعیف کش��ورها و ملت های 
مستقل که در مقابل نظام سلطه ایستادگی کردند. 
مصداق بارز این استفاده ابزاری، تهمت های ناروایی 
اس��ت که مجامع بین المللی با تحریک کشورهای 
سلطه جوی غربی علیه جمهوری اسالمی ایران روا 

داشته می شود.  
در ادامه روند اس��تفاده ابزاری مجامع بین المللی از 
حربه حقوق بشر علیه کش��ورهای مستقل، مجمع 
عمومی س��ازمان ملل در قطعنامه ای که دوش��نبه 
گذشته به تصویب رساند، ایران را به نقض حقوق بشر 
متهم کرد. این قطعنامه، قطعنامه ای است که پیشتر 
در کمیته س��وم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح 

ش��ده و رای آورده بود. در ای��ن قطعنامه که مبتکر 
آن کان��ادا بود و البته حمایت آمریکا را نیز داش��ت، 
بار دیگر ادعاهای حقوق بش��ری علیه ایران تکرار 
ش��ده اس��ت. این قطعنامه ضد ایرانی که موضوع 
آن تکراری و با اهداف سیاس��ی مطرح شده بود در 
حالی تنه��ا با ۸۴رأی موافق به تصویب رس��ید که 
۳۰کشور با آن مخالفت کرده و ۶۷ کشور نیز به آن 

رای ممتنع دادند. 
پی��ش از رای گی��ری درخصوص ای��ن قطعنامه، 
غالمعلی خوش��رو نماینده دائم ایران در س��ازمان 
ملل هدف از آن را سیاس��ی دانس��ت و از اعضای 
مجمع عمومی خواس��ت از اس��تفاده از حقوق بشر 
به عنوان ابزاری سیاس��ی علیه کش��ورها ممانعت 
کنند. همچنین نماینده روس��یه در س��ازمان ملل 
ضمن مخالفت ب��ا این قطعنامه، اقدامات مش��ابه 
علیه س��وریه، ک��ره ش��مالی و میانمار را نش��ان 
دهنده اس��تانداردهای دوگانه در این س��ازمان و 
هدف از آنها را صرفا سیاس��ی دانست. افغانستان، 
ارمنس��تان، بالروس، بولیوی، برونئ��ی، کامبوج، 
برون��دی، چین، کوب��ا، کره ش��مالی، اریتره، هند، 
اندونزی، ایران، عراق، قزاقس��تان، قزقیزس��تان، 
لبن��ان، نیکاراگوئ��ه، عمان، پاکس��تان، روس��یه، 
آفریقای جنوبی، صربستان، سوریه، ترکمنستان، 
ازبکس��تان، ونزوئال، ویتنام و زیمبابوه کشورهایی 

بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند. کامرون، 
کلمبیا، کنگو، ساحل عاجل، مصر، جامائیکا، کنیا، 
کویت، لیبی، مالزی، نپال، نیجریه، قطر، سنگاپور،  
سومالی، سودان، تاجیکستان، تایلند، توگو، تونس و 
اروگوئه برخی از کشورهایی هستند که به قطعنامه 

مورد نظر رأی ممتنع دادند.
ایران پیش از این اس��تفاده ابزاری از حقوق بش��ر و 
قطعنامه های حقوق بشری توسط برخی کشورهای 
غربی و رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی و 
برخی رژیم های مرتجع منطقه را قویاً محکوم کرده 
و آنها را مردود خوانده است. تهران تصریح کرده که 
این قطعنامه ها بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود 
ایران، مبتنی بر نگرش��ی گزینش��ی، تبعیض آمیز، 
غ��رض ورزانه و با اهداف سیاس��ی تهیه و تصویب 

می شوند.
 یکی از آخرین اقداماتی که غربی ها علیه کشورمان 
انج��ام داده اند، اق��دام کانادا با حمای��ت آمریکا در 
تصویب قطعنامه حقوق بش��ری علیه کش��ورمان 
بود. آمریکا و کانادا همواره از وضعیت حقوق بش��ر 
کش��ورها ابراز نگرانی می کنند و به شکلی فعاالنه 
همیش��ه این نقش را ب��ر عهده گرفته ان��د؛ فارغ از 
اینکه چه عواملی موجب می ش��ود که این کشورها 
چنین نقش ادعایی را برای خ��ود در نظر بگیرند  و 
آنه��ا در مجامع بین المللی س��عی می کنند ایران را 

ب��ه نقض حقوق بش��ر متهم کنند و بانی بس��یاری 
از قطعنامه های حقوق بش��ری علیه م��ردم ایران 
می شوند و به ش��کلی ریاکارانه نس��بت به شرایط 
زیست انسان ها در کشور ایران ابراز نگرانی می کنند. 
اقدام خصمانه ای که پس از تصویب در کمیته سوم 
مجمع عمومی سازمان ملل با واکنش محمدجواد 

ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روبرو شد. 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در دیدار »میشل 
باشلت« کمیسر عالی حقوق بش��ر سازمان ملل با 
ابراز تاسف از سوءاستفاده ابزاری از مفاهیم واالی 
حقوق بشری و بهره برداری ابزاری از سازوکارهای 
حقوق بش��ری س��ازمان ملل برای اعمال فشار بر 
کشورهای مستقل، صدور گزینشی قطعنامه های 

حقوق بشری علیه ایران را تقبیح کرد. 
در پای��ان باید گفت اس��تفاده ابزاری، گزینش��ی و 
سیاس��ی از موضوع حقوق  بش��ر توسط کشور های 
سلطه گر علیه کشور های مستقل جهان، رویکردی 
محکوم و اقدامی نادرست اس��ت که نتیجه ای جز 
تضعیف جایگاه حقوق  بشر به دنبال نخواهد داشت 
و حمایت تعدادی از بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر، 
متجاوزین و جنایتکاران جنگی و حامیان و مروجین 
اصلی تروریسم، خشونت و افراطی گری تنها یکی 
از دالیل بی اعتباری و سیاسی بودن قطعنامه های 

حقوق بشری علیه ایران است.

 غرض ورزی ناشیانه ناقضان حقوق بشر
 سازمان ملل قطعنامه ای ضد ایرانی با رای شکننده صادر کرد 

  سیاست  
حضرت آیت اهلل خامنه ای سه ش�نبه ۱۳۹۷/۹/۲۷ در ابتدای 
درس خارج فقه با بیان حدیثی از پیامبر گرامی اسالم حضرت 
محم�د مصطفی)صلی اهلل علیه وآله( درباره »اث�رات و تبعات 
اخروی ریاس�ت«، به ش�رح این حدیث و لزوم پرهیز انسان 
از تالش برای دس�تیابی به »ریاس�ت« مگر در مواقع تکلیف 
پرداختن�د و در ادامه، خاطره ای از عل�ت پذیرفتن نامزدی در 

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴ بیان کردند.

پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR متن و فیلم این بیانات رهبر 
انقالب را به شرح زیر منتشر می کند.

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا محّمد و آله الّطاهرین 

و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین.
ُر َرُجٌل َعلی َعَشَرٍة َفما َفوَقُهم  ااِّل  عن الّنبّی صلَّی  اهللَّ علیه و آله قال: ال ُیَؤمَّ
ِجی َء بِِه َیوَم القیاَمِة َمغلولًَة َیُدُه اِلی ُعُنِقه َفاِن کاَن ُمحِسناً ُفکَّ َعنُه َو اِن کاَن 
ُر َرُجٌل َعلی َعَشَرةٍ َفما َفوَقُهم  ااِّل ِجی َء بِِه َیوَم  ُمسیئاً زیَد ِغاّلً اِلی ِغلِِّه. ال ُیَؤمَّ

القیاَمِة َمغلولًَة َیُدُه اِلی ُعُنِقه
این حدیث درباره بنده و امثال بنده اس��ت؛ رسول اکرم)ص( فرمود که 
هیچ کس نیس��ت که بر ده نفر یا بیشتر ریاست و امارت داشته باشد هر 
کسی که بر ده نفر، نه حاال بر هشتاد میلیون نفر امارت و ریاست داشته 
باشد؛ »ااِّل جی َء بِِه َیوَم القیاَمِة َمغلولًَة َیُدُه اِلی ُعُنِقه «، مگر اینکه این آدِم 
رییس را که این قدر در دنیا محترم اس��ت و رییس اس��ت و مدیر است، 
 چنین آدمی را در روز قیامت وقتی که می آورند، دس��ت او را به گردنش 
بسته اند؛ یعنی دست بسته او را وارد محشر می کنند، آن هم به این شکل 
که دس��تش به گردنش بس��ته است. نفس این مس��ئولّیت و آمرّیت و 
ریاست، یک تبعاتی دارد که ایجاب می کند این را. در آن حوزه  مأمورّیت 
که ما آنجا رییسیم، مدیریم، یک کاره ای هستیم، بعضی از کارها انجام 
می گیرد که ما می توانس��تیم مانع آن بش��ویم و نشدیم؛ حاال یا غفلت 
کردیم وارد نش��دیم، یا از روی تنبلی وارد نشدیم؛ این کار خالف، زیر 
نظر ما و در ُپست نگهبانی ما انجام گرفت ُپست نگهبانی ما است دیگر 
یا بعضی از کارها باید انجام می گرفت در حوزه ی مأمورّیت ما که انجام 
نگرفت؛ یا به خاطر اینکه ما نفهمیدیم، دّقت نکردیم، تعقیب نکردیم، 
مشورت نکردیم، پرس و جو نکردیم و ندانستیم، یا نه، دانستیم، تنبلی 
کردیم، امروز و فردا کردیم، گفتیم حاال ان شاءاهلّل بعداً، فردا، و ضایع شد، 
فوت شد. اگر ماها عقل داشته باش��یم، باید دنبال ریاست ندویم؛ واقعًا 
این جوری است. باید دنبال ریاس��ت نرویم؛ ریاست این تبعات را دارد. 
بعضی می دوند دنبال ریاست، نمیفهمند که نفس این آمرّیت و ریاست، 

این خط��رات را دارد که روز قیامت وقتی او را بیاورند، مغلواًل می آورند؛ 
این چیز خیلی مهّمی است. مغلواًل می آورند او را در پای محاسبه الهی.

َفاِن کاَن ُمحِسناً ُفکَّ َعنه
اگ��ر چنانچه او آدم خوبی بود، درس��تکار بود، در آنچ��ه انجام گرفته بود 
تقصیری و گناهی متوّجه او نبود، اینجا رها می کنند او را. باالخره ش��ارع 
مقّدس و پ��روردگار عالم موازینی دارد؛ یک جاهایی ممکن اس��ت که 
انسان َمعفّو باش��د به دلیلی؛ قصورش قصوِر عن تقصیٍر نباشد گاهی ما 
قاصریم، جاهلیم اّما جهلمان عن تقصیٍر اس��ت، گاهی نه، واقعاً تالش 
خودمان را کرده ایم، زحمتمان را کشیده ایم، آخرش این نتیجه درآمده، 
این قصور، اینجا مورد عفو الهی است. پس اگر »محسن« باشد این آمر و 

این رییس، ُفکَّ َعنه.
َو اِن کاَن ُمسیئاً زیَد ِغاّلً اِلی ِغلِّه

اّما اگر نه، انسان نیکوکاری نبوده اس��ت در دنیا، خودش هم آدم بدکار و 
بدعملی بوده است هرجور بدعملی ای که فرض کنید اینجا آن گرفتاری 
و آن غل و زنجیری که به او بسته شده است، افزایش پیدا می کند. اینها را 
باید ما بفهمیم؛ اینها را باید بفهمیم. دنبال کرسی های ریاست بودن چه 

ریاست اجرایی، چه ریاست تقنینی؛ می بینید برای نمایندگی مجلس بعضی 
خودشان را می ُکشند، اگر چنانچه راه پیدا نکنند به هر دلیلی یا مثاًل فرض 
کنید صالحّیتش را تأیید نکنند ی��ا رأی نیاورد و غیره، خودش را به آب و 
آتش و در و دیوار میزند که چرا نش��د عقل نیست، تدبیر نیست. مالحظه 
کردید؟ اگر چنانچه این ریاست، مایه ی یک چنین دغدغه ای است، خب 
انس��ان رها کند؛ مگر اینکه واقعاً متوّجه انسان بشود و واجب باشد برای 

انسان؛ آنجا بله الزم است.
بن��ده دوره دّوم ریاس��ت جمهوری، قطع��اً ع��ازم بودم ب��ه اینکه نامزد 
ریاست جمهوری نش��وم حاال دوره اّول که تحمیل شد بر ما، هیچ، دوره 
دّوم دیگر یقیناً گفتم من قطعاً نامزد نمی شوم؛ امام به من فرمودند بر تو 
واجب عینی و تعیینی است هر دو را گفتند، گفتند: هم واجب عینی است، 
هم واجب تعیینی است؛ خب بنده هم بر خالف میل خودم قبول کردم و 
رفتم. درست این است که اگر چنانچه تکلیفی وجود ندارد، واجب بر انسان 
نیست، انسان نرود به سراغش و دنبال نکند آن را. بله، اگر چنانچه ناچار 
ة«؛ بایستی  شد، ناگزیر شد، به گردن انسان گذاشته شد، آنجا »ُخذها بُِقوَّ

با قّوت انسان دنبال بکند.

نباید دنبال ریاست بدویم
 شرح حدیث رهبر انقالب در ابتدای درس خارج فقه پیرامون تبعات اخروی ریاست 

  دکتر اصغر زارعی 
یادداشت

خبرکوتاه

سر کیسه را شل کنید! 
1. قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی که هر از گاهی در 
سازمان ملل و نهادهای کذایی صادر می شود، آن قدر تکراری و مالل آور 
ش��ده که کمتر کسی در مغرضانه بودن و اس��تفاده ابزاری از آن ها تردید 
دارد. دوشنبه ش��ب، یکی از همین قطعنامه های بی خاصیت علیه ایران 
دوباره به تصویب رسید و پرده دیگری از سناریوهای غرب روی صحنه 
رفت. نکته اینجاست که کشورهایی داعیه دار نقض حقوق بشر در ایران 
اسالمی هس��تند که از پایه و اساس، اعتقادی به رعایت حقوق انسان ها 
ندارند و گفتار و کردار آن ها نشان می دهد که از این واژه مثبت، برای نیل 

به اهداف خود سوءاستفاده می کنند.

2. دعوای حقوق بش��ری غرب با جمهوری اسالمی برخالف آنچه تبلیغ 
می شود، ربطی به برخی نمادهای ظاهری ندارد بلکه مبانی و ریشه های 
اسالم سیاسی از این طریق هدف قرار گرفته است. حقوق بشری که اسالم 
ارائ��ه می دهد، بر پایه اصول و برهان وحیانی اس��ت، در حالی که حقوق 
بشر آمریکایی از منظر تئوری دارای مش��کالت اساسی و غیرقابل حل 
است. اعتقاد ما این اس��ت که حقوق انسان ها ریشه در اطاعت از خداوند 
دارد، در صورتی که در نظام فکری غرب، تعریف مشخصی از حق و ظلم 
وجود ندارد و این مفاهیم به اعتبار منافع آمریکا و متحدانش عینیت پیدا 
می کنند. به همین دلیل است که گفته می شود میان دیدگاه حقوق بشری 

غرب و اسالم شکاف عمیق و بزرگی وجود دارد.

۳. اگر بناست کس��ی به نقض حقوق بشر متهم شود، این آمریکا، غرب، 
رژیم صهیونیستی و مرتجعین منطقه هستند که حتی با شاقول ارزش های 
غربی، متهم درجه یک به شمار می آیند و باید در دادگاه جنایت های جنگی 
محاکمه شوند. آمریکا طی حدود 1۰۰ سال اخیر بیش از 15۰ جنایت ضد 
بشری را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است. بمباران اتمی هیروشیما و 
ناکازاکی، حمله به ویتنام و قتل عام مردم، حمله به عراق و افغانستان به 
بهانه 11 سپتامبر تا تأسیس خشن ترین گروه های تروریستی در منطقه 
و ده ها جنایت پیدا و پنهان دیگر، تنها بخش��ی از موارد نقض حقوق بشر 
در خارج از مرزهای آمریکا به شمار می آید. در داخل این کشور وضعیت 
اما اسفبارتر است. مردم آمریکا به ویژه رنگین پوستان و اقلیت ها همواره 
مورد تعرض و نقض حقوق بشر از نوع آمریکایی قرار داشته اند؛ به گونه ای 
که تعداد زندانیان سیاه پوست این کشور به مراتب بیش از سیاهانی است 
که در سال 1۸5۰ و پیش از جنگ داخلی زیر یوغ بردگی رفتند! از طرفی 
نظام سیاس��ی آمریکا، فردی را در رأس امور قرار داده است که با الفبای 
اخالق بیگانه است و آش��کارا به اقلیت ها و مس��لمانان توهین می کند. 
روزنامه واشنگتن پس��ت در صدمین روز تش��کیل دولت ترامپ نوشت: 
»ترامپ در این 1۰۰ روز ۴۸۸ دروغ گفته است« که اگر سیاهه دروغ های 
 کلیددار کاخ س��فید اینک به روزرسانی ش��ود باید صدها مورد دیگر را به

 آن افزود.

۴. این در حالی اس��ت که دیگر بر کسی پوشیده نیست که حقوق بشر از 
نظر آمریکایی ها و غرب، یک بام و دو هوا دارد. نزدیک ترین نمونه به این 
معیار یانکی ها را می توان در مورد پدرجد تروریس��ت ها یعنی عربستان 
در ماجرای قتل جمال خاش��قجی و ادامه سفاکی آن ها در یمن مشاهده 
کرد. قبیله س��عودی، یک خبرنگار را به صرف انتقاد و افشاگری در یک 
مکان دیپلماتیک با وحش��یانه ترین ش��کل ممکن ش��قه شقه می کند و 
زمانی که در مقابل انتقادات گس��ترده جهان ق��رار می گیرد، در اقدامی 
نه چندان کم سابقه، چتر حمایتی آمریکا را باالی سر خود می بیند. افزون 
بر این، اگر نگوییم کسی که جنگ زرگری کنگره و کاخ سفید در مورد بن 
سلمان را باور کرده ساده لوح است، قطعًا باید گفت که از نگاهی سطحی 
برخوردار است. آمریکا اساس��ًا نمی تواند عربستان را در هیچ جنایتی چه 
قتل خاشقجی و چه کشتار و قتل هزاران یمنی محکوم و پشتش را خالی 
کند، چراکه منافعش به دالرهای نفتی سعودی ها گره خورده است. کنگره 
در حال حاضر نقش پلیس بد را بازی می کند، تهدید عربستان به تحریم 
را عهده دار شده و در مقابل، کاخ سفید برای دوشیدن بیشتر سعودی ها، 
نقش پلیس خوب را پذیرفته و علنی و پنهانی به آن ها پیام می دهد که ما 
در مقابل فشار کنگره ایستاده ایم و اجازه نمی دهیم شما به نقض حقوق 

بشر متهم شوید به شرط آنکه سر کیسه را شل کنید!

5. م��ردم عربس��تان از ابتدایی ترین حقوق انس��انی خ��ود محروم اند، 
ان��دک اعت��راض و تجمع آن ها ب��ا برخورد س��خت و قهرآمی��ز مواجه 
می ش��ود اما آمریکا هیچ مش��کلی در زمینه حقوق بشر با آن ها ندارد. در 
فرانس��ه، معترضین جلیقه زرد برای احقاق حق و بهبود معیشت خود به 
خیابان ها آمده اند و با سیاس��ت مش��ت آهنین مواجه می شوند ولی چون 
رئیس جمهورشان ژن خوب دارد و اروپایی است، پس آنجا هم هیچ حقی 
از کسی ضایع نمی شود و این یک اعتراض مدنی عادی به شمار می آید! 
جالب تر اینکه رسانه ها از آمادگی قریب الوقوع پلیس فرانسه برای استفاده 
از س��الح ش��یمیایی علیه جلیقه زردها خبر می دهد اما هیچ کس نگران 
معترضین نمی شود!! در مقابل، جمهوری اسالمی که مظهر مردم ساالری 
دینی در غرب آسیا به ش��مار می آید، حق اعتراض در آن محترم شمرده 
شده و اقلیت ها و بانوان ایرانی به پشتوانه احکام اسالمی از حقوق فراوانی 

برخوردارند، به نادیده گرفتن حقوق بشر متهم می شود!

۶. و باالخره اینکه پروژه براندازی در فاز سیاسی و نظامی به کلی شکست 
خورده و امید نظام سلطه اکنون به موضوعات اقتصادی و حقوق بشری 
اس��ت. توصیه پایگاه اینترنتی »ماه آالباما« به مس��ئولین آمریکایی در 
مورد نحوه برخورد با ایران در انتها خواندنی اس��ت؛ توصیه ای که گویای 
پوچ و واهی بودن اس��تانداردهای غربی بوده و پرده از چهره واقعی آن ها 
بر می دارد: »آمریکا باید از حقوق بشر به عنوان یک چماق علیه دشمنانی 
مانند ایران، چین و کره شمالی استفاده کند و در عین حال، چشم خود را 
به روی اقدامات متحدان سرکوبگر خود مانند فیلیپین، مصر و عربستان 

ببندد«!

    بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه اراده 
الزم بین ایران و پاکس��تان برای ایجاد مرزهای امن بین دو کشور وجود 
دارد، گفت: مذاکرات با طرف پاکستانی برای آزادی بقیه مرزبانان ایرانی 

ادامه دارد.

   عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزیر کش��ور بر ضرورت اطالع رس��انی، 
آگاهی بخش��ی کارشناس��انه رس��انه ها و دستگاه های مس��ئول درباره 

بودجه۹۸ تأکید کرد.

گزیده ها

 نشست ظریف، الوروف و اوغلو 
درباره قانون اساسی سوریه

نشست چهارجانبه محمدجواد 
ظریف، »س��رگئی الوروف« و 
»مولود چ��اووش اوغلو« وزرای 
خارجه ایران، روس��یه و ترکیه با 
حضور »اس��تفان دی میستورا« 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
در امور س��وریه درب��اره کمیته 
قانون اساس��ی س��وریه در ژنو برگزار ش��د. در نشس��ت روز گذش��ته، 
مذاکره کنندگان ارش��د سه کشور ضامن روند آس��تانه در این نشست، 
پیش نویس بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه سه کشور را بررسی و نهایی 
کردند. در این بیانیه، پایان همراه با موفقیت تالش ها و رایزنی های فشرده 
و مشترک سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در ارتباط نزدیک با طرف های 
سوری و نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد، با هدف نهایی سازی ترکیب 
و اسامی نمایندگان دولت، معارضه و جامعه مدنی در کمیته قانون اساسی 
سوریه رسماً اعالم شد. به گزارش خبرگزاری ها، مذاکره کنندگان ارشد 
سه کش��ور ضامن روند آس��تانه ضمن ارائه فهرست نهایی شده اسامی 
نمایندگان جامعه مدنی س��وریه در کمیته قانون اساس��ی این کش��ور، 

هماهنگی های الزم را جهت برگزاری اجالس آینده به عمل آوردند.

برگزاری بزرگداشت حماسه ۹دی 
در میدان امام حسین)ع( تهران

حجت االس��الم سیدمحسن 
محم��ودی ریی��س ش��ورای 
هماهنگی تبلیغات اس��المی 
استان تهران در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: حماسه ۹ دی به 
معنای تجدید میثاق مردم ایران 
با امام حسین)ع( و والیت فقیه 
بود. وی تصریح کرد: ملت ایران در حماسه ۹ دی پیروی از آرمان های 
امام خمینی )ره( و حمایت از نظام و والیت را نشان دادند و ثابت کردند 
که برای قطع کردن دست بیگانگان از کشور همواره در صحنه حضور 
دارند. محمودی گفت: مراس��م بزرگداشت حماس��ه ۹دی با توجه به 
اهمیت آن در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب یکشنبه ساعت 1۰صبح 
در میدان امام حس��ین)ع( تهران با سخنرانی سردار سالمی جانشین 
فرماندهی سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران و مداحی حاج صادق 
آهنگران برگزار می شود. رییس ستاد ۹ دی اس��تان تهران ادامه داد: 
اصناف و اقشار مختلف، حوزه های علمیه، مساجد، بسیجیان، جوانان، 
دانش آموزان، دانشجویان و خواهران انقالبی با حضور پرشور خود بر 
دهان مستکبران و نفوذی های داخلی خواهند کوبید. به گزارش فارس، 

در شهرستان های استان تهران نیز مراسم ۹ دی برگزار خواهد شد.

افتتاح خطوط تولید تجهیزات 
الکترواپتیکی پیشرفته

تولی��د تجهی��زات  خط��وط 
الکترواپتیکی پیشرفته با حضور 
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح در ش��رکت 
صنایع الکترواپتیک وزارت دفاع 
در اصفه��ان افتت��اح ش��د. به 
گزارش تسنیم، حاتمی در جمع 
مدیران و متخصصین صنایع الکترواپتیک شرکت صنایع الکترونیک 
وزارت دفاع، توجه ویژه به نیازها و درخواس��ت های فناوری نیروهای 
مسلح، توجه به فرآیندهای نوآورانه، مهندسی سیستم، مدیریت دانش، 
استاندارد سازی و تضمین های کیفیت را از اولویت های پیش برندگی 
صنعت دفاعی در ش��رایط تحریم عنوان کرد. وی افزود: با توانمندی، 
ظرفیت های فوق العاده و زیرس��اخت های فناورانه در شرکت صنایع 
الکترونیک و صنایع الکترواپتیک اصفه��ان می توانیم بطور جامعی 
نیازهای به روز نیروهای مسلح را در حوزه های الکترواپتیکی، لیزری و 
تجهیزات پزش��کی بدون نیاز به خارج از کش��ور تامین کنیم. حاتمی 
پیشرفت های چشمگیر در حوزه های مختلف بویژه الکترونیک و اپتیک 
در وزارت دفاع را مرهون تفکر انقالبی، جهادی و جوان گرایی دانست و 
اظهارداست: در آینده خبرهای بسیار خوبی را از پیشرفت های صنایع 
الکترونیک وزارت دفاع به استحضار ملت عزیز و سربلند خواهیم رساند.

توسعه علمی مسیر رسیدن 
به توسعه پایدار

اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمه��وری در مراس��م 
رونمایی از 1۰دستاورد فناورانه 
جه��اد دانش��گاهی، گف��ت: 
نزدیک ترین مسیر برای توسعه 
پایدار، متوازن و همه جانبه؛ مسیر 
توسعه علمی است. وی با اشاره 
به اینکه نیروهای جهاد دانشگاهی روحیه »ما نمی توانیم« را شکست 
دادند، تاکید کرد: امروز کشوری هستیم که متخصصان مان قادرند کشور 
را از پیچ های سخت عبور دهند و من اطمینان می دهم که صنعت کشور 
به هیچ عنوان در شرایط تحریم به مش��کل بر نمی خورد. به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما، جهانگیری با اشاره به اینکه کشور باید به سمت 
توسعه علمی و پایدار برود، افزود: باید اراده ای شکل بگیرد و این اراده در 
همه دستگاه های دولتی و خصوصی محقق شود که با سرعت به سمت 
توسعه کشور از مس��یر توسعه علمی برویم و نظام یکپارچه آموزش و 
پرورش در کش��ور را باید به وجود بیاوریم تا با یکپارچگی، هر بخش، 

بخش دیگری را تکمیل کند.

بارزترین مصداق مرگ بر آمریکا 
خدمت به کشور است

 سردار غالمحسین غیب پرور 
بس��یج  س��ازمان  ریی��س 
مس��تضعفین در گردهمای��ی 
دوهزار نفری بسیجیان صنعت 
آب و برق کش��ور با بیان اینکه 
بارزتری��ن مص��داق م��رگ بر 
آمریکا، کار انقالبی و خدمت به 
کشور است، گفت: باید طوری عمل شود تا 1۰سال آینده اگر کسی هم 
از ما پرس��ش نکرد بین خود و خدایمان حرفی داشته و به تکلیف خود 
عمل کرده باشیم. وی با اشاره به اینکه مشکالتی در سر راه ملت و کشور 
ما وجود دارد، اظهار داشت: امروز ایران به یک کشور خشک تبدیل شده 
که مردم نیز رعایت مصرف نمی کنند و سدهای ما الیه روبی مناسب 
نش��ده و سرازیر ش��ده اس��ت. به گزارش مهر، رییس سازمان بسیج 
مستضعفین در ادامه افزود: از نظر شرایط بین المللی نیز مستکبران عالم 
اصل حیات ما را نشانه رفته اند و به کمتر از نابودی ما نیز قانع نخواهند 

شد و برجام و موشک هم فقط قصه است. 
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حجت االس�الم س�یدمحمود علوی گفت: 
س�رویس های امنیتی کشورهای همسایه 
و حتی کشورهای دوردست، مستقیم علیه 

امنیت کشور وارد عمل شدند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته خود، 
در جریان بررس��ی الیحه پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مودیان با ماده)۴( این الیحه موافقت کردند. 
در ماده)۴( این مصوبه آمده اس��ت: اصل بر صحت 
معامالت ثبت شده مودی در سامانه مودیان است 
مگر خالف آن اثبات ش��ود. مودی��ان مالیاتی هم 
مکلف به ارائه ش��ماره حس��اب به سازمان مالیاتی 
شدند. اش��خاص مشمول مکلف اند شماره حساب 
یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه های 
کارتخوان بانکی)POS( ی��ا درگاه های پرداخت 
الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود 
را به س��ازمان اعالم کنند. همچنین بانک مرکزی 
مکلف ش��د با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف 
م��دت یک س��ال پ��س از الزم االجرا ش��دن این 
قانون نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان 
بانکی)POS( و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی 
اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت 
و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک 

از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. 

   اعطای ۲500گرین کارت 
به مقامات صحت ندارد

حجت االسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات 
هم که برای پاس��خ به سؤال کاظم جاللی نماینده 
ته��ران درخصوص اعط��ای حق ش��هروندی به 

مقامات جمهوری اسالمی ایران و فرزندان آنها در 
پیوس��ت برجام، با تأکید بر این که موضوع اعطای 
25۰۰گرین کارت به مقامات کشور صحت ندارد، 
گفت: وزارت اطالعات بر روند مذاکرات هسته ای 
چه مذاکرات عمومی و چه خصوصی اشراف داشته 
است. وی همچنین در پاسخ به سوال جهانبخش 
محبی نیا نماینده میاندوآب درباره تمهیدات امنیتی 
وزارت اطالعات ب��رای رفع اقدامات مخل امنیت، 
اظهار داش��ت: ما با ش��رایطی مواجه هس��تیم که 
سرویس های امنیتی کش��ورهای همسایه و حتی 
کش��ورهای دوردست، مستقیم علیه امنیت کشور 
وارد عمل شدند و از جریانات و گروه های تروریستی 
با تمام وجود به صورت نقدی، کاالیی و نیز آموزشی 
حمایت تمام عیار می کنند. وزیر اطالعات تصریح 
کرد: اگر قباًل در جنوب ش��رقی، ش��مال غربی و یا 
جنوب غربی کشور، تروریست ها با یک پیکان وانت 
و چند اسلحه کالشینکف وارد می شدند، امروز آنها 
با موتورهای قوی، ماشین های شاسی بلند، اسلحه 
تیربار، فش��نگ فراوان و توپ ه��ای ضدهوایی به 
مرزها تعرض می کنند. علوی ادامه داد: آنها پیش از 
این آموزش های ابتدایی چریکی و نظامی می دیدند 
و اآلن عالوه بر آن، آموزش اطالعاتی هم می بینند 
که چطور ارتباطات تماس، رفت وآمد و قرار خود را از 

دید منابع اطالعاتی پنهان کنند.
به گزارش خانه ملت، وزیر اطالعات با اعالم اینکه 
»بیش از ۳۰۰ تیم تروریستی را شناسایی و منهدم 
کرده ایم« گفت: پیش از مدیریت بنده تعداد حوادثی 
که در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان و مرزهای 
کشور رخ می داد بیشتر از امروز بود از هر 1۰۰ اقدام 

تروریستی ۹۷ تا ۹۸ اقدام را خنثی می کنیم.

رییس ش�ورای راهبردی روابط خارجی با 
تأکید بر برداش�تن گام های عملی توسط 
اروپایی ها در قضیه برجام و سازوکار ویژه 
مالی، گفت: اگر آنها تعهدات شان را اجرا 

نکنند، خودشان متضرر می شوند.

سیدکمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط 
 )SPV (خارجی، درباره سازوکار ویژه مالی اروپا
با بیان اینکه همه امیدوارند این سازوکار اجرایی 
ش��ود و خود اروپا هم تا به حال این قول را داده، 
عنوان ک��رد: البته انتظار اس��ت اروپ��ا گام های 
عملی را در این زمینه بردارد. وی افزود: براساس 
گفت وگوهای اخیر ظریف وزیر خارجه با مقامات 
اروپای��ی آنها ق��ول داده اند تا پایان امس��ال این 

سازوکار اجرایی شود. 
وزیر خارجه اسبق که با فارس گفت وگو می کرد 
در پاس��خ به این س��وال که اگ��ر در موعدی که 
اروپا اعالم کرده این س��ازوکار اجرایی نش��ود و 
با توجه ب��ه فرمایش مقام معظ��م رهبری مبنی 
بر اینک��ه نباید معط��ل اروپا بش��ویم، ایران چه 
اقدامی را باید در دستور کار قرار دهد؟ بیان کرد: 
 ما باید کار خودمان را بکنیم و متکی به خودمان 

باشیم.
 وی تصریح کرد: اگر اروپایی ها تعهداتشان را اجرا 

نکنند، آنها متضرر خواهند شد. 
خرازی درباره روند روابط تهران و ریاض علی رغم 
آمادگی چندین باره ایران برای برقراری روابط با 
عربستان و اینکه آیا تا زمانی که محمد بن سلمان 
ولی عهد سعودی بر س��ر کار است شاهد تحولی 
در این روابط خواهیم بود؟ اظهار داشت: افرادی 

مثل ترامپ و محمد بن س��لمان دائمی نیس��تند 
و تحوالت زیادی اتفاق می افت��د و باید به آینده 
امیدوار بود که مقامات کشورهای منطقه از جمله 
عربستان سر عقل بیایند و به گفت وگو رو بیاورند. 
رییس شورای راهبردی روابط خارجی همچنین 
با اش��اره به اظهارات ترامپ درباره عربس��تان و 
استفاده از واژه »گاو شیرده« برای این کشور، بر 
این نکته تأکید ک��رد که در حال حاضر آمریکا بر 

عربستان حاکم است.

    ناب�ودی برجام بر امنی�ت اروپا موثر 
است

اروپایی ها ه��م برجام را ب��رای امنیت خود مهم 
می دانن��د ام��ا همچن��ان ادعاهای موش��کی و 
منطقه ای ایران را در س��ر دارند. در همین رابطه، 
»فدریکا موگرینی« مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا در کنفرانس عدم اشاعه و خلع سالح 
اتحادیه اروپا اظهار داشت: تنها راه تضمین عدم 
اش��اعه در بلندمدت و به شکلی پایدار و دائمی از 
طریق توافق های چندجانبه خواهد بود که توسط 
همه مورد توافق قرار بگیرد و توسط سازمان های 
بین المللی به تصویب و تایید برسد. درست مثل 
توافق هس��ته ای با ایران که اج��رای آن تاکنون 
1۳بار از س��وی آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 

تایید شده است. 
وی با تاکید بر اینکه بدون برجام مذاکره با ایران 
درباره برنامه موشکی و سیاست های منطقه اش 
س��خت تر خواهد بود ن��ه راحت تر، گف��ت: نابود 
کردن توافق هس��ته ای با ای��ران موجب امن تر 

شدن ما نمی شود.

برخی کشورهای همسایه
 از تروریست های مرزی حمایت می کنند

 اروپا تعهداتش را اجرا نکند 
متضرر می شود

خرازی: وزیر اطالعات در صحن علنی مجلس:
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  قضـایی  

آثار حقوقی کوتاهی دستگاه های اجرایی 
در ایفای وظایف قانونی

از جمله علل افزایش پرونده های قضایی و نیز ایجاد زمینه و بستر وقوع بزه، 
عدم اقدام به موقع سازمان ها و دستگاه های اجرایی در اجرای وظایف قانونی 
است که از این نهادها در بسیاری از موارد به عنوان ضابط خاص یاد می شود. 
صرف نظر از اینکه مراجع قانونی در پیشگیری از وقوع جرم در حوزه فعالیت خود 
نقش بسزایی دارند، لکن پس از وقوع و سپس کشف جرم، مهمترین تکلیف 
ضابط خاص در توقف افعال بزهکارانه و برخورد اولیه قبل از تشکیل پرونده 
قضایی است.  عدم اقدام به موقع در اعالم جرم یا شکایت و سپری شدن زمان 

می تواند به عنوان بزهی علیه اجرای عدالت قضایی مورد تعقیب واقع شود. 
درواقع بزه واقع ش��ده )به مفهوم جرایمی مخل نظم عمومی و ورود ضرر به 
پیکره اجتماع و نه جرایم بدون بزه دیده( باید در اسرع وقت کشف و مجرمان 
جهت تعقیب و رسیدگی به دستگاه قضایی و مجریان عدالت کیفری معرفی 
شوند و ضمانت اجرای عدم اقدام متولیان اجرای قوانین و اصول ذکر شده با 
عنوان »جرایم علیه اجرای عدالت قضایی« تعیین شود و همچنین راهکارهای 
اقدام فوری و اجرای اصل سرعت در فرآیند کیفری را پیش بینی و ابزارهای 

آن را فراهم کند. 
شروع فرآیند کیفری که با کشف جرم اعم از آنکه گزارشی از سوی ضابطین 
بوده یا ش��اکی خصوصی تقاضای تعقیب متهم را کرده یا مقام قضایی خود 
نظاره گر بزه بوده، صورت می پذیرد، س��رآغاز ارزیابی متع��ارف بودن روند 
دادرسی خواهد بود، بدیهی است کشف دیرهنگام بزه بخشی از معقول بودن 
زمان دادرسی را زایل ساخته و با فرض رسیدگی سریع مرجع عدالت کیفری 
و اعمال سریع کیفر، انتظار اجتماع در جبران ضرر وارده و بازدارندگی و اصالح 

مجرمان تأمین نمی شود و همواره این تعلل مورد پرسش واقع خواهد شد.
لذا قانون گذار جهت نیل به این مقصود در قانون آیین دادرسی کیفری به فوری 
بودن مرحله کش��ف جرم و تعیین تکلیف و اعالم سریع گزارش وقوع بزه به 
مقامات قضایی در مواد مختلف قانونی اشاره کرده است که به پاره ای از آنها 
اشاره می ش��ود: ماده 35 )فوریت در اجرای دستورات قضایی(، ماده37 )اخذ 
فوری شکایت و اعالم به دادسرا(، ماده 46 ) اعالم فوری اقدامات انجام یافته به 
دادستان در جرایم مشهود(، ماده 72 ) اعالم جرم فوری مقامات رسمی(، ماده 
78 )ارسال فوری اقدامات به مرجع صالح در جرایم مشهود توسط دادستان(، 
ماده 87 ) اعالم فوری توقیف محموله پستی حاوی ادله جرم(، ماده 89 ) اعالم 

فوری توسط بازپرس ناظر وقوع جرم.(
تخطی از اجرای تکالیف مندرج در مواد 35 و 36 برای ضابطین محکومیت 
سه ماه تا یکس��ال انفصال از خدمات دولتی را در پی خواهد  داشت. بنابراین 
قانون گذار در این بخش عقیده راسخ بر اجرای اصل سرعت و منع از هرگونه 
تأخیر در امر تعقیب دارد. به نحوی که نه تنها » پاسخ جامعوی « را کافی ندانسته 
بلکه با تعیین ضمانت اجرای اخیرالذکر » پاسخ دولتی« را در قبال هر گونه اقدام 
منتهی به اطاله در امر تعقیب با تلقی »جرم« بودن موضوع شایسته دانسته 
است.  از بعدی تخصصی و فنی تر،  سیاست جنایی تقنینی در قبال ضابطین 
خاص و ارگان های دولتی متولی نیز ناظر بر ایفای اهم وظایف محوله است، از 
جمله این موارد می توان به نمونه های زیر که عدم اجرای به موقع قانون عالوه 
بر افزایش پرونده قضایی موجب افزایش نرخ جرایم خاص ش��ده اش��اره 
کرد: 1- تکلیف اداره جهاد کشاورزی براساس قانون حفظ تغییرکاربری 
اراضی زراع��ی و باغ ها درباره تغییرکاربری غیرمج��از؛ 2- تکلیف اداره 
منابع آب در حفاری و بهره برداری از چاه های غیرمجاز و توقیف وسایل 
حفاری براساس قانون توزیع عادالنه آب 3- تکلیف اداره منابع طبیعی در 
صیانت از اراضی ملی در تصرف غیرقانونی اراضی ملی، چرای غیرمجاز 
و تخریب مراتع ملی، ساخت و س��از غیرقانونی در اراضی ملی 4- وظیفه 
شبکه بهداشت در تهدید علیه بهداشت عمومی، دخالت در امور پزشکی و 
قاچاق دارو و نظایر آن 5- تکلیف اداره محیط زیست در مدیریت پسماندها 
و شکار و صید غیرمجاز 6- وظیفه اداره صنعت، معدن و تجارت در کنترل 
و تنظیم بازار، پیشگیری و کش��ف کاالهای قاچاق 7- نظارت بر کشتار 
دام و قاچاق احشام توسط دامپزشکی، 8- تکلیف اداره محیط زیست در 
جرایم زیست محیطی، مدیریت پسماندها 8- مأموران میراث فرهنگی 
در جرایم حفاری های غیرمجاز جهت کش��ف اثار باستانی یا تخریب آن 
یا قاچاق آثار فرهنگی و باس��تانی 9- اعضای شورای اسالمی روستا در 
برخی جرایم مرتبط با موادمخدر مانند کش��ت خش��خاش و ش��اهدانه 
10- مأموران شهرداری و پلیس ساختمان ها در جلوگیری از سد معبر و 
ساخت و سازهای غیرقانونی و بسیاری از موارد مشابه دیگر. بدیهی است 
عدم ایفای وظیفه قانونی به عنوان یکی از جرایم علیه عدالت قضایی واجد 
پشتوانه و ضمانت اجرای کیفری است، به نحوی که جلوگیری از اجرای 
قوانین ممکلتی و عدم اجرای دس��تور قضایی براساس ماده 576 قانون 
مجازات اس��المی مصوب 1370 دارای کیف��ر انفصال از خدمات دولتی 
است: »چنانچه هریك از صاحبت منصبان و مستخدمین و مأموران دولتي 
و شهرداري ها در هر رتبه ومقامي که باشد از مقام خود سوء استفاده کرده 
واز اجراي اوامر کتبي دولتي یا اجراي قوانین مملکتي و یا اجراي احکام 
یا اوامر مقامات قضایي یا هرگونه امري که از طرف مقامات قانویي صادر 
شده باش��د جلوگیري کند به انفصال از خدمات دولتي از یك تا پنج سال 
محکوم خواهدشد.« به طور کلی قانون گذار در قانون ارتقا سالمت اداری 
و مبارزه با فس��اد، رؤس��ا و مدیران تمامی ارگان ها و سازمان های دولتی 
را مکلف به اعالم گزارش جرایم وقوع یافته از س��وی کارکنان زیربط در 
اسرع وقت به مقامات قضایی دانسته و مقرر می دارد: » تمامی مسئوالن 
دستگاه های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع 
جرایم مربوط به ارتشا، اختالس، کالهبرداری، تبانی در معامالت دولتی، 
اخذ درصد )پورسانت( در معامالت داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخالف 
حق و مقررات قانونی، دخالت در معامالت دولتی در مواردی که ممنوعیت 
قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی 
در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی یا تضییع آن ها، تدلیس در معامالت دولتی، 
اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا 
دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل 
در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه 
مأموریت خود بالفاصله باید مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده 
به جرایم و تخلفات گزارش کنند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در 
ماده )606( قانون مجازات اسالمی می شوند.«  سیاست جنایی در قبال اقدام 
ادارات در ایفای وظیفه قانونی در سیاس��ت جنایی تقنینی و قضایی به دنبال 
اقدام به موقع، اجرای سریع، پیشگیری و نهایتاً کاهش پرونده های قضایی 
است، لکن سیاست جنایی اجرایی با هدف اجرای قوانین، به صورت کارآمد و 
سریع ظهور نیافته و همچنان با اراده ای سست و بی تفاوت در حوزه اختیارات و 
وظایف، موجبات افزایش وقوع جرایم و عدم اقدام به موقع و نهایتاً از بین رفتن 
آثار بازدارندگی مجازات های قانونی را فراهم آورده است. البته این امر را نیز 
نباید فراموش کرد که تعیین ضمانت اجراهای قوی تر از سوی قانون گذار در 
نیل به این مقصود اجتناب ناپذیر است و این در حالی است که بعضاً با تصویب 
برخی از قوانین مانند قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن 
فاضالب و گاز مصوب 1396 ، عماًل برای مرتکبین جرم حقوقی مانند ارائه 
خدمات انشعاب موقت به رسمیت شناخته شده و زمینه ترغیب سایر افراد به 

ارتکاب جرایمی نظیر تغییر کاربری غیرمجاز را فراهم کرده است.

سیدهادی مصطفوی
 دادستان عمومی و انقالب شهرستان نهاوند

تشریح اقدامات مجرمانه  حمید باقری درمنی
کالهبرداری و تحصیل قیر با صحنه 

گردانی شرکت های شش گانه
حمی��د باق��ری به عنوان هم��ه کاره و مدیر ش��رکت های ش��ش 
گان��ه ب��ا هماهنگی هایی که با مدیران ش��رکت نف��ت جی انجام 
م��ی داده به ش��رکت ها امر می کرده ک��ه خرید را از ب��ورس انجام 
دهن��د، تم��ام ش��رکت ها به دس��تور خ��ود آق��ای باق��ری خرید 
را انج��ام می دادن��د و گ��وش ب��ه فرم��ان او بودند.  ب��ه گزارش 
می��زان، حمید باق��ری درمن��ی 49 س��اله فرزند محم��د یکی از 
بزرگترین مفس��دان اقتصادی اس��ت که در رس��یدگی های قاطع 
 قوه قضاییه به اعدام محکوم ش��ده اس��ت. اتهام وی شامل افساد

فی االرض از طریق کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف 
سردستگی از شرکت نفت جی به میزان 322 میلیون و 343 هزار و 
336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کالهبرداری از شرکت بیمه 
ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کالهبرداری با ایجاد شبکه 
چند نفری از بانك ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ 41 میلیارد 
و 500 میلیون تومان اس��ت.متهم این پرونده باکمك همدستانش  
در قالب شرکت های ش��ش گانه تحت هدایت و مدیریت مستقیم 
باقری درمنی و با تبانی و مشارکت مدیران وقت شرکت های مربوطه 
و مدیران س��ابق ش��رکت نفت جی با ارائه اسناد مجعول از شرکت 
نفت جی، قیر هایی را با کالهبرداری تحصیل کرده اند. در اظهارات 
مورخ 7 مهر 1394 علیرضا مسلمی در مرجع انتظامی درباره نقش 
آقای حمید باقری درمنی در جریان خرید قیر توس��ط شرکت های 
ش��ش گانه آمده است آقای حمید باقری به عنوان همه کاره و مدیر 
آن شرکت ها و رییس آن مجموعه می باشند ، درمنی به شرکت ها 
با هماهنگی هایی که با مدیران شرکت نفت جی انجام می داده امر 
می کرده که خرید را از بورس انجام دهند، تمام ش��رکت ها و حتی 
شرکت های انیس قائم کوثر و ش��رکت پرشین نام گستر پاسارگاد 
به دستور خود آقای باقری خرید را انجام می دادند و پول هایی که از 
فروش قیر ها حاصل می شد به دستور وی هزینه می شد. همچنین 
در اظهارات امیر ش��یری مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت 
انیس قائم کوثر در ش��عبه بازپرسی درباره نحوه خرید قیر از شرکت 
پاالیش نفت جی قید شده است: »آقای حمید باقری در راس هرم 
بودند، در سال 86 با ایشان آشنا شدم و اولین کارشان این بود که بنده 
را فرستادند در بورس کاال یك قرارداد امضا کردم جهت خرید قیر و 

بعد بنده را فرستادند نفت جی قرارداد داخلی امضا کردم.
مرک��ز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا در 26 دی 1394 در گزارش 
نهایی پرونده ش��رکت پاالیش نفت جی آورده است »در خصوص 
کالهب��رداری و تحصیل قیر از س��وی ش��رکت های ش��ش گانه 
)انیس قائم گس��تر، پرشین نام گستر پاسارگاد، طلوع اقتصاد مازند، 
اعتمادگستر سهیل، معتمدبازرگان قائم و حافظان انرژی شایان( با 
محوریت علیرضا مس��لمی تحقیقات آغاز و پس از تحقیقات انجام 
شده از مدیران شرکت های شش گانه و علیرضا مسلمی و تعدادی 
دیگر از متهمین از جمله مدیران سابق شرکت نفت جی مشخص شد 
جرایم صورت گرفته فراتر از آن چیزی است که ابتدا تصور می شده 
و براساس اظهارات متهمین و همچنین اسناد و مدارک ارائه شده از 
سوی شاکی و اسناد و مدارکی که در تحقیقات و ردیابی های انجام 
شده از سوی این مرکز به دس��ت آمده معلوم شد که جرایم مذکور 
به صورت باندی و س��ازمان یافته صورت گرفته است. این گزارش 
می افزاید: اظهارات و اقاریر متهمین و مطلعین و همچنین اس��ناد 
و م��دارک مضبوط در پرونده حاکی از این اس��ت که متهم اصلی و 
هدایت کننده اعمال مجرمانه شبکه و در واقع سردسته گروه حمید 
باقری درمنی بوده اس��ت وی با استفاده از شرکت هایی که مدیران 
آن ها تحت فرمان وی بوده و با نامبرده مشارکت و همکاری داشته اند 
اقدامات مجرمان��ه را مدیریت می کرده اس��ت  همچنین مدیران 
مرب��وط در اظهارات خود به این امر نیز اعتراف کرده اند با همکاری 
و مش��ارکت و تبانی تعدادی ازمدیران س��ابق نفت جی مبادرت به 
اقدام��ات مجرمانه کرده اند. این گزارش تأکی��د می کند: در پرونده 
حاضر اعمال ارتکابی با همکاری، مشارکت و تبانی تعدادی از افراد 
در قالب تشکیل شبکه و باند به صورت کاماًل هدفمند و سازمان یافته 
تحت هدایت فردی به نام حمید باقری درمنی صورت پذیرفته است.

درمانگاه شبانه روزی 
ندامتگاه قزلحصارافتتاح شد

مدیرکل زندان های استان تهران در ندامتگاه قزلحصار از افتتاح و 
آغاز به کار درمانگاه شبانه روزی این مرکز خبر داد.

مصطفی محبی گفت: پس از ماه ها تالش دست اندرکاران مربوطه 
با هدف کاهش اعزام مددجویان به مراکز درمانی سطح شهر و بهبود 
ارائه خدمات درمانی به مددجویان، درمانگاه شبانه روزی ندامتگاه 
در بخش های پزشکی و پیراپزشکی آماده ارائه فعالیت های مربوطه 
ش��د. وی با بیان اینکه تعداد کثیری از مددجویان به مراکز درمانی 
س��طح شهر اعزام ش��ده اند به تجهیزات و نیروی انسانی مجرب و 
متخصص در درمانگاه ش��بانه روزی ندامتگاه اشاره کرد و از تحت 
پوشش قرار دادن اکثریت مددجویان بیمار  در بخش های مختلف 
چشم پزش��کی، رادیولوژی، فیزیوتراپی، بیمارهای قلب و عروق، 
ایزوالس��یون و تأمین دارو در درمانگاه خبرداد و گفت: آسیب هایی 
جبران ناپذیری  در اعزام مددجویان بیمار به مراکز درمانی س��طح 
شهر و گاه برون استانی از جمله عدم رسیدگی به موقع به لحاظ زمانی 
به بیماران رخ می دهد، که با احداث درمانگاه های شبانه روزی در 
س��طح زندانها مرتفع می گردد. مدیرکل زندان های استان تهران 
بیان کرد: حضور مددجویان با ش��رایط خاص ضربه های روحی به 
ش��خص مددجو و خانواده آنان در مراکز درمانی وارد می کند که در 
صورت درمان مناس��ب در داخل ندامتگاه این مشکل نیز به وجود 

نخواهد آمد.

برخورد جدی با افزایش هیجانی 
قیمت خودرو

رییس سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: مخالف افزایش ضابطه مند 
قیمت خودرو نیستیم اما سازمان تعزیرات براساس وظایف قانونی با 

افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد می کند.
جمال انصاری در جلس��ه کمیس��یون اصل 90 مجلس ش��ورای 
اسالمی که با حضور نمایندگان خودروسازان برگزار شد، اظهارکرد: 
قیمت گذاری خودروها باید به صورت ضابطه مند، منطقی و متعادل 
انجام شود. وی افزود: س��ازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع 
رس��یدگی به تخلفات صنفی است و نقشی در قیمت گذاری خودرو 
ندارد. مخالف افزایش قیمت نیس��تیم اما ای��ن افزایش قیمت باید 
براساس کارشناس��ی تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان باشد. 
به گزارش خبرگزاری ها، انصاری با اش��اره به مبنای قیمت گذاری 
خودرو باالتر و پایین تر از 45 میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار 
و سازمان حمایت، گفت: معتقدیم برای هر کاالیی که در تولید آن 
از دولت ارز دریافت می ش��ود، قیمت گ��ذاری و فروش باید ضابطه 
مند و بر اساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم 
گیری در مورد تخلفات نیز هموار ش��ود. رییس س��ازمان تعزیرات 
حکومتی، خاطرنش��ان کرد: تفکیك قیمت گذاری خودرو برمبنای 
باالتر و پایین تر از 45 میلی��ون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد 
و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال 86 

نیازمند اصالح است.

یادداشت

خبر

دادستان تهران، گفت: اتمام تحقیقات از 
فردی که مدعی تقلب هشت میلیون رأی 

در انتخابات 88 شده است.

عباس جعف��ری دولت آبادی در هفتمین نشس��ت 
دادس��تانی تهران ب��ا مدیران رس��انه ها، با مدیران 
مسئول خبرگزاری ها، به بیان نکاتی پیرامون مبارزه 
با فس��اد پرداخت و اظهارکرد: پس از اینکه مس��اله 
مبارزه با فس��اد در ایران تشدید شد، در تیرماه سال 
جاری شعب ویژه در دادسرای تهران تشکیل شد و 
پنج شعبه بازپرسی و چند ش��عبه دادگاه به این امر 

اختصاص یافته است
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دادسرای عمومی 
و انقالب ته��ران، وی وظایف رس��انه ها در مبارزه 
با فس��اد را به دو بخش مطالبه برای مبارزه با فساد 
و انع��کاس عملکرد این مبارزه تقس��یم ک��رد و با 
بیان برخی مصادیق گف��ت: وقتی متهمان فروش 
موبایل یا ارز در دادگاه ویژه محاکمه ش��دند،  یکی 
از خبرگزاری ها به گون��ه ای موضوع را انعکاس داد 
که گویی افرادی که محاکمه شدند مرتکب جرمی 
نش��ده و در این جریان نقشی نداشتند؛ در حالی که 
محاکمه چنین افرادی کار آسانی نیست و استفاده 
از تعابیری هم چون محاکمه افراد غیرموثر در پرونده 

واردات تلفن همراه، جفا به قوه قضاییه است.
جعفری دولت آبادی افزود: به طور قطع پش��ت سر 
افرادی که در جریان اخالل در بازار تلفن های همراه 
تح��ت تعقیب قضایی قرار گرفت��ه؛ افراد قوی تری 
نیز هستند؛ اما دادس��تانی بر اساس گزارش پلیس، 
نهادهای امنیتی و دستگاه های دولتی اقدام می کند 
و تنزل و تقلیل دادن اهمیت محاکمات متهمان به 

فساد، مناسب نیست.
وی افزود: افرادی که محاکمه شدند، ارزهای دولتی 
را در بازار آزاد فروخته یا با ارز دولتی موبایل خریداری 
کرده و به چندین برابر قیم��ت عرضه کرده اند. لذا 
پسندیده نیست با تعقیب این افراد از سوی دادستانی 
و محاکمه آنان در دادگاه، رس��انه ها نقش آن ها در 

ماجرا را کمرنگ توصیف کنند.
وی در بیان مثال��ی دیگر، پرونده وحید مظلومین را 
مورد اش��اره قرار داد و بیان داشت: تا پیش از اجرای 
حکم اعدام، ای��راد می کردند که چ��را قوه قضاییه 
برخورد نمی کند و این نهاد را به ش��عار دادن متهم 
می کردند؛ وقتی هم که حکم اجرا ش��د، تخریب و 
فضاسازی را آغاز کردند و در رابطه با اتهامات وی و 

حتی در اجرای حکم تشکیك کردند.
وی با طرح این س��ؤال که چرا رسانه های داخلی به 
جای حمای��ت از قوه قضاییه، مطال��ب خالف واقع 
منتش��ر کردند، حرکت مردم در این زمینه را جلوتر 
از رس��انه ها توصیف کرد و گفت: مردم از اقدامات 
دس��تگاه قضایی در زمینه مبارزه با فس��اد تش��کر 
می کنند ولی رصد رس��انه ها  حکای��ت از انعکاس 
انتقادات داش��ت و برخی وکال را نی��ز در این زمینه 

به کار گرفتند.
دادس��تان تهران به نتیجه رس��یدن پرونده شبکه 

مظلومین در خ��الل ماه های تیر تا مهرماه را بیانگر 
ی��ك اق��دام دقیق و فش��رده عنوان ک��رد و گفت: 
دادستانی به دور از هیجانات به این پرونده رسیدگی 
کرد و قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با فساد با 
توجه به ملموس بودن و عملیاتی شدن آن، استجازه 
مقام معظم رهبری، تشکیل شعب ویژه و بر اساس 
مواضع و سیاست های دستگاه قضایی و اتمام حجت 
با اخاللگران اقتصادی، با رسیدگی به پرونده های 

اخیر اقتصادی جلوه گر شد.
جعفری دولت آبادی با اش��اره به اجرای حکم وحید 
مظلومین و محمداسماعیل قاسمی با حضور صدا و 
سیما و انجام تشریفات مذهبی قبل و بعد از اجرای 
حکم، افزود: تردید در چنین حکم مهمی نشان داد 
که رسانه ها هنوز فکر می کنند مبارزه جدی نیست.

وی اف��زود: اخب��ار مرتبط با دس��تگاه قضایی نباید 
به گونه ای انتش��ار یابد که اس��اس مبارزه با فس��اد 

را سست کند .
دادستان تهران پیشگیری از ایجاد ناامیدی در بین 
مردم را به عنوان انتظار دیگ��ر مطرح کرد و گفت: 
رسانه ها و مس��ئوالن حق ندارند مردم را نسبت به 
آینده ناامید کنند. با وجود مشکالت نباید دل  مردمی 
که چهل سال است سخت  ترین مبارزه و سختی ها 
را تحمل می کنند و انقالب اسالمی با حضور آن ها 

ادامه پیدا کرده است را خالی کرد.
جعفری دولت آب��ادی با تاکید بر اینک��ه مطابق با 
قانوِن مطبوعات، رس��انه ها در انتش��ار مطالب آزاد 
هستند، گفت: رسانه ها باید از انتشار مطالب خالف 

واقع پرهیز کنند.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: ظرف چند ماه گذشته 
اخبار متعددی انتشار یافته که مبنا ندارد یا فاقد دلیل 
اس��ت یا با هدف تش��دید اختالفات میان مقامات 
منتش��ر می ش��ود که غالباً منجر به تشکیل پرونده 

قضایی شده است.  
دادس��تان تهران گفت: اخیراً آقایی گفته بود که در 
انتخابات سال 1388، هشت میلیون رأی تقلب شد 
و وقتی دادس��را او را احضار کرد و از او سوال شد  که 

چه مدرکی دارید، به اظهارات زید و عمرو استناد می 
ک��رد. لذا این فرد  تحت تعقیب قرار گرفته و  پرونده 

اتهامی در شرف صدور کیفرخواست است.
 احضار یک بازیگر بـه لحاظ دخالت در 

امور دارویی
دادستان تهران با اشاره به احضار یکی از سلبریتی ها 
به دلیل تبلی��غ یك آمپول گفت: اخی��را خانمی در 
فضای مجازی اقدام به تبلیغ یك آمپول کرده بود در 
حالی که کس��ی حق ندارد در کاری که به او مربوط 

نیست دخالت کند.  
دادس��تان تهران با اشاره به سیاس��ت دادستانی در 
برخورد با اخبار بدون مبنا اظهارکرد: مقامات مسئول 
و افراد، اگر مطالب بدون مبنا بگویند، حتما از آن ها 
دلی��ل می خواهیم؛ چراکه زیر س��ئوال بردن برخی 
مسائل، مردم را دچار تردید کرده و جو بی اعتمادی 
و ناامیدی نسبت به مسئوالن نظام را ترویج می دهد.
جعفری دولت آبادی با تأکید بر مرز ظریف بین انتقاد، 
توهین، روشنگری و تخریب، اظهارکرد: مطبوعات 
در انتقاد و روشنگری آزاد هس��تند، اما در توهین و 

تخریب، قانون مانع آن ها می شود.
وی یکی از مش��کالت فرهنگی و اجتماعی کشور 
را چاپ و انتش��ار کتاب دانست و با اشاره به گزارش 
سرپرست دادس��رای فرهنگ و رسانه در این زمینه 
ک��ه موید کپی کردن کتاب ه��ای پرفروش و چاپ 
کتاب ه��ای ممنوعه و عرضه آن به نحو وس��یع به 
خصوص در میدان انقالب و خیابان های اطراف آن 
بود، از ارایه گزارش هایی در این راس��تا خبر داد و با 
اش��اره به توقیف بیش از 200 هزار جلد کتاب چاپ 
ش��ده پرفروش، این موضوع را بیانگ��ر عدم توجه 

عده ای به مقررات بخش کتاب و چاپ دانست.

 رفع توقیف از قطعات خودرو
دادس��تان تهران در موضوع رف��ع توقیف قطعات 
خودروس��ازان، تصریح کرد: با حمایت معاون اول 
قوه قضاییه و همکاری دادس��تانی تهران دس��تور 
رفع توقیف از هزاران قطعه خودرو که پرونده آن ها 

در شعب ویژه در حال رسیدگی بود صادر شده ولی 
رس��انه ها کم تر به این موضوع پرداخته اند باز هم 
عنوان می شود که خودروس��ازها دچار مشکالتی 
هس��تند. و خودروس��ازان حق ندارند بهانه بیاورند 
و ع��دم انجام تعهدات خود نس��بت به خریداران را 

متوجه قطعه سازان کنند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در کنار کارهای س��لبی، 
اقدام��ات ایجابی مناس��بی انجام داده اس��ت در 
موضوع قطع��ات خودرو، متهم��ان و برخی دیگر 
رسیدگی قضایی را گروگان گرفته بودند و دوست 
نداشتند قطعات آزاد شود. برخی خودروسازان هم 
می خواهند مشکالت را به جاهای دیگر مرتبط کنند 
در حالی که شرکت های خودروسازی که اتومبیل 

پیش فروش کرده اند باید پاسخگو باشند.
جعف��ری دولت آبادی گفت: رس��انه ها باید در این 
بخش روش��نگری کنند چراک��ه اقدامات ایجابی، 
اقدامات تبلیغاتی نیس��ت. به طور مثال در موضوع 
نیش��کر هفت تپه، در ابتدا تاکید ش��د که کارخانه 
راه ان��دازی ش��ود و پ��س از آن به اتهام��ات متهم 
رسیدگی ش��ود در حالی که متهم این پرونده دو ماه 

فراری و پنهان بود.

 مبارزه با فساد تعطیل بردار نیست
وی خاطرنش��ان کرد: مردم باید بدانند که دستگاه 
قضایی حامی فعالیت مراکز اش��تغال و تولید است 

و در عین حال مبارزه با فساد تعطیل بردار نیست.
جعف��ری دولت آب��ادی از رس��انه ها خواس��ت ب��ر 
موضوع��ات مرتب��ط ب��ا مصالح عمومی کش��ور و 
آس��یب های اجتماعی تمرکز کنند و در ادامه گفت: 
طالق، مفاسد اخالقی، اعتیاد، حاشیه نشینی و نظایر 
آن، آسیب هایی است که مقام معظم رهبری بر رفع 
آن ها تأکید فراوان دارن��د. وی با تأکید بر ضرورت 
توجه رس��انه ها بر اقدامات قوه قضایی��ه در زمینه 
حقوق عامه، افزود: رس��انه ها در این زمینه به خوبی 
می توانند ورود کرده و اقدامات دس��تگاه قضایی را 
منعکس کنند. دادستان تهران از رسانه ها خواست 
که در انعکاس مشکالت واقعی کشور از جمله گرانی 

و نظایر آن، با هوشمندی مطالبه گری کنند. 
دادس��تان تهران با اش��اره به اینکه برخ��ی اخبار و 
مطالب منتش��ره در رس��انه ها بوی یاس و ناامیدی 
می دهد، یادآورشد: رس��انه ها باید مطالبات مردم را 
انتش��ار دهند که ای��ن خود نوعی کم��ك مردم  به 

دستگاه قضایی است.
جعفری دولت آبادی با قرائت قسمتی از گزارش یکی 
از رسانه ها مبنی بر این که »پس از سه ماه دادگاه و 
محاکمه، وحید مظلومین معروف به سلطان سکه با 
همدست خود به دار مجازات آویخته شد اما آیا اعدام 
وی می تواند داد مظلومین و محرومین را از مفسدان 
اقتصادی بگیرد«، افزود: بدیهی است اطالع رسانی 

به نحو فوق مبارزه با فساد را سست می کند.
دادس��تان تهران مراجعه مردم به دس��تگاه قضایی 
برای حل و فصل اختالفاتش��ان را ناشی از اعتماد 

آن ها به قوه قضاییه دانست.

خودروسازان حق ندارند بهانه بیاورند
دادستان تهران با اشاره به رفع توقیف قطعات خودرو:

 HEMAYATONLINE. 
IR

معاون حقوقی قوه قضاییه به تشریح وظایف اداره کل امور 
اسـناد و امورمترجمان رسمی پرداخت و گفت: از ابتدای 
تشکیل اداره کل اسناد و امورمترجمان رسمی قوه قضاییه 
در کل کشور حدود ۷۰۰ نفر مترجم رسمی وجود داشت 
که در نتیجه آزمون برگزار شـده در سال ۹۴ تعداد آن به 

یک هزار نفر رسیده است.

 ذبیح اهلل خداییان در گفت وگو با میزان در خصوص حوزه ترجمه رسمی 
به عنوان یکی از عرصه های فعالیت معاونت حقوقی قوه قضاییه با بیان 
اینکه در حال حاضر بیش از یك هزار مترجم رس��می در کشور وجود 
دارد، اظهارکرد: این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چراکه هر 
کس با اهداف مختلف نظیر تجارت، اش��تغال، تحصیل و اقامت قصد 
خروج از کش��ور را داشته باش��د نیاز به ارائه مدارک دارد و این مدارک 
نخست باید به زبان کشور مقصد ترجمه شود تا قابلیت ارائه داشته باشد 
که این ترجمه باید توسط مترجمان رسمی قوه قضاییه انجام شود و به 

تأیید قوه قضاییه و وزارت امور خارجه برسد.

 راه اندازی سامانه سنام با هدف نظارت کارآمد در حوزه 
ترجمه رسمی

 وی با اش��اره به اینکه اگر مترجمی، رسمی نباشد قوه قضاییه ترجمه 
انجام شده توسط وی را تأیید نمی کند، گفت: مترجمان رسمی عالوه 
بر اینکه باید از س��واد و علم کافی و به روز برخوردار باش��ند، باید مورد 
تأیید و گزینش قرار گیرند و بر فعالیت آن ها از سوی قوه قضاییه نظارت 
کارآمد اعمال شود. معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نظر به 
اهمیت و جایگاه حوزه مترجمان رس��می، برای جذب مترجمان اقدام 

به برگزاری آزمون می کنیم؛ آزمونی که مبتنی بر فرآیند های منظم و 
علمی شامل انجام فراخوان، برگزاری آزمون علمی، گزینش و احراز 
صالحیت پذیرفته شدگان است و در نهایت به صدور پروانه مترجمی 
رسمی برای پذیرفته شدگان و احراز صالحیت شده ها از سوی معاونت 

حقوقی ختم می شود. 
خدایی��ان افزود: از ابتدای تش��کیل اداره کل اس��ناد و امور مترجمان 
رسمی قوه قضاییه در کل کش��ور حدود 700 نفر مترجم رسمی وجود 
داش��ت که در نتیجه آزمون برگزار شده در س��ال 94 تعداد آن به هزار 

نفر رسیده است.

وي  در ادام��ه ضم��ن اعالم اینکه در س��ال 1396 ح��دود 693 هزار 
سندرس��می ترجمه شده توس��ط کارشناسان اداره کل اس��ناد و امور 
مترجمان تأیید ش��ده اس��ت، اظهارکرد: در راستای س��اماندهی امور 
مترجمان، تحقق نظارت برخط بر کار مترجمان رس��می، جلوگیری 
از تخلفات احتمالی آن ها و سرعت بخش��ی به ترجمه و تأیید اسناد، در 
سال گذشته سامانه ای تحت عنوان سنام )سامانه نرم افزاری مترجمان 
رسمی( با کمك مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه طراحی و به 
صورت آزمایشی اجرا شد که امیدواریم اجرای آن به زودی در سراسر 

کشور محقق شود.

وجود بیش از هزار مترجم رسمی در کشور
دکتر خداییان عنوان کرد

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 
گفـت: از ابتـدای دی مـاه ۱۳۹۷ تأئیـد 
نهایی اسنادرسمی تنظیم شده در دفاتر 
اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران در 
سیستم الکترونیک اسناد صورت خواهد 
گرفت که این اقدام باعث پیشـگیری از 
خدشـه احتمالی به اعتبار اسـناد رسمی 

خواهد شد.

 احمد تویسرکانی از تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم 
شده در دفاتر اسنادرس��می در سیستم الکترونیك 

اسناد با اثر انگشت از اول دی ماه خبر داد.
وی با اش��اره به اینکه س��ازمان ثبت یك دستگاه 
حاکمیتی است و به موجب ماده 8 قانون مدیریت 
خدمات کشوری، امور ثبتی از جمله امور حاکمیتی 

شناخته شده اس��ت، گفت: سند رس��می به حکم 
قانون از اعتبار و اهمیت باالیی برخوردار است چرا 
که اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی، الزم 
االجراست و ادارات ثبت بدون رسیدگی قضایی و 

حکم دادگاه، مفاد اسناد رسمی را اجرا می کنند.
وی افزود: صدور سندرسمی در دفترخانه از وظایف 
شخص سردفتر است و قانون ثبت اسناد و امالک 
از جمله در مواد 49 الی 57 و مواد 60، 76، 82 و 86 
این قانون و همچنین در قانون دفاتر اسنادرس��می 
تکالیف وس��یعی را در زمینه تنظیم اسناد بر عهده 
سردفتر قرار داده اس��ت. معاون رییس قوه قضاییه 
تأکید کرد: متعاقب تکالیف قانونی جهت اس��تقرار 
سیس��تم های الکترونی��ك، اجرای پ��روژه ثبت 
الکترونیك اس��ناد و اتخاذ ش��یوه مناس��ب جهت 
احراز صح��ت و تمامیت اعتبار اسنادرس��می و در 

ادام��ه تکامل این پ��روژه، به لحاظ پیش��گیری از 
آس��یب های احتمالی موجود در استفاده از توکن و 
امضاء الکترونیك که با س��پردن آن به غیر، اعتبار 
س��ند تنظیمی را مخدوش می نماید، لذا از اول دی 
ماه 97 تأئید نهایی اسنادرس��می تنظیم ش��ده در 
دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران صورت 
خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه 

احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد.

 اجرا در ۷۶۰ دفترخانه سراسـر کشور 
به صورت پایلوت

به گزارش روابط عمومی س��ازمان ثبت اس��ناد و 
امالک کش��ور، وی با اش��اره به اینک��ه این پروژه 
چندین ماه تحت بررس��ی کارشناس��ی بوده و نرم 
افزار الزم تهیه ش��ده اس��ت افزود: حدود یك ماه 

است که پروژه مذکور ابتدا در 40 دفترخانه و در حال 
حاضر در 760 دفترخانه سراس��ر کشور به صورت 
پایلوت در حال اجراست و تا کنون بیش از 80 هزار 
سند در همین سیستم صادر ش��دده است. رییس 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با بیان اینکه 
هم اکنون اکثریت س��ردفتران مهیای انجام کار 
با سیستم جدید هستند و حدود 4 هزار و 500 نفر 
از مجموع 7 هزار و 100 سردفتر کشور با مراجعه 
به ادارات ثبت و ذخیره اثرانگشت آماده استفاده 
از سیستم جدید هس��تند اظهارکرد: خوشبختانه 
تحوالت س��ازمان ثبت مورد تأئید و پش��تیبانی 
ریاس��ت قوه قضایی��ه بوده اس��ت و در خصوص 
پروژه اخیر هم گزارش��ی در جلس��ه مس��ئوالن 
ین طرح  عالی قضایی ارائه و ایش��ان بر اجرای ا

تأکی��د کردن��د.

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:

اسنادرسمی از ابتدای دی ماه با اثرانگشت سردفتران تأیید می شود
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چهره ها

بهره وری آب  را باید ارتقاء دهیم
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی 
اعالم کرد که میزان دقیق سهم بخش 
کشاورزی در مصرف منابع آبی کشور 
چندان مهم نیست و از ۷۰ تا بیش از ۸۰ 
درصد بی��ن دس��تگاه های مختلف 
اختالف نظر وج��ود دارد اما مهم این 
است که در این زمینه با وجود اقدامات 

انجام شده عقب افتادگی داریم و باید بهره وری را ارتقاء دهیم.
وی  اظهار کرد: در زمینه آب دو مسئله مدیریت و مصرف وجود دارد که در زمینه 
مدیریت همه باید تالش کنیم تا از هدر رفت آن جلوگیری کنیم و سفره های 

آب زیرزمینی را بیش از پیش تغذیه و تقویت کنیم.
وی افزود: یکی از مشکالتی که همواره گریباگیر کشور است برداشت بی رویه 
از سفره های آب زیرزمینی بوده و روز به روز تعادل آن بیشتر به هم می خورد 
که در این زمینه تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی از اهداف پیش روست 

و به نظر می رسد که با کمک همه بهره برداران می توان به آن دست یافت.
وزیر جهاد کشاورزی به دیگر جنبه مسئله آب به نام مصرف اشاره کرد و گفت:  
در مسئله مصرف که پس از مدیریت از اهمیت باالیی برخوردار است باید به این 
نکته توجه کنیم که در همه دنیا بخش کشاورزی بیشترین مصرف کننده منابع 
آبی است و به صورت میانگین سهم این بخش حدود ۷۰ درصد است که البته 
در ایران به گفته همکارانم در وزارت جهاد کشاورزی سهم بخش کشاورزی 
از مصرف آب در همین حدود قرار دارد اما کارشناسان وزارت نیرو معتقدند که 

این میزان باالتر از ۸۰ درصد است.
حجتی با بیان این که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در برخی کشورها 
همچون پاکستان باالتر از ۹۵ درصد محاسبه شده است، تاکید کرد:  مسئله 
اساسی این است که چگونه آب را با کمترین هدررفت به مزرعه برسانیم و در 
این زمینه با عقب افتادگی روبرو هستیم و مهمتر از همه این مسائل بهره وری 
آب است که در این زمینه علم و تکنولوژی از اهمیت باالیی برخوردار است 
چرا که برای افزایش بهره وری آب باید به این توجه کنیم که ارزش اقتصادی 
هر گیاه چقدر بوده و اگر آب را صرف آن کنیم چه ارزش��ی پیدا می کند و چه 
محصولی برای ما تولید می شود. بنابراین باید از منظر اقتصاد آب به این مسئله 
توجه کنیم که چه محصوالت��ی را باید در داخل کش��ور تولید کنیم و کدام 

محصوالت را همچون ذرت باید وارد کنیم.
به گفته وزیر جهاد کش��اورزی، راهکاری که در حوزه ارتقاء بهره وری آب به 
آن توجه ویژه ای صورت گرفته است توسعه کشت گلخانه ای بوده که طی 
سال های اخیر به سرعت در حال رشد و توسعه است و می تواند در حوزه ارتقاء 
بهره وری آب تاثیر فوق العاده ای داشته باشد چرا که به عنوان مثال در تولید 

برخی محصوالت جالیزی می تواند تا ۱۰ برابر تولید را ارتقاء دهد.

کارمندان و کارگران بخش خصوصی تا 
پایان سال بسته حمایتی دریافت می کنند
عزت اهلل یوسفیان مال، عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه ومحاس��بات مجلس 
می گوید دولت نمی توانس��ت بسته 
حمایتی همه نیازمندان را در یک نوبت 
پرداخت کند، اما تالش دارد این بسته 
را تا پایان س��ال به همه کس��انی که 
حقوق کمتر از ۳ میلیون دارند پرداخت 
کند. وی  با اشاره به اینکه بسته حمایتی به کارگران داده شده اما این بسته شامل 
حال کارگران بخش خصوصی نشده است، اظهار داشت:  بسته حمایتی شامل 
خیلی از گروه ها و اقشار آسیب پذیر جامعه نشده است که باید این اتفاق بیفتد، 
دولت نیز به دنبال آن است که بسته حمایتی را به سایر نیازمندان تسری دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس بیان داشت: از آنجایی که 
بسته حمایتی شامل حال تعداد زیادی از افراد جامعه می شد، امکان این نبود 
تا یک جا بس��ته بین تمام اقشار نیازمند توزیع شود، دولت به دنبال این است 
برنامه ریزی داشته باشد تا این بسته ها به دست کارگران بخش خصوصی، 

نیازمندان و افرادی که درآمدهای پایین دارند، برسد.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسالمی در خصوص نحوه شناسایی 
افراد نیازمند جامعه، گفت:  به هر حال افرادی که یارانه دریافت می کنند قابل 
شناسایی هستند، این افراد پرونده دارند و میزان حقوق دریافتی شان مشخص 
است، از سوی دیگر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نیز درآمدهای پایین 
را شناسایی کرده اند و با این مکانیزم می توان بسته حمایتی را به تمام اقشار 
نیازمند رس��اند. وی با بیان اینکه بس��ته حمایتی کارمندان در مرحله بعدی 
پرداخت می شود، عنوان کرد: قرار است به استانداری ها این اختیار داده شود 
تا یارانه نقدی ثروتمندان را حذف کنند، با صدور این مجوز، اعتبار الزم برای 

تهیه بسته حمایتی فراهم می شود و توزیع آن ادامه دار خواهد بود.
یوسفیان مال بیان داشت: زمان مرحله دوم توزیع بسته حمایتی مشخص نیست 
اما دولت اصرار دارد تا پایان سال بسته حمایتی به کارمندان، کارگران بخش 

خصوصی و نیازمندان پرداخت می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: در حال حاضر 
دولت در حال برنامه ریزی برای تهیه و توزیع بسته حمایتی بین سایر اقشار 
آسیب پذیر جامعه است، اما همچنان مشخص نیست چه زمانی مرحله دوم 

توزیع بسته حمایتی صورت می گیرد.

برنامه ریزی برای استفاده از آب دریا
رضا اردکانیان، وزیر نیرو با بیان اینکه 
این وزارتخانه برنامه  ای برای استفاده 
از منابع آب دریا برای مصارف ش��رب 
دارد، گفت: با همکاری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری در حال 
بررسی امکان استفاده از آبهای ژرف در 
کشور هستیم. وی  اظهار کرد:  بودجه 
سال آینده هرچقدر واقعی تر باشد احتمال تحقق آن نیز بیشتر است. البته وزارت 
نیرو فقط به بودجه دولتی وابسته نیست و این وزارتخانه از محل فروش آب و 
برق دارای منابعی داخلی است. وی افزود: از دولت درخواست کرده ایم که منابع 
داخلی این وزارتخانه همانند گذش��ته در اختیار ما باشد تا برنامه های خود را 
بتوانیم اجرایی کنیم؛ این خواسته شنیده شده و ما انتظار داریم که بتوانیم برنامه 
ویژه ای برای تابستان سال ۹۸ که مدیریت اوج بار برق و همچنین تأمین آب 
شرب با اولویت باال را دارد عملیاتی کنیم. وزیر نیرو ادامه داد: در حال حاضر 
همچنین 4۰ پروژه آب ش��یرین کن در سطح کشور فعال است و پروژه های 
دیگری نیز در اس��تانهای شمالی و جنوبی کشور تعریف شده که با در اختیار 

داشتن منابع درآمدی این وزارتخانه می توانیم برای آنها برنامه ریزی کنیم.
اردکانیان تصریح کرد: از سیاستهای این وزارتخانه استفاده حداکثری از منابع 
آب دریا برای مصارف شرب است؛ همچنین برنامه دولت درباره پروژه های 
آب ژرف همکاری نزدیک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
وی گفت: در این ارتباط درباره چاه سیستان قرار شده پس از انجام تحقیقات 
کامل نتایج پروژه در ابعاد کمی، کیفی ، اقتص��ادی و فنی تعیین و درباره آن 

تصمیم گیر شود البته هنوز در مرحله مطالعه و تحقیق است.

  اقتصادی  

عل��ی الریجانی، ریی��س مجلس روز دوش��نبه 
در هفتمی��ن همایش نقش پژوه��ش در فرآیند 
قانون گذاری به موضوع اصالح الیحه بودجه ۹۸ 
توسط دولت اشاره کرد و گفت:  »این اصالحات 
مبتنی بر کاهش هزینه ها و قطع وابستگی به نفت 
اس��ت.« وی از هزینه های مازاد در این شرایط 
تح��ت عنوان مس��تحبات نام ب��رد و گفت: »در 
شرایطی که با محدودیت درآمدهای نفتی رو به رو 
هستیم ضروری است تا اولویت با واجبات باشد.«
ع��ادل آذر، ریی��س دی��وان محاس��بات نیز روز 
گذش��ته با ارائه  گزارش��ی از عملکرد بودجه ۹۷ 
اظهار داش��ت: »کمیته ای در دیوان محاسبات 
با مش��ارکت مرکز پژوهش ها، سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت اقتصاد ش��کل گرفت و گزارشی 
در مورد نحوه بودجه ۹۷ تدوین کرد؛ ماحصل این 
گزارش در کمیته آسیب شناس��ی بودجه تحت 
عنوان اقتضائات و الزامات بودجه ۹۸ ارائه شد.«

وی با بی��ان اینکه بودجه ۹۸ در ش��رایط تحریم 
تدوین می شود، گفت: »شوک اقتصادی و ارزی 
که س��ال ۹۰ اتفاق افتاد. رشد اقتصادی کشور را 
به منفی ۷.4 درصد کاهش داد. در شرایط جدید 
شوک ارزی تاثیر خود را در کاهش رشد اقتصادی 
در س��ال های ۹۷ و ۹۸ خواهد گذاشت.« عادل 
آذر با انتقاد از افزایش نرخ رش��د نقدینگی، گفت: 
»نرخ نقدینگی  به شدت افزایش یافته و به ۳۸.۸ 

درصد رسیده است.«
وی اظهار داش��ت: »درآمدهای نفتی در هشت 

ماهه سال ۹۷، ۱۲۵ درصد درآمدهای مالیاتی ۷۵ 
درصد و درآمدهای ناش��ی از انتشار اوراق مالی و 
اس��المی ۸۶ درصد محقق شده که البته بخشی 
از این درآمدها از بانک مرکزی اس��تقراض شده 
است.« رییس دیوان محاس��بات اظهار داشت: 
»هزینه های جاری در هشت ماهه سال ۹۷، ۸۸ 
درصد و اعتبارات بودجه عمرانی حدود ۳۰ درصد 

محقق شده است.« 

   ل�زوم کاه�ش وابس�تگی ب�ه نفت و 
افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی

معافیت ه��ای مالیات��ی و گمرکی و س��هم کم 
مالیات در منابع دول��ت از چالش های بودجه در 
کشور است و این مساله مورد تاکید کارشناسان 
است. به گفته آنها در شرایط فعلی بهترین راهکار 
موجود که هم می تواند منجر به کاهش شکاف 
طبقاتی ش��ود و هم اینکه درآمده��ای دولت را 
افزایش دهد افزایش پایه های مالیاتی و شناسایی 
ثروتمندان اس��ت. به گفته آنها این اقدام بهترین 
جایگزین درآمدهای نفتی اس��ت. رییس دیوان 
محاسبات در این خصوص اظهارداشت: »قوانین 
و احکامی در بودج��ه و خارج از بودجه وجود دارد 
که معافیت های مالیاتی را به شدت افزایش داده 
اس��ت. معافیت ه��ای مالیات��ی در بودجه حدود 
4۶ ه��زار و ۸۰۰ میلیارد تومان اس��ت.« وی از 
نمایندگان خواس��ت در تدوین بودجه به معافیت 
های مالیاتی و گمرکی توج��ه کنند. عادل آذر با 

انتقاد از افزایش انتش��ار اوراق مالی و اسالمی در 
بودجه های س��نواتی گفت: »شرکت ها فروخته 

شده و خرج اعتبارات هزینه ای شده است.«

   افزای�ش اتکای بودجه به درآمدهای 
واقعی

درج درآمده��ای غیر قابل تحقق در بودجه های 
س��نواتی یکی دیگ��ر از چالش ه��ای بودجه در 
کشور اس��ت.  عادل آذر با انتقاد این مساله گفت: 
»معمواًل پ��س از اینکه الیحه بودجه به مجلس 
ارائه می ش��ود، هزینه هایی تراشیده می شود که 
منابعی برای آن وجود ندارد. در س��ال ۹۰ هشت 
ردیف درآمدی فاقد تحقق در بودجه وجود داشت، 
در سال ۹۶ بیست و یک ردیف درآمدی در بودجه 

وجود داشت که درآمدهای آن محقق نشد.«
وی  با تاکید بر لزوم بررس��ی دارایی های دولت، 
گفت: »منابع قابل اتکای��ی در میان دارایی های 
دول��ت وج��ود دارد که م��ی تواند مبن��ای حل 
مشکالت اشتغال و تولید شود. یک میلیون و ۸۸۷ 
هزار میلیارد تومان دارایی های ثبت شده دولت 
اس��ت که دوس��تان معتقدند این رقم ۲۵ درصد 

دارایی های دولت است.«
رییس دیوان محاس��بات اظهارداشت: »اگر این 
دارایی ها احصاء شود پشتوانه گران سنگی برای 
بودجه کش��ور خواهد بود و برای حل مشکالت 
بودج��ه ای دیگر نیازی به برداش��ت از صندوق 

توسعه ملی نیست.«

کارشناس��ان می گویند ساماندهی معافیت های 
گمرکی و مالیاتی، پیش بین��ی ضمانت اجرایی 
در خصوص دس��تگاه هایی که از ارائه اطالعات 
مالیاتی خودداری می کنن��د، تدوین نظام جامع 
مالیاتی، اس��تفاده از دارایی های دولت به عنوان 
پشتوانه صکوک، رعایت سقف برای انتشار اوراق 
مشارکت از راه حل های مهم برای حل مشکالت 
بودجه اس��ت. آنه��ا معتقدند  بای��د ردیف های 
درآمدی که طی ۵ سال اخیر درآمدی نداشته اند، 
از بودجه حذف ش��وند. گزارش ها نشان می دهد 
در سال ۹۸، ۲۶ هزار میلیارد تومان ردیف درآمدی 
که تا کنون تحقق نیافته است و حذف آن در بودجه 

از الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی است.
محمد صادق الحس��ینی، کارش��ناس اقتصادی 
در این خصوص با  اش��اره ب��ه ضرورت مدیریت 
بهینه دارایی ه��ای دولت  گف��ت:  »اگر دارایی 
ها خوب مدیریت ش��وند ش��اهد کسری بودجه 

نخواهیم بود.«

    ضرورت توجه به هزینه های عمرانی
اولویت دادن هزینه ه��ای جاری به هزینه های 
عمرانی از چالش های بودجه در کشور بوده است. 
بودجه عمرانی در کش��ور همواره از ردیف های 
مظلوم در بودجه بوده اس��ت و این مساله هزینه 

های دولت را چند برابر می کند. 
عادل آذر  در این خص��وص گفت: »هزینه های 
جاری به ش��دت رو به افزایش است و اعتبارات 
عمرانی ثابت مانده است، این در حالی است که با 
توجه به تورم، هزینه پروژه های عمرانی به شدت 
افزایش یافته است و در س��ال ۹۶ هزینه اجرای 
پروژه های عمرانی نزدیک ب��ه ۶ برابر افزایش 

یافته است.«

    لزوم بازنگری در تخصیص یارانه ها
یک��ی از اساس��ی تری��ن اصالح��ات مربوط به 
»یارانه ه��ای پنهان ان��رژی« می ش��ود. یارانه 
های پنهان ان��رژی بین ۶۰ ت��ا ۸۰ میلیارد دالر 
است؛ این رقم ۲ برابر کل بودجه دولت می شود. 
رییس دیوان محاس��بات  در این خصوص گفت: 
»در اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها قرار بود 
قیمت حامل های انرژی واقعی ش��ود اما در سال 
۹۶ مجلس ۱4 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه 
به پرداخت یارانه های نقدی اختصاص داد.« وی 
اظهارداشت: »در حال حاضر دولت ۸۷ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان یارانه پنهان حامل های انرژی و 4۸ 
هزار میلیارد تومان هم یارانه نقدی می پردازد.« 
صادق الحسینی، نیز با اشاره به ضرورت اصالح 
یارانه انرژی در بودجه گف��ت: »هدر دادن منابع 
کش��ور در قالب یارانه های پنهان منجر به بروز 

مشکالت بزرگ می شود.«
کارشناسان می  گویند مهم ترین سیاست های 
بودجه ۹۸، تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری، 
ثبات سازی اقتصاد کالن و بهبود فضای کسب 
و کار، تامی��ن عدال��ت اجتماع��ی و بهبود توزیع 
عادالنه درآمدها، مدیریت کسری تراز عملیاتی، 
بهبود تراز دارایی های سرمایه ای و بهبود تعادل 
های منطقه ای-استانی است و ضروی است تا 
این مسائل توسط نمایندگان مجلس در بودجه۹۸ 

چکش کاری  شود. 

»حمایت« بررسی کرد

الزامات بودجه 98
اخبار کوتاه

افزایش قیمت بلیت قطار 
به سال آینده موکول شد

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: تغییر قیمت بلیت قطارهای مسافری 
هم اکنون در کارگروه هایی تخصصی در حال بررس��ی است و پس 
از بررس��ی های الزم در هیات دولت و بودجه سال آینده، پیش بینی 
می ش��ود. محمد اس��المی افزود: باید بین هزینه ه��ا و درآمدهای 
شرکت های ریلی تناسبی مناسب به وجود آید؛ در این راستا، دولت 
در نظر دارد کسب و کار و اقتصاد شرکت های حمل و نقل ریلی را بر 
اس��اس سیاست های کلی نظام متناسب کند. وزیر راه و شهرسازی 
با تاکید بر اینکه سهم شبکه ریلی کشور باید در حمل و نقل بار بیش 
از پیش ارتقا یابد، گفت: امس��ال سهم ش��بکه ریلی در حمل بار به 
حدود ۵۰ میلیون تن می رس��د و تالش می کنیم در سال های آینده 
این میزان به حدود ۱۰۰ میلیون تن افزایش دهیم. اس��المی اظهار 
داشت: زیرساخت های مناسبی در حوزه ریلی ایجاد شده که در این 
بخش می توان به اتصال مراکز بار به شبکه ریلی – به عنوان یکی 
از مهمترین اولویت های دولت و ش��رکت راه آهن در توسعه صنعت 

حمل و نقل ریلی – اشاره کرد.
وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد: یکی از مهمترین اولویت های ما 
در صنعت حمل و نقل ریلی رونق کسب و کار تا بتوانیم با استفاده از 
بسترهای قانونی و منابع مالی مورد نیاز، تولید واگن و لوکوموتیوهای 

مورد نیاز شرکت ها را در داخل کشور فراهم کنیم.

احتمال توقف فعالیت 
دو تولید کننده پفک 

س��خنگوی س��ازمان غذا و دارو از احتمال تعطیلی موق��ت یا دائم 
برخی خطوط تولی��د دو برند معروف پفک ک��ه از ذرت دام در تولید 

محصوالت شان استفاده کرده اند، خبر داد.
کیانوش جهانپور ، در این باره گفت: طبق مقررات، در تامین خوراک 
دام که ذرت نیز از جمله آنهاست، از منابع ارز دولتی ترجیحی استفاده 
می ش��ود، اما به ذرتی که برای محصوالت اسنک پف کرده و سایر 
صنایع غذایی استفاده می شود، ارز س��امانه نیما تعلق می گیرد که 
قیمت آن حدود دو برابر ارز دولتی اس��ت. بحثی ک��ه درباره این دو 
برند اسنک پف کرده مطرح اس��ت، در درجه اول این است که از ارز 
دولتی برای واردات این ذرت استفاده شده ولی در جایی دیگر به کار 

گرفته شده است. 
وی افزود: قاعدتا بحث چگونگی تامین و نوع ارز به کار گرفته شده و 
سایر قضایای آن، در حوزه ماموریت سازمان غذا و دارو نیست و این 
نگاه مربوط به حوزه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن 
و تجارت و بانک مرکزی است. س��ازمان غذا و دارو از نگاه ایمنی و 
سالمت به موضوع نگاه می کند، بر این اساس حتی اگر ذرت استفاده 
ش��ده در صنایع غذایی با ذرت خوراک دام از نظر آنالیز، یکسان هم 
باشد، اما وقتی ذرتی با برچس��ب خوراک دام وارد می شود، پذیرفته 

نیست که شرکتی آن را در مسیر دیگری استفاده کند. 
سخنگوی س��ازمان غذا و دارو تاکید کرد: عملکردهای این چنینی 
خالف صداقت و ادعای اولیه است و وقتی ماده اولیه ای وارد می شود 
که قید ش��ده صرفا برای خوراک دام است، قاعدتا نباید در مسیری 
غیر از آن به کار گرفته شود و سازمان غذا و دارو، قطعا با این موضوع 

برخورد خواهد کرد. 
وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداش��ت و س��ازمان غذا و دارو متولی 
سالمت جامعه هستند و در بحث سالمت اغماضی نخواهیم داشت، 
افزود: به هر حال موضوع رعای��ت صداقت و Claim تولیدکننده 
است و ادعای یک ش��رکت باید در تمام زنجیره از تامین مواد اولیه 
تا س��ایر مراحل تولید و توزیع، لحاظ شود. بنابراین مجددا تاکید می 
کنیم که حتی اگر اس��پک ذرت هایی که برای فرآورده های غذایی 
انسانی استفاده می شود، از نظر ایمنی و سالمت تفاوتی با خوراک دام 
نداشته باشد، سازمان به عنوان یک اصل کلی، با این موضوع بعنوان 
یک امر خالف ادعا و اظهار اولیه، قطعا برخورد قانونی خواهد داشت؛ 
چراکه خالف رویه هایی اس��ت که باید در تمام حلقه های زنجیره 

تولید لحاظ شود. 
جهانپور مبنی بر اینکه این تخلف برای سازمان محرز شده یا همچنان 
در حال بررسی است، گفت: بررسی ها حاکی از آن است که حداقل 
دو شرکت این تخلف را داشته اند و موضوع هم از جنبه علمی و فنی 
و هم از جنبه رعایت مقررات پایبند بودن به اصول اولیه، در دس��ت 
بررس��ی های تکمیلی و اقدام است و قطعا هر شرکتی که این اتفاق 
را رقم زده باشد، مدیرعامل و مسوول فنی اش پاسخگو خواهند بود 
و حتی ممکن است به تشخیص مراجع ذیصالح و حسب مقررات، 

منجر به تعطیلی موقت یا دائم برخی از خطوط تولید هم شود.

بورس همچنان قرمزپوش است
ش��یمیایی ها و نفتی ها روز گذش��ته بیش��ترین تاثیر را در نوس��ان 
شاخص های بازار سرمایه داشتند. در کنار این دو گروه، خودرویی ها با 
کاهش قیمت مواجه شدند اما برخی از نمادها در گروه معدنی  و فلزی  
در کفه مقابل قرار گرفتند. روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران ۶۰۳ واح��د افت کرد و به رقم ۱۵۹ هزار و 
۱4۶ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با ۲۱۶ واحد افت 
تا رقم ۲۶ هزار و ۹۶۲ پایین رفت. شاخص آزاد شناور نیز با ۶۲۰ واحد 
کاهش عدد ۱۷۰ هزار و ۵۸۱ واحدی را تجربه کرد. همچنین شاخص 
ب��ازار اول و ب��ازار دوم هر یک به ترتی��ب ۲۶۹ و ۲۰4۸ واحد کاهش 
یافت. روز گذشته نماد سه شرکت پاالیشی و سه شرکت پتروشیمی 
بیشترین تاثیر کاهنده را روی نوسانات شاخص بازار داشتند؛ به طوری 
که دو گروه محصوالت شیمیایی و فرآورده های نفتی دست به دست 
یکدیگر دادند تا روند حرکت نماگرهای بازار همچنان کاهشی باشند. 
پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت تهران، پاالیش نفت بندرعباس، 
پتروشیمی مبین، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی پارس 
این ش��ش نماد ذکر شده هستند که هر یک از ۵۸ تا ۸۳ واحد در روند 
نوسانات شاخصی کل تاثیر داشتند. اما برخالف روز گذشته برخی از 
نمادها در گروه فلزی و معدنی در کنار بانکی ها سعی کردند شاخص 
کل را تقوی��ت کنند. از جمله این نمادها می ت��وان به بانک صادرات، 
بانک تجارت، سرمایه  گذاری امید، فوالد خوزستان و معدنی و صنعتی 
گل گهر نام برد. نماد هر یک از شرکت های یاد شده از ۲۲ تا ۵۲ واحد 

تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار سرمایه داشتند.

نحوه دریافت کارت های سوخت  
برگشت خورده اعالم شد

نح��وه دریافت کارت های س��وخت  برگش��ت خ��ورده خودروها و 
موتورسیکلت های شماره گذاری شده در سال های ۹۳ تا ۹۷ اعالم 
شد. با توجه به هماهنگی انجام شده با شرکت ملی پست ایران، مالکان 
خودرو و موتورسیکلت های شماره گذاری شده در بازه زمانی سال های 
۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ که پیش از این کارت هوش��مند سوخت آنها توسط 
شرکت پست توزیع شده و برگشت خورده است، می توانند از سه شنبه، 
WWW. ۲۷ آذرماه  به سایت اینترنتی شرکت ملی پست به نشانی

POST.IR مراجعه کنند و با درج شماره VIN خودرو در بخش 
پیگیری کارت سوخت در سامانه »پیگیری مرسوالت سازمانی« از 

نحوه دریافت کارت سوخت خود مطلع شوند.
در این اطالعیه تاکید شده است که مالکان این خودروها نیاز به ثبت 
نام برای کارت سوخت المثنی ندارند و کارت سوخت آنها در اسرع وقت 

از طریق شرکت ملی پست برای آنها ارسال خواهد شد.

همزمان با نزدیک ش�دن به موعد تحویل بودجه 98 توس�ط رئیس جمهوری به مجلس، موضوع دخل و خرج 
گروه

دولت در سال آینده و  الزامات آن مورد توجه قرار گرفته است.  در حال حاضر »وابستگی  به نفت«، »حجم باالی اقتصادی
معافی�ت های مالیاتی و گمرکی«، »اتکای بودجه به درآمدهای غیرواقعی« و »عدم وجود اطالعات از س�رمایه 
های دولتی« از آسیب های جدی بودجه در کشور است و انتظار می رود تا این روند به تدریج در بودجه سال 98 
و سال های آینده اصالح شود.  این چالش ها ناهمخوانی درآمدها و هزینه ها را به همراه داشته است و اصالح آن نیازمند اصالح 
نگرش به بودجه و همکاری همه دستگاه هاست. رییس دیوان محاسبات روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، 
گزارشی در مورد عملکرد هشت ماه نخست بودجه 9۷ ارائه کرد. بر اساس اظهارات عادل آذر سهم نفت در منابع عمومی دولت 
به حدود ۴۳ درصد افزایش یافته اس�ت این در حالی اس�ت که بر اساس اسناد باالدستی سهم درآمدهای نفتی در بودجه باید 
به 2۶ درصد کاهش یابد. همچنین سهم تحقق درآمدهای مالیاتی دراین مدت ۳۳ درصد بوده که فاصله 12 درصدی را نشان 
می دهد. بر این اس�اس توصیه کارشناسان با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت در سال آینده کاهش هزینه های 

جاری دولت، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و توجه به اشتغال آفرینی و رشد اقتصادی در سال آینده است. 

 HEMAYATONLINE. 
IR

بازارفناوری اطالعات

کمیته رجیستری به دنبال راه حل 
احیای گوشی های خاموش

وزیر ارتباطات گفت: »پس از اتفاقات ارزی ش��رایطی پیش آمده که برخی مردم می خواهند از گوشی های 
قدیمی و خاموش خود دوباره استفاده کنند که چون رجیستر نشده اند امکان پذیر نیست و کمیته رجیستری 

در حال یافتن راه حلی برای این نیاز است.«
محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه سمپوزیوم مخابرات در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی گوشی های 
تلفن همراه در گذش��ته فعال بوده اند که به دلیل اس��تفاده نش��دن در مدت طوالنی، پ��س از اجرای طرح 
رجیستری قابل استفاده نیستند اما مردم درخواست استفاده از آنها را دارند، آیا امکانی برای استفاده مجدد 
از این گوشی ها فراهم اس��ت؟ گفت: »پیش از اجرای سراسری طرح رجیس��تری در یک دوره سه ماه به 
 صورت آزمایشی به تمام دارندگان گوش��ی تلفن همراه در کشور مهلت داده شد که هر گوشی که دارند را

 فعال کنند.«
جهرمی گفت: »در حال حاضر سیستم رجیستری با اتصال شماره تلفن و شماره سریال گوشی کار می کند 
و اگر قرار باش��د هر گوشی که سابق فعال بوده دوباره فعال ش��ود، زمینه سوء استفاده افرادی که همیشه به 
دنبال  سوء استفاده هستند فراهم می شود. با توجه به این نیاز، این موضوع در کمیته فنی رجیستری در حال 

بررسی است تا راه حلی برای آن پیدا شود.«
وی همچنین گفت: »وقتی مسیر اصلی واردات گوشی به درستی کار نمی کند به متوقف شدن ثبت گوشی 
رجیستری انتقاداتی وارد شده است، اما راه حل باز کردن مسیر مسافری نیست و همه باید مسئولیت واقعی 

خود را انجام دهند زیرا مسیر کاالی مسافری نباید راه دور زدن مسیر اصلی واردات باشد.«

روند کاهشی نرخ ارز
ادامه یافت

نرخ دالر روند کاهشی خود را روز گذشته نیز ادامه داد. دالر در معامالت روز گذشته در صرافی ها به ۹ هزار 
و ۸۰۰ تومان رس��ید. نرخ خرید دالر در بانک ها بازهم کاهش یافت و به زیر ۹۹۰۰ تومان رسید. بانک ها 
روز گذشته )۲۷ آذر( نرخ خرید دالر را ۵۰ تومان کاهش دادند و تا ساعت ۱۳ روز گذشته هر دالر آمریکا را 
۹۸۵۰ تومان خریدند. روز گذشته بانک ها هر دالر آمریکا را در سیستم بانکی خود به قیمت ۹۹4۰ تومان 
فروختند و این در حالی اس��ت که روز گذش��ته نرخ فروش دالر در صرافی ملی ۹۹4۰ تومان و خرید آن 
۹۹۲۰ تومان اعالم شده است. همچنین نرخ خرید یورو نیز نسبت به روز گذشته کاهشی بوده و ۱۱هزار 
و ۱۷۶ تومان اس��ت، چراکه روز گذش��ته هر دالر در بانک ها به قیمت ۹۹۰۰ تومان و هر یورو ۱۱هزار و 
۱۹۷ تومان خریداری می شد. روز گذشته قیمت خرید پوند نیز در بانک ها ۱۲ هزار و 4۳4 تومان است که 

نسبت به روز گذشته با کاهش همراه بوده است.
همچنین بر اس��اس اعالم صرافی ها، نرخ فروش لیر روز گذش��ته در بازار غیر رسمی ۲۰۱۰ تومان، نرخ 

فروش درهم ۲۷۵۰ تومان و نرخ فروش پوند نیز ۱۲ هزار و ۸۱۰ تومان است.
بر اساس این گزارش، نرخ ارز روز گذشته در بازار آزاد نیز اندکی با کاهش همراه بوده است. از سوی دیگر 
بانک ها در صورت کامل بودن مدارک مس��افران، برای کش��ورهای همسایه و مشترک المنافع تا سقف 
۵۰۰ یورو و برای سایر کشورها تا سقف ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی به آن ها می فروشند که بر اساس اعالم 
بانک ها، روز گذش��ته هر یورو مسافرتی ۱۱ هزار و ۲۷۸ تومان قیمت دارد که این رقم با احتساب کارمزد 

به حدود ۱۱ هزار و ۶4۰ تومان می رسد.

به دنبال رکود تورمی بازار مس�کن ش�هر تهران، پیش بینی 
کارشناسان این است که تا سه چهار ماه آینده این وضعیت 

به شهرستان ها نیز سرایت کند.

آم��ار اتحادیه امالک می گوید معامالت در ته��ران طی ۱۸ روز آذرماه 
۶۰ درصد نس��بت به ماه مشابه سال گذشته افت کرده اما در کل کشور 
وضعیت تا حدودی بهتر است و خرید و فروش مسکن ۱۵ درصد کاهش 
نشان می دهد. با این وجود کارشناسان معتقدند با توجه به پیشرو بودن 
ش��هر تهران در معادالت بازار مسکن، کسادی خرید و فروش ملک در 

پایتخت تا ماه های آینده به کل کشور تسری پیدا می کند.
در این خصوص منصور طاقه ای، رییس انجمن انبوه سازان کرمانشاه با 
اشاره به رکود تورمی مسکن در تهران گف: »به طور معمول این اوضاع 

و شرایط با تاخیر سه تا چهار ماهه به استان ها می رسد.«
وی به تاثیر س��ه تا چهار برابر شدن رش��د قیمت مصالح ساختمانی بر 
هزینه های تولید اشاره و تصریح کرد: »در استان کرمانشاه هم اکنون 
۸۰ درصد انبوه سازان به دلیل اینکه ساخت و ساز توجیه اقتصادی ندارد، 

پروژه های خود را متوقف و کار را خوابانده اند.«

در شرایطی که پس از افزایش نرخ دالر، قیمت مصالح ساختمانی رشد 
چشمگیری داش��ته، آمارهای اعالم شده از مرکز آمار حاکی از افزایش 
۳۱,۶ درصدی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر 
ش��ده برای احداث س��اختمان توسط ش��هرداری تهران در فصل بهار 
امسال نسبت به فصل بهار پارسال است. البته این احتمال که به دلیل 
رشد قیمت نهاده های ساختمانی، س��اخت و ساز در تهران نیز کاهش 
پیدا کند وجود دارد. اما با توجه به کاهش ۵4 درصدی معامالت، احتماال 
نیم��ی از واحدهای آماده تولید به 4۹۰ هزار واحد خالی اس��تان تهران 

افزوده خواهد شد. 
هم چنین اغلب مصالح ساختمانی با رشد قیمت مواجه شده که می تواند 
به فاصله ی زمانی، اثر منفی در تولید و عرضه مسکن بگذارد. طبق آمار 
در شش  ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ گروه لوله و پروفیل های فوالدی از ۲۶ 
تا ۱۵۱ درصد، گروه میلگرد از ۹۸ درصد تا ۱4۶  درصد، گروه ورق های 
گالوانیزه از ۵4 تا ۹۳ درصد و گروه س��نگ های تخت پالک از ۷ تا ۵۶ 
درصد افزایش قیمت داشته اند. رشد عجیب و غریب مصالح ساختمانی 
در حالی رقم خورده که عمده این مصالح در داخل کشور تولید می شود و 

نمی تواند تاثیرپذیری چندانی از جهش نرخ ارز داشته باشد.

فرش��ید پورحاجت،  دبیر کانون انبوه س��ازان  گفت: »حمایت دولت از 
بخش مسکن با کاهش قیمت زمین و کاهش عوارض دولتی دریافتی 
از طرح های انبوه سازی و حل هزینه های سنگین بیمه کارگری ممکن 
می شود.« هم چنین سعید ساعی شاهی، دبیر انجمن صنفی انبوه سازان 
مسکن استان یزد، رکود مسکن با وجود نیاز مردم را حاصل کاهش قدرت 
خرید آنان دانست و از اعطای تسهیالت صندوق یکم بانک مسکن به 

عنوان فرصتی برای رونق انبوه سازی نام برد.
وی کاهش بهای زمین و پایین آوردن هزینه های ساخت با استفاده از 
فناوری های نوین را گره گشای رکود مسکن خواند و خواستار همکاری 

همه جانبه دستگاه ها در جهت کاهش هزینه های تولید مسکن شد.
بر اس��اس آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در آبان 
۱۳۹۷، متوس��ط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در 
ش��هر تهران به ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رس��یده که نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۹۱.۵ درصد افزایش نش��ان می دهد. همچنین تعداد 
معامالت انجام شده طی این ماه ۶۹۰۰ فقره بود که نسبت به آبان ماه 
سال گذش��ته کاهش ۵۳.۶ درصدی و نسبت به ماه گذشته نیز کاهش 

۲۶.۷ درصدی را نشان می دهد.

سرایت موج رکود مسکن به شهرستان ها
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زمان برگزاری مزایده:1397/10/25 ؛ نوبت مزایده:نوبت اول؛ محل برگزاری مزایده:اتاق اجرای احکام مدنی گناباد؛ به موجب اجراییه صادره 
از س�وی ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد در پرونده کالس�ه 950356 اجرایی محکوم علیهم آقایان:1- علی رحمانی پور 2- جواد 
پورعباس 3- سعیدامیدوار و 4- رضا محمودی به پرداخت مبلغ 758/498/552 ریال در حق موسسه اعتباری ثامن ومبلغ 37/924/927 
ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت محکوم می باش�ند که بابت محکوم به پرونده نس�بت به توقیف شش دانگ یک باب زیرزمین 
تجاری به شماره پالک ثبتی 10517 فرعی از 9107 فرعی از 1 اصلی بخش یک گناباد واقع در گناباد- بلوار شهید کامیاب – طبقه زیرزمین 
دفت�ر ف�روش آب معدنی ؛اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابالغ گردیده و مصون از هر گونه 
اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناسی صورت گرفته و بر اساس نظریه کارشناسی ارزش ملکیت ششدانگ در موقعیت 
و با کیفیت ذیل: ششدانگ یک باب زیرزمین تجاری به مساحت 115/31 مترمربع که اعیان آن ساختمانی با قدمت حدود 5 سال با اسکلت 
فلزی و سقف کامپوزیت به صورت یک واحد تجاری با نمای جنوبی ملک با ورق کامپوزیت که در عرصه با دو طبقه فوقانی آن بر اساس قانون 
تملک آپارتماها س�هیم می باشد.به مبلغ 920/000/000 ریال ارزیابی شده است و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی 
ابالغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده و لذا مقرر شده در روز سه شنبه مورخه 1397/10/25 از ساعت 10 الی 11 صبح از طریق 
مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد به فروش برسد. لذا طالبین به خرید می توانند 
در روز و س�اعت تعیین ش�ده در محل مذکور حاضر و در مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و 
به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد، ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف 
است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از کم و کیف مزایده 

پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گناباد
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به موجب اجرائیه ش�ماره 9610425177100315 در پرونده کالس�ه 64/970034 این اجرا دستور فروش یک باب منزل مسکونی از ماترک 
مرحوم غالمحس�ن مداحی واقع در چناران- امام خمینی 34 درب س�وم پالک 8 صادر که حس�ب گزارش کارش�ناس رسمی دادگستری 
مس�احت آن 297/84 مترمربع به ابعاد 12*24/82 مجزی ش�ده از 321 فرعی از 130 اصلی است . این ساختمان نیمه اسکلت فلزی در دو 
طبقه با زیربنای تقریبی هر طبقه 157/2 و در مجموع زیربنای دو طبقه 314/4 مترمربع می باشد. این ملک در حال حاضر خالی از سکنه می 
باشد . در قسمت شمالی آن حیاط به مساحت 140/4 مترمربع وجود دارد که مشتمل بر محوطه سازی، کف سازی ،باغچه بندی با درختان 
مثمرمی باشد . ممر ورودی به کوچه دسترسی احداث شده غربی،یک عدد انباری 4*3 سرویس بهداشتی و... می باشد . در طبقه فوقانی 
یک عدد کریدور، دو اطاق خواب ، سرویس بهداشتی و حمام ، آشپزخانه، هال و پذیرایی با پاسیو می باشد که با تراس و راه پله به حیاط 
پشتی از طریق طبقه فوقانی مرتبط می گردد . در طبقه همکف نیز یک سالن، دو اطاق خواب، سرویس بهداشتی ، حمام و آشپزخانه که به 
حیاط پشتی نیز مرتبط است وجود دارد.هر طبقه بصورت مستقل قابلیت بهره برداری دارد. در نهایت ارزش این ملک با در نظر گرفتن جمیع 
جهات و از جمله موقعیت ملک ، وضعیت مالکیت، کیفیت مستحدثات، عمر بنا امتیازات ماخوذه 3/930/000/000 ریال تعیین و مقرر گردیده 
در تاریخ 1397/10/26 از ساعت 10/30 الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان چناران در محل 
اجرای احکام مدنی چناران به فروش برسد. طالبین به خرید می توانند جهت بازدید از محل ملک پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
مراجعه نمایند تا هماهنگی الزم بعمل آید.مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهدشد.ضمنا افرادی 
که تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در روز برگزاری مزایده می بایست 10 درصد مبلغ کارشناسی شده را فی المجلس ارائه نمایند و 
برنده مزایده مستندا به ماده 129 ق.ا احکام مدنی باید 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز 
و الباقی مبلغ را ظرف مهلت مشخص شده توسط اجرای احکام در جلسه مزایده تعیین خواهد شد.پرداخت نمایند)حداکثر مهلت یک ماه 
خواهد بود.(در غیر این صورت مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد.تحویل مورد مزایده تابع مقررات 

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

512/13رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه حسن اسکندری تربقان دارای شناسنامه شماره 1062 به شرح دادخواست به کالسه 6/578/97 ازاین شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مراد اسکندری تربقان به شناسنامه 155 تاریخ 1390/12/04 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسن اسکندری تربقان ش.ش 1062 ت.ت 1340/3/9 فرزند متوفی 
2- حسین اسکندری تربقان ش.ش 1061 ت.ت 1334/6/10 فرزند متوفی3- حجیه خانم آتش پوش به ش.ش 464 ت.ت 1313/1/3همسر 
متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر 

512/14رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم محمد ش�یری مقدم قلعه باال دارای شناس�نامه شماره 32 به شرح دادخواست به کالس�ه 2/605/97 ازاین شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین شیری مقدم قلعه باال به شناسنامه 1056 تاریخ 1396/1/27 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه حسن پور قلعه باال ش.ش 5 ت.ت1316/1/15 
همسر متوفی 2- هادی شیری مقدم قلعه باال ش.ش 2558 ت.ت 1361/6/1 فرزند متوفی 3- حسن شیری مقدم قلعه باال ش.ش 18 ت.ت 
1334/4/5 فرزند متوفی 4- معصومه شیری مقدم قلعه باال ش.ش 39 ت.ت 1337/11/6 فرزند متوفی 5- علی شیری مقدم قلعه باال ش.ش 
41 ت.ت 1342/8/5 فرزند متوفی 6- محمد شیری مقدم قلعه باال ش.ش 32 ت.ت 1346/4/5 فرزند متوفی 7- مرضیه شیری مقدم قلعه 
باال ش.ش 38 ت.ت 1350/6/3 فرزند متوفی 8- لیال شیری مقدم قلعه باال ش.ش 39 ت.ت 1350/6/3 فرزند متوفی 9- عباس شیری مقدم 
قلعه باال ش.ش 48 ت.ت 1355/4/4 فرزند متوفی 10- زهرا شیری مقدم قلعه باال ش.ش 49 ت.ت 1355/4/4 فرزند متوفی  ؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/15رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم علی بلوچ رسول خانی دارای شناسنامه شماره 1251به شرح دادخواست به کالسه 4/608/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امراله بلوچ رسول خانی به شناسنامه 960در تاریخ 1395/1/26در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- عصمت کاله دراز فرگی ش.ش 965  ت.ت1330/3/6 همس�ر 
متوفی  3-  علی بلوچ رسولخانی ش.ش 1251 ت.ت 1357/5/1 فرزند متوفی 3- عبداله بلوچ رسولخانی ش.ش 18677 ت.ت 1359/3/1 
فرزند متوفی 4- رس�ول رسولخانی ش.ش 1510 ت.ت 1362/3/30 فرزند متوفی 5- حسین رس�ولخانی ش.ش 3442 ت.ت 1364/10/14 
فرزند متوفی 6- مریم بلوچ رسول خانی ش.ش 55 ت.ت 1354/1/4 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر 

512/16آگهی مزایده
به موجب پرونده کالسه 940060 اجرای شعبه اول دادگاه حقوقی آقای مصطفی شیرخانی فرزند محمد حسن به پرداخت تعداد 64 عددسکه 
بهارآزادی و مبلغ... تومان بابت هزینه دادرسی و در حق محکوم له عاطفه بازقندی و پرداخت مبلغ پنج درصد بابت حق االجرا در حق دولت 
محکوم گردیده است. با توجه به اینکه محکوم علیه تا کنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده است از ناحیه محکوم له یک عدد 
سیم کارت همراه به شماره 09121968425 متعلق به مصطفی شیرخانی جهت استیفای محکوم به به شرح ذیل معرفی که از طریق دایره اجرا 
توقیف گردیده است پس از ارجاع امر به کارشناس به شرح ذیل ارزیابی گردید:سیم کارت شماره 09121968425 به مبلغ 6/500/000 تومان 
ارزیابی گردید.مقرر گرید مزایده در روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 ساعت 11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان 

محترم در محل اجرای احکام مدنی دادگستری به فروش می رسد.97/100/1414
شم آبادی- دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار

512/17آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه
بدینوس�یله اعالم می نماید، به موجب درخواس�ت زهرا بوستانی سرحوضکی با وکالت محبوبه طاهریان به طرفیت غالمرضا ،کبری، زهرا، 
محترم، فاطمه، همگی مش�هود به ش�اکری ترش�یزی قرار تحریر ترکه مرحوم مهدی شاکری ترشیزی فرزند حبیب اله طی شماره کالسه 
3/554/97 در شعبه سوم شورای حل اختالف کاشمر صادر و وقت اجرای قرار ساعت 9/30 تاریخ 1397/10/30 تعیین گردیده است .لذا از 
ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران ومدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در 
محل این شورا واقع در خراسان رضوی شهرستان کاشمر خیابان منتظری جنوبی مجتمع شوراهای حل اختالف حاضر شوند . عدم حضور 

مدعوین مانع اجرا قرار نخواهد بود.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/18آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای حسین نخعی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که حمید محمدی با وکالت خانم اخروی فرزند اکبر دادخواستی به 
خواسته مطالبه به شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کاشمر ارائه و به شماره کالسه 1/370/97  ثبت و برای روز مورخ 1397/10/29 
س�اعت 9 صبح وقت رس�یدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 
کاشمر واقع در خیابان منتظری جنوبی نرسیده به منتظری 11 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مدیر دفترشعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/19آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به خانم نسرین علی نژاد مقدم فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای محمد محمدی فاروج دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت شما به شعبه دو شورای حل اختالف گلبهار ارائه و به کالسه 366/97 ثبت و برای روز چهار شنبه مورخ 1397/11/1 ساعت 
15/30 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 دو شهرستان گلبهار مستقر در مجتمع شماره به نشانی گلبهار خ بهار 3 نرگس 
5 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 دو شورای حل اختالف شهرستان گلبهار

512/20مفقودی برگ کمپانی
اینجان�ب علی اکبر عباس�ی بختیاری  مالک خودرو س�واری پژو 405 ج�ی ال ایکس آی 1/8 
مدل 1383 به ش�ماره ش�هربانی 32-389 م 82 و شماره شاس�ی  83050705 وشماره موتور 
12483113846  بعلت فقدان اس�ناد فروش تقاضای رونوش�ت المثنی اس�ناد مذکور را نموده 
اس�ت. ل�ذا چنانچه هر ک�س ادعایی در مورد خ�ودروی مذک�ور دارد، ظرف م�دت 10 روز به 
دفترحقوقی 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.
کاشمر

511/21آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده
شماره بایگانی شعبه:970907؛ خواهان: محمد اسدزاده ؛ خوانده: مجید ارفع رحیمیان فرزندجواد؛خواسته:مطالبه ی وجه چک و...؛ رسیدگی: 
مورخ 1397/10/29 ساعت 8 ؛ محل حضور: شعبه ی 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد؛بدین وسیله از طریق درج این آگهی به 
ش�ما ابالغ می ش�ود از تاریخ نش�ر آن ظرف مدت یک ماه به دفتر  دادگاه مراجعه  ونسخه ی ثانی دادخواست و ضمانئم را دریافت نمایید 

.در غیر اینصورت دادگاه غیابا طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود.نتیجه ی عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه ی 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد

512/22آگهی دادخواست تجدیدنظرخواهی
ش�ماره بایگانی ش�عبه:960866؛ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غالمرضا خراس�انی فرزند عباس�علی با وکالت آقای امین خاکپور به 
طرفیت1- علی اکبرگلمکانی فرزند ابوالقاسم 2- فریده نادری لجین فرزند عظیم 3- میالد صادقی فرزند عباس 4- مسعود صادقی فرزند 
عباس 5- محمدعلی صادقی فرزند عباس6- میعاد صادقی فرزند عباس نس�بت به دادنامه ش�ماره9709975710400601مورخ 1397/8/1 
صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طرقبه شاندیز با توجه به مجهول المکان بودن  تجدیدنظرخوانده ردیف اول )علی اکبرگلمکانی 
فرزند ابوالقاسم( و به درخواست تجدیدنظر خواه و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه ها آگهی می شود تا تجدیدنظرخوانده پس از نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم مشخصات و نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و حسب ماده  346 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارد ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل 

دهید.در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظرارسال می گردد.
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/23دادنامه
رأی دادگاه -در خصوص دادخواست خانم کیمیا نصرآبادی فرزند علی و با وکالت آقای محمدرضا عارفی صدر و به نشانی شهرستان خوشاب شهر 
سلطان آباد به طرفیت خوانده خانم معصومه یحیی آبادی فرزند حسین به نشانی روستای نصرآباد شهرستان خوشاب به خواسته اثبات مالکیت 
نسبت به یک باب منزل مسکونی به مساحت هشتصد متر عرصه واعیان واقع در روستای نصرآباد و خلع ید از ملک مذکور هر یک مقوم به دو 
میلیون و یک هزار تومان با این توضیح که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی )1397/5/16(عنوان نموده موکل وی در سال 1360 یک قطعه 
زمین حدودا هشتصد متر از خانم رقیه نصرآبادی خریده و ملک را ساخته ودر آن سکونت داشته تا سال 1375 منزل خالی از سکنه بوده و 
خوانده ردیف اول آن را تصرف کرده و مدعی مالکیت است. خانم معصومه یحیی آبادی فرزند حسین در جلسه دادرسی عنوان نموده من منکر 
نیستم که وی نخریده ودرست نکرده ولی شوهرم از وی خریده است و شوهرم فوت کرده.شاهد داریم که شوهرم خریده سال 1371 خواهان 
در همین خانه در عروسی بوده و االن مدعی است سی سال است در آن زندگی می کنیم و پنجاه میلیون تومان خرج کردیم ودر سال 1368 
شوهرش برای پسرش خریده،من به شوهرم گفتم نخر،پدر ومادرش گفتند بخر،من در حال رفتن به مکه هستم دقیقا نمی دانم شوهرم از چه 
کسی خریده، حاال از خواهان یا هرکس دیگر من قسم می خورم خریده ،االن زمین ها گران شده،در ادامه خواهان عنوان نموده من هیچ فروشی 
نداشتم. حدود بیست سال در خانه زندگی می کردم . وی خواهر شوهرم و دختردایی من هم هست نیاز داشتم آب و برق کشیدم من حاضرم 
قسم یاد کنم که نفروخته ام.برادران وی بیایند شهادت بدهند من فروخته ام . کدام روز ، و من پول گرفتم و حرفی ندارم. کارشناس عنوان نموده 
ملک سابقه ثبتی ندارد وکروکی آن را ترسیم نموده وحسب تحقیقات خود اظهار داشته ملک در تصرف آقای حمید نصرآبادی پسر خوانده یاد 
شده هست . دادگاه قرار استماع اظهارات شهود صادر،خواهان همسر خود آقای احمد یحیی آبادی را به عنوان شاهد معرفی که وی عنوان نموده 
من این خانه را به هیچ کس نفروخته ام و معصومه خواهر من است و اگر قسم بخورد که خریده من قبول می کنم.منزل مشتری زیاد داشت و هر 
کس می رفت مادرم نمی گذاشت و خوانده ساکن شد کسی ادعا نکند حاال پسرش مدعی شده است.اسناد منزل در دست مادرم بود واختیار 
دست اینها بود من هیچ امضایی ندادم . شاهد دیگر به نام آقای محمود یحیی آبادی فرزند حسین که برادر خوانده می باشد عنوان نموده این 
حیاط مال خواهان بوده و شوهر خواهرم بنایی را انجام داد و بعد خواهان کوچ کرد ورفت.بحث فروش بود مادرم دوست نداشت دست غریبه 
بیفتد و مادرم نمی گذاشت به غریبه بفروشد و معامله را فسخ می کرد. مدتی گذشت من شنیدم گفتند شوهرخواهرم خریده است.ولی من نه 
از پول دادن خبر دارم و نه از معامله ،حاال با قسم حل کنند در این مدت اصال خواهان شاکی نبوده است.شاهد دیگر به نام آقای علی نصرآبادی 
فرزند محمد اسماعیل عنوان نموده این خواهان یکی و دوسال ساکن بود و آب و زمین و اینها را پسرخاله ام خرید واین منزل هم سی سال است 
در تصرف شوهرخوانده خانم معصومه بود در زمان فوت اسحاق در سر خاک اعالم کردیم هر کس حقی دارد بگوید و این خانم خواهان هم بود و 
رفت و آمد داشت اعتراضی نداشت. حمید نصرآبادی منزل را آباد کرده من همسایه هستم یکبار نگفت این حیاط مال من است . امانت است. این 
را چند بار فروختند و آخرش اسحق خرید و مادر معصومه خوشحال شد وگفت دامادم خریده است اسحق آدم خوبی بود من وضوگرفتم و قسم 
خوردم خواهان مالکیتی ندارد و فروخته است و یک بار در این مدت نگفته من حیاط دارم االن که اختالف دارم یا زمینها گران شد یا ایمان ها 
ضعیف شد نمی دانم.شاهد دیگر به نام آقای محمدرضا نصرآبادی فرزند محمداسماعیل عنوان نموده خانه مال خواهان بوده است ولی از بیست 
و پنج سال قبل این خانه را به دو الی سه نفر دیگر فروخته اند ولی مادر معصومه معامله ها را به هم می زد ومی گفت اسحاق بخرد، بعد از خود 
خواهان خریدند ولی من شاهد خرید نبودم تا یکسال دیگرهیچ کس حتی یک بار نگفت این را امانت دادند.ولی از یکسال قبل مدعی شدند، 
اسحق آدم خوبی بود و مالخور مردم نبود و یقین دارم مال اسحق است . در روز مرگ اسحق در قبرستان گفتند هر کس طلب دارد بیاید و این 
خواهان بود چیزی نگفت. در جلسه دوم دادرسی خوانده عنوان نموده مامدرکی نداریم شوهرم گفت خریده ام از برات حاج احمد خریده ام پول 
را شوهرم برده به خواهان داده است. با این وصف دادگاه با عنایت به اینکه مندرجات پرونده و بررسی دالیل و ازجمله قبض آب و برق که بنام 
آقای حمیدنصرآبادی فرزند خوانده می باشد ودعوی می بایست به طرفیت تمام ورثه مرحوم اسحق طرح گردد .لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین 
دادرسی مدنی دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار ردآن را صادر و اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت 
خواندگان1- فاطمه2- شکراله3- علی 4- عباس 5- خیرالنساء 6- صغری همگی نصرآبادی و فرزندان محمد با این توضیح که خواندگان یاد 
شده به جز فاطمه مجهول المکان می باشد و نشانی فاطمه نیز روستای نصرآباد تعیین گردیده است و به خواسته یاد شده دادگاه با عنایت به 
اینکه با وصف تنظیم سند اقرار نامه غیر مالی از سوی برخی از خواندگان در مجموع دعوی متوجه نامبردگان نمی باشد. لذا مستندا به بند 4 
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را در این قسمت صادر و اعالم می نماید.این قرار حضوری و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوشاب – جعفر طیار صابری

512/42آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به خانم زینب نجفی فرزند محمد حسین  فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای عثمان کمالی فردادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به حوزه یک شورای حل اختالف دادگستری تایباد ارائه و به کالسه 1/970397 ح ثبت و برای روز دوشنبه مورخه 
1397/11/15 ساعت 17 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 شهرستان تایباد مستقر در مجتمع شعبه یک شورای حل اختالف به 
نشانی تایباد خیابان شریعتی ساختمان انجمن حمایت زندانیان 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 دفتر شعبه یک شورای حل اختالف دادگستری تایباد

512/43رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم ش�هناز سعیدی دین محمد دارای شناسنامه ش�ماره 0732297966 به شرح دادخواست به کالسه 1/1362/97 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدجان محمدی سردابی به شناسنامه 262 در تاریخ 
1394/7/29 در  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- س�عید جان محمدی سردابی 
ش.ش 0720717337 ت.ت 1378/11/28 صادره ازتربت جام فرزند متوفی  2- عبدالحمید جان محمدی س�ردابی ش.ش 0720493889 
ت.ت 1375/2/29 صادره ازتربت جام فرزند متوفی 3- زهرا جان محمدی س�ردابی ش.ش 0721208630 ت.ت 1387/1/4 صادره ازتربت 
ج�ام فرزند متوفی 4- احمد جان محمدی س�ردابی ش.ش 251 ت.ت 1367/10/1 صادره ازتربت جام فرزند متوفی 5- ناصر جان محمدی 
سردابی ش.ش 0721026184 ت.ت 1381/1/1صادره ازتربت جام فرزند متوفی 6- الهام جان محمدی سردابی ش.ش 0720282535 ت.ت 
1371/12/1 صادره ازتربت جام فرزند متوفی7- ش�هناز س�عیدی دی�ن محم�د ش.ش 0732297966 ت.ت 1352/1/1 صادره ازتربت جام 
همس�رمتوفی؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه یک  شورای حل اختالف شهرستان تربت جام 

512/44آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی روزنامه محلی به نمایندگی موتور سیکلت متعلق به علیرضا معین فردفعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای 
بهروز امیری عس�کری فرزند حس�ن دادخواستی به خواسته تنظیم سند موتورسیکلت به شماره پالک 765-85456 به طرفیت شما 
تقدیم شورا نموده که به کالسه 2/464/97 ثبت به موجب دادنامه شماره 841 مورخه 97/7/30 محکوم به خوانده ردیف دوم محکوم به 
حضور در دفتر خانه اسناد رسمی انتقال سند موتور سیکلت به شماره پالک 765-85456 با احتساب هزینه دادرسی به نفع خواهان 
صادر و اعالم مینماید محکوم ش�ده اید.لذا چنانچه به حکم صادره اعتراضی دارید ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی دادخواست 

واخواهی خود را تنظیم و به دفتر دادگاه تسلیم نمائید.
دبیر شورای حل اختالف حوزه دوم تربت جام

512/45آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالس�ه پرونده: 971028؛ وقت رس�یدگی:97/11/8 س�اعت 10؛ خواهان: بانک صادرات بوکالت خانم زهره جوادی ؛ خوانده:امید گلکار 
فرزند حس�ن و زه�ره بهنام فرزند غالمعلی فعالمجهول المکان؛ خواس�ته: محکومیت به پرداخت مبل�غ 245694090 ریال به انضمام 
خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه ؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه چهارم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می  ش�ود تا خوانده از 
تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمایم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رس�یدگی حضور بهم رس�انید.چنانچه بعدا ابالغی بوس�یله آگهی الزم باش�د فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفترشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان تربت حیدریه

512/46رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم علیرضا عباسیان فرزند عبدالحسین تقاضای صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به حوزه  چهارم 
شوراي حل اختالف تربت حیدریه ارجاع وبه کالسه 4/970044 ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم عبدالحسین عباسیان  فرزند مختار 
در تاریخ 63/6/6  به رحمت ایزدي پیوسته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- زرافشان رجبی  فرزند حسین ش.ش 59 متولد 
1308 همسر متوفی 2- فاطمه تریز فرزند ابراهیم ش.ش 521 متولد 1299 همسر متوفی3- ناصر عباسیان فرزند عبدالحسین ش.ش 168 
متولد 1324 فرزند متوفی 4- اصغر عباسیان فرزند عبدالحسین ش.ش 16193 متولد 1330 فرزند متوفی 5- غالمحسین عباسیان فرزند 
عبدالحسین ش.ش 265 متولد 1332 فرزند متوفی  6- علی اکبر عباسیان فرزند عبدالحسین ش.ش 827 متولد 1338 فرزند متوفی  7- 
علیرضا عباسیان فرزند عبدالحسین ش.ش 684 متولد 1341 فرزند متوفی  8- محمدرضا عباسیان فرزند عبدالحسین ش.ش 563 متولد 
1346 فرزند متوفی  9- زهرا عباسیان فرزند عبدالحسین ش.ش 149 متولد 1321 فرزند متوفی 10- اشرف عباسیان فرزند عبدالحسین 
ش.ش 23572 متولد 1331 فرزند متوفی  11- نصرت عباسیان فرزند عبدالحسین ش.ش 18465 متولد 1344 فرزند متوفی 12- عصمت 
عباس�یان فرزند عبدالحس�ین ش.ش 211 متولد 1322 فرزند متوفی 13-عفت عباسیان فرزند عبدالحسین ش.ش 26264 متولد 1345 
فرزند متوفی 14- عزت عباسیان فرزند عبدالحسین ش.ش 34333 متولد 1356 فرزند متوفی 15- عصمت عباسیان فرزند عبدالحسین 
ش.ش 267 متولد 1332 فرزند متوفی 16- صدیقه عباسیان فرزند عبدالحسین ش.ش 19808 متولد 1338 فرزند متوفی ، وبجز نامبردگان 
فوق وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کسي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه شعبه چهار شوراي حل اختالف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر شعبه چهار  شوراي حل اختالف تربت حیدریه

512/47آگهی
پیروآگه�ی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به 1- حمیدرضا ش�کیبائی فرزند مرتض�ی 2- محمد داوطلب اول فرزند عیس�ی که 
مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه سوم حقوقی در پرونده کالسه 970309 به موجب دادنامه شماره 
9709975174700686 محکوم علیهم به نحو تضامنی محکومند به پرداخت1- مبلغ 528089181 ریال بابت اصل خواس�ته  2- مبلغ 
17919121 ریال بابت هزینه های دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 4- خسارات تأخیرتأدیه از اصل تسهیالت اعطائی از تاریخ 
1396/10/20 لغایت یوم الوصول وفق قرارداد در حق محکوم له پرداخت نیم عش�ر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم 
علیه می باش�د. بدیهی اس�ت با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناس�ب از 
محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باش�د.لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون 
اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام گردد.در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه

512/48آگهي مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
درپرونده اجرایی به کالسه 692/97/ش اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف، محکوم علیه عیسی تکریمی فرزند محمد محکوم به 
مبلغ 200/500/000 ریال گردیده است. نظربه اینکه جهت استیفاء دین محکوم علیه ملکی به نام خانم ملیحه خافی فرزند غالمحسین 
با مشخصات 885 )هشتصد و هشتاد و پنج ( متر مربع سهم مشاع از 238649 )دویست و سی و هشت هزار و ششصد و چهل و نه( 
س�هم عرصه و اعیان دارای س�ند مالکیت اصلی به شماره پالک ثبتی 71 فرعی از 66 فرعی از 235 اصلی واقع در بخش هفت چناران 
موس�وم به اراضی جمعاب به ارزش 13/000/000 ریال که توس�ط کارشناس ارزیابی گردیده اس�ت در مورخه 1397/10/23 از ساعت 10 
الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادگاه بخش گلبهار در اجرای احکام شوراهای دادگاه بخش گلبهار به 
فروش می رس�د. طالبین به خرید مي توانند جهت بازدید از ملک پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تاهماهنگي 
الزم به عمل آید مبلغ مزایده ازمبلغ ارزیابي ش�روع وبه باالترین مبلغ پیش�نهادي واگذارخواهد شد.ضمنا کساني که تمایل به شرکت 
درجلس�ه مزایده داشته باش�ند در روز مزایده مي بایست 10درصد خرید را في المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستري واریز 
نماید. کلیه بدهیهاي معوقه هزینه دادرس�ی و نیم عشر دولتی به عهده فروشنده وهزینه تنظیم سند درصورتیکه انتقال سند ممنوع 

نباشد به عهده خریدارخواهدبودوتخلیه وتحویل ملک تابع مقررات خواهدبود وارتباطی به این اجرا ندارد . 
اجراي احکام شواری دادگاه بخش گلبهار

512/49آگهی ابالغ دادنامه به آقایان ابراهیم فیضی و فرهاد فیضی
وفق دادنامه ش�ماره 9709977795500395 مورخه 1397/4/5 کالس�ه بایگانی 1/951525 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش 
گلبهار آقایان ابراهیم فیضی و فرهاد فیضی دائر بر مشارکت در تخریب عمدی شیشه موضوع شکایت علی اصغر مدبر منفردا به تحمل 
سه سال حبس تعزیری محکوم شده اند. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد .ضما 

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

512/50آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به خانم مهدیه بازوبندی فرزند علی اکبر فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای مرتضی پهلوان زاده دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه اول شورای حل اختالف گلبهار ارائه و به کالسه 1/667/97 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 
1397/11/7 ساعت 17 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 اول شهرستان گلبهار مستقر در مجتمع شماره اول به 
نش�انی گلبهار خ بهار 3 نرگس 5 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه 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 اول شورای حل اختالف شهرستان گلبهار

511/239آگهی
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت رض�ا مق�دس ش�ریف فرزن�د محمدحس�ین ب�ه ش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثب�ت ش�ده ب�ه 
کالسه9709987506702127 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدحسین مقدس 
شریف در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-رضا2-زیبا3-جواد4-فریده همگی مقدس 
شریف)فرزند(5- مریم منشی طوسی)همسر(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
ش�خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهدشد.
شعبه187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/240آگهی
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت محم�د ظهوری�ان ملق�ب فرزند عل�ی اکبر به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709987506702163 ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه ناعمی دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1- جواد2- عباس3- محمد4- حسین5- علیرضا همگی ظهوریان 
ملقب)فرزند( اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور ی�ک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا 

وصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
شعبه187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/241آگهی
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت س�یمین ب�ا ظه�وری فرزن�د علی اصغ�ر ب�ه ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709987506702099از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رسول با ظهوری در اقامتگاه 
دائم�ی خ�ود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به:1- فاطمه غالم زاده )مادر(2- س�یمین باظهوری)همس�ر(3-
تکتم4- تهمینه5- مجتبی6- عباس�علی همگی باظهوری)فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی 
می گردد تاچنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف مدت یک ماه به این 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
شعبه187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/242آگهی
خواهان رونوش�ت حصر وراثت حسین عطار فرزند علی اکبر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506702148 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان پروین دخت راجی در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1- حسین عطار )همسر(2- مریم 3- غزال4- پیروز5- سیمین همگی عطار)فرزند( 
این�ک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه ش�خصی اعتراض�ی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
شعبه187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/243رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم وجیهه حسین زاده داراي شناسنامه شماره 0944849067 به شرح دادخواست به کالسه 970720-230  از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمدرضا حسین زاده به شناسنامه261 در تاریخ97/06/19 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-فاطمه شاکر کالتی ف بابا ش06816597ت.
ت1331 همسرمتوفی2-وجیهه حسین زاده ف محمدرضا ش.0944849067ت1364 فرزند متوفی3-سیکنه حسین زاده ف محمدرضا 
ش.ش0940880148 ت.ت 1357فرزند متوفی4-عیس�ی حس�ین زاده ف محمدرضا ش.ش 068234411 ت.ت 1349فرزندمتوفی5-
موسی حسین زاده ف محمدرضا ش.ش 0680258191 ت.ت1352 فرزندمتوفی6-ملیحه حسین زاده ف محمدرضا ش.ش0941260844 
ت.ت 1361فرزندمتوفی  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد و اال 

گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/244رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي جالل س�یدی داراي شناس�نامه ش�ماره 0921410786 به ش�رح دادخواست به کالس�ه970729-230  از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان سیروس نیک بین به شناس�نامه 107 در تاریخ92/04/30 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-س�روش نیک بین ف س�یروس ش.ش1447 
ت.ت1349 ص تهران فرزندمتوفی2-مژده نیک بین ف س�یروس ش.ش5345 ت.ت1353 ص تهران فرزندمتوفی3-محمدعلی نیک 
بین ف سیروس ش.ش70813 ت.ت1360 ص مشهد فرزندمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/245رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي ناصر قندیلی داراي شناس�نامه ش�ماره443  به شرح دادخواست به کالسه 230/970700  از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکرم سادات فوالدوند به شناسنامه 51751 در تاریخ1397/08/04 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-ناصر قندیلی فرزند مهدی به ش.ش443 متولد1334 صادره ازمشهد 
همس�رمتوفی2-جعفر قندیل�ی فرزند ناصر به ش.ش1793 متولد 1359 صادره ازمش�هد فرزند متوفی 3-ص�ادق قندیلی فرزند ناصر به 
ش.ش8299 متولد 1361صادره ازمشهد فرزندمتوفی4-باقر قندیلی فرزند ناصر به ش.ش8973 متولد1365 صادره ازمشهد فرزندمتوفی5-

حس�ن قندیلی فرزند ناصر به ش.ش0920843913 متولد1369 صادره ازمشهد فرزندمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/246رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي رضا بهرامی داراي شناسنامه شماره 5220183087 به شرح دادخواست به کالسه 970722-230  از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان نورمحمدبهرامی به شناس�نامه 0730218244 در تاریخ97/5/12 در اقامتگاه 
دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-مهرانگیز کارگ�ر ف ش.ش 0848621808 ت.ت1317 ص 
فریمان همسرمتوفی2- ام البنین صادقی معوا ش.ش5229272457 ت.ت1340 صادره ازچناران همسرمتوفی3-رضا بهرامی ف نور محمد 
ش.ش 5220183087 ت.ت1369 ص�ادره از چناران فرزندمتوفی4-ثریا بهرامی ف نور محم�د ش.ش0941739457 ت.ت1334 صادره از 
مشهد فرزند متوفی 5- فاطمه بهرامی ف نور محمد ش.ش0922887888 ت.ت1368 صادره از مشهد فرزندمتوفی6-عاطفه بهرامی ف نور 
محمد ش.ش0922887896 ت.ت 1369صادره از مشهد فرزندمتوفی7-سجاد بهرامی ف نور محمد ش.ش0923420770 ت.ت1374 صادره 
از مشهد فرزند متوفی8- میترا بهرامی ف نور محمد ش.ش0731554906 ت.ت1347 صادره از تربت جام فرزندمتوفی9- ملیحه بهرامی 
ف ن�ور محم�د ش.ش0731482859 ت.ت1338 صادره از تربت جام فرزندمتوفی 10- مهین بهرامی ف نور محم�د ش.ش0731482840 
ت.ت 1339ص�ادره از تربت جام فرزندمتوفی11- مهدی بهرامی ف نور محم�د ش.ش0730068552 ت.ت1344 صادره از تربت جام فرزند 
متوفی12-مهناز بهرامی ف نور محمد ش.ش 0730068544ت.ت 1341صادره از تربت جام فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی تغییرات شرکت جمعیت ناجیان آب خراسان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
4404 و شناسه ملی 14004546978 

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/03 و نامه شماره 38/22/25146 
م�ورخ 1397/08/15 اس�تانداری خراس�ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : م�اده 2 و ماده 3 به 
ش�رح صورتجلسه اصالح ش�د و یک تبصره به ماده 7 و یک تبصره به ماده 38 اساسنامه به شرح 

صورتجلسه الحاق گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )320409(

آگهی تغییرات شرکت سیلیکات شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7352 و شناسه 
ملی 10380231529 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای مرتضی 
احقربه کدملی0024096644 به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کاشی کویر یزد - 
آقای محمد کاظم زیبائی به کدملی0681652837 به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره - آقای 
محمد بهزادیان به کدملی 1060228491به سمت مدیر عامل و عضور هیئت مدیره برای باقی مانده 
مدت تصدی تا تاریخ 1398/4/28انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و 

بانکی شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320430(

آگهی انحالل شرکت فاضل خلیل شایگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
57711 و شناسه ملی 14005719371 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د 
: ش�رکت مذک�ور در تاری�خ فوق منحل اع�الم گردید و آقای خلیل احمد حق دوس�ت به ش�ماره 
فراگیر100047513 به س�مت مدیر تصفیه برای مدت یکس�ال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه 
خراسان رضوی شهر مشهد-عدل خمینی-خیابان امام خمینی 58-خیابان حسینیه-پالک 136-

طبقه دوم-- کدپستی : 9173994564 می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )320431(

آگهی تغییرات شرکت بارمان پیشه وران پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61219 و 
شناسه ملی 14006707390

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حامد دانش احمدی به شماره ملی 0944872948 به 
سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره 2. آقای پیمان طوسی به شماره ملی 0920064191 به 
سمت رئیس هیئت مدیره 3. آقای هادی دانش احمدی به شماره ملی 0937478441 به سمت عضو 
هیئت مدیره ب : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیر عامل به همراه مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320436(
آگهی اصالحی خیریه شورای مشارکتهای مردمی بیمارستان سوانح شهید کامیاب موسسه 

غیر تجاری به شماره ثبت 6261 و شناسه ملی 14007924760 
به اس�تناد نامه ش�ماره 3853/2/4948/مورخ 1397/07/30فرمانداری شهرس�تان مش�هد پیرو 
آگهی تاسیس صادره مورخه 9/ 8/ 97 به شماره مکانیزه 139730406185015649 خیریه شورای 
مش�ارکتهای مردمی بیمارستان سوانح شهید کامیاب به شماره ثبت 6261 اسامی بازرسین دربند 
34 آگه�ی از قلم افتاده که بدین وس�یله اص�الح میگردد آقای . علی اصغر نظری به ش�ماره ملی 
0933083221 به س�مت بازرس اصلی آقای هاش�م حافظی منش به ش�ماره ملی 0938009400 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی برگزیده شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320437(
آگهی تغییرات شرکت کارآسان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14852 و شناسه 

ملی 10380304830 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد یزدان 
پناه به شماره ملی 0680913981 به س�مت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی حقیقی به شماره ملی 
6439699377 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی کاظمی به شماره ملی 0682456659 
به س�مت عضو هیات مدیره و مدیر عامل ش�رکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند . کلیه اسناد 
و اوراق تعهد آور ش�رکت با امضاء مدیرعامل آقای مصطفی کاظمی یا آقای احمد یزدان پناه رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320439(
آگهی تغییرات شرکت برق و صنعت آریا نیروی خواف شرکت تعاونی به شماره ثبت 709 و 

شناسه ملی 14005059400 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/22 و نامه شماره 6038 
مورخ 1397/08/26 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس�تان خواف تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د 
: - آقای حس�ین زنگنه به ش�ماره ملی 0760011915 به عنوان بازرس اصلی و آقای صمد زنگنه به 
شماره ملی 0760085153 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند: آقای شیرمحمد رمضانی به شماره ملی 
0769752276 و آقای غالمرضا زنگنه به ش�ماره ملی 0768850274 و آقای اسداله زنگنه اسدی 
قاس�م آبادی شماره ملی 0769751441 به سمت اعضا اصلی هیات مدیره و آقای یوسفعلی خزائی 
زوزنی به شماره ملی 0769753515 و آقای محمدعلی زنگنه ثانی به شماره ملی 0760026335 به 

سمت اعضا علی البدل هیات مدیره ا
داره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری خواف )320443(

512/2رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه خانم زهرا غالمی دارای شناس�نامه ش�ماره 5228723315 به شرح دادخواست به کالسه 7/439/97 از این شورا درخواست 
گواه�ی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حجی محمدغالمی به شناس�نامه 5228719512 در تاریخ 1374/7/20 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهراغالمی فرزند محمد به ش.م 5228723315 
ت.ت 1321 فرزن�د 2- غالمرض�ا غالمی فرزند محمد به ش.م 5228724710ت.ت 1334 فرزند 3- تاج محمد غالمی فرزند محمد به ش.م 
5228724249 ت.ت 1328 فرزند متوفی 4- صغری صفدری فرزند حسنعلی ش.م 5228719512 ت.ت 1292 همسر متوفی ؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

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

512/3مفقودی
برگ س�بز و کارت وانت پیکان تیپ OHV 1600 مدل 1387 سفید روغنی –بنزین و گاز )دوگانه (
سوزCNG شماره پالک 36-392 ق25 و شماره شاسی 31682816 و شماره موتور 11486086271 

به نام مریم الیق نام پدر حجی حسن به شماره ملی 0901642150 مفقود وفاقد اعتبار است.
خلیل آباد

511/4اخطاریه
جناب آقای محمدرضا منصوری فارمد فرزند مهدی مجهول المکان همسرقانونی شما سرکار خانم زهرا قزیانس فرزند حسن طبق رأی دادگاه 
به ش�ماره 9709975113300596 -1397/6/25 ش�عبه 9 دادگاه مشهد که شما محکومید به ثبت واقعه ازدواج لذا به شما اخطار می گردد 
وظرف مدت ده روز به آدرس این محضر واقع در مشهد-بلوار ابوطالب- بین ابوطالب 48 و 50 وپالک 486 تلفن: 37574532 مراجعه نمایید در 

غیر این صورت برابر مقررات عمل خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/28 ؛تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/10/8 
سردفتر ازدواج شماره 73 و طالق شماره 93 مشهد- قاسم قاسمی

512/5آگهی وقت رسیدگی
به آقای سید حمید خلیلی فرزند سید حسین و فریبا یعقوبی فرزند حسنعلی ابالغ که پست بانک به مدیرعاملی خسرو فرحی و وکالت علی اکبر 
روحی از جانب مدیرشعب خراسان رضوی غالمرضا حسن زاده قرئی داخواستی به خواسته علیه شما ارائه که به کالسه 9709985183200148 برای 
مورخه 1397/10/29 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و ضمن اعالم آدرس 

خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید.97/100/1375
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار

512/6آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی 970195 اجرای احکام مدنی دادگستری مه والت حکم به فروش اموال و ترکه غیرقابل تقسیم مرحوم علی جمعه مراد نژاد 
واقع در روستای زرمهر مه والت و اراضی روستای مذکور و پرداخت سهم االرث ورثه قانونی وی صادر و قطعی و باصدور اجرائیه به اجرای احکام 
واصل و این اجرا با تعیین موعد در زمان و ساعت مقرر نسبت به فروش آنها بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام خواهد نمود.موعد مزایده: مورخ 
1397/10/23 ساعت 8/30 الی 9/30 صبح ؛ اموال مورد مزایده با ارزش کارشناسی شده:1- یک قطعه باغ انگوری مساحت 2241 مترمربع به قیمت 
112/050/000 ریال 2- یک قطعه باغ مخروبه مساحت 3720 مترمربع که قسمتی از ان زیرکشت زعفران می باشد به قیمت 111/600/000 ریال 3- یک 
قطعه زمین زیر کشت زعفران به مساحت 2363 مترمربع به قیمت 35/445/000 ریال 4- یک قطعه زمین مسکونی معروف به شهرک مساحت 184 
مترمربع به قیمت 36/800/000 ریال 5- یک قطعه زمین زراعی کنار کال خوشرو به مساحت 7438 مترمربع به قیمت 44/628/000 ریال 6- یک 
قطعه زمین زراعی معروف به تریاکی به مساحت 763 مترمربع به قیمت 6/485/500 ریال 7- یک قطعه زمین زراعی دهن قنتات به مساحت 3479 
مترمربع به قیمت 17/394/970 ریال 8- یک قطعه زمین زراعی کنار راه قلعه جوق به مساحت 2332 مترمربع به قیمت 116/600/000 ریال 9- یک 
قطعه زمین زراعی معروف به سرور جنب مورد شماره 8 به مساحت 2229 مترمربع به قیمت 111/450/000 ریال 10- یک قطعه زمین زراعی کنارچاه 
آب شرب روستا به مساحت 4320 مترمربع به قیمت 25/920/000 ریال 11-یک قطعه زمین زراعی روبروی دامداری اکبر مشرفی مساحت حدود 
یک هکتار به قیمت 84/999/976 ریال 12- یک قطعه زمین زراعی معروف به سه گوشه به مساحت حدود 2000 مترمربع به قیمت 12/000/000 ریال 
13- یک قطعه زمین کنار کال کالچه به مساحت حدود 1500 مترمربع به قیمت 7/500/000 ریال 14- یک قطعه زمین زراعی کنار باغ علی عباسی 
به مساحت حدود یک هکتار به قیمت 60/000/000ریال 15- یک قطعه زمین زراعی پشت تیغ ظهیرآباد به مساحت حدود یک هکتار به قیمت 
40/000/000 ریال 16- یک قطعه زمین زراعی معروف به تغاره احمد به مس�احت حدود 8000مترمربع به قیمت 144/000/000 ریال 17- یک قطعه 
زمین زراعی معروف به قرقاچ کنار باغ محمد حجابی به مساحت یک هکتار به قیمت 69/000/000 ریال 18- یک باب منزل قدیمی ساز و مخروبه 
واقع در روستای زرمهر امامت 5 به قیمت 220/500/000 ریال. لذا اعالم می شود اموال مذکور از طریق مزایده حضوری در موعد مقرر بفروش خواهد 
رسد .طالبین به خرید می بایست در مورد مقرر با در دست داشتن مدارک شناسنایی معتبر در دفتر این اجرای احکام حاضر گردیده و در صورتی 
که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل پنج روز قبل از موعد مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال توقیفی داده شود.مزایده از نرخ 

کارشناسی شروع و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد و پرداخت نماید واگذار خواهد شد.بهای مزایده نقدا دریافت خواهد شد.
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری  مه والت

512/7آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به 1- علیرضا نودهانی فرزند موسی الرضا 2- علی پورطوسی فرزند محمدحسن  ابالغ که بانک ملت داخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه 
و به کالسه 3/97/404 ثبت و برا مورخه 1397/10/30 ساعت 17 وقت رسیدگی تعیین گردیده شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه 

و ضمن اعالم آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت دریافت نمائید.97/100/1404
دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف سبزوار

512/8آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای سعید علی محمدی فرزند احمد فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای/خانم  بهداد اعتمادزاده دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه چهارم شورای حل اختالف بردسکن ارائه و به کالسه 4/97/182 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 1397/10/30 
ساعت 8/30 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 چهارم شهرستان بردسکن مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ قائم-مجتمع شورای 
حل اختالف 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 چهارم شورای حل اختالف شهرستان بردسکن

512/9رونوشت آگهی حصر وراثت
نظربه اینکه آقای/خانم زینب توسلی فردارای شناسنامه شماره4431 به شرح دادخواست به کالسه2/676/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خداداد پشک گیسوری به شناسنامه174 در تاریخ 1395/10/10در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زینب توسلی فر فرزند خدادادت.ت1353/6/1 ش.م 6509342332 فرزندمتوفی2-حسنعلی توسلی فر فرزند 
خداداد  ت.ت1347/1/12 ش.م 6509337681 فرزندمتوفی3- زهرا توسلی فر فرزند خداداد  ت.ت1351/10/19 ش.م 6509342324 فرزندمتوفی4- 
فاطمه نس�اء توس�لی فر فرزند خداداد  ت.ت1350/1/1 ش.م 6509818418 فرزندمتوفی5- دری محمدی ثانی فرزند مرادعلی ت.ت 1322/1/1 ش.م 
6509701332 همسرمتوفی ؛ 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 2 شورای حل اختالف شهرستان رشتخوار

512/10آگهی مزایده مجدد
باتوجه به محکومیت شرکت ترافین شمس سرخس در پرونده کالسه 940260 مدنی این اجرا 1- پالت های بسته بندی شده ام دی اف سه میلیمتری 
یک رو سفید 120 و انواع ورقه های اچ دی اف رویه دربهای اتاقی و سرویس و دربهای ورودی با طرح یک قاب و سه قاب 2-تعداد  و موجودی 
این اقالم شامل چهل و دو پالت از جنس ام دی اف یک رو سفید و 142 پالت رویه اچ دی اف انواع دربهای اتاقی و سرویس و دربهای ورودی 
که در مجموع قیمت ملک 2/685/000/000 ریال توس�ط کارش�ناس منتخب مورد ارزیابی قرار گرفته، مقرر گردیده در روز 1397/10/12 از 
س�اعت 10/30  از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای  احکام مدنی دادگس�تری سرخس با حضور نماینده دادستان بفروش برسد. 
مزایده از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 10 درصد کل مبلغ فروش فی المجلس از برنده اخذ و الباقی 
ظرف یک ماه باید پرداخت ش�ود.متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر 5 روز قبل از موعد به اجرای احکام مدنی شهرستان 

سرخس مراجعه کند.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس

512/24رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا عباسی اول دارای شناسنامه شماره 2176 به شرح دادخواست به کالسه 2/674/97 از این شورا درخواست گواهی 
حص�ر وراث�ت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد قلی زاده به شناس�نامه 505 در تاری�خ 1390/10/15در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- زهرا عباس�ی اول فرزند مراد متولد 1325/5/1 ش�ماره شناس�نامه 
6509329727 همسر متوفی 2- زینب قلی زاده فرزند محمد متولد 1359/5/12 شماره شناسنامه 6509347350 فرزند متوفی 3- کبری 
قلی زاده فرزند محمد متولد 1364/11/8 ش�ماره شناس�نامه 6509950979 فرزند متوفی4- مریم قلی زاده فرزند محمد متولد 1350/1/7 
شماره شناسنامه 6509818531 فرزند متوفی5- عصمت قلی زاده فرزند محمد متولد 1352/5/6 شماره شناسنامه 6509342790 فرزند 
متوفی6- علی قلی زاده فرزند محمد متولد1356/1/2 شماره شناسنامه 6509846195 فرزند متوفی7- فاطمه قلی زاده فرزند محمد متولد 
1368/9/1 شماره شناسنامه 0690116314 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

512/25آگهی
بدینوس�یله مراتب صدوررأی غیابی به ش�ماره 9709975192201102 در پرونده کالس�ه 970513 مطروحه در شعبه 102 دادگاه کیفری دو 
شهرکاش�مر در خص�وص اته�ام آقای مجید ترابی فیض آباد فرزند غالمرض�ا دایر بر انتقال مال غیر که طی آن نامب�رده عالوه بر رد مبلغ 
س�یصد و ش�صت میلیون ریال به شاکل، به تحمل سه س�ال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی در 
حق صندوق دولت محکوم گردیده. به وی اعالم میگردد تا با مراجعه به این دادگاه ضمن دریافت رونوش�ت رأی چنانچه اعتراضی داش�ت 

در مهلت قانونی ارائه نماید.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کاشمر

512/26رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه فرخ پورصادق دارای شناسنامه شماره 1315به شرح دادخواست به کالسه 6/520/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول نیازی به شناسنامه شماره 71 در تاریخ 1397/8/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فرخ پورصادق به ش.م 0902219413  ت.ت 1347/1/9 فرزند متوفی2- علی جان پورصادق 
به ش.م 0902249266 ت.ت 1350/6/4فرزند متوفی 3- مژده نخعی به ش.م 0901181056 ت.ت 1358/4/1 فرزند متوفی 4- مژگان نخعی 
به ش.ش 14617 ت.ت 1355/1/1 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362قانون 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.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/27رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم مرضیه زمانی دارای شناس�نامه ش�ماره13871  به شرح دادخواست به کالس�ه 4/550/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه صغری بیگ محمدی به شناسنامه 116در تاریخ 1396/2/14در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-عباس زمانی ش.ش 410 ت.ت 1344/10/28 فرزند متوفی 
2- فاطم�ه زمان�ی ش.ش 13872 ت.ت 1350/1/16 فرزند متوفی 3- مرضیه زمانی ش.ش 13871 ت.ت 1352/6/1 فرزند متوفی ؛ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

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

512/28رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه حسن اسکندری تربقان دارای شناسنامه شماره 1062 به شرح دادخواست به کالسه 6/577/97 ازاین شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حجیه خانم آتش پوش به شناسنامه 464 تاریخ 1395/4/30 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسن اسکندری تربقان ش.ش 1062 ت.ت 1340/3/9 فرزند متوفی 
2- حسین اسکندری تربقان ش.ش 1061 ت.ت 1334/6/10 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362قانون 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.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر 

512/29رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم/آقای  راضیه صدیقی حاجی آبادی دارای شناس�نامه ش�ماره 358 به شرح دادخواست به کالسه 2/602/97 ازاین شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن هنرور حاجی آبادی به شناسنامه 13 تاریخ 1387/9/30 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صغری صدیقی ش.ش 8 ت.ت 1319/6/5  مادر 
متوفی 2- راضیه صدیقی حاجی آبادی ش.ش 358 ت.ت 1357/3/20 همس�ر متوفی3- مریم هنرور حاجی آبادی ش.م 0890772878 
ت.ت 1385/10/4 فرزند متوفی 4- نرگس هنرور حاجی آبادی ش.م 0890586411 ت.ت 1380/8/9 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

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

512/30رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه عادل صدوقی نا ئی دارای شناسنامه شماره 735 به شرح دادخواست به کالسه 6/584/97 ازاین شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین صدوقی نائی به شناسنامه 545 تاریخ 1397/9/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عادل صدوقی نائی ش.ش 735 ت.ت 1350/6/1 فرزند متوفی 2-  علی صدوقی نائی 
ش.ش 209 ت.ت 1363/1/1 فرزن�د متوف�ی 3- فاطمه صدوقی نائی ش.ش 40 ت.ت1345/2/3 فرزند متوفی 4- مریم صدوقی نائی ش.ش 
65 ت.ت 1347/2/7فرزند متوفی 5- مرضیه صدوقی نائی ش.ش 10 ت.ت1353/3/9 فرزند متوفی 6- حمزه صدوقی نائی ش.ش 18 ت.ت 
1356/2/1فرزند متوفی 7- اصغر صدوقی نائی ش.ش 22 ت.ت 1359/9/20فرزند متوفی 8- زبیده برمکی نائی ش.ش 20 ت.ت1322/11/1 
همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362قانون 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.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر 

512/31آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه 970559 این اجرای احکام محکوم علیه ابراهیم پدیدار فرزند رمضان پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 3/096/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست)1397/4/10( الی یوم الوصول 
در حق محکوم له عصمت جهانگیری و پرداخت پنج درصد کل محکوم به بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده .لذا 
جهت استیفاء دین اموالی متعلق به محکوم علیه ، شامل یک ساعت آب کشاورزی در چاه عمیق معروف به عسکری واقع در اراضی جنت 
آباد توقیف و طبق نظرکارشناس به مبلغ 390/000/000 ریال ارزیابی گردیده .لذا با تعیین مورخ 1397/10/19 ساعت 9 الی 10 اعالم می شود 
مال مذکور از طریق مزایده حضوری در موعد مقرر بفروش خواهد رس�د .طالبین به خرید می بایس�ت در موعد مقرر با در دس�ت داشتن 
مدارک شناسنایی معتبر در دفتر این اجرای احکام حاضر گردیده و در صورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل پنج روز قبل 
از موعد مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید ایش�ان از مال توقیفی داده ش�ود.مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که باالترین قیمت را 

پیشنهاد و پرداخت نماید واگذار خواهد شد.محل برگزاری مزایده :دادگستری مه والت –دفتر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف.
اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مه والت

512/32رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم مرضیه زمانی دارای شناس�نامه شماره13871  به شرح دادخواست به کالس�ه 4/549/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه حسین زمانی به شناسنامه 167 تاریخ 1391/3/31 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-عباس زمان�ی ش.ش 410 ت.ت 1344/10/28 فرزند متوفی 2- 
فاطمه زمانی ش.ش 13872 ت.ت 1350/1/16 فرزند متوفی 3- مرضیه زمانی ش.ش 13871 ت.ت 1352/6/1 فرزند متوفی4- صغری بیک 
محمدی ش.ش 116 ت.ت 1318/4/26 ت.ف 1396/2/14 همسرمتوفی ؛ 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.
رئیس شورا شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر 

512/33آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالسه 970224 این اجرای احکام ارجاعی از سوی اجرای احکام مدنی اصفهان؛محکوم علیه حمیدرضا حسن زاده 
فرزند اکبر محکوم است به پرداخت مبلغ 2/225/840/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی وحق الوکاله و نیز پرداخت خسارت 
تاخیرتادیه در حق محکوم له رضا  نیک بین وهمچنین پرداخت پنج درصد کل محکوم به بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت . با 
عنایت به اینکه محکوم علیه از اموال خود مقدار حدود 5 هکتار باغ پسته واقع در چاه موتور افراز و شرکاء را معرفی که با توجه به بازدید 
کارشناسی و قابلیت  فروش حدود 2/5 هکتارآن لذا دو و نیم هکتار مذکور توسط کارشناس به بملغ 650/000/000 ریال ارزیابی گردیده .لذا با 
تعیین مورخ 1397/10/18 ساعت 8/30 الی 9/30 صبح اعالم می شود مال مذکور از طریق مزایده حضوری در موعد مقرر بفروش خواهد رسد 
.طالبین به خرید می بایست در موعد مقرر با در دست داشتن مدارک شناسنایی معتبر در دفتر این اجرای احکام حاضر گردیده و در صورتی 
که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل پنج روز قبل از موعد مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال توقیفی داده شود.مزایده 
از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد و پرداخت نماید واگذار خواهد شد.بهای مزایده نقدا دریافت خواهد شد.
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری مه والت

512/34رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم  محبوبه علیمیرزائی دارای شناسنامه شماره 2001 به شرح دادخواست به کالسه 727 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان طاهره خزیمه به شناس�نامه 14 در تاریخ 84/10/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-مهری علیمیرزایی فرزند حسین ش.ش 1172 ت.ت 1347 فرزند متوفی 2- زهره 
علیمیرزایی فرزند حسین ش.ش 1173 ت.ت 1348 فرزند متوفی 3- محسن علیمیرزایی فرزند حسین ش.ش 1866 ت.ت 1353 فرزند 
متوفی 4- علیرضا علیمیرزایی فرزند حسین ش.ش 1819 ت.ت 1352 فرزند متوفی 5- محبوبه علیمیرزایی فرزند حسین ش.ش 2001 ت.ت 
1358 فرزند متوفی 6- رضا علیمیرزایی فرزند حسین ش.ش 171 ت.ت 1346 فرزند متوفی 7- غالمرضا علیمیرزایی فرزند حسین فرزند 
متوفی 8- حسین علیمیرزایی فرزند خداداد ش.ش 596 ت.ت 1311 همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه  1 شورای حل اختالف شهرستان سرخس 

512/35رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ابراهیم ارجمندی دارای شناس�نامه ش�ماره 1983 به شرح دادخواست به کالس�ه 970065/ش2 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان برات ارجمندی به شناسنامه 73 در تاریخ 1371/04/01 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- خدیجه ارجمندی فرزند خداداد ت.ت 1313/12/15 خواهر متوفی 
2- معصومه ارجمندی فرزند موسی ت.ت 1301/02/18 ش.ش 2 برادرزاده متوفی 3- کلثوم ارجمندی فرزند موسی ت.ت 1332/01/01 ش.ش 
0819757098 برادرزاده متوفی 4- صاحب جان ارجمندی فرزند موسی ت.ت 1335/01/01 ش.ش 22 برادرزاده متوفی 5- گلجان ارجمندی 
فرزند موسی ت.ت 1347/03/08 ش.ش 2141 برادرزاده متوفی 6- گل بی بی ارجمندی فرزند موسی ت.ت 1351/04/01 ش.ش 7 برادرزاده 
متوفی 7- خدابخش ارجمندی فرزند موسی ت.ت 1338/1/1 ش.ش 6 برادرزاده متوفی 8- اله بخش ارجمندی فرزند موسی ت.ت 1340/1/1 
ش.ش 3 ب�رادرزاده متوفی 9- خداداد ارجمندی فرزند موس�ی ت.ت 1343/03/9 ش.ش 2 برادرزاده متوفی 10- علیرضا ارجمندی فرزند 
موس�ی ت.ت 1355/04/1 ش.ش 1 برادرزاده متوفی 11- ابراهیم ارجمندی فرزند موسی ت.ت 1344/09/5 ش.ش 1983 برادرزاده متوفی ؛ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

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

512/36رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم مهدی احیائی دارای شناسنامه شماره 488 به شرح دادخواست به کالسه 970013 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان باقر احیائی  به شناسنامه 1 در تاریخ 1395/7/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدی احیائی فرزند باقر ش.ش 488 متولد 1353/6/30 صادره ازنیشابور  فرزند 
متوفی؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 

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

512/37آگهی*
شاکی آقای حسین مظفری و خانم سارا خسروی منش شکایتی علیه متهم رضا خسروی منش و ملیحه توانا به اتهام مشارکت در سرقت 
از منزل تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان چناران نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو شهر چناران ارجاع و به 
ش�ماره پرونده 9709985176100572  و به ش�ماره بایگانی 971307 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/06 ساعت 9/15 تعیین 
شده است . به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
در امورکیفری  ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان چناران

512/38آگهی*
ش�اکی آقای محمد علی قاس�میان موحد فرزند ناصر ش�کایتی علیه متهم وحید خلیلی به اتهام تخریب عمدی شیشه و سرقت مدارک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان چناران نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو ش�هر چناران ارجاع و به شماره 
پرونده 9709985176600437  و به شماره بایگانی 971306 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/10 ساعت 10 تعیین شده است . 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امورکیفری  
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان چناران

512/39آگهی دادنامه#
پرونده کالس�ه 970040 شعبه سوم دادگاه عمومی بخش گلبهار تصمیم نهایی ش�ماره 9709977795701584 -1397/9/19 در خصوص 
شکایت شاکی آقای رحیم حسینی فرزند غالمحسن علیه آقای محمد برومند فاقد مشخصات بیشتر دایر بر1- توهین 2- ارتکاب فعل حرام 
که منحجر به جریحه دار ش�دن افکار و حیثت عمومی از طریق قرار دادن نجاس�ات در محیط 3- تخریب خودرو موضوع 4- تهدید بدین 
توضیح که شاکی اظهار داشته در مجتمع قدیم آموزش و پروش ساکن بوده که متهمین ردیف اول و دوم با انداختن گلدان بر روی خودروی 
پارک شده ی  وی سبب ایجاد تخریب خودروی وی شده و با قرار دادن مدفوع درمقابل درب منزل آپارتمان موجب هتک حیثیت وی شده 
و نامبرده را مورد توهین با الفاظ رکیک قرار داده است از بابت اتهام تخریب به 3 سال حبس تعزیری بابت اتهام توهین به 74 ضربه شالق 
تعزیری و بابت اتهام ارتکاب فعل حرام به 74 ضربه ش�الق تعزیری محکوم می گردد .رأی صادره نس�بت به متهم ردیف اول غیابی وظرف 
بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و پس ازآن ظرف بیست رو ز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان 

رضوی و نسبت به شاکی به شرح اخیر قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. 
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/40آگهي ابالغ دادنامه
شماره:4/494/97؛ پیروآگهي قبلی شماره4330-97/8/9 روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای محمود عباسی بنهنگی فرزند عباسعلی  فعال 
مجهول المکان ابالغ میگردد بموجب راي شماره 666-97/9/14 صادره ازشعبه چهار شورای حل اختالف  تربت حیدریه به پرداخت مبلغ 
2/100/000 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 75 هزار تومان بابت خسارات هزینه دادرسی خسارت  تاخیروتادیه از تاریخ سررسید 
چک های فوق 95/7/15 – 95/8/15 – 95/9/15- 95/10/30 الی یوم الوصول برابر شاخص بانک مرکزی قابل محاسبه توسط دایره اجرای 
احکام و حق الوکاله وکی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان آقای حسین شخص سلیم با وکالت محمد امین حسین پور محکوم گردیده راي 
صادره غیابي وقابل واخواهی است مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشارمحلی / روزنامه رسمی آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای 

صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خویش را تکمیال به دفترشورا ارائه نماید . 
مدیر دفتر شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه 

512/41احضار متهم
در پرونده کالسه 971375 آقای امیر مختاری فرزند علیرضا به اتهام تخریب تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامب�رده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عموم�ی و انقالب در ا مور کیفری مراتب در روزنامه آگهی ، نامبرده مکلف 
هستند ظرف مدت سی روز در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب تربت حیدریه حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تربت حیدریه

آگهی
   چهارشنبه

  28 آذر 1397
 شماره  4368
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آگهی تغییرات شرکت آب بارش دشت گلستان سهامی 
خاص به شماره ثبت 11477 و شناسه ملی 14005526406 

به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : رمضان س�نچولی به ک�د مل�ی 4888729921 به 
س�مت رئیس هیئت مدیره و آرمینه محم�دی کرد خیلی به کد ملی 
2080130587 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و معصومه کلوئی به 
کد ملی 2122548258 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب ش�دند . کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور با 
امضای مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر خواهدبودو سایر نامه 
های اداری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )322304(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری به آقای علی پاش�ا محمدی  فرزند شکر علی فعالً مجهول المکان ابالغ میگردد جهت 
دفاع از اتهام خود دائر برخیانت در امانت موضوع ش�کایت خضبان رس�تمی زاد در پرونده کالس�ه 970174 ش�عبه 103 دادگاه کیفری دو 
ایالم در جلس�ه مورخه 1397/11/3 رأس س�اعت 10 صبح در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأس�اً مبادرت به صدور رأی 

غیابی می نماید.
مدیردفتر شعبه 103 کیفری دو شهرستان ایالم- نازی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب  در امور کیفری به خانم مرجان صفری سرشبادری فرزند عباس 
فعالً مجهول المکان ابالغ میگردد جهت دفاع از اتهام خوددائر بر توهین- تهدید- افترا-ء- قذف- در پرونده کالسه 970555 شعبه 101 در 

جلسه مورخ 1397/10/29 ساعت 9 صبح در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور داگاه رأساً مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد نمود.
مدیردفتر شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری ایالم- احمدبیگی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای گرشاسب ایرانی  فرزند علی اکبر فعالً مجهول المکان ابالغ میگردد جهت دفاع 
از اتهام خود دائر برتحصیل مال از طریق نامش�روع موضوع ش�کایت خانم فاطمه اسماعیلی در پرونده کالسه 970678 شعبه 103 دادگاه 
کیفری دو ایالم در جلس�ه مورخه 1397/11/3 رأس س�اعت 11 صبح در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأس�اً مبادرت به 

صدور رأی غیابی می نماید.
مدیردفتر شعبه 103 کیفری دو شهرستان ایالم- نازی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به خانم الهه احمد نژاد  فرزند قهرمان  فعالً مجهول المکان ابالغ میگردد جهت دفاع از 
اتهام خود دائر بر جعل و سوء استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر موضوع شکایت  محمد امین عرب صیفی  در پرونده کالسه 970681 
شعبه 103 دادگاه کیفری دو ایالم در جلسه مورخه 1397/11/3 رأس ساعت 9 صبح در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأسًا 

مبادرت به صدور رأی غیابی می نماید.
مدیردفتر شعبه 103 کیفری دو شهرستان ایالم- نازی

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: 1. بانک – مدیریت شعب خوزستان نام پدر : - نشانی: اهواز – اتوبان آیت ا... بهبهانی بعداز فلکه پادادشهر 
– مدیریت بانک ملت مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم : 1. شرکت سپهر آوران جنوب   نام پدر : - نشانی :اهواز  - فرهنگ شهر – خ 
4 ساعی – پ 14 2- شرکت بام سازان خوزستان   نام پدر : - نشانی : اهواز  - کوی رسالت – خ 4 – پ 47 – 3- شرکت کتیبه سازان اهواز 
نام پدر :- نشانی : اهواز – کوی رسالت – خ 4 – پ 47   4 – مرجان قنواتی نام پدر : علی نشانی : اهواز – فاز 1 پاداشهر – خ تیر – پ 34  
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه: 1 - محمدرضا عجم دشتی نام پدر : احمد – نشانی : اهواز – اتوبان آیت ا... 
بهبهانی بعد از فلکه پادادشهر – مدیریت  بانک ملت  نوع رابطه نماینده حقوقی – محکوم له / محکوم لهم : بانک ملت – مدیریت شعب 
خوزستان  2 – عباس ولی شرف  نام پدر : یابر نشانی : اهواز – اتوبان آیت ا... بهبهانی بعداز فلکه پاداشهر – مدیریت بانک ملت نوع رابطه : 
نماینده حقوقی محکوم له / محکوم لهم : بانک ملت – مدیریت شعب خوزستان محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه شماره 
و شماره دادنامه مربوطه به شماره 9010096110701053 و شماره دادنامه مربوطه 9109976110700319  محکوم علیهم محکومند به پرداخت 
مبلغ 000 / 000 / 224ریال بصورت تضامنی بابت اصل خواس�ته و نیز به پرداخت جرائم تاخیر با نرخ 18 درصد و همچنین خس�ارات قانونی 
اعم هزینه دادرسی و دستمزد نمایندگان طبق تعرفه در حق محکوم له و همچنین به پرداخت نیم عشر اجرائی در حق دولت اجرای حکم 
منوط به معرفی ضامن معتبر . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )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 صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت سی روز صورت کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همرا مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 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 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)
 -9 / 57 مدیر دفترشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز- حمولی طرفی

اگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقاي سیدعلی حسینی علویج  دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي عبداله طاهرپور فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه وجه چک 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 97099786110800497 شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اهواز ثبت و وقت 
رس�یدگي مورخ 29/ 10 / 1397 س�اعت 30 : 10 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد . 
72 / 9-منشی شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اهواز - عبدالرضا حزبه

آگهی حصر وراثت
آقای: محمد شهرت : نصار نام پدر: احمد بشناسنامه : 881 صادره از اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که پدرم مرحوم احمد شهرت :نصار بشناسنامه :51 صادره از اهواز در تاریخ 14 / 8 / 1397در اهواز اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش 
عبارتند از 1- متقاضی محمود نصار فرزند احمد ش ش 881 صادره از اهواز 2 – محمد نصار فرزند احمد ش ش 89 صادره از اهواز ) پسران 
متوفی ( 3 – محبوبه نصار فرزند احمد ش ش 1040 صادره از اهواز 4 – معصومه نصار فرزند احمد ش ش 10 صادره از اهواز 5 – مهناز نصار 
فرزند احمد ش ش 1740612620 صادره از اهواز ) دختران متوفی ( 6 – بدری عطیان اهواز فرزند یدیر ش ش 463 صادره از اهواز ) همسر 
متوفی (والغیر ورثه دیگری ندارد . اینک با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی 

که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
 71 / 9 - قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 اهواز

آگهی مفقودی
اصل شناسنامه مالکیت خودروی سواری پراید مدل 1383 به شماره پالک ایران 32- 419 س  12  و 
شماره موتور 00688389 و شماره شاسی S1412283223679 به نام سمیه شریفی  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 139704007141001141/1 
در خصوص پرونده اجرایی کالسه به شماره بایگانی 9701265 له محمود دادجو و علیه آقای مسعود مجاهد فرزند حسین به ش ش 18571 
و شماره ملی 0680179550 بدین وسیله اعالم می گردد مازاد هفتم عرصه و اعیان پالک ثبتی 583 فرعی از 169 - اصلی بخش دو بجنورد 
متعلق به مس�عود مجاهد فرزند حس�ین در قبال مبلغ 000/ 000/ 000 /2 ریال بابت طلب محمود دادجو و به انضمام پنج درصد بابت حقوق 
دولتی بازداش�ت گردیده اس�ت لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراء ، مراتب بشما مسعود مجاهد فرزند حسین با مشخصات فوق اخطار می 
شود ضمنا هر گونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. در ضمن این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه منتشر شده و عملیات اجرائی بالفاصله پس از سپری شدن مهلت مذکور ادامه خواهد یافت . و به جز آگهی مزایده آگهی 

دیگری منتشر نخواهد شد. 15
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد – حمید عزیزی

آگهی احضار متهم 
در خصوص شکایت خانم منا صادق نیا فرزند اسماعیل علیه آقای امید دادپناه فرزند رمضانعلی مبنی بر ترک انفاق که در شعبه اول دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب بجنورد با کالسه پرونده 970622 ش 1 د ثبت و تحت رسیدگی می باشد و به جهت مجهول المکان بودن نامبرده 
به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از خود در این شعبه حاضر گردد که در صورت عدم حضور متهم یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 

و یا عدم معرفی وکیل دادسرا اقدام به رسیدگی غیابی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید . 8
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بجنورد – محمد برات زاده 

آگهی مزایده 
درپرونده 960354/2 اجرائی آقای محمد قمی کالئی محکوم اس�ت به پرداخت تعداد 114عدد س�که تمام بهارآزادی وهزینه یک سفرحج 
عمره  درحق خانم الناز جعفریان ومبلغ 10/000/000 ریال نیم عشردولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر: 
تعداد هفت قلم جنس به ش�رح 1- یخچال س�اید بای س�اید 28 فوت به مارک بکو به مبلغ 6/000/000 ریال 2- ظرفش�ویی مارک بکو)باز 
نش�ده وآکبند قبل می باش�د(به مبلغ 30/000/000 ریال 3- لباسش�ویی 7 کیلویی به مارک بکو 15/000/000 ریال 4- میزتلویزیون چوبی 
وتلویزیون 50 اینچ ال ای دی پاناس�ونیک 45/000/000 ریال 5- س�ینما خانواده 2/500/000 ریال 6- ماکروفر به مارک پاناس�ونیک به مبلغ 
3/000/000 ریال 7- قهوه جوش – اس�نک - چای س�از به مبل�غ 2/000/000 ریال جمعا” به مبل�غ 157/500/000 ریال معادل پانزده میلیون 
وهفتصد وپنجاه هزار تومان ارزیابی گردیده که مبلغ اعالمی توسط کارشناس صورت گرفته ومبلغ پایه مزایده می باشد. الزم به ذکر است 
اقالم فوق درنشانی اسالمشهرخ امام خمینی کوچه 22 شهبازی پ41 می باشد. 1- توقیف وارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که 
اموال مزبوربمنظوراستیفای حق محکوم له ازطریق مزایده ازمبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.2- محل فروش اموال: دفتراجرای احکام 
مدنی دادگس�تری اسالمشهراس�ت.3- هرکس می تواند5 روزقبل ازمزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید ودرمزایده شرکت نماید روز 
انجام مزایده س�ه ش�نبه  97/10/18 ازساعت 10صبح  الی 11 صبح می باشد برنده مزایده ده درصدقیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان 
سپرده نقدا”می بایست پرداخت نماید.مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت پیشنهاد کرده است وبقیه بها درفرجه قانونی که ازیک 
ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد.ضمنا چنانچه روزمزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشدفردای همانروزدرهمان مکان و همان 

ساعت مزایده انجام خواهد شد. 
م الف 3359 دادورزشعبه دوم حقوقی محاکم عمومی اسالمشهر 

گواهی حصروراثت
آقای غالم فتحی احد بیگلو باوکالت خانم بدلی بشماره شناسنامه 141 فرزند شگل آقا  متولد1347 صادره مشکین شهر ازبه استناد شهادت 
نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1063/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان 
حمایل فیضی ارزنه  فرزند زکی اله به شماره شناسنامه 12 درتاریخ 97/4/31 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از...1- صراف فتحی احد بیگلو فرزند شگل آقا ش.ش60پسرمتوفی2- غالم فتحی احد بیگلو فرزند شگل آقا ش.ش141پسرمتوفی3- محمد 
فتحی احد بیگلو فرزند شگل آقا ش.ش32394پسر متوفی4- اکرم فتحی احد بیگلو فرزند شگل آقا ش.ش6دخترمتوفی5- محترم فتحی 
احد بیگلو فرزند ش�گل آقا ش.ش61دخترمتوفی6- زلیخا فتحی احد بیگلو فرزند ش�گل آقا ش.ش63دخترمتوفی7- فریده فتحی احد 
بیگلو فرزند ش�گل آقا ش.ش142دخترمتوفی8- طی خانم فتحی احد بیگلو فرزند ش�گل آقا ش.ش62دخترمتوفی9- سهیال فتحی احد 
بیگلو فرزند شگل آقا ش.ش32393دخترمتوفی اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت 
منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ 

گواهی الزم صادرخواهد شد
.م الف 3384 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم الهه غفارپور بش�ماره شناس�نامه 0083473424 فرزند سید یونس  متولد1364 صادره سراب ازبه استناد شهادت نامه گواهی 
فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 1071/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان سید 
یونس غفارپور اردهانی فرزند میررس�تم به ش�ماره شناس�نامه 34 درتاریخ 97/6/29 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین 
الفوت وی عبارتند از...1- ملکه ش�فاعتی زاردهانی فرزند مرتضی ش.ش12همس�رمتوفی2- الهه غفارپوراردهانی فرزند سید یونس 
ش.ش0083473424دخترمتوف�ی3- رباب غفارپوراردهانی فرزند س�ید یون�س ش.ش7دختر متوفی4- افس�انه غفارپوراردهانی 
فرزند س�ید یونس ش.ش0012375403دخترمتوفی5- رویا غفارپور اردهانی فرزند سید یونس ش.ش1640234969دخترمتوفی6- 
سحرغفارپوراردهانی فرزند سید یونس ش.ش1460334977دخترمتوفی7- سیده فاطمه غفارپوراردهانی فرزند سید یونس ش.ش 
5560558702دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا 
چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی 

الزم صادرخواهد شد.م الف 3393 
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالس�ه پرونده: 905/209/97 وقت رس�یدگی: به روز ش�نبه تاریخ 97/10/29 س�اعت 16/00 خواهان: عباس برات لو خوانده: فروشگاه 
فرخی با مدیریت اسماعیل فرخی خواسته: فک پالک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه 209 ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه 
و بتجویزماده73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتش�ار آگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق 
جهت رس�یدگی دراین شورا حاضرش�وید درصورت عدم حضور داد خواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد نمود 

ضمنا"چنانچه بعدابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3392 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: محمد حس�ین جوهری فرد کالسه پرونده: 12657/202/97 وقت رسیدگی: به روز شنبه تاریخ 97/11/6 ساعت 16/00 خواهان: 
رضا بلغار خوانده: محمد حسین جوهری فرد خواسته:   خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه 202 ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه 
و بتجویزماده73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتش�ار آگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق 
جهت رس�یدگی دراین شورا حاضرش�وید درصورت عدم حضور داد خواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد نمود 

ضمنا"چنانچه بعدابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3389 مدیردفترشعبه 202 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی
بدینوس�یله به آقای حمیدرضا طباطبایی فرزند  تقی بدهکار پرونده اجرائی  
کالسه 9700053  له خانم زهرا بذر افشان به وکالت آقای محمد افضلی کاشانی  
که برابر گزارش مامور پست در آدرس تهران،  خیابان مالک اشتر بین خوش 
و قصر دشت 64 محمدی کوچه وهاب اردبیلی پالک 64  شناسایی نگردیده 
ابالغ می گردد با توجه به تقاضای شما  سکه مجدا به مبلغ 37/350/000 ریال 

تسعیر گردید که مراتب جهت اطالع شما ابالغ می گردد.  
19081 رئیس اداره اول اجرا – احمدیان 

آگهی اخطار ماده  101 آئین نامه ا جرا 
  به شرکت پرتو  جام به نشانی تهران  خ شیراز شمالی پ15/2  در خصوص پرونده 
اجرائی  کالسه 82/18 له بانک رفاه کارگران  شعبه مستقل پردیس تهران  علیه 
شرکت پرتو جام اجرای ثبت تربت  جام و  کالسه ش.3- 12065  اداره سوم اجرای   
اسناد رسمی طبق گزارش مورخ 97/5/10  کارشناس رسمی دادگستری  پالک 
ثبتی 10 فرعی از   کالسه 399 اصلی در بخش 13 نا حیه ندارد  واقع در تربت جام 
ک�ه برابر صورت مجلس  تفکیکی  ش�ماره 6007000011- 92/9/5   به 22 پالک 
تبدیل شده و شامل پالک های 33  الی 41  فرعی  و 43 الی 52  فرعی همگی  
از 399 اصل�ی مورد  وثیقه س�ند رهنی  ش�ماره 35568- 78/12/2  تنظیمی 
دفترخانه 69 تهران  پالک 33 فرعی به مبلغ 3/033/000/000 ریال و 34 فرعی 
به مبل�غ 2/429/000/000 ریال پالک 35 فرع�ی  2/149/000/000 ریال پالک 36 
فرعی به مبلغ  2/429/000/000 ریال پالک 37 فرعی به مبلغ 1/957/000/000 ریال 
پالک 38 فرعی به مبلغ 1/222/000/000 ریال پالک 39 فرعی 1/119/000/000 ریال 
پالک 40 فرعی به مبلغ 972/000/000 ریال  پالک 41 فرعی به مبلغ  736/000/000 
ری�ال پ�الک 43 فرعی  به مبل�غ 736/000/000 ریال پ�الک 44 فرعی به مبلغ 
1/457/000/000 ری�ال پالک 45  فرعی به مبل�غ 1/884/000/000 ریال پالک 46 
فرعی به مبلغ 2/355/000/000 ری�ال پالک 47 فرعی به مبلغ  2/752/000/000 
ریال پالک 48 فرعی مهمانپذیر به مبلغ 6/668/000/000 ریال 49 فرعی )تاالر(  
به  مبلغ 12/512/000/000 ریال پالک 50  فرعی )آپارتمان( به مبلغ 2/870/000/000 
ری�ال پالک 51 فرعی آپارتمان( به مبل�غ  1/619/000/000 ریال پالک 52 فرعی 
آپارتم�ان به مبل�غ 1/678/000/000 ریال جمعا به مبل�غ 50/577/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده لذا چنانچه  به مبلغ ارزیابی پالک مذکور  معترض می باش�ید ا  
عتراض  کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از  تاریخ انتشار   این آگهی در رو زنامه به 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر  به  ازای هر پالک ثبتی  مبلغ  
3/000/000 ریال  به دفتر اجرای  ثبت تربت جام تسلیم  نمایید ضمنا به ا عتراضی 
که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر  باشد ترتیب 

ا ثر  داده نخواهد شد . 
19073 رئیس اد اره سوم  اجرای  اسناد رسمی تهران – فریده نقیبی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 ب�ه پ�الک ثبتی 15668  فرع�ی از 2397 در بخش ده تهران  آقای حس�ین 
صالح�ی با  تس�لیم استش�هادیه گواه�ی امضاء  ب�ه ش�ماره 27927 مورخ 
1397/05/27 دفت�ر 240 ته�ران به رمز تصدیق 507406  شناس�ه تصدیق 
13970215414000258  و گو اهی س�رقت کالنتری طی در خواست به وارده 
139785104502897  تقاضای صدور سند مالکیت  المثنی را به علت اسباب 
کشی نموده است که مراتب در اجرای ما ده 120 آئین نامه ثبت به شرح ذیل 
آگهی می گردد. 1. خالصه وضعیت  سند مالکیت   ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای ا حداثی  در آن به مساحت یکصد و شانزده متر و هشتاد دسیمتر مربع به 
پالک 15668 فرعی از 2397 اصلی واقع در بخش ده تهران ذیل دفتر 2085 
صفحه 430 ثبت 365813  به نام حس�ین صالحی به ش�ماره چاپی 202479 
ثبت  و صادر و تسلیم  گردیده است. لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت  
فوق الذکر و درخواس�ت  المثنی آن مراتب ا عالم تا هر کس نس�بت به ملک 
مورد آگهی معامله کرده است و در این آگهی ذکر  نشده است و یا مدعی سند 
مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی  به ثبت مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت  اعالم نماید و در صورت عدم وصول  

ا عتراض  مطابق مقررات اقدام خو اهد گردید. 
19070 مدیر  واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک رودکی تهران -  عبدالرضا شاکری 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه  خانم زهرا محمدحس�ینی با ا عالم  گم ش�دن س�ند مالکیت   
ملک مورد آگهی با تس�لیم ا ستش�هادیه گو اهی  امضاء  ش�ده ذیل  شماره 
شناس�ه یکت�ا 139702152513000477  ش�ماره رم�ز 960528  ش�ماره 
6689  مورخ 1397/09/17 دفترخانه تهران طی درخواس�ت و  ارده  ش�ماره 
139785601026027751  م�ورخ 1397/09/17 تقاضای صدور س�ند المثنی  
سند مالکیت را نموده است که مراتب در  اجرای ماده 120 آئین نامه  قانون ثبت 
به شرح زیر آگهی می گردد . 1. نام و نام خانوادگی مالک: زهرا محمد حسینی  
2.  ش�ماره پ�الک 34/10069  واق�ع در بخ�ش 11 تهران 3. علت گم ش�دن:  
جابجایی اثاث منزل 4. خالصه وضعیت مالکیت: س�ند مالکیت   کاداس�تری  
ششدانگ آپارتمان  مسکونی   قطعه 3 تفکیکی  پالک ثبتی  10069 فرعی از 
34 اصلی مفروز و مجزی   شده از شماره 1537 فرعی از  به مساحت 133/68 
متر مربع  واقع در طبقه س�وم  که 2/21  متر مربع آن بالکن اس�ت به انضمام  
پارکینگ مسکونی  قطعه دوم تفکیکی انباری مسکونی قطعه دوم تفکیکی  
ذیل ثبت 561891 صفحه 389   دفتر 2772 به نام ز هرا محمدحسینی  ثبت 
و به چاپی 376996 صادر شده است. لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت 
ملک فوق الذکر  و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی  ذکر نشده  
یا مدعی وجود س�ند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت 
اعتراض  اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند 

مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
19069 – کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قلهک – مصطفی دادفر 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای وحید قاسمی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق 
ش�ده طی ش�ماره 27062- 1397/07/29 توس�ط دفترخانه اس�ناد رسمی  
ش�ماره 73 حوزه ثبتی تهران  و برگ تقاضا به شماره وارده 1078029742- 
1397/08/06 مدعی فقدان سند مالکیت  ششدانگ به شماره 32733 فرعی 
از 2426 اصلی مفروز و مجزا شده از 2040 فرعی از اصلی مذکور قطعه 5 واقع در 
بخش 10  ناحیه 00 حوزه  ثبت ملک یافت آباد تهران   استان تهران  به مساحت 
42/03 متر مربع  به حدود: شماال  دیوار به دیوار قطعه 48 تفکیکی دوم و سوم 
دیوار و درب به حیاط  شرقا: اول دیوار مشترک  با آپارتمان مجاور شرقی دوم 
و سوم  دیوار و درب ورود است به را ه پله جنوبا: در 2 قسمت که قسمت  دوم 
به صورت مورب است دیوار و پنجره است به فضای  حیاط مشاعی  غربا: دیوار 
به درز انقطاع که  ماوراء آن قطعه 68 تفکیکی اس�ت.  مش�خصات مالکیت:  
مالکیت وحید / قاسمی آقباش  فرزند حیدر شماره شناسنامه 42846  تاریخ 
تولد 1366/06/25 صادره از تهران دارای ش�ماره  مل�ی 0080516270  با جز 
سهم   6 از کل سهم 6 به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان  
موضوع س�ند مالکیت اصلی به ش�ماره چاپی 484403 سری الف سال 95 با 
ش�ماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 139620301078001005  ثبت  گردیده  
اس�ت. محدودی�ت:  محدودیت دفتر ام�الک: رهنی  ش�ماره 97625 مورخ 
1389/07/11 دفترخانه اس�ناد رسمی  شماره 320 شهر تهران ا ستان تهران 
که به نفع  بانک مس�کن ثبت شده رهنی  شماره 100717 مورخ 1392/12/19  
دفترخانه اسناد رسمی  شماره 320 شهر تهران استان تهران   که به نفع بانک 
مسکن ثبت شده ا عالم نموده به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست 
صدور  سند مالکیت  المثنی پالک موصوف را نموده است لذا مر اتب در اجرای  
ما ده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در رو زنامه کثیر االنتش�ار 
همین روزنامه آگهی می شود  تا چنانچه کسی ادعای انجام  معامله نسبت به 
ملک مذکور  و یا وجود اصل  س�ند مالکیت نزد خود را داشته باشد  از تاریخ 
انتش�ار  این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام  اصل  س�ند 
مالکیت به این منطقه  ارائه نماید تا مورد رس�یدگی  قرار گیرد بدیهی اس�ت 
اصل  س�ند مالکیت پس از رویت و مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد. 
لیکن به اعتراض  بدون  ارائه اصل  س�ند مالکیت  ترتیب  اثر داده نمی شود. 
در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی  سند مالکیت   

پالک  مرقوم صادر و به متقاضی  تسلیم خواهد  گردید. 
19065 اداره ثبت  اسناد و امالک یافت آباد تهران 

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3  قانون تعیین تفکیک  
وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

به موجب رای ش�ماره 139760301054000272   مورخ 1397/02/19  
ص�ادره از هیئت حل اخت�الف موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی  و س�اختمان های فاقد سند رسمی مصوب 90/09/20 مستقر 
در اداره ثب�ت  اس�ناد و ام�الک جن�وب ش�رق تصرفات مف�روزی و 
مالکانه آقای علی عباس�ی فرزند  علی شاه  متقاضی  پرونده کالسه 
1396114401054000074  نسبت به مساحت 120 متر مربع قسمتی از 
پالک ثبتی 138/24315 با حدود اربعه:  ش�ماال: بطول 8  متر  درب و 
دیوار به گذر 10 متری  شرقا: بطول 15 متر دیوار به ملک مجاور قطعه 17  
تفکیکی  جنوبا: بطول 8  متر دیوار به ملک مجاور قطعه 23 تفکیکی   
غربا: بطول 15 متر دیوار به ملک مجاور قطعه 19 تفکیکی  مورد ثبت 
صفحه 336 صفحه 758 در بخش 7 تهران به ثبت گردیده مراتب از 
نظر اطالع ذوی الحقوق و ش�رکا مش�اعی پالک  فوق در  دو نوبت به 
فاصل�ه 15 روز در روزنامه آگهی می گردد. طبق قانون فوق االش�اره 
کسانی که به مالکیت و تصرفات مفروزی  متقاضی  فوق اعتراض دارند 
می توانند از تاریخ انتش�ار آگهی  ظرف  م�دت دو ماه ا عتراض  خود 
را به مراجع قضائی تس�لیم نماید بدیهی است پس از انقضای  مهلت 
قانونی عدم  وصول واخواهی نس�بت به صدور سند مالکیت مفروزی 
به مساحت و حدود باال  به نام نامبرده اقدام خواهد شد.  تاریخ انتشار 

نوبت اول: 97/9/13  تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/28 
18446  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خاوران تهران – جشان 

مفقودي
  NAPLSRALDJ1358572 سند کمپاني یک دستگاه سواري رنو تیپ ال 90 لوگان  شماره شاسي
رنگ سفید-روغني مدل 1397 شماره موتورK4MA690- W1987572 شماره انتظامي 10 ایران 

326  ه 19 به نام کبري کریمي فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرا سرمایه فرجاد نواندیش سهامی خاص 
به شماره ثبت 10813 و شناسه ملی 14004341075 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه حساب سود و زیان 
سال مالی 1396 به تصویب رسید. - آقای سید اسمعیل میرکریمی با 
شماره ملی 2121260633 و خانم فاطمه سلطان صانعی با شماره ملی 
2180980361 و خانم فریبا عرفانیان با ش�ماره ملی 2121289666 به 
س�مت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال خدمت هیئت مدیره 
تعیین گردیدند. آقای رامین چنگیزی با ش�ماره ملی 2122744715 
بس�مت ب�ازرس اصل�ی و آق�ای محمد رضا ش�اکری با ش�ماره ملی 
2110539232 بس�مت ب�ازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )320550(
آگهی تغییرات شرکت فرا سرمایه فرجاد نواندیش سهامی خاص 

به شماره ثبت 10813 و شناسه ملی 14004341075 
به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : - آقای س�ید اس�معیل میرکریمی با ش�ماره ملی 
2121260633 به س�مت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه س�لطان 
صانعی با شماره ملی 2180980361 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و خانم فریبا عرفانیان با ش�ماره ملی 2121289666 به س�مت عضو 
هیئت مدیره و خانم هما السادات عقیلی با شماره ملی 2121768238 
به سمت مدیرعامل ) خارج از سهامداران ( برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند . که بر اساس مواد الیحه اصالحی قانون تجارت و اساسنامه 
شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
از قبیل چک و س�فته و بروات و سایر نامه های اداری منفردا با امضاء 
آقای س�ید اس�معیل میرکریمی ) رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )320551(

آگهی تغییرات شرکت چهارصد و چهل و چهار نوآوران سبز 
گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5975 و شناسه 

ملی 10700146681 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای مجید شاهزیدی به شماره ملی 2110322845 
به س�مت رئیس هیئت مدیره - خانم حرمت س�ادات موس�وی با 
ش�ماره ملی 6289621394 به س�مت نائب رئی�س هیئت مدیره 
- آقای س�عید شاهزیدی به ش�ماره ملی 2122730242 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای دو س�ال انتخاب گردیدند که 
بر اس�اس مواد الیحه اصالحی قانون تجارت و اساس�نامه شرکت 
وظای�ف خود را انجام دهند و کلیه اس�ناد واوراق بهادارو بانکی از 
قبیل چک و س�فته و بروات و سایرنامه های اداری و عادی منفردا 
با امضاء آقای س�عید شاهزیدی ) مدیرعامل( همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )320554(

آگهی تغییرات شرکت چهارصد و چهل و چهار نوآوران سبز 
گلستان سهامی خاص به شماره ثبت 5975 و شناسه ملی 

 10700146681
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سعید شاهزیدی 
به ش�ماره ملی 2122730242 و خانم حرمت س�ادات موس�وی با 
شماره ملی 6289621394 و آقای مجید شاهزیدی به شماره ملی 
2110322845 به س�مت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوس�ال 
تعیین گردیدند . - بازرس�ین ش�رکت با رعایت م�اده 147 قانون 
تج�ارت برای مدت یکس�ال بدین ص�ورت زیر تعیی�ن گردیدند: 
2 – آق�ای غالمرض�ا فوج�ردی ب�ه ش�ماره مل�ی 2120584321 
بس�مت بازرس اصلی 3– آقای محس�ن مس�یبی به ش�ماره ملی 
2122687339 بسمت بازرس علی البدل - روزنامه کثیر االنتشار 

حمایت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )320556(
آگهی تغییرات شرکت آب بارش دشت گلستان سهامی خاص به 

شماره ثبت 11477 و شناسه ملی 14005526406
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - اعضای هیئت مدیره 
عبارتن�د: رمضان س�نچولی به ک�د مل�ی 4888729921 آرمینه 
محمدی کرد خیلی به کد ملی 2080130587 معصومه کلوئی به کد 
ملی 2122548258 برای مدت دو س�ال انتخاب شدند. ابوالفضل 
نوچمنی به کد ملی 2122453729 به سمت بازرس اصلی و یحیی 
ساوری به کد ملی 2122476001 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب ش�دند. روزنامه کثیراالنتشارحمایت 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود 

و زیان شرکت منتهی به سال1394مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 
)322305(

آگهی احضار متهم 
در پرونده  شماره 9709980402100223   شعبه دوم بازپرسی دادسرای   عمومی و انقالب شهرستان اردبیل آقای 1. اسماعیل  لوحی  مغانلو 
فرزند  نوراقا متولد 1368، 2. خانم نسرین عبادی به موجب  شکایت پرویز قاسمی به اتهام سرقت مستوجب تعزیر تحت تعقیب قرار دارد 
و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم دسترسی  به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مراتب  یک نوبت در روزنامه 
آگهی و متهم ظرف یک ماه احضار  می شود  واضح و مبرهن است که با اتمام مهلت یک ماهه اخیر الذکر  در صورتی که متهم در موعد مقرر 
حاضر  نشود وفق مقررات تصمیم  مقتضی در خصوص پرونده  به عمل خواهد آمد خاطرنشانی می سازد  متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی 

می تواند یک نفر وکیل دادگستری وفق ماده 190 قانون آئین دادرسی  کیفری همراه خود داشته باشد. 
1099932 بازپرس شعبه  دوم دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان ا ردبیل / هادی پناهی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 در پرونده کالسه 970807 شعبه 108  دادگاه کیفری دو اردبیل آقایان بهرام قلیزاده و پیمان مرادپور  متهم هستند به ایر اد ضرب عمدی 
و توهین موضوع شکایت آقای بهنام اصالنی  و خانم زینب گلمحمدی به لحاظ مجهول المکان  بودن ابالغ  ا حضا ریه به ایشان ممکن نشده 
اس�ت لذا در اجرای  ما ده 344 قانون آئین دادرس�ی  کیفری  مصوب 1392 با انتش�ار این  آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار  به نامبرده ابالغ می گردد روز یکشنبه 94/10/30 ساعت 9 صبح  جهت رسیدگی در این شعبه حضور بهم رسانند. در صورت 

عدم حضور   دادگاه   تصمیم مقتضی  را اتخاذ خو اهد نمود. 
1099933 مدیر دفتر دادگاه  کیفری شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل – شامی 

دادنامه 
 نسبت به خو استه تعیین تکلیف 47 دستگاه خودرو حکم به تعیین تکلیف اموال صادر شد. رای دادگاه  در خصوص گزارش پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی شهرستان ایرانشهر  به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  موضوع چهل و هفت دستگاه خودروی  توقیفی  به شرح 
لیست ضم پرونده  نظر به اینکه پس از انجام کارشناسی های انجام شده به دستور دادگاه  تعداد 9 )نه(  خودرو از لیست فوق الذکر ترخیص 
گردیده و به مالکان  آن  مسترد گردیده ا ما تعداد سی و هشت دستگاه خودروی  دیگر  به شرح لیست نهایی هنوز در پارکینگ بالتکلیف  
توقیف شده و با عنایت به اینکه در اثر مرور زمان  بابت توقیف بیشتر مشمول کسر  فاحش قیمت خواهند شد و با توجه به علت توقیف  و 
عدم مراجعه مالک یا مالکان ومدعیان احتمالی که عادتا نیز اعراض مالکان محقق گردیده دادگاه  مستندا به اصل 49 قانون اساسی و ما ده 
8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و ماده 5 آئین نامه  نحوه رسیدگی  به پرونده های اصل 49 قانون اساسی حکم به ضبط سی و 
هشت دستگاه خودرو به شرح لیست کارشناسی شده  ضم پرونده به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  صادر و ا عالم می نماید. رای 
صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از  تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای تاریخ 

واخواهی قابل  تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
قاضی دادگاه اصل 49 قانون اسا سی استان سیستان و بلوچستان 

دادنامه 
 نسبت به خو استه تعیین تکلیف کاالی بالصاحب حکم به تعیین تکلیف اموال صادر شد. رای دادگاه  در خصوص درخواست ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره(  موضوع گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر  بابت  کاالی مکشوفه به شرح لیست  ضم پرونده و به لحاظ اینکه اموال 
مکشوفه فاقد مشخصه خاص بوده که  در  اثر   تعریف مالک یا مالکان آن شناسایی شوند مضافا اینکه در صورت صدور رای  غیابی  مراتب 
در روزنامه آگهی خو اهد شد  و  با عنایت  به تاریخ کشف اموال و عدم مراجعه مالک یا  مالکان احتمالی و محرز بودن اعتراض عرفی آنها  
دادگاه مستندا به اصل 49 قانون اساسی و ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 و ماده 5 آئین نامه نحوه رسیدگی   به پرونده های اصل 49  و 
حکم حکومتی حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری   مدظله العالی حکم به ضبط ا موال به شرح لیست موصوف به نفع ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره(  صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی  اس�ت و ظرف مهلت بیس�ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش�عبه  و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای  مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در شعب  محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 
قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 

دادنامه 
نسبت به خو استه تعیین تکلیف 21 دستگاه گوشی تلفن همراه  حکم به تعیین تکلیف ا موال صادر شد. رای دادگاه در خصوص درخواست  
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  موضوع  کشف تعداد بیست و یک دستگاه گوشی تلفن همراه  با مشخصات لیست ضمیمه توسط 
ماموران اداره اطالعات در تورها و گلوگاههای آن اد اره نظر به اینکه  گوش�ی های مکش�وفه  اکثرا مس�تعمل بوده و به لحاظ ا ینکه فاقد 
مشخصات   خاصی جهت تعریف و شناسایی مالک یا مالکان ا حتمالی می با شد مضافا در صورت صدور رای غیابی  مراتب در روزنامه آگهی 
خواهد ش�د و  از آنجا که با توجه به تاریخ کش�ف گوشیها عادتا دسترس�ی به مالک  یا ما لکان غیر ممکن است و با ا حراز اعراض مالکین 
دادگاه  مستندا به اصل 49 قانون اساسی و ما ده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49  قانون اساسی و ماده 5 آئین نامه نحوه رسیدگی  به پرونده 
های اصل 49 قانون اساسی و حکم حکومتی  حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری  مدظله العالی  حکم به ضبط گوشی های مکشوفه  به 
شرح لیست فوق الذکر به نفع  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  صادر و ا عالم می نماید. رای صادره غیابی  است و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ  ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان تهران می باشد. 
قاضی دادگاه  اصل 49 قانون ا ساسی ا ستان سیستان و بلوچستان 

آگهی دعوت از مجاورین 
  چون آقای مهدی سیف مالک ششدانگ پالک 354 اصلی بخش یک 
اصلی نهاوند برابر درخواست شماره 97/ن/455  مورخ 1397/09/24  
تقاضای  در قالب صدور  سند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده 
و متقاضی  مدعی می باشند که  مجاورین را نمی شناسند و دسترسی 
به مالکین  ندارند. لذا به استناد  کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی 
در خصوص تعیین طول اضالع  و مساحت دار کردن  اسناد   مالکیت و  
همچنین ماده 18  آئین نامه ا جرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا  به 
کلیه مالکین مجاور  پالک فوق الذکر ابالغ می گرد که در روز دوشنبه 
مورخ 1397/11/18 س�اعت 11 در محل  وق�وع  ملک واقع در  نهاوند  
کوچه حاج خدارحم حضور یابند. بدیهی است عدم حضور  مجاورین و 
مالکین مشاعی  مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی  گردد چنانچه 

نیاز به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج می گردد. 
3764 رئیس ثبت اسناد و امالک  نهاوند  - جلیلوند 

آگهی 
محکوم له:  محکوم علیه: پیرو آگهی های منتشره در جراید   بدینوسیله به میالد شمسی فرزند  محمد که مجهول المکان می باشد ابالغ می 
شود طبق اجرائیه  صادره از شعبه  سوم  دادگاه  حقوقی در پرونده کالسه 950048 بایگانی به موجب دادنامه شماره 9509976138300941 
مورخ 95/9/15 صادره از  شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی  بهبهان محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 1394/12/25 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ  9/620/000 ریال 
بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی  در حق  محکوم له می باشد.  پرداخت  نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم 
علیه می باشد. بدیهی است  با توجه به غیابی بودن  حکم اجرای  حکم   غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر  یا اخذ تامین متناسب از محکوم 
له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد. لذا مفاد اجرائیه  صادره  یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9  قانون اجرای احکام 
مدنی  در یکی از جراید کثیر االنتشار  درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار  آگهی  نسبت به اجرای مفاد  اجرائیه  اقدام گردد. در غیر 

اینصورت  واحد اجرای احکام  طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
464 منشی شعبه 3 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان بهبهان – بهروز دل جو 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم  ثریا جاللوند دارای شناسنامه شماره 2469 به شرح دادخواست به کالسه 97011200756 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که شادروان   بختیار توالبی به شناسنامه شماره 1763 در تاریخ 89/10/24 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 
ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1. ثریا جاللوند  به ش ش  2469  همسر متوفی 2. مرتضی توالبی  به ش ش  56 همسر 
متوفی 3. داود توالبی به ش.م 3950072462  پسر متوفی 4.  معصومه توالبی به ش ش  126 دختر متوفی 5.  گل جاللوند به ش ش  1079 
مادر متوفی 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. 
3765 - قاضی شعبه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی 
خانم وحیده دریس فرزند بس�یج  دارای ش�ماره شناسنامه 9  به شرح  کالس�ه 747/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و  
چنین توضیح داده که شا دروان صدیقه فرخ نژاد  فرزند  جاسم به شماره شناسنامه 32830 در تاریخ 97/7/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته  و ورثه مرحوم منحصر است به: 1.  وحیده دریس شماره شناسنامه 9 دختر متوفی 2. حمیده پنیه محمدی شماره شناسنامه 
3061 دختر متوفی 3. شهناز چنیه   محمدی شماره شناسنامه 11488 دختر متوفی  4. مریم چنیه محمدی شماره شناسنامه 992 دختر 
متوفی 5.   مکیه محمدی شماره شناسنامه 1815791438 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 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کالس�ه پرونده: 366/6/97ح خواهان: عبداله بچاچری به نش�انی آبادان ذوالفقاری ذوالفقار 72 پالک 10 خوانده : اس�ماعیل نجفی ابنوی   
مجهول المکان  خواسته: مطالبه مبلغ 130/000/000  ریال  بابت دو فقره چک با احتساب  کلیه خسارات قانونی با احتساب کلیه خسارات 
قانونی  وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مرجع رسیدگی :  شعبه 6  شورای حل اختالف  ابادان وقت رسیدگی: 97/11/15 
ساعت 17:30 خواهان دادخواستی به خواسته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کالسه به ثبت رسیده و با رعایت 
اینکه خوانده مجهول المکان می باشد به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی آگهی  ابالغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی 
برای یک نوبت در روزنامه کثیر االنتش�ار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رس�یدگی   به ش�عبه مراجعه و اصل دادخواست و 

ضمائم آن را تحویل بگیرد. 
- رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف آبادان 

6- حصروراثت
خانم فاطمه علی توکلی داراب فرزند درویش دارای شناس�نامه 499 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 970470 مورخ 1397/9/21 توضیح داده 
شادروان محمد اشرف آبادی فرزند علی بشناسنامه 412 در تاریخ 1393/5/3 در شهر عنبرآباد فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- فاطم�ه علی توکلی داراب فرزند درویش ش.ملی 6069550429 همس�ر متوفی. 2- حس�ین اش�رف آب�ادی فرزند محمد ش.ملی 
6069845978 فرزند متوفی. 3- علی اش�رف آبادی فرزند محمد ش.ش 42 فرزند متوفی. 4- حس�ن اشرف آبادی فرزند محمد ش.ملی 
6069911581 فرزند متوفی. 5- صالح اش�رف آبادی فرزند محمد ش.ملی 6060129201 فرزند متوفی. 6- زینب اش�رف آبادی فرزند محمد 
ش.ملی 6069550439 فرزند متوفی. 7- زهرا اشرف آبادی فرزند محمد ش.ملی 3020033454 فرزند متوفی. 8- سحر اشرف آبادی فرزند 
محمد ش.ملی 3020170532 فرزند متوفی. 9- نرجس اشرف آبادی فرزند محمد ش.ملی 6060244041 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.
470 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان عنبرآباد

7- حصروراثت
خانم فاطمه علی توکلی فرزند محمد دارای شناس�نامه 281 ش�رح دادخواست ش�ماره 970470 مورخ 1397/9/21 توضیح داده شادروان 
خاور پاچنگ فرزند شاه علی بشناسنامه 246 در تاریخ 1395/9/15 در شهر جیرفت فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- مراد 
عل�ی توکلی ش.ملی 3031602846 فرزند متوفی. 2- غالمرضا علی توکل�ی ش.ملی 6069612874 فرزند متوفی. 3- فاطمه علی توکلی 
ش.مل�ی 6069612582 فرزند متوفی. 4- مرید علی توکلی ش.مل�ی 3030740668 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.
470 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان عنبرآباد

8- حصروراثت
آقای علی نظری رباطی فرزند حس�ین دارای شناسنامه 413 شرح دادخواست ش�ماره 970587 مورخ 1397/9/24 توضیح داده شادروان 
خدیجه رضایی زاده خنامانی فرزند عباس بشناسنامه 13 در تاریخ 97/3/20 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- علی نظری رباطی فرزند حسین ش.ش 413 کرمان متولد 1338/4/20 فرزند متوفی. 2- سکینه نظری رباطی فرزند حسین ش.ش 288 
کرمان متولد 1343/4/1 فرزند متوفی. 3- محمد نظری رباطی فرزند حسین ش.ش 480 کرمان متولد 1336/5/2 فرزند متوفی. 4- حسن 
نظری رباطی فرزند حس�ین ش.ش 1057 کرمان متولد 1357/5/9 فرزند متوفی. 5- فاطمه نظری رباطی فرزند حس�ین ش.ش 32 کرمان 
متولد 1333/1/6 فرزند متوفی. 6- عباس نظری رباطی فرزند حسین ش.ش 221 کرمان متولد 1350/6/5 فرزند متوفی. 7- مهدی نظری 
رباطی فرزند حسین ش.ش 925 کرمان متولد 1340/9/10 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.
587 شورای حل اختالف شماره 27 شهرستان کرمان

9- ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان/شاکی : دانشگاه آزاد اسالمی کرمان خوانده/ متهم : غالمرضا رمضانزاده خواسته / اتهام : مطالبه خسارت و تاخیر تادیه – مطالبه 
خسارات دادرسی به شماره کالسه پرونده 9709983466800504 ثبت و وقت رسیدگی در روز دوشنبه 1397/10/24 صبح ساعت 9 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود خوانده مذکور می توانند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده 
جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 

حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختالف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
504 شورای حل اختالف شماره 8 کرمان

10- حصروراثت
آقای اسماعیل شجاعی فرزند اکبر دارای شناسنامه 78 ش�رح دادخواست شماره 110/2/97/ش مورخ 1397/9/26 توضیح داده شادروان 
اکبر شجاعی باغینی فرزند محمدحسن بشناسنامه 54 در تاریخ 1397/8/8 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- فاطمه شجاعی باغینی فرزند رمضان ش.ش 101 و شماره ملی 2992982962 همسر متوفی. 2- ابراهیم شجاعی فرزند اکبر ش.ش 96و  
ش�ماره ملی 2992986720 فرزند متوفی. 3- فاطمه ش�جاعی باغینی فرزند اکبر ش.ش 40 و ش�ماره ملی 2992988634 فرزند متوفی. 
4- اسمعیل شجاعی باغینی فرزند اکبر ش.ش 78 و شماره ملی 2992990981 فرزند متوفی. 5- معصومه شجاعی باغینی فرزند اکبر ش.ش 
107 و ش�ماره ملی 2993001868 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 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.
110 شورای حل اختالف شماره 2 باغین شهرستان کرمان

11- اجرائیه
مش�خصات محکوم له : نازنین روان بخش، فرزند محمدرضا، نش�انی : استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خ هوشنگ مرادی 
کرمانی کوچه 16 سمت راست مشخصات محکوم علیه : علیرضا رحیمی، نشانی : استان فارس- شهرستان شیراز- میان رود- خ فیروزی- 
کوچه فیروززاده 3/3 محکوم به : به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709973469000587 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت نفقه جاریه یلدا رحیمی متولد 1385/5/29 از تاریخ 1397/4/4 ماهیانه مبلغ هشت میلیون ریال و 
نفقه جاری یکتا رحیمی متولد 1389/10/12 از تاریخ 1397/4/4 تقدیم دادخواست ماهیانه مبلغ هفت میلیون ریال و هزینه دادرسی به مبلغ 

هفتصد و شصت و پنج هزار و پانصد ریال و هزینه کارشناسی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال در حق خواهان.
210 شورای حل اختالف شماره 5 کرمان
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آگهی تغییرات شرکت مهندسین طراح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1153 و 
شناسه ملی 10380120088

 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/09/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : -1موسسه حسابرسی و خدمات ارقام پویا 10380112106 به سمت بازرس اصلی و آقای 
حس�ین وثوقی نسب به شماره ملی 0651363527 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند. -2روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

-3صورتهای مالی سال 1395 به تصویب مجمع رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320444(

تاسیس شرکت سهامی خاص خدماتی دایان مهام توس 
درتاری�خ 1397/08/07 به ش�ماره ثبت 66097 به شناس�ه مل�ی 14007918695 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:انجام امور خدمات نظافتی و امور تاسیساتی وتعمیر و نگهداری تاسیسات و اشپزخانه و رستوران 
وخدمات و نگهداری فضای سبز و امور تایپ و تکثیر و تامین نیروی انسانی مرتبط با فعالیت های 
شرکت ها شامل ماشین نویسی- اموردفتری-بایگانی و منشی گری و تایپ و تکثیر- امور آشپزخانه 
و رستوران- حفظ و نگهداری از فضای سبز و پیشخدمتی- تلفنچی- جابجایی مکاتبات مربوط به 
ادارات و ش�رکتهای دولتی-امور نقلیه مربوط به ادارات و ش�رکتهای دولتی و تعیین راننده- امور 
حفظ و نگهداری و ایجاد تاسیس�ات برقی و آب و فاضالب و گازی-طبق مقررات جمهوری اسالمی 
ایران- شرکت در مناقصه و مزایده های سراسر کشور و مشارکت با سایر شرکتها و افراد مربوط با 
موضوع ش�رکت- تاسیس ش�عبه و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی )در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزه�ای الزم( درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان رضوی - شهرس�تان مشهد - بخش مرکزی 
- شهر مشهد-محله شهید دستغیب-خیابان پیام )شهید دستغیب 37(-خیابان پیام 12)بیستون 
6(-پالک 18-طبقه دوم-واحد شمالی کدپستی 9185816773 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 49619-125 مورخ 1397/07/19 نزد بانک 
ملت شعبه احمد آباد با کد 4961.9 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی کاظمی 
به شماره ملی 0682456659و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی قاسمی مقدم 
به شماره ملی 0944795633و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای سیدجلیل صحت به شماره ملی 4431841199و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 س�ال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء 
منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نرگس خاتون دیمی مقدم به شماره ملی 0651689678 
به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم نگار نوری به شماره ملی 0810055511 به 
س�مت بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتشار حمایت جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320450(
آگهی تغییرات شرکت عمران کاوش مهنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 32718 و 

شناسه ملی 10380479230
 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/12/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س�ال به قرار ذیل انتخ�اب گردیدند: آقای نصیر 
فرزان نژاد به شماره ملی 0943353092 و آقای مهدی مرادی افتاده به شماره ملی 0941457796 
و آقای جواد حسین پور کدملی: 0933953682 2- آقای محمد مهدی ابول پور مشیزی به شماره 
ملی 2990648798 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد ش�فیعی کدملی: 0941572005 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320455(

تاسیس شرکت سهامی خاص دایان تایر پاسارگاد 
درتاری�خ 1397/05/10 ب�ه ش�ماره ثبت 65199 به شناس�ه ملی 14007757081 ثب�ت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:تهیه و تولید و توزیع و پخش و خرید و فروش و بسته بندی و فراوری و مشاوره و طراحی و مونتاژ 
و و نص�ب و راه ان�دازی و اجراء و صادرات و واردات انواع الس�تیک های خودرو و انواع روغن موتور 
و ان�واع صنای�ع غذایی و غیر غذایی و کلی�ه کاالهای مجاز بازرگانی و انواع ماش�ین آالت و ادوات 
مربوطه-کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کاالهای مجاز،فعالیت 
در زمینه تجارت زمینی،هوایی،دریایی،خریدو فروش و حق العمل کاری کاالها واردات و صادرات و 
انج�ام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت س�فارش،امور گمرکی،ترخیص کاال پس از اخذ مجوزهای 
الزم-خدمات تعویض الستیک و باالنس الستیک –خدمات کارواش-تجارت الکترونیک و بازار یابی 
به صورت غیر هرمی و غیر ش�بکه ای-ش�رکت و برگزاری انواع همایشها و نمایشگاهها در داخل و 
خارج از کشور –اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور-شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کش�ور-عقد قرارداد با کلیه اش�خاص حقیقی و حقوقی در 
داخل و خارج از کشور-اخذ وام و تسهیالت بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و 
خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباش�د. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - 
شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله بهار-خیابان ملک الشعرا بهار-میدان بسیج 
مستضعفین-پالک 793-طبقه همکف- کدپستی 9173794145 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توس�ط موسسین طی گواهی بانکی ش�ماره 5439728875 مورخ 04/05/1397 نزد 
بانک سپه شعبه حافظ مشهد با کد 388 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امیر اعالء 
دعائیان مقدم طوسی به شماره ملی 0923101179و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهیار جاویدی حمیدی به شماره ملی 0932993631و به 
س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسعود دعائیان مقدم طوسی به شماره ملی 
0938637223و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور و رس�می و بانکی و اوراق و نامه های عادی و اداری ش�رکت با امضاء منفرد مدیر 
عامل ش�رکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای حسن کاشفی لشگرخانه به شماره ملی 0941606937 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی آقای افشین فراهی به شماره ملی 0946136807 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
مالی روزنامه کثیر االنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320461(

512/52رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم ش�هربانو دامیده دارای شناسنامه شماره4582 به ش�رح دادخواست به کالسه2/673/97 از این شورا درخواست 
گواه�ی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حجیه مومنی به شناس�نامه 2118 در تاری�خ 1395/1/9 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهربانو دامیده متولد1354/5/9 به شماره ملی 6509344051 
فرزند حسین و حجیه 2- رجب دامیده متولد1339/6/13 به شماره ملی 6509335123فرزند حسین و حجیه 3- معصومه دامیده متولد 
1350/1/7به شماره ملی6509818620 فرزند حسین و حجیه 4- رضا درمیده متولد1345/5/2 به شماره ملی 6509802201فرزند حسین و 
حجیه 5- زهرا دامیده متولد1343/4/7 به شماره ملی 6509335131 فرزند حسین و حجیه 6- فاطمه دامیده متولد1337/5/9 به شماره 
ملی 6509335115فرزند حس�ین و حجیه ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

512/53رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم فاطمه عرب دارای شناسنامه شماره 381 به شرح دادخواست به کالسه 4/592/97 ازاین شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن عابدینی فرد به شناسنامه 32 تاریخ 1396/10/11در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-فاطمه عرب ش.ش 381 ت.ت 1335/7/6 همسرمتوفی 2- مصطفی عابدینی 
فرد ش.م 0890283532 ت.ت 1372/4/11 فرزند متوفی 3- محسن عابدینی فرد ش.ش 3444 ت.ت 1361/7/1 فرزند متوفی  4- محمد 
عابدینی فرد ش.ش 2108ت.ت 1364/5/25 فرزند متوفی  5- زری عابدینی فرد ش.ش 33 ت.ت 1360/2/1 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/54رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم علی اسماعیلی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 4/600/97 ازاین شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مرحومه زهرا س�االری به شناس�نامه 100 تاریخ 1397/7/25 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-حس�ن اس�ماعیلی قصونی ش.ش 4 ت.ت 1349/7/8 فرزند متوفی 
2- علی اسماعیلی ش.ش 3 ت.ت 1346/1/3 فرزند متوفی 3- حسین اسماعیلی قصونی ش.ش 6 ت.ت 1337/5/6 فرزند متوفی 4- محمد 
اس�ماعیلی ش.ش 18 ت.ت 1353/5/4 فرزن�د متوفی 5- عل�ی اکبر اس�ماعیلی ش.ش 17629 ت.ت 1359/6/1 فرزند متوفی 6- فاطمه 
اس�ماعیلی قصونی ش.ش 2 ت.ت 1326/1/3 فرزند متوفی 7- زهرا اس�ماعیلی قصونی ش.ش 326 ت.ت 1356/5/1 فرزند 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 نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر 

512/55آگهی
پرونده کالس�ه 970516 در خصوص دعوی خانم فاطمه عنانی بطرفیت ش�ما بخواسته طالق، نظر به اینکه ارجاع امر به داوری صادر شده ، 
ظرف مهلت )مهلت معرفی داور یک هفته(نسبت به معرفی یک نفر داور به این دادگاه اقدام نمایید داور منتخب شما باید دارای این شرایط 

باشد:1- داور از اقارب متاهل زوجین باشد2-حداقل سی سال سن داشته باشد3- آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد.
منشی دادگاه عمومی حقوقی شعبه اول شهرستان مه والت

512/56رونوشت آگهی حصر وراثت
نظربه اینکه آقای موس�ی سجادی دارای شناسنامه شماره 70 به ش�رح دادخواست به کالسه 211/الف/ش2 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین سجادی به شناسنامه 1027 در تاریخ 1391/11/29 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صاحب جان صادقیان مقدم فرزند عباس ت.ت 1326/01/01 ش.ش 144 
همس�رمتوفی 2- علی اصغرسجادی فرزند غالمحسین ت.ت1352/06/01 ش.ش 107 فرزند متوفی 3- موسی سجادی فرزند غالمحسین 
ت.ت 1346/03/02 ش.ش 70 فرزند متوفی 4-کبری س�جادی فرزند غالمحس�ین ت.ت 1339/04/13 ش.ش 915 فرزند متوفی 5- فاطمه 
س�جادی فرزند غالمحسین ت.ت 1341/06/08 ش.ش916 فرزندمتوفی 6-حمیده س�جادی فرزند غالمحسین ت.ت 1354/10/25 ش.ش 
121 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 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  دو  شورای حل اختالف شهرستان سرخس

رونوشت آگهی حصر وراثت512/57
نظربه اینکه آقای/خانم مرضیه منظمی دلیری دارای شناس�نامه ش�ماره 3309 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 3/585/97 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حیدر منظمی دلیری به شناس�نامه 26 در تاریخ 1397/8/13 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- زینب طهماس�بی س�رخرده ش.ش 351 ت.ت 
1336/10/15 همسرمرحوم 2- ابوالفضل منظمی دلیری ش.ش 0890557225 ت.ت 1379/9/30 فرزند متوفی 3- مرضیه منظمی دلیری 
ش.ش 3309 ت.ت 1364/6/30 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه  سوم  شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/58رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم رسول ترابی آبقعه ئی دارای شناسنامه شماره 0740173553 به شرح دادخواست به کالسه 4/970183 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مصطفی ترابی آبقه ئی به شناسنامه 237 در تاریخ 1397/8/24 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-رس�ول ترابی آبقه ئی فرزند مصطفی ش.ش 
0740173553 متولد 1371/11/5 پسر متوفی 2-محمد ترابی آبقه ئی فرزند مصطفی ش.ش 5 متولد 1360/6/20 پسرمتوفی 3- زینب ترابی 
آبقه ئی فرزند مصطفی ش.ش 155 متولد1363/2/20 دختر متوفی4- عایشه ترابی آبقه ئی فرزند مصطفی به ش.ش 0740010832 متولد 
1368/4/1 دختر متوفی 5- صالحه مرادی آبقه ئی فرزند محمد ش.ش 955 متولد 1341/1/1 همسرمتوفی ؛ 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  چهارم  شورای حل اختالف شهرستان تایباد

511/74رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي اس�ماعیل قاس�می بهلولی    داراي شناس�نامه شماره 324 به شرح دادخواس�ت به کالسه 972457    ازاین شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان مراد قاس�می بهلولی  به شناس�نامه 5 در تاریخ 97/6/30 
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-فاطمه محمودی بهلولی اصلی ش ش 2 ص 
بیرجند همسر متوفی 2- علی قاسمی بهلولی شیرگ ش ش 353 ص بیرجند فرزند متوفی 3- جواد قاسمی بهلولی شیرگ ش ش 
0920271359 ص مش�هد فرزند 4- زهرا قاس�می بهلولی شیرگ ش ش 11364 ص مشهد فرزند 5- معصومه قاسمی بهلولی شیرگ 
ش ش 2431 ص مشهد فرزند 6- حسین قاسمی بهلولی شیرگ ش ش 40193 ص مشهد فرزند 7- غالمرضا قاسمی بهلولی شیرگ 
ش ش 373 ص بیرجند فرزند متوفی 8-محسن قاسمی بهلولی شیرگ ش ش 092250735 ص مشهد فرزند 9- اسماعیل قاسمی 
بهلولی شیرگ ش ش 324 ص مومن آباد فرزند  –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/75رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم تکتم فخر کش�میری کاریزنوی داراي شناس�نامه ش�ماره 1588 به شرح دادخواست به کالس�ه 972255    ازاین شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد باقر زواری کاریزی نوئی به شناسنامه 426 در تاریخ 81/2/29 
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-زهرا کش�میری ش ش 6 ص تربت جام همس�ر 
متوفی 2- احمد رضا باقرزواری کاریزنوئی ش ش 49856 ص مشهد فرزند 3- علیرضا باقرزواری کاریزنوئی ش ش 1050 ص مشهد فرزند 
4- حمیدرضا باقر زواری کاریزنوئی ش ش 10913 ص مش�هد فرزند 5- مجید باقر زواری ش ش 14969 ص مش�هد فرزند متوفی 6-طاهره 
باقرزواری کاریزنوئی ش ش 62564 ص مشهد فرزند –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/76رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم مریم فرح پور طاهری به وکالت مصطفی ذاکر دولت آباد  داراي شناس�نامه ش�ماره 1 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 
243/972444    ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه فرح پور طاهری  به شناسنامه 
346 در تاریخ 97/8/16 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-مریم فرح پور طاهری 
ش ش 1 ص ابراهیم آباد مادر متوفی 2- ایوب خمدی ش ش 762 ص گنبد کاووس  زوج متوفی 3- وحید خمدی ش ش 25455 ص مشهد 
فرزند متوفی 4- حمید رضا خمدی ش ش 6240152978 ص گنبد کاوس فرزند متوفی 5- زهرا خمدی ش ش 0922033927 ص مشهد 
فرزند 6- الهام خمدی ش ش 19093 ص مشهد فرزند  –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
عضو شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/77رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه عابد ملکش�ی داراي شناس�نامه شماره 303 به ش�رح دادخواست به کالس�ه 972451    ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان براتعلی ملکش�ی  به شناس�نامه 9 در تاریخ 97/7/17  دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-تراج ملکش�ی ش ش 5 ص بجنورد همس�ر 2-عابد ملکش�ی ش 
ش 303 ص بجنورد فرزند متوفی 3- محس�ن ملکش�ی ش ش 670059560 ص بجنورد فرزند 4- مرتضی مکش ش ش 23467 ص 
بجنورد فرزند 5- ام البنین ش ش 296 ص بجنورد فرزند 6- عباس ملکش�ی ش ش 24731 ص بجنورد فرزند 7- رضا ملکش�ی ش 
ش 12198 ص بجنورد فرزند متوفی –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد 
ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/78رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه مشهدی باال بادارنگ داراي شناسنامه شماره 0868828063  به شرح دادخواست به کالسه 972233    ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد ابراهیم عبارس زاده  به شناس�نامه 154 در تاریخ 94/9/11 دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-صغری عباس زاده صنوبری ش ش 155 ص تربت حیدریه 
همسر 2- محمود عباس زاده صنوبری ش ش 14 ص تربت حیدریه فرزند 3- مهدی عباس زاده صنوبری ش ش  10 ص تربت حیدریه فرزند 
4- فاطم�ه عب�اس زاده صنوبری ش ش  156 ص تربت حیدریه فرزند متوفی 5- عالیه عباس زاده صنوبری ش ش  715 ص تربت حیدریه 
فرزند 6- س�کینه عباس زاده صنوبری ش ش  843 ص تربت حیدریه فرزند 7 -زهرا عباس زاده صنوبری ش ش  796 ص تربت حیدریه 
فرزند 8- عفت عباس زاده صنوبری ش ش  637 ص تربت حیدریه فرزند –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/79رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه منصوره قنبری  داراي شناسنامه شماره 9222290473  به شرح دادخواست به کالسه 971966    ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خدیجه قنبری  به شناسنامه 922290473  در تاریخ 1396 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-انور قنبری ش ش 922290473 ص افغانستان همسر متوفی 2- فاطمه قنبری ش 
ش 922290766 ص افغانستان فرزند 3- معصومه قنبری ش ش 922372911 ص افغانستان فرزند 4- حسین قنبری ش ش 922290473 
ص افغانستان فرزند 5- سکینه قنبری ش ش 92229047 ص افغانستان فرزند 6- مرتضی قنبری ش ش 922290473 ص افغانستان فرزند 
7- منصوره قنبری ش ش 922290473 ص افغانستان فرزند 8- غالمرضا قنبری ش ش 922290473 ص افغانستان فرزند  –متوفی ورثه 
دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/80رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه زهرا شهرآش�وب   داراي شناس�نامه ش�ماره 5567  به شرح دادخواست به کالس�ه 972462    ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غالمحسین شهر آشوب  به شناسنامه 1878  در تاریخ 97/1/18 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-طلعت رضوانی ش ش 1886 ص تربت حیدریه همسر متوفی 2- علیمحمد 
شهر آشوب ش ش 0922240590 ص مشهد فرزند 3- مصطفی شهر آشوب ش ش  0923916946 ص مشهد فرزند 4- زهرا شهر آشوب 
ش ش  5567 ص مشهد فرزند متوفی 5- عفت شهر آشوب ش ش  5568 ص مشهد فرزند متوفی 6- عزت شهر آشوب ش ش  2382 ص 
مشهد فرزند متوفی 7- عصمت شهر آشوب ش ش  8695  ص مشهد فرزند 8- زینب شهر آشوب ش ش  5516 ص مشهد فرزند 9- فاطمه 
شهر آشوب ش ش  0920595855 ص مشهد فرزند متوفی –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/81رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه حمید چمنی  داراي شناسنامه شماره 1536  به شرح دادخواست به کالسه 972475    ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمود چمنی  به شناسنامه 117  در تاریخ 1366/10/14 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-طیبه فانی زارع ش ش 1 ص چناران همسر 2- عباس فانی زارع ش ش 1490 ص مشهد فرزند 
3- رضا چمنی ش ش 85021 ص مشهد فرزند متوفی 4- جواد چمنی ش ش 85022 ص مشهد فرزند متوفی  5- حمید چمنی  ش 1536 
ص مشهد فرزند متوفی   6- مصطفی چمنی ش ش  1972 ص مشهد فرزند متوفی   7-مجتبی چمنی ش ش 1973 ص مشهد فرزند متوفی   
8- زهرا چمنی ش ش 74432 ص مشهد فرزند متوفی  –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/82گواهی حصر وراثت 
 خانم کبری شیخ  به شناسنامه  شماره 71 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 972416تقدیم 
این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان عیسی اصلی صامیه به شناسنامه شماره 20در تاریخ  92/5/24در اقامتگاه دائمی خود 
فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-کبری شیخ ش ش 71 ص مینودشت همسر 2- زهرا اصلی صامیه ش ش 092259275 ص 
مشهد فرزند 3- محمد اصلی صامیه ش ش 0920965725  ص مشهد فرزند 4- منیره اصلی صامیه ش ش 7533 ص مشهد فرزند 5- احمد 
اصلی صامیه ش ش 2575 ص مش�هد فرزند متوفی 6- رقیه اصلی صامیه ش ش 9806 ص مش�هد فرزند 7-علیرضا اصلی صامیه ش ش 
9805 ص مشهد فرزند   پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317034 و عدم وصول هر گونه 
الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره 102661سرانجام 
در تاریخ 97/9/24 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه 
پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اش�خاص یاد ش�ده در باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانش�اد پس از 

پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/83گواهی حصر وراثت 
 مش�هدی باال بادارنگ  به شناس�نامه  ش�ماره  به اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی  به شماره 
972234تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که ش�ادروان صغری عباس زاده صنوبری  به شناسنامه شماره 155در تاریخ 
77/4/18 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-محمود عباس زاده صنوبری ش ش 14 ص تربت حیدریه 
فرزند 2- مهدی عباس زاده صنوبری ش ش 10 ص تربت حیدریه فرزند 3- عالیه عباس زاده صنوبری ش ش 715 ص تربت حیدریه فرزند 
4- س�کینه عب�اس زاده صنوبری ش ش 843 ص تربت حیدریه فرزن�د 5- زهرا عباس زاده صنوبری ش ش 796 ص تربت حیدریه فرزند 
6- عفت عباس زاده صنوبری ش ش 637 ص تربت حیدریه فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک 
نوبت آگهی در روزنامه حمایت به ش�ماره 750518و عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی  حس�ب گواهی 
متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/24 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل 
اختالف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در 
باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.

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

511/84گواهی حصر وراثت 
 احمد قرائی   به شناسنامه  شماره 66700 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 972425تقدیم 
این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان غالمرضا قرائی  به شناسنامه شماره 2در تاریخ 96/11/25 در اقامتگاه دائمی خود 
فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-کلثوم بدمری ش ش 0997 ص گنبد کاووس همسر متوفی 2- زهرا قرائی ش ش 17575 
ص مش�هد فرزند 3- محمود قرائی ش ش 66701 ص مش�هد فرزند 4- آسیه قرائی ش ش 3612350028 ص مشهد فرزند 5-احمد قرائی 
ش ش 66700 ص مشهد فرزند 6- ابوالقاسم قرائی ش ش 3026 ص مشهد فرزند 7- علیرضا قرائی ش ش 3611757561 ص مشهد فرزند 
8- امیر قرائی ش ش 17754 ص مش�هد فرزند   و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در 
روزنامه حمایت به شماره 317101 و عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و 
مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/24 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف  مشهد به 
تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث 
قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این 

گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/85گواهی حصر وراثت 
 احمد کریمی    به شناسنامه  شماره 550 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 972429تقدیم 
این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان آمنه اردالن به شناسنامه شماره 14در تاریخ 97/2/9 در اقامتگاه دائمی خود فوت 
نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-قاس�م کریمی ش ش 2 ص مش�هد فرزند 2- عبدالرضا کریمی ش ش 1416 ص مش�هد فرزند 
3- محمود کریمی ش ش 30  ص مشهد فرزند 4- احمد کریمی ش ش 550 ص مشهد فرزند 5- منیره کریمی ش ش 549 فرزند متوفی 
6- صغری کریمی ش ش 1561 ص مشهد فرزند 7- عذرا کریمی ش ش 86717 ص مشهد فرزند 8- کبری کریمی ش ش 1 ص مشهد فرزند  
و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750313 و عدم وصول هر گونه 
الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 
97/9/24 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده 
گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و 

انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/86گواهی حصر وراثت 
 حاجی خمر به شناسنامه  شماره  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 972443تقدیم این 
ش�ورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سعید خمری  به شناسنامه ش�ماره 1در تاریخ 97/8/16 در اقامتگاه دائمی خود فوت 
نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-ایوب خمری ش ش 7062 ص گنبد کاوس پدر متوفی  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام 
تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750304 و عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا 
ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/24 در وقت فوق العاده شعبه شماره 
243 شورای حل اختالف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به 
اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می 

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

511/87گواهی حصر وراثت 
 محمد هادی صادقی   به شناس�نامه  ش�ماره 17 به اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی  به شماره 
972449تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان خواهر پیر خرقانی  به شناسنامه شماره 19در تاریخ 97/8/2 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-محمد هادی صادقی ش ش 17 ص نیش�ابور همس�ر متوفی 2- زهرا 
شریفی نژاد ش ش 0920058876 ص مشهد فرزند 3- زهره صادقی ش ش 5631 ص مشهد فرزند   و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام 
تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750555 و عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا 
ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/24 در وقت فوق العاده شعبه شماره 
243 شورای حل اختالف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به 
اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می 

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

511/88گواهی حصر وراثت 
 جواد پرهنرو   به شناسنامه  شماره 20 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 972437تقدیم 
این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد علی پرهنرو   به شناسنامه شماره 27در تاریخ 96/9/1 در اقامتگاه دائمی خود 
فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-فاطمه ابلوچ ش ش 68 ص تربت حیدریه همسر 2- گوهر پرهنرو  ش ش 360 ص مشهد 
فرزند 3- عفت  پرهنرو  ش ش  922168891 ص مشهد فرزند 4-صدیقه پرهنرو  ش ش  6 ص مشهد فرزند متوفی 5- سکینه پرهنرو  ش 
ش  168 ص مشهد فرزند متوفی 6- جواد پرهنرو  ش ش  20 ص مشهد فرزند متوفی 7- زهرا پرهنرو  ش ش  203 ص مشهد فرزند متوفی 
8- مریم پرهنرو  ش ش  23603 ص مشهد فرزند و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در 
روزنامه حمایت به شماره 750537 و عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه 
و مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/24 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف  مشهد به 
تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث 
قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این 

گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

512/59رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم مریم س�لیمان عزیزی دارای شناسنامه شماره 0720107751 به ش�رح دادخواست به کالسه 1/1342/97 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلی براتی به شناسنامه 4309 در تاریخ 1397/8/10 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- علی براتی  ش.ش 0721911110 متولد 1397/5/27 صادره 
از تربت جام فرزند متوفی 2-مریم س�لیمان عزیزی ش.ش 0720107751 ت.ت 1369/6/8 محل صدورشناس�نامه تربت جام همس�ر متوفی 
3- برات براتی ش.ش 9 ت.ت 1332/3/4 محل صدور شناس�نامه حوزه 4 قائنات پدرمتوفی 4- مرضیه مزروعی ش.ش 8 ت.ت 1337/5/11 
محل صدور شناسنامه حوزه 4 قائنات مادر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

512/60آگهی احضار متهم
)مرب�وط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواس�ت(؛در خص�وص گزاش مرجع انتظامی به طرفیت عباس پرنی�ان فرزند محمدعلی که به موجب 
کیفرخواست شماره 9710435187200388 درپرونده کالسه 101/960460 به اتهام تخلف انتخاباتی تحت تعقیب واقع شده وقت رسیدگی برای 
مورخه 1397/11/15 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است.با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 

مقرر در دادگاه حاضر گردد.بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.رایگان
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان مه والت

512/61رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم کلثوم بژوج دارای شناس�نامه شماره 689 به ش�رح دادخواست به کالسه 3/1079/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه تاجی خویردی به شناسنامه 238در تاریخ 1389/9/15در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-کلثوم بژوج فرزند سیف اله ش.ش 689 ت.ت 1349/4/4 صادره ازتربت 
جام فرزندمتوفی 2-فاطمه بژوج فرزندسیف اله ش.ش 346 ت.ت 1341/11/2 صادره ازتربت جام فرزند متوفی3- هاجر عزتی فرزند سیف اله 
ش.ش 344 ت.ت 1339/3/4 صادره ازتربت جام فرزند متوفی 4- عابده تاجی خویردی فرزند س�یف اله ش.ش 988 ت.ت 1357/1/1 صادره 
ازتربت جام فرزند متوفی 5- مریم تاجی خویردی فرزند سیف اله ش.ش 989 ت.ت 1358/1/1صادره ازتربت جام فرزند متوفی6-عزیزشیروج 
فرزن�د س�یف ال�ه ش.ش 345 ت.ت 1340/6/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی 7-نجیب اله عزتی فر فرزند س�یف ال�ه ش.ش 688 ت.ت 
1348/3/2 صادره ازتربت جام فرزند متوفی 8-حلیمه تاجی خویردی فرزند سیف اله ش.ش 987 ت.ت 1354/4/1 صادره ازتربت جام فرزند 
متوفی؛بجزنامبردگان فوق ورثه دیگری 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 نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

512/62آگهی  مزایده مال غیر منقول مرحله اول
به موجب اجرائیه صادره در پرونده کالس�ه 950621 و دادنامه ش�ماره 9509975189200006 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی قوچان محکوم 
علیهم1- موسسه قرض الحسنه کوثر وام مهین 2- عبدالصمد صفاران بطور تضامنی محکومند به پرداخت 1/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 30/075/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی ومبلغ 25/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز در پرونده کالس�ه 940661 
مورخه 1395/03/18 محکوم به پرداخت مبلغ 16/180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 14/160/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله 
بدوی و خس�ارت تأخیر تأدیه در دادنامه فوق الذکر)1/000/000/000 ریال( از تاریخ 1393/02/01-تا روز پرداخت بر مبنای ش�اخص اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق محکوم له )مهران دین دار فرزند صفرعلی(و نیز پرداخت مبلغ 52/763/750 ریال بابت نیم عشر دولتی 
در حق دولت و با عنایت به اینکه محکوم علیهم تا کنون نسبت به پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی اقدامی ننموده ؛لذا حسب تقاضای 
خانم مریم ابراهیم زاده مطلق وکیل محکوم له یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 88545 مترمربع معروف به مزرعه دورانشاه تحت پالک 
92-اصلی بخش دو قوچان فاقدسند مالکیت مشاعی و مفروزی می باشد واقع در جاده یوسفخان شهرک مسکونی پری آباد اراضی دورانشاه 
، زمین مزبور تعداد 51 )پنجاه و یک( قطعه تفکیک ش�ده)قطعه بندی عادی( و فقط بر روی نقش�ه مش�خص که بخش�ی از اراضی مزبور محل 
خیابانها تسطیح شده واقدام دیگری انجام نشده ودر حال حاضر فاقد هرگونه امکانات اولیه دیگری شامل)جدول گذاری، آسفالت، انشعاب آب، 
برق، گاز، تلفن، ومیخ کوبی می باشد(ضمنا به موجب صورت جلسه کمیسیون تغییر کاربری به شماره 7445/18 مورخه 1392/12/18 معاونت 
عمران روستایی بنیاد مسکن استان خراسان رضوی کاربری زمین مزبور از زراعی به مسکونی تغییر نموده است که تعداد قطعه تفکیک شده با 
قید مساحت و بهای هر قطعه به شرح ذیل می باشد قطعه شماره یک به مساحت 468 مترمربع به مبلغ 140/000/000 ریال قطعه شماره دو 300 
مترمربع به مبلغ 70/000/000 ریال قطعه شماره سه 300 متر مربع به مبلغ 70/000/000 ریال و قطعه شماره چهار 300 مترمربع به مبلغ 70/000/000 
ریال قطعه شماره پنج 300 مترمربع به مبلغ70/000/000 ریال وقطعه شماره شش 300 مترمربع به مبلغ 70/000/000 ریال و قطعه شماره هفت 300 
مترمربع به مبلغ 70/000/000 ریال و قطعه شماره هشت 300 مترمربع به مبلغ 70/000/000 ریال و قطعه شماره نه 300 متر مربع به مبلغ 70/000/000 
ریال و قطعه شماره ده 300 مترمربع به مبلغ 70/000/000 ریال و قطعه شماره یازده 293 مترمربع به مبلغ 100/000/000 ریال و قطعه شماره دوازده 
296 متر مربع به مبلغ 100/000/000 ریال و قطعه ش�ماره س�یزده 307 مترمربع به مبلغ 70/000/000 ریال و قطعه شماره چهارده 311 مترمربع به 
مبلغ70/000/000 ریال و قطعه شماره پانزده 288 مترمربع به مبلغ 60/000/000 ریال و قطعه شماره شانزده 208 مترمربع به مبلغ 50/000/000 ریال 
قطعه شماره هفده 238 مترمربع به مبلغ 60/000/000 ریال و قطعه شماره هجده 280 مترمربع به مبلغ70/000/000 ریال و قطعه شماره نوزده 284 
مترمربع به مبلغ 70/000/000 ریال و قطعه شماره بیست 287 مترمربع به مبلغ 100/000/000 ریال وقطعه شماره بیست و یک 283 مترمربع به مبلغ 
100/000/000 ریال و قطعه شماره بیست و دو 300 مترمربع به مبلغ70/000/000 ریال و قطعه شماره چهل 284 مترمربع به مبلغ100/000/000 ریال و 
قطعه شماره چهل و یک 300 مترمربع به مبلغ70/000/000 ریال و قطعه شماره چهل و دو 300 مترمربع به مبلغ70/000/000 ریال و قطعه شماره چهل 
و سه 300 مترمربع به مبلغ70/000/000 ریال و قطعه شماره هفتاد و نه 365 مترمربع به مبلغ140/000/000 ریال و قطعه شماره هشتاد 300 مترمربع 
به مبلغ70/000/000 ریال و قطعه شماره هشتاد و یک 300 مترمربع به مبلغ70/000/000 ریال و قطعه شماره هشتاد و دو 300 مترمربع و قطعه شماره 
هشتاد و سه 300 مترمربع به مبلغ70/000/000 ریال و قطعه شماره هشتاد وچهار 300 مترمربع به مبلغ70/000/000 ریال و قطعه شماره هشتاد و پنج 
235 مترمربع به مبلغ60/000/000 ریال و قطعه شماره هشتاد و شش 307 مترمربع به مبلغ70/000/000 ریال و قطعه شماره هشتاد و هفت 358 
مترمربع به مبلغ90/000/000 ریال و قطعه شماره هشتاد و هشت 361 مترمربع به مبلغ90/000/000 ریال و قطعه شماره هشتاد و نه 264 مترمربع 
به مبلغ90/000/000 ریال و قطعه شماره نود 366 مترمربع به مبلغ90/000/000 ریال و قطعه شماره نود و یک 368 مترمربع به مبلغ90/000/000 ریال 
و قطعه شماره نود و دو 371 مترمربع به مبلغ90/000/000 ریال و قطعه شماره نود و سه 374 مترمربع به مبلغ90/000/000 ریال و قطعه شماره نود 
و چهار 587 مترمربع به مبلغ180/000/000 ریال و قطعه ش�ماره نود پنج 515 مترمربع به مبلغ220/000/000 ریال و قطعه ش�ماره نود ش�ش 219 
مترمربع به مبلغ140/000/000 ریال و قطعه ش�ماره نود هفت 318 مترمربع به مبلغ140/000/000 ریال و قطعه ش�ماره نود هشت 312 مترمربع به 
مبلغ140/000/000 ریال و قطعه شماره نود ونه 309 مترمربع به مبلغ140/000/000 ریال و قطعه شماره یکصد 305 مترمربع به مبلغ140/000/000 ریال 
و قطعه شماره یکصد و یک 301 مترمربع به مبلغ140/000/000 ریال و قطعه شماره یکصد و دو 287 مترمربع به مبلغ140/000/000 ریال و قطعه شماره 
یکصد وسه 248 مترمربع به مبلغ120/000/000 ریال و جمعا توسط کارشناس به مبلغ 4/750/000/000 ریال )چهارصد وهفتاد وپنج میلون تومان( 
ارزیابی گردیده روز دوشنبه 1397/10/24 ساعت 9 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری قوچان از طریق مزایده حضوری به 
فروش می رسد ومزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد و ده درصد بهای 
مزایده فی المجلس  و به صورت نقدی به صورت قبض سپرده دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر بهای مورد مزایده 
را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود عالقمندان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از مزایده 
به دفتر اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ملک مذکور از سوی این اجرا داده شود.کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده برنده مزایده خواهده 

بود.تخلیه و تحویل ملک ارتباطی به پرونده اجرایی ندارد و مستلزم اقدامات قانونی از ناحیه برنده مزایده می باشد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری قوچان- جعفری

رونوشت آگهی حصر وراثت512/63
نظر به اینکه خانم س�مانه اس�کندری دارای شناسنامه ش�ماره 0810000202 به شرح دادخواست به کالس�ه 97099857302006 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سجاد خالقی به شناسنامه 138 در تاریخ 1397/9/5 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1– فاطمه س�لطان اسفندی ت.ت 1328/8/1 ش.ش 9 مادرمتوفی2-

س�مانه اس�کندری ت.ت 1367/12/16 ش.ش 0810000202 همس�رمتوفی3- فاطم�ه ی�اس خالق�ی ت.ت 1395/4/27ش.ش 0810576503 
فرزندمتوفی؛اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان سرخس

511/64آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای احمد کاکلی فرزند ابراهیم
ش�ماره بایگانی ش�عبه:970061؛ خواهان آقای اکبر صولتی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمدکاکلی و غالمحسین شهباز به خواسته 
تجدیدنظر خواهی از دادنامه 9709977579900546 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالس�ه 9409987579900566 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/29 ساعت 9 
تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای احمد کاکلی و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

511/65رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي احمد آل ش�یخ داراي شناس�نامه ش�ماره 2274 به ش�رح دادخواس�ت به کالسه972243  ازاین ش�ورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خانم بهادری  به شناسنامه 1259 در تاریخ 96/10/20 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-احمد آل شیخ ش ش 2274 ص بجنورد فرزند 2- ستاره آل شیخ ش ش 2144 ص بجنورد 
فرزند 3- زهرا آل شیخ ش ش 1500 ص بجنود فرزند 4- علیمحمد ال شیخ ش ش 1499 ص بجنورد فرزند –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک 
باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/66رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه ربابه بیات  داراي شناسنامه شماره87160 به شرح دادخواست به کالسه972342   ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان یداله بیات  به شناسنامه 7 در تاریخ 1396/7/29 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به:1-محمد بیات ش ش 77707 ص مشهد فرزند 2- رمضانعلی بیات ش ش 24 ص مشهد فرزند 3- حسن بیات ش ش 
148 ص مشهد فرزند 4-سکینه بیات ش ش 77708 ص مشهد فرزند 5- معصومه بیات ش ش 83 ص مشهد فرزند متوفی 6- فاطمه بیات ش 
ش 3337 ص مشهد فرزند 7-ربابه بیات ش ش 87160 ص مشهد فرزند 8-محبوبه بیات ش ش 12520 ص مشهد فرزند  –متوفی ورثه دیگری 
ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/67رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علی کیشی داراي شناسنامه شماره72331 به شرح دادخواست به کالسه972460    ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه غفاریان عیدگاهی مقدم  به شناسنامه 41900 در تاریخ 97/8/24 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مجید کیشی ش ش 720330 ص مشهد فرزند 2- علی کیشی ش ش 72331 ص 
مشهد فرزند 3- سعید کیش ش ش 77761 ص مشهد فرزند 4- مهدی کیشی ش ش 437 ص مشهد فرزند 5- هادی کیشی ش ش 3779 
ص مشهد فرزند 6- مریم کیشی ش ش 73312 ص مشهد فرزند  –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/68رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علیرضا بهنام رمضانی  داراي شناس�نامه شماره10235 به شرح دادخواست به کالس�ه972440    ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان ماش�اءاله بهنام رمضانی  به شناسنامه 373 در تاریخ 96/7/16 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سلطنت رمضان اهوازی ش ش 703 ص اهواز همسر متوفی 2- علیرضا بهنام رمضانی 
ش ش 1023500 ص مشهد فرزند 3- محمد رضا بهنام رمضانی ش ش 10234 ص مشهد فرزند 4- جالل بهنام رمضانی ش ش 23157 ص مشهد 
فرزند 5- حسین بهنام رمضانی ش ش 68109 ص مشهد فرزند 6- حسن بهنام رمضانی ش ش 340 ص مشهد فرزند 7- محسن بهنام رمضانی ش 
ش 10326 ص مشهد فرزند 8- ابوالفضل بهنام رمضانی ش ش 68110 ص مشهد فرزند 9- فاطمه بهنام رمضانی ش ش 0971861773 ص مشهد 
فرزند  –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید 

تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/69رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد ولی غمگین   داراي شناس�نامه شماره1960 به ش�رح دادخواست به کالسه972382    ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان یحیی غمگین   به شناسنامه 497 در تاریخ 97/8/10 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-زهرا اسدی ش ش 9 ص میانه همسر متوفی 2- فاطمه غمگین ش ش 412 ص مشهد فرزند 
3- حجی قدیر غمگین ش ش 346 ص مش�هد فرزند 4- س�کینه غمگین ش ش 347 ص مشهد فرزند 5- مهری غمگین ش ش 3885 ص 
مشهد فرزند 6- محمد ولی غمگین ش ش 1960 ص مشهد فرزند –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/70رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مظفر ربیعی فاروجی  داراي شناس�نامه ش�ماره152 به شرح دادخواست به کالسه972389    ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا معدنی مقدم فاروجی  به شناسنامه 459 در تاریخ 97/8/18 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-مظفر ربیعی فاروجی ش ش 152 ص قوچان زوج 2- مریم ربیعی فاروجی 
ش ش 1881 ص مش�هد فرزند 3-زینب ربیعی فاروجی ش ش 10770 ص مش�هد فرزند 4- علی ربیعی فاروجی ش ش 128 ص مشهد فرزند 
5- فاطمه ربیعی فاروجی ش ش 871 ص مشهد فرزند 6- آزاده ربیعی فاروجی ش ش 96259 ص مشهد فرزند   –متوفی ورثه دیگری ندارد   
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
عضو شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/71رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حبیب اله شیرزهی   داراي شناسنامه شماره5503075532  به شرح دادخواست به کالسه972458    ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فریبا شیرزهی  به شناسنامه 116210188 در تاریخ 97/6/3 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-حبیب اله شیرزهی ش ش 5503075532 ص افغانستان پدر متوفی 2- زهرا 
شیرزهی ش ش 5503075532 ص افغانستان مادر متوفی  –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
عضو شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/72رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حبیب اله ش�یرزهی   داراي شناس�نامه ش�ماره5503075532 به شرح دادخواست به کالس�ه243/972455    ازاین شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان یاسر شیرزهی  به شناسنامه 11621039 در تاریخ 97/6/3 دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-حبیب  اله شیرزهی ش ش 5503075532 ص افغانستان پدر 
متوفی 2- زهرا ش�یرزهی ش ش 5503075532 ص افغانس�تان مادر متوفی  –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
عضو شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/73رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حبیب اله ش�یرزهی   داراي شناس�نامه ش�ماره5503075532 به شرح دادخواست به کالس�ه243/972456    ازاین شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان اس�ماعیل  ش�یرزهی  به شناس�نامه 116210162 در تاریخ 97/6/3 
دراقامت�گاه  دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-حبیب  اله ش�یرزهی ش ش 5503075532 ص 
افغانستان پدر متوفی 2- زهرا شیرزهی ش ش 5503075532 ص افغانستان مادر متوفی  –متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
عضو شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

512/51آگهی وقت رسیدگی#
در پرونده کالس�ه 970887 ش�عبه سوم دادگاه عمومی بخش گلبهار آقای حسین معراجی به اتهام خیانت درامانت تحت تعقیب می باشد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است در 
وقت رسیدگی مورخه 1397/11/09 ساعت  8/30 در شعبه سوم دادگاه عمومی بخش گلبهار بلوار ابن سینا مقابل آتش نشانی حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه بخش گلبهار

511/89گواهی حصر وراثت 
 خانم ش�هناز خان وکیلی  به شناس�نامه  ش�ماره  به اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی  به شماره 
972086تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان فاطمه س�لطان رمضان پور فضل آبادی  به شناسنامه شماره 76در 
تاریخ 97/6/9 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-فاطمه کیوان باستانی ش ش 146 ص درگز خاله متوفی  
و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750096 و عدم وصول هر گونه الیحه 
اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/24 
در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی مینماید 
که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی 

که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/90آگهی
خواهان/ش�اکی علی اکبر خوشحال قرقی دادخواس�تی به طرفیت خوانده/متهم فاطمه عالی زاده  به خواسته اثبات وقوع بیع و تنظیم سند 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه266 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 
واقع درمشهد- طالب میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کالسه 971075ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 97/11/13 وساعت 9صبح تعیین 
ش�ده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 266شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/91آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  
خواهان  غالم حیدر یعقوبی با وکالت مسلم عشقی   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباس هاشمی  به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که  به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987509201174  شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 1397/11/6 ساعت9 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خواند و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 

و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 253 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/92آگهی
خواهان/شاکی علی اصغر پیر معینی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم مرضیه حسین نژاد بقال  به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد- طالب میدان 
میرزاکوچک خان ارجاع وبه کالسه 252/971146 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/11/10وساعت 10صبح تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه252 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/93آگهی 
خواهان  محمد رضا میرزائی مقدم فرزند علی محمد با وکالت خانم محبوبه باصری باغسیاه    دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اصغر جهاندار 
فخرداود فرزند یداله  به خواس�ته مطالبه وجه چک مطرح که  به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه 9709987509201128  شعبه 253 
شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/6 ساعت8/30 تعیین شده است که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواند و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 253 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/94آگهی 
خواهان  سید محمود احمدنیا مقدم   دادخواستی به طرفیت خوانده رضا ایزانلو  به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 247 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاالر پردیس ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 971091ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/6 ساعت9 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 دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 247 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/95آگهی 
خواهان  علی اصغر عسگری   دادخواستی به طرفیت خوانده صمیم مرادی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع 5 میرزا کوچک خان مشهد پرونده کالسه 252/971072 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1397/11/6 ساعت9/30 تعیین شده است که به درخواست خواهان و به تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 252 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/96آگهی 
خواهان  محمد حسینعلی زاده   دادخواستی به طرفیت خوانده رضا رمضانی   به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 247 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاالر پردیس ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 971044 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/10 ساعت9 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 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت برسیدگی حاضرگردد
متصدی دفتر شعبه 247 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/97آگهی 
خواهان  حمید خرمائی  دادخواستی به طرفیت خوانده علی اکبر عسکری  به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 247 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاالر پردیس ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 970893 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/10 ساعت8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت برسیدگی حاضرگردد
متصدی دفتر شعبه 247 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/98آگهی
خواهان/شاکی سجاد شایسته دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم علیرضا مقیمی فخرآبادی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 241شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد- طالب میدان 
میرزاکوچک خان ارجاع وبه کالسه 241/971068ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/11/13وساعت 8/30 صبح تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 241شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/99آگهی
خواهان/شاکی سجاد شایسته دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم میالد کاوانلی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 241شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد- طالب میدان میرزاکوچک خان ارجاع 
وبه کالسه 241/971067ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/11/13وساعت 8 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 241شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/100آگهی 
خواهان  حمید نصرتی سعدآباد   دادخواستی به طرفیت خوانده علی قاضی زاده  و مسعود رمضانی  به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های 
عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 247 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی 
تاالر پردیس ارجاع و به شماره پرونده کالسه 971014 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/6 ساعت8 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول  دفتر شعبه 247 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/230آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت محمدهادی خرمی نیا فرزند شعبان علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987514201226 ازاین 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان طیبه قربان نژاد سرحوضکی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1- عبدالحسین قربانی نژاد )پدر(2- نصرت ناد علی)مادر(3- شعبانعلی خرمی نیا )همسر(4- محمد مهدی5- 
محمد6-محمدهادی همگی خرمی نیا )فرزندان( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی 
اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/231آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت عاطفه اتحادیه فرزند حسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987514201197  ازاین دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مجیدرضاجاللی طلب دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به:1-رقیه حسن زاده اصفهانی)مادر(2-عاطفه اتحادیه)همسر(3-سجاد4-سبحان همگی جاللی طلب)فرزندان( اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
شعبه312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/232آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد ابوالفضلیان فرزند حسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه9709987514201213 ازاین دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا عظیمی خراسانی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به: 1-حسین ابوالفضلیان)همسر(2- اسداله3- نصراله4-مرضیه5-محمد6-حسن7- صفیه8- رضا9- مهدی 10- راضیه 
همگی ابوالفضلیان)فرزندان(  اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت 

نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
شعبه312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/233آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت محسن محبی تبار فرزند عبداله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709985408300840از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد فتحیه ترشیز دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به:مرضیه صفارین یزدی –فاطمه و احمد و محمود و محبوبه و زهرا فتحیه ترشیز اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه 

به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
شعبه89 شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری شهرستان مشهد

511/234آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت حسنعلی ازغندی راد فرزند حسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه9709987506701942 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین ازغندی نژاد در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر است به:1- بتول2- معصومه3- براتعلی4- فاطمه5- حسنعلی6-جواد7- ابوالقاسم همگی ازغندی نژاد)فرزند(8-فاطمه 
قربانی)همسر( 9-راضیه واخری معدن10-زهرا عابدی ازغندی)همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهدشد.
شعبه187شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/235آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت روح اله میرزائی فرزند احمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701726 ازاین دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان احمدعلی میرزائی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 
آن منحصر است به:1-روح اله2-زهرا3-محمدرضا همگی علی میرزائی )فرزند(4-فاطمه معصومین)همسر(5-ستاره برمایون کاله درازی)مادر(  
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 

باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
شعبه187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/236آگهی
خواهان رونوش�ت حصر وراثت جواد فروهی فرزند حبیب به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالس�ه9709987506702039 ازاین دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه سلطان رونده دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به:1-جواد2-رضا3-یحیی4-زهرا5-معصومه همگی فروهی)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/237آگهی
خواهان رونوش�ت حصر وراثت ثریا درخواه فرزند اس�ماعیل به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالس�ه 9709987506702050 ازاین دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه رجب پور در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
منحصر است به:1-ثریا2- حسین همگی درخواه )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی 

اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه187شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/238آگهی
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت محمدرض�ا جعفرپن�اه فرزن�د محم�د اس�ماعیل به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709987506701928 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان طلعت کهزادی دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به:1- محمدرضا2- حس�ین3-غالمرضا4- زهره5- احمدرضا همگی جعفرپناه 
)فرزندان( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
شعبه187شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قرچک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب�ر رای ش�ماره 139760301051003262 هیات اول موض�وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي علي بیرامي وصال فرزند زيادعلي بشماره شناسنامه 1610 صادره از 
کبودرآهنگ در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 78/90 مترمربع پالک 1814 فرعي از 48 
اصلي واقع در قرچک خريداري در ازاي سهم مشاعي محرزگرديده است. لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
رابه اين اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهد ش�د.تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/28       تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/10/13  
م.الف 8895    رئیس ثبت اسناد و امالک –  رضا النچري

آگهی مزايده نوبت دوم
نظر به اينکه به موجب اجرائیه اصداری از حوزه 16 شوراي حل اختالف قرچک محکوم علیه طالب 
قرباني به پرداخت 75/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/320/000 ريال بابت هزينه دادرسي 
در حق محکوم له محمد ظهیري دوبخشري و پرداخت مبلغ 3/750/000 ريال بابت نیم عشردرحق 
صندوق دولت محکوم گرديده اس�ت و توجها محکوم له در راس�تاي اس�تیفاي محکوم به اموالي از 
محکوم علیه شامل يکدستگاه خودرو پرايد 141 مدل 1382 به رنگ سفید به شماره انتظامي 277 م 
39- ايران21 به شماره شاسي 1412282183990 و شماره موتور 638799 که بصورت رسمي دوگانه 
سوز شده و از قسمت جلو داراي آثار خوردگي صافکاري و رنگ شدگي و سمت چپ گلگیرها و دربها 
داراي آثار صافکاري و رنگ شدگي است. آيینه راست شکسته و تايرها مستعمل و داراي سر اگزوز 
اسپرت بوده و سپرهاي جلو و عقب داراي آثار خوردگي است و داراي کارکرد 273186 کیلومترمي 
باشد توقیف که مطابق سیاق کارشناسي جمعا به ارزش 85/000/000 ريال کارشناسی گرديده است 
لهذا اموال موصوف برای  روز دوش�نبه مورخ 97/10/17 راس س�اعت 10 صبح الی 11  در محل اجرای 
احکام مدنی دادگاه عمومی قرچک  به معرض مزايده و فروش قرار می گیرد عالقمندان می توانند در 
مدت 5 روز قبل از موعد مزايده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری قرچک مراجعه و با هماهنگی 
اجرای احکام  از اموال موصوف ديدن نمايند مزايده از مبلغ پايه کارشناسی شروع شده و به کسی 
ک�ه باالترين مبلغ را پیش�نهاد نمايد واگذار می گردد ايضا ده درص�د از وجه مزايده فی المجلس از 
برنده مزايده اخذ می گردد و به درخواس�تهايی که پس از مهلت مقرر تقديم گردد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
                 1937  مديردفتر اجرای احکام مدنی شوراي حل اختالف دادگستری شهرستان قرچک - تاجیک

آگهی احضار متهم 
     نظربه اينکه درپرونده کالسه950820/اول بازپرسی متهمین1-فرشید دهش فرزند عاشوربردی2-رحمان نظر خانی فرزند عبدالرحمان به 
اتهام تهید وقدرتنمايی باسالح وايراد ضرب وجرح عمدی با سالح ازسوی اين شعبه تحت تعقیب است که ابالغ احضاريه نامبردگان بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت وسکونت ومخفیگاه ممکن نگرديده بدينوسیله مراتب به نامبردگان ازطريق آگهی ابالغ میگردد تادروقت رسیدگی 
درتاريخ 97/11/3 راس ساعت10صبح درشعبه اول بازپرسی دادسرای علی آباد کتول جهت دفاع از اتهام خويش حاضرشوند ودرصورت عدم 

حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد.
658-بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای علی آباد کتول-میالنلو

آگهی احضار متهم 
     نظربه اينکه درپرونده کالسه 970697/متهم محمد محمدی فرزند اکبر ازسوی اين دادسرا تحت تعقیب میباشند که ابالغ احضاريه آن 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وسکونت ومخفیگاه ممکن نگرديده بدينوسیله دراجرای ماده115 و180قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ازطريق آگهی ابالغ میگردد تايکماه پس ازانتشار آگهی درشعبه 2دادياری دادسرای عمومی وانقالب علی آباد جهت دفاع ازموضوع 

اتهام افترا حاضرشود ودرصورت عدم حضور بارعايت مواد 217و218قانون مذکور رسیدگی واظهارعقیده میگردد.
657-داديارشعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب علی آباد کتول-شیرزادی فر

آگهی احضارمتهم
  درپرونده کالس�ه 970237/شعبه اول بازپرسی دادسرای کالله متهم حسن رخشانی فرزند گل محمد درخصوص شکايت ناصر قره ککلی 
به اتهام سرقت عمدی تحت تعقیب میباشد لذا مراتب اتهام نامبرده به استناد مواد 174قانون آيین دادرسی کیفری بوسیله انتشار آگهی 
درروزنامه حمايت ابالغ تا ظرف مهلت يکماه ازتاريخ انتشار آگهی ضمن حضور درشعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان 

کالله با اعالم آدرس دقیق خويش ازاتهام انتسابی دفاع نمايد درصورت عدم حضور تصمیم قانونی اتخاذ میگردد.
644-بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب کالله- گلوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به مرتضی جنگجويان خادمانلو
   خواهان ملیکا سنچولی دادخواستی بطرفیت خوانده مرتضی جنگجويان خادمانلو فرزند قلیچ بخواسته طالق مطرح که به اين شعبه ارجاع 
وبشماره پرونده کالسه 9709982801500226بايگانی970618/شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گالیکش ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ1397/11/10ساعت12/30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب يکنوبت در يکی ازجرايد کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف يکماه پس ازتاريخ انتشارآگهی به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضر گردد.
643-مديردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گالیکش-مسلمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به وحید غفاری کاور قلعه
   خواهان خديجه ش�ورابی دادخواس�تی بطرفیت خوانده وحید غفاری کاورقلعه فرزند اصغر بخواس�ته طالق مطرح که به اين شعبه ارجاع 
وبش�ماره پرونده کالسه9709982801500240بايگانی970754/شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گالیکش ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ1397/11/10س�اعت10/30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب يکنوبت دريکی از جرايد کثیراالنتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف يکماه پس ازتاريخ انتشارآگهی 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت ادامه رسیدگی 

دردادگاه حاضر گردد.
642-مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گالیکش-مسلمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای امیر اس�فندياری فرزند حس�ین بشرح دادخواست بکالسه 2/97/0012ش ازاين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان حسین اسفندياری بشماره شناسنامه 517درتاريخ97/9/10دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به افراد مش�روحه زير1-خوشقدم پلنگ اسفندياری ف يحیی ش ملی2269588169محل صدور علی آباد 
ت ت1337/1/1همسرمتوفی2-امیر اسفندياری ف حسین ش ملی0010127445محل صدور تهران ت ت1368/1/31فرزند متوفی3-عطیه 
اس�فندياری ف حس�ین ش ملی2269431642محل صدورعلی آباد ت ت1357/3/1فرزند متوفی4-علی اس�فندياری ف حسین ش ملی 
2269791681محل صدورعلی آباد ت ت1362/1/20فرزند متوفی5-مونا اسفندياری ف حسین ش ملی 2269888197محل صدورعلی آباد 
ت ت1364/4/19فرزند متوفی6-زهرا اس�فندياری ف حسین ش ملی 2269457994محل صدورعلی آباد ت ت 1359/10/13فرزند متوفی 
اينک باانجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا دراجرای ماده361ق امورحسبی مصوب74/4/18 يکنوبت آگهی مینمايد تا هرکسی 

اعتراضی دارد ويا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاريخ نشرآگهی ظرف 1ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
 656-رئیس شعبه 2شورای حل اختالف علی آباد کتول-عبدالهی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای روح اله بختیاری فرزند اس�معیل بشرح دادخواست بکالس�ه 2/97/0002/ازاين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان اسمعیل بختیاری بشماره شناسنامه 2269714997درتاريخ 72/11/27 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به افراد مشروحه زير1-ابوالفضل بختیاری ف اسمعیل ش ملی2260085970محل صدور علی آباد 
کتول ت ت1371/1/8فرزند متوفی2-روح اله بختیاری ف اسمعیل ش ملی2260138373محل صدور علی آباد کتول ت ت1372/10/11فرزند 
متوفی3-سکینه بختیاری زاده ف رستم ش ملی2268869040محل صدورعلی آباد ت ت1352/1/1همسرمتوفی4-خاور ابراهیمی ف مرحوم 
ابراهیم ش ملی3671874104محل صدور زابل ت ت 1328/2/3مادرمتوفی اينک باانجام تش�ريفات مقدماتی درخواست مزبوررا دراجرای 
ماده361ق امورحسبی مصوب74/4/18 يکنوبت آگهی مینمايد تا هرکسی اعتراضی دارد ويا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاريخ نشر 

آگهی ظرف 1ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 655-رئیس شعبه 2شورای حل اختالف علی آباد کتول-عبدالهی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای عباس بختیاری فرزند خدابخش بش�رح درخواس�تی که بکالسه3965-97/9/20-اين ش�ورا ثبت گرديده درخواست صدورگواهی 
انحصاروراث�ت نموده واعالم داش�ته که مهس�ا س�االرزاده فرزند غالمحس�ن بش�ماره شناس�نامه4860118091 صادره ازکالل�ه درتاريخ 
97/8/23دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان کالله فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-عباس بختیاری ف 
خدابخش همسرمتوفی2-مه س�یما بختیاری ف عباس دخترمتوفی3-عزت طاهری ف محمد مادرمتوفی4-غالمحسن ساالرزاده ف قنبر 
پدرمتوفی والغیر اينک شورا پس ازانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبوررا يکنوبت آگهی مینمايد تاهرکس اعتراضی دارد وياوصیت نامه 

ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم نمايد واال گواهی صادرخواهد شد.
 653-ريیس شعبه 8شورای حل اختالف شهرستان کالله-رشیدی

آگهی درخواست حصر وراثت
  خانم لطیفه عظیمی فرزند يارمحمد بشرح درخواستی که بکالسه 97/4003-اين شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده واعالم داشته که مرحوم شمس الدين تاجی فرزند محمد بشماره شناسنامه18صادره از کالله درتاريخ97/9/5 دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان کالله فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتست از1-لطیفه عظیمی ف يارمحمد ش ش13ت ت1363/11/1صادره 
ازکالله همسرمتوفی2-ساعده تاجی ف شمس الدين ش ش4860665163ت ت1392/11/25صادره ازکالله دخترمتوفی3-سارينا تاجی ف 
شمس الدين ت ت 1387/2/23ش ش4860501365صادره ازکالله دخترمتوفی4-هاجر تاجی ف محمد ش ش1174ت ت 1355/4/4 صادره 
ازکالله خواهرمتوفی والغیر اينک شورا پس ازانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبوررا يکنوبت آگهی مینمايد تاهرکس اعتراضی دارد 

وياوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم نمايد واال گواهی صادرخواهد شد.
 652-ريیس شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان کالله

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای علی شیخ فرزند محمد بشرح درخواستی که بکالسه 97/4084-اين شورا ثبت گرديده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده 
واعالم داشته که مرحوم محمد شیخ فرزند حسین بشماره شناسنامه 657صادره اززابل درتاريخ 97/1/26 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان 
کالله فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-علی ش�یخ ف محمد ت ت 1349/5/14ش ش4278صادره ازکالله 
پسرمتوفی2-غالمرضا ش�یخ ف محمد ت ت8/1/ 1363ش ش1075صادره ازکالله پس�رمتوفی3-طیبه شیخ ف محمد ت ت1345/1/1ش 
ش4277صادره ازکالله دختر متوفی4-سکینه شیخ ف عباسعلی ت ت 1306/10/3ش ش241صادره اززابل همسرمتوفی والغیر اينک شورا 
پس ازانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبوررا يکنوبت آگهی مینمايد تاهرکس اعتراضی دارد وياوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد 

ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم نمايد واال گواهی صادرخواهد شد.
 650-ريیس شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان کالله

آگهی احضار متهم
در اج�رای ماده 174 قانون آيین دادرس�ی کیفری دادگاههای عمومی و انق�الب در امور کیفری به آقای عزيزمحبی فعال مجهول المکان که 
به اتهام جعل و اس�تفاده از سند مجعول  در پرونده کالس�ه 9609980841200329/960402 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
ايالم تحت تعقیب می باشد لذا ابالغ میگردد ظرف مهلت يک ماه از تاريخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام منتسبه در اين شعبه حاضر واال 

تصمیم قانونی اتخاذ میگردد.
بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ايالم- محسن میرزايی

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آيین دادرس�ی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به آقای علی نجات اس�دی گرد  فعال مجهول 
المکان که به اتهام سرقت  در پرونده کالسه 9709980841200251 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ايالم تحت تعقیب می باشد 

لذا ابالغ میگردد ظرف مهلت يک ماه از تاريخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام منتسبه در اين شعبه حاضر واال تصمیم قانونی اتخاذ میگردد.
بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ايالم- محسن میرزايی

آگهی احضار متهم
در پرونده کالس�ه اين ش�عبه  9709980855900274 بايگانی 970737 متهم بنام مجید فريادی آگهی احضار متهم به اتهام سرقت تحت 
تعقیب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 179 قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 

در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا در موعد مقرر)يکماه از تاريخ نشرآگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در اين شعبه حاضر گردد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ايالم- محسن میرزايی

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
خانم فاطمه جلیلی فرزند عنبر دارای شناس�نامه ش�ماره 1227 بشرح دادخواست به کالسه فوق الذکر ازاين شورا درخواست صدور گواهی 
حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عنبر جلیلی فرزند جعفربه شناس�نامه ش�ماره 1105 در تاريخ 1369/2/1 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراست به: 1- فاطمه جلیلی متولد 1327 به شماره شناسنامه 1227 
صادره از دهخلران دختر متوفی 2- معصومه جلیلی متولد 1323 به شماره شناسنامه 1107  صادره از دهلران دختر متوفی 3- منیژه جلیلی 
متولد 1333 به شماره شناسنامه 16 صادره از دهلران دختر متوفی 4- اکبر جلیلی متولد 1320 به شماره شناسنامه 1106 صادره از دهلران 
پسر متوفی 5- طاوس عموزاد پشتکوه متولد 1279 به شماره شنانامه 200 صادره از دهلران همسر متوفی والغیر می باشند و به غیر از وراث 
ياد شده فوق متوفی وارث ديگری ندارد اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تاهرکسی اعتراضی 

دارد و يا صیتنامه ای از متوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر آگهی ظرف يکماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
ريیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دهلران- نصری

آگهی مفقودی 
بدينوسیله آگهی می شود کلیه مدارک ) اعم از برگ سبز ناجا- کارت خودرو- سند کمپانی و پالک 
خ�ودرو( متعلق ب�ه خودرو کامیون زباله کش بنز تیپ ال پی 808/36 به رنگ نارنجی مدل 1380 به 
ش�ماره موتور 156929- 10-910-334 و شماره شاسی 425689-16-056-347 و شماره انتظامی 

368ق11 ايران 98 به نام شهرداری دهلران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ايالم

نظريه کارشناسی  
  آقای عبدالحمید کالمی و اسماعیل کالمی در خصوص دعوی ثريا مقدم به طرفیت شما با توجه به عدم آدرس از شما بدينوسیله به شما ابالغ 
میگردد ظرف مدت 3 روز از انتشار آگهی جهت رويت نظريه کارشناسی و ايراد هرکونه مطلبی نفیا و اثباتا به دفتر شعبه دوم اجرای احکام 

حقوقی مجتمع قضايی شهید تندگويان مراجعه نمايید . 
9/74 - شعبه 2 اجرای احکام مدنی اهواز

آگهی ابالغ
سرکار خانم کبری عیدانی فرزند کاظم و خانم زهراقاسمی فرزند عبداهلل و آقای مهدی قاسمی فرزند عبداهلل و هادی قاسمی فرزند عبداهلل 
بدينوسیله به شما ابالغ میگردد در تاريخ 10 / 10 / 1397 ساعت 11 جهت شرکت در مزايده ملک بشماره پالک ثبتی 1383 / 913 مفروزه از 
953 واقع در بخش 7 اهواز خانه ای است وياليی و دو طبقه در منطقه کوی طالقانی کوچه 6 به دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی شهرستان 

اهواز واقع در اهواز خرمکوشک ابتدای نیوسايد مجتمع قضايی شهید تندگويان مراجعه نمايید . 
73 / 9 - مدير شعبه اول اجرای احکام حقوقی شهرستان اهواز – سرخان زاده 

آگهی حصر وراثت  
آقای : سعید  شهرت: سالمات  نام پدر: محسن بشناسنامه : 1356 صادره از: شوشتر درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقديم 
و توضیح داده که پدرم  مرحوم محسن شهرت: سالمات بشناسنامه  8  صادره: شوشتر در تاريخ 1397/9/3 در ----  اقامتگاه دائمی  فوت 
ورث�ه اش عبارتن�د از 1- متقاض�ی آرزو حزباوی به ش.ش 19 اهواز ت.ت 1355/1/3 2- راهیه س�المات به ش.ش 3 اه�واز ت.ت 1324/1/4 
)همسران متوفی( 3- حبیب سالمات به ش.ش 130 شوشتر ت.ت 1362/9/3  4- سلمان سالمات به ش.ش 2402 شوشتر ت.ت 1358/6/20 
5- س�عید س�المات به ش.ش 1356 ت.ت 1357/3/10 6- سلطان سالمات به ش.ش 1355 شوشتر ت.ت 1355/3/10 7- مالک سالمات به 
ش.ش 6439 اهواز ت.ت 1348/10/1 )پس�ران متوفی( 8- تاجیه س�المات به ش.ش 1230 شوش�تر ت.ت 1361/6/20 9- خیريه سالمات به 
ش.ش 342 شوش�تر ت.ت 1352/6/20 10- ملکه س�المات به ش.ش 341 شوشتر ت.ت 1350/6/7 11- زهرا سالمات به ش.ش 6437 اهواز 
ت.ت 1346/9/5 12- بدريه سالمات به ش.ش 6438 ت.ت 1347/8/10  )دختران متوفی )اينکه با انجام تشريفات قانونی مراتب مزبور را در 
يک نوبت آگهی مینمايد تا هرکس اعتراض دارد يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد 

واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
 -9 /75قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی

آگهی احضار متهم 
در خصوص شکايت آقای حیدرعلی فوالدی فرزند برات علیه آقای میثم روحانی فرزند حبیب اهلل مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول که 
در شعبه اول دادياری دادسرای عمومی و انقالب بجنورد با کالسه پرونده 961171 ش 1 د ثبت و تحت رسیدگی می باشد و به جهت مجهول 
المکان بودن نامبرده به تجويز ماده 174 قانون آيین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا متهم ظرف يک ماه از تاريخ انتشار آگهی جهت دفاع از خود در اين شعبه حاضر گردد که در صورت عدم حضور متهم يا عدم ارسال 

اليحه دفاعیه و يا عدم معرفی وکیل دادسرا اقدام به رسیدگی غیابی نموده و قرار مقتضی صادر می نمايد . 8
داديار شعبه اول دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بجنورد –برات زاده 

اخطاريه ماده 101- اموال منقول 
در خصوص پرونده اجرايی کالسه به شماره بايگانی 9701151 له خانم رقیه محمدنیا و علیه پوريا به شماره ملی 0016433335 پريا به شماره 
ملی 0018317928 و پريسا به شماره ملی 0019962134 شهرت همگی گوهری فاروجی فرزندان غالمعلی احد از ورثه مرحوم غالمعلی گوهری 
فاروجی اشعار می دارد مطابق نظريه ارزيابی انجام شده به شماره 97/3/م/اجرا/ثبت ب مورخ 19/ 1397/09 يکدستگاه خودروی وانت نیسان 
به شماره انتظامی ايران 26 ب 26 - 355 متعلق به مورث شما به مبلغ 000/ 000 /110 ريال ) يکصد و ده میلیون ريال ( ارزيابی گرديده است 
. لذا بدين وسیله به نامبردگان فوق با مشخصات ياد شده ابالغ می گردد چنانچه به مبلغ ارزيابی پالک مذکور معترض می باشید ، اعتراض 
کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار اين اخطاريه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجديد نظر علی الحساب به مبلغ 
2/000/000 ريال به دفتر اين اداره تسلیم نمايید . ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد يا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجديدنظر باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد . مراتب يکبار در روزنامه منتشر شده و عملیات اجرائی بالفاصله پس از سپری شدن مهلت مذکور ادامه خواهد 

يافت و بجز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد .15
حمید عزيزی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد 

آگهی  احضار متهم 
در خصوص ش�کايت عباداله ش�عبانی علیه آقای عباس صفائی داير بر سرقت تعزيری که در شعبه سوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب 
بجنورد با کالسه پرونده 971025 ثبت و تحت رسیدگی می باشد نظر به مجهول المکان بودن نامبرده به تجويز ماده 174 قانون آيین دادرسی 
کیفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود که در صورت عدم حضور متهم ظرف يک ماه و يا عدم ارسال 

اليحه دفاعیه و يا عدم معرفی وکیل دادسرا اقدام به رسیدگی غیابی نموده و قرار مقتضی صادر می نمايد . 8
داديار شعبه سوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بجنورد –حسین اماموردی  

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم  
به خوانده: کبری صا لح زاده کالسه پرونده: 780/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاريخ 97/11/6 ساعت15/30 زهرا بیگم کاظمی هفتادر خوانده:  کبری 
صا لح زاده خواسته: تحريرترکه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف 
ارجاع گرديده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستورشورا وبه تجويزماده72قانون 
آئین دادرسی مدنی باعنايت ماده19قانون شوراهای حل اختالف مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاريخ 
نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت نمايد ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراين شوراحاضرشويد درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب وشوراغیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود 

ضمنا”چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. م الف 3394 
مديردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی وقت اجرای قرار تحرير ترکه  
بدينوس�یله اعالم می نمايد بموجب درخواست تحرير ترکه زهرا بیگم کاظمی هفتادر به طرفیت کبری صا لح زاده قرارتحرير ترکه مرحوم 
محمود بهش�تی هفتادر طی شماره 780/7/97 درشورای حل اختالف صادرووقت اجرای قرارساعت 15/30 مورخه 97/11/6 تعیین گرديده 
اس�ت لذا ازورثه يا نماينده قانونی آنها بس�تانکاران و مديونین به متوفی وکس�ان ديگری که حقی برترکه متوفی دارند دعوت می ش�ود 
درموعد مذکوردرمحل اين ش�ورا واقع درشهرس�تان با آدرس: اسالمشهرروبروی زرافشان ساختمان شورای حل اختالف حاضرشوند عدم 

حضورمدعوين مانع ازاجرای قرارنخواهد بود. 
م.الف 3394 مديردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر

اجرائیه بکالسه پرونده: 431/4/97
مشخصات محکوم له: عوض عباسپور- گلغذار عباسپور- جیران محمدی  با وکالت آيت اله نوروزی بنشانی اسالمشهرحاج محمود خ مطهری 
بعد ازشیرينی میخک پ22 ط2 زنگ اول مشخصات محکوم علیه: عباس گروسی مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 432 
مورخ 97/6/20 دادگاه شوراحل اختالف شعبه 4 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجديدنظراستان قطعیت حاصل کرده است حکم تخلیه 
مورد اجاره خوانده ظرف 15روزازتاريخ قطعیت حکم صادرگرديد ومورد مطالبه اجور معوقه نیزحکم به محکومیت خوانده ازتاريخ 96/11/1 
لغايت 97/4/1 ماهیانه  13/700/000 ريال جمعا” به مبلغ 68/500/000 ريال وهزينه دادرسی به مبلغ 1/970/000 ريال وحق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی وکال باکسرمبلغ 40/000/000 ريال از وديعه مستاجره )خوانده( درحق خواهان صادر گرديد.محکوم علیه مکلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائیه :1- پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتی که خودراقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف ده روز صورت جمع دارايی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند.اگرمالی ندارد صريحا”اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعداز انقضاء مهلت مذکورمعلوم شودکه قادربه اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده ايدلیکن برای درپرداخت اموال خودرامعرفی نکنید يا صورت خالف واقع ازدارايی خودبدهیدبنحوی که اجرای تمام 
يا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشدبه مجازات حبس از61روزتا 6ماه محکوم خواهید شد.4- عالوه برمواردباال که قسمتی ازماده 34اجرای 
احکام مدنی میباشدبه قانون اجرای احکام مدنی وقانون آيین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21وهمچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت 

های مالی مصوب 10آبان 1377که ظهربرگ اجرائیه درج گرديده است توجه نموده وبه آن عمل نمايد.
م الف 3391 مديردفترشعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر  

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمايت کالسه پرونده: 756/22/97 وقت رسیدگی: به روز تاريخ 97/11/6 ساعت 17/30 خواهان: صادق محسنی خوانده: رحمت 
اله حمیدی خواسته: فک پالک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 شورای حل 
اختالف اسالمشهر ارجاع گرديده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه 
و بتجويزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ازتاريخ نشرآگهی ظرف 
يک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دريافت نمايد ودروقت مقررفوق جهت 
رس�یدگی دراين شورا حاضرش�ويد درصورت عدم حضور داد خواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا" 

چنانچه بعدابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط يک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3396 مديردفترشعبه 22 شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم ناهید حکیمی لفمجانی بشماره شناسنامه 26 فرزند جواد  متولد1340 صادره الهیجان ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بشماره 1057/13/97 تقديم اين حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان سکینه پور صالح لفمجانی 
فرزند تقی به شماره شناسنامه 1908 درتاريخ 96/11/8 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- حمید حکیمی 
لفمجانی فرزند جواد ش.ش41پس�رمتوفی2- مجید حکیمی لفمجانی فرزند جواد ش.ش 166پسرمتوفی3- وحید حکیمی لفمجانی فرزند 
جواد ش.ش395پس�رمتوفی4- ناهید حکیمی لفمجان�ی فرزند جواد ش.ش26دخترمتوفی اينک پس ازانجام تش�ريفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا يک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد يا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاريخ نشر آگهی 

ظرف يکماه به دادگاه تقديم دارد و ابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.م الف 3397 
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی مزايده )پالک ثبتی 23099 فرعی  از 123 اصلی( موضوع 
پرونده اجرائی کالسه 9601722 

مقدار 0/74 دانگ مش�اع از ششدانگ  يک دستگاه آپارتمان واقع در 
جنوب طبقه همکف  به مساحت 72/62  متر مربع  قطعه 2  تفکیکی به 
ش�ماره پالک ثبتی 23099  فرعی از 123  اصلی مفروز از پالک 3752  
فرع�ی از اصلی مذکور واقع در بخش يازده ته�ران ذيل ثبت 56434  
صفحه 44 دفتر جلد 174  امالک با حدود و مش�خصات :  ش�ماال : اول 
در  دو قس�مت درب و دي�وار به را ه پله مش�اعی دوم ديوار و پنجره و 
نورگیر مشاعی س�وم ديوار به محوطه مشاعی  همکف شرقا: ديوار به 
ديوار قطعه 11 سابق   جنوبا: ديوار و پنجره  و درب به تراس مشاعی اين 
طبقه  غربا: ديوار به ديوار قطعه 13 سابق کف و سقف آن مشترک  است 
به نشانی تهران بلوار جنت آباد بعد از 35 متری گلستان کوچه 12 متری 
نسترن پالک 8 طبقه همکف جنوبی متعلق به آقای محمد بیات مديون 
پرونده کالسه 9601722  که در قبال بدهی وی بازداشت گرديده. طبق 
نظريه مورخه 97/07/23 کارش�ناس رسمی دادگستری  ساختمان در 
يک قطعه زمین دو کله در 5 طبقه  با قدمت بیش از 20 س�ال س�اخته 
شده است. طبقه زيرزمین  موتورخانه شوفاژ و يک واحد مسکونی طبقه 
همکف يک واحد مغازه تجاری و يک واحد مسکونی است. طبقات اول و 
دوم  و سوم  هر طبقه  دو واحد شمالی و جنوبی بصورت نیم طبقه جمعا 8 
واحد  مسکونی و يک واحد تجا ری است. اسکلت ساختمان  فلزی نمای 
شمالی و جنوبی سنگ تراورتن راه پله سنگ ديوار راه پله قرنیز سنگ 
و اندود گچ و رنگ. ساختمان فاقد آسانسور  و پارکینگ و انباری است.   
آپارتمان واقع در جنوب طبقه همکف به مساحت 72/62 متر مربع و دو 
خوابه است. آپارتمان فاقد آسانسور و پارکینگ و انباری است در جنوب 
آپارتمان يک تراس وجود دارد که فقط اين واحد راه دسترس�ی به  آن 
را دارد و از  آن اس�تفاده می کند. آپارتمان بازس�ازی ش�ده در ورودی  
آن ضد س�رقت کف آپارتمان  کال سرامیک پنجره ها upvc  دو جداره  
کابینت آشپزخانه mdf  و سرويس های ايرانی و فرنگی گرمايش شوفاژ 
از موتورخانه مرکزی و خنک کننده  کولر آبی است به مبلغ هفتصد و 
پانزده میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و  سی و چهار ريال 
)715/333/334 ريال( ارزيابی  گرديده و  طبق صورتجلس�ه   مورخه 
1397/01/20 مامور اجرا ملک در اجاره می باش�د از س�اعت  9 الی 12 
ظهر روز شنبه مورخ 97/10/22 در محل  واقع در میدان ونک خ حقانی  
چهارراه جهان کودک  ساختمان  معاونت اجرای  اداره کل ثبت استان 
تهران سالن مزايده از طريق مزايده نقدا يا  چک تضمینی بانک ملی به 
فروش می رسد  مزايده از مبلغ  هفتصد و پانزده میلیون  و سیصد و سی 
و سه هزار و سیصد و سی و چهار ريال  )715/333/334 ريال( شروع و 
به باالترين قیمت که  خريدار داشته باشد فروخته خو اهد شد.  و هزينه 
های قانونی طبق مقررات وصول می گردد. بدهی های مربوط به آب، برق 
گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صو رتی که مورد 
مزايده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و  
غیره تا  تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم ش�ده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است ضمنا چنانچه روز مزايده تعطیل رسمی 
گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س�اعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار آگهی: 97/9/28
19059 رئیس  اداره پنجم   اجرای اسناد رسمی – علی  نژاد 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   خانم ها سويدا  رنجبران لودريچه فرزند علی  اصغر و سمیه 
رنجبران لودريچه  فرزند علی اصغر و سینا رنجبران لودريچه فرزند علی اصغر و آقای رضا صحرايی فرزند فرهاد 

خواهان ها محمدعلی رنجبران لودريچه و محترم رنجبران لودريچه و توران رنجبران و صغرا رنجبران  و ايران رنجبران  لودريچه و علی اکبر 
رنجبران و عباسعلی رنجبران لودريچه دادخواستی  به طرفیت خانم ها سويدا رنجبران لودريچه فرزند علی  اصغر و سمیه رنجبران لودريچه 
فرزند علی   اصغر و سینا  رنجبران لودريچه فرزند علی   اصغر و آقای رضا صحرايی فرزند فرهاد مبنی بر ابطال سند رسمی موضوع سند ملک 
اس�ت  و ا عتراض به عملیات ثبتی   مطرح که به اين ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه  9709986310200006 شعبه 2 دادگاه  عمومی 
حقوقی  شهرستان آبادان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/10 ساعت 11:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیر االنتشار آگهی می  
گردد تا خوانده  ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

آگهی ابالغ دادرسی 
بدينوسیله به  آقای احسان حوتی  به آدرس مجهول المکان  ابالغ می گردد مبنی بر ا ينکه آقای حسین قائم آبادی  فرزند عباس دادخواستی 
به خواسته الزام به تنظیم سند علیه شما به اين شورا  تقديم که به کالسه 9709983487200962 ثبت و برای روز يکشنبه مورخ 97/10/30 
س�اعت 10 صبح در وقت تعین ش�ده در ش�ورای حل اختالف شهرستان  بم  حاضر و در غیر اينصورت  تصمیم مقتضی  برابر  مقررات اتخاذ 

خواهد شد. 
10624 شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بم 

آگهی  حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  فاطمه   غالمشاهی فرزند مصطفی به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم قائم  ابادی فرزند محمد به شناسنامه شماره 446   در  تاريخ 94/4/25 در  اقامتگاه دائمی خود 
درگذشته و و رثه حین الفوت وی عبارتند ا ز: 1. فاطمه  غالمشاهی  فرزند مصطفی به ش ش  8 ص از فهرج همسر متوفی  2 . محمدحسین  
قائم  آبادی فرزند ابراهیم ش ش  3200161671 ص از فهرج پسر متوفی 3. معصومه قائم آبادی فرزند  ابراهیم ش ش  3200102403 ص از بم 
دختر متوفی 4. محمدرضا قائم آبادی فرزند  ابراهیم ش ش  3200034564  ص از فهرج پسر متوفی 5.   محمدجواد قائم  آبادی  فرزند ابراهیم 
ش ش  264 صادره از بم پسر متوفی 6. محمدعرفان قائم آبادی فرزند ابراهیم ش ش  3200254556 صادره از فهرج پسر متوفی اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يک نوبت آگهی می گردد تا  چنانچه شخصی ا عتراضی دارد و يا و صیت نامه  ای از  متوفی  نزد او می باشد از تاريخ 

نشر ا گ ظرف مدت يک ماه به اين دادگاه  تقديم دارد  وا ال گواهی صادر خواهد شد. 
10626 شورای حل اختالف شماره يک نرماشیر 

دادنامه 
پرونده کالسه 9709986310200066 شعبه 2 دادگاه  عمومی حقوقی  شهرستان  آبادان تصمیم نهايی  شماره 9709976310200545 خواهان: خانم 
رباب هاشمی  فرزند  نوروز به نشانی استان خوزستان شهرستان  آبادان شهر ابادان منیوحی  نهر ا بوشکر   کوچه مسلم ابن  عقیل  خوانده : آقای  مجید 
هاشمیان فرزند محسن  به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. اعسار  از پرداخت هزينه دادرسی  2.  طالق به درخواست زوجه  رای دادگاه در خصوص 
دادخواست خانم رباب هاشمی فرزند نوروز به طرفیت  مجید هاشمیان فرزند  محسن به خواسته صدور  حکم طالق به لحاظ عسر و حرج  بدين شرح 
اينجانب به استحضار می رساند به موجب سند نکا حیه  موصوف شماره 32294  دفترخانه 183 آبادان مورخه 1388/3/24 به عقد رسمی خوانده  دعوی 
درآمده ام مع الوصف  مدت 6 سال است که از  خوانده  خبری ندارم و مجهول المکان می باشد و از پرداخت نفقه خودداری می نمايد و اينجانبب برای 
مهريه و نفقه ام اقدام کرده ام و  شعبه 6  دادگاه پرونده  دارم و جهت ادامه زوجیت  کراهت دارم  و به اين وصف  در عسر و حرج قرار  دارم و ادامه زندگی 
برايم مشکل است و تقاضای طالق  دارم دادگاه پس از و صول دادخواست مبادرت به ثبت و تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن به طرفین به خصوص به 
خوانده  از طريق درج و نشر آگهی در روزنامه نظر به اينکه  در   عسر و حرج قرار داشتن خواهان برای دادگاه محرز و ثابت گرديده است لذا به استناد 
مواد 27  و 28 قانون  حمايت از خانواده مصوب 1393/12/1 ق رار ارجاع امر به داوری صادر و مفاد قرار صادره را به طرفین ابالغ شد به خوانده   از طريق 
درج و نشر آگهی  در رو زنامه خواهان در فرصت مقرره قانونی داور خود را تعیین و به دادگاه تعرفه نموده اما خوانده  در مهلت مقرره قانونی داور خود را 
معرفی ننمود و اين مر از نظر دادگاه امتناع تلقی لذا به تجويز از  تبصره ذيل ما ده 28 قانون حمايت از خانواده مصوب 1391/12/1 راسا مبادرت به تعیین 
داور  واجد الشرايط برای  خوانده   زوج ممتنع  نمود و در جلسه فوق العاده دادگاه مفاد داوری را به داوران تعرفه شد ه از  ناحیه خواهان و منصوب دادگاه  
تفهیم نمود و داوران با  حضور  زوجه و بدون حضور زوج اقدام به تشکیل  دو جلسه نمودند و نظريه خود را ا عالم نمودند و نظر يه طالق داند و ضمن آن 
خواهان زوجه حقوق مالی و شرعی خود را از قبیل نفقه ايام عده و ا جرت المثل ايام زوجیت خو دش را به جز  نفقه ايام زوجیت  و نفقه فرزند مشترک 
محمد امین هاشمیان در خصوص  مهريه اش  نیز قبال  ا قدام نموده دارای پرونده در  شعبه ششم دادگاه حقوقی  950857  می باشد را در قبال اخذ 
طالق و حضانت فرزند بنام محمدامین هاشمیان متولد سال 91 به خوانده   زوج بذل نموده است با اين توصیف دعوی خواهان با توجه به اينکه خوانده  
زو ج از بندهای 1 و 8 شرايط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه استنادی و همچنین رعايت مفاد مواد 26 و 27  و 28  و 29  و 31 و 32  و 33 و 34 و 35 
و 36   قانون حمايت  از خانواده  مصوب 1391/12/1  و با استناد به مواد 1130  و 1129  قانون مدنی و نیز ماده واحده الحاق يک تبصره به ماده 1130 همان 
قانون خوانده  زوج را ملزم و محکوم به طالق خواهان زوجه می نمايد  و چون زو  جه در قبال اخذ طالق و حضانت و نگهداری فرزند مشترک حقوق 
مالی و مادی خو دشان از قبیل نفقه ای ايام عده و اجرت المثل ايام زوجیت را  و نفقه  ايام زوجیت را به  مبلغ 151/000/000 ريال زوجه پس از حضور زوج  
نسبت  به نفقه  فرزند  مشترک اقدام نمايد به زوج خوانده   بذل  نموده و اين دادگاه به واليت از زوج ممتنع قبول بذل نموده است لذا طالق مطابق  مفاد 
ماده 1146 قانون مدنی از نوع خلع خواهد بود در خصوص  نگهداری  و حضانت فرزند مشترک به نام  آقای محمدامین هاشمیان متولد 1391/9/24 با 
توجه به  اينکه  خوانده   زوج در حال حاضر  غايب مجهول المکان می باشد و  فرزند  عمال نزد خواهان  زوجه نگهداری می شوند لذا به استناد مواد 1168 
و 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری او را به عهده خواهان  زوجه قرار داده می شود. ضمنا به استناد ماده 1174  قانون مدنی خوانده  زوج حق  دارد 
هفته ای يک بار و به مدت 2 ساعت با آنان در محل سکونت زوجه مالقات نمايد و در صورت عدم بال دلیل زوج در  دفترخانه طالق به استناد تبصره ذيل 
ما ده 33  قانون حمايت  از خانواده  مصوب 1391/12/1 سردفتر مربوطه نمايندگی خواهد داشت پس از اجرای صیغه طالق مراتب را در دفاتر مربوطه 
ثبت نمايد. رعايت صحت شرايط اجرای صیغه طالق بین زوجین در اين پرونده به عهده مجری صیغه  طالق می باشد. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس   از  تاريخ  ابالغ قابل رسیدگی    واخواهی در همین شعبه  و سپس ظرف بیست روز ديگر قابل اعتراض و تجديد نظر  در دادگاه های تجديد 

نظر دادگستری مرکز استان خوزستان می باشد. 
دادرس شعبه دوم  دادگاه حقوقی آبادان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی 
بدينوسیله به خوانده    آقای  حمیدرضا فرهانی دلجو  فرزند ناصر فعال مجهول المکان  مبلغ می شود که  خواهان   آقای مهدی مرسلی  فرزند نعمت اله  
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک  به طرفیت شما تسلیم شورای حل اختالف شهر هیدج نموده که جهت رسیدگی به حوزه اول  شورای حل 
اختالف شهر هیدج واقع در خیابان شهید مدنی جنب پمپ بنزين  شورای حل اختالف  ارجاع گرديده و به کالسه 281/97ح5 ثبت و برای روز شنبه  
مورخه 1397/11/6 ساعت 08:30 بعد از ظهر وقت رسیدگی تعیین گرديده ا ست. مراتب  يک نوبت  در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود  شما می 
توانید قبل از رسیدگی   به دفتر   حوزه مراجعه  و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی 

در شورا  حاضر شويد. در صورت عدم حضور   غیابا رسیدگی  به عمل خو اهد آمد. 
805 مسئول دبیرخانه حوزه اول شورای حل اختالف شهر هیدج – مرسلی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای حمیدرضا عسگری   فرزند عبدالحمید دارای شناسنامه به شماره 0010650776   به شرح دادخواست   کالسه 508/97ح  ه از اين شورا  درخو است 
گواهی  حصر وراثت نموده  و  چنین توضیح داده که شادروان خانم کبری  مرسلی  فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه 5572 در تاريخ 1369/8/2 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه  آن مرحوم منحصر است به: 1. آقای حمیدرضا عسگری شماره شناسنامه 0010650776 ،  2.  آقای حسین 
عسگری  شماره شناسنامه 51282 ، 3. خانم مهديه عسگری  شماره شناسنامه 4005، 4. خانم وحیده عسگری  شماره شناسنامه 29113 ،  5.  آقای 
عبدالحمید عسگری  شماره شناسنامه 1 اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کس اعتراض دارد و يا 

وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم نمايد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
804 دبیر حوزه اول شورای حل اختالف هیدج 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی  به آقای مصیب  مهديخانلو  فرزند محمدحسین 
 خواهان آقای هادی  معروفخانی فرزند علی اصغر دادخواستی  به طرفیت خوانده   مصیب مهديخانلو فرزند محمدحسین  به خواسته تايید فسخ 
قرارداد مطرح که به اين ش�عبه ارجاع و به ش�ماره 970774 /ش4 ش�ورای حل اختالف ابهر  ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1397/11/02 ساعت 09:00 
تعیین  که حسب دستور قاضی محترم  شورا طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست 
خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر شعبه 4  شورای 
حل اختالف ابهر مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شعبه 4 

شورای حل اختالف ابهر حاضر گردد. 
786 مسئول دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف ابهر 

آگهی 
در اجرای  مادتین 115  و 180 قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری حسب  شکايت خانم بتول محبی  و کیفرخواست صادره 
به متهم آقای قربانعلی چپقلو فرزند محرمعلی  که مجهول المکان می باشند  ابالغ می گردد در روز چهارشنبه  مورخ 1397/11/3 ساعت 10:30 در جلسه 
رسیدگی دادگاه  و  دفاع از  اتهام منتسبه  در  پرونده کالسه 970873  داير بر ترک انفاق مطروحه در شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی  شهرستان خرمدره 

حاضر شوند و اال به صورت غیابی رسیدگی  و رای مقتضی صادر خو اهد شد. 
801  مدير دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو  شهرستان خرمدره 

آگهی 
در اجرای  مادتین 115  و 180 قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری حسب  شکايت پرويز قلیچ خانی و کیفرخواست صادره 
به متهم آقای مهدی رجبی  فرزند اروجعلی که مجهول المکان می باشند  ابالغ می گردد در روز سه شنبه مورخ 1397/11/2 ساعت 10:30 در جلسه 
رسیدگی دادگاه  و  دفاع از  اتهام منتسبه  در  پرونده کالسه 970471   داير بر  ايراد ضرب و جرح عمد   غیر مطروحه در شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی  

شهرستان خرمدره حاضر شوند و اال به صورت غیابی رسیدگی  و رای مقتضی صادر خو اهد شد. 
802  مدير دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو  شهرستان خرمدره 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم فريده علی حیدری دارای شماره شناسنامه 11597  به شرح دادخواست کالسه 970687 /ش6  از اين شورا درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده  که شادروان  سید يحیی میر شفیعی به شماره شناسنامه 111 در تاريخ 97/07/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر به 1. سید  امید میر شفیعی شماره شناسنامه 424 پسر متوفی سیده آرزو شماره شناسنامه 16837 سیده آزاده شماره شناسنامه 4713 
جملگی میر شفیعی  دختران متوفی  فريده علی حیدری فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 11597 همسر  متوفی و  الغیر اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین 

آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  
799 رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف ابهر 

12 - حصروراثت
آقای محمد فالح الله زاری فرزند رضا دارای شناسنامه 3297 شرح دادخواست شماره 671/1/97 مورخ 1397/9/7 توضیح داده شادروان رضا 
فالح الله زاری فرزند احمدعلی بشناسنامه 19 در تاريخ 97/8/4 در شهر --- فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمد فالح 
الله زاری فرزند رضاو عذری ش.ش 3297 متولد 1361 صادره از کرمان فرزند متوفی. 2- علی فالح الله زاری فرزند رضا و عذرا ش.ش 2510 
متول�د 1364 ص�ادره از کرمان فرزند متوفی. 3- فاطمه فالح الله زاری فرزند رضا و عذرا ش.ش 2980664197 متولد 1373صادره از کرمان 
فرزند متوفی. 4- فتانه فالح الله زاری فرزند رضا و عذری ش.ش 2980376175 متولد 1370 صادره از کرمان فرزند متوفی. 5- فرزانه فالح 
الله زاری فرزند رضا و عذرا ش.ش 20 متولد 1360 صادره از کرمان فرزند متوفی. 6- اعظم فالح الله زاری فرزند رضا و عذرا ش.ش 266 متولد 
1354 صادره از کرمان فرزند متوفی. 7- افسانه فالح الله زاری فرزند رضا و عذرا ش.ش 531 متولد 1357 صادره از کرمان فرزند متوفی.  لذا 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی 
باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری 

که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
671 شورای حل اختالف شماره يک شهرستان کرمان

13- حصروراثت
خانم فاطمه نظم الدينی طغرکان فرزند موسی دارای شناسنامه 161 شرح دادخواست شماره 693 مورخ 1397/9/20 توضیح داده شادروان 
رضا غضنفری فرزند جواد بشناسنامه 900 در تاريخ 1397/9/5 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- فاطمه نظم 
الدينی طغرکان فرزند موسی متولد 1354 ش.ش 161 صادره از کرمان همسر متوفی. 2- محمدحسین غضنفری فرزند رضا متولد 1394 ش.ش 
2983016285 ص�ادره از کرمان فرزند متوفی. 3- معصومه غضنفری فرزند رضا متولد 1389 ش.ش 2982267136 صادره از کرمان فرزند 
متوفی. 4- آتنا غضنفری فرزند رضا متولد 1382 ش.ش 3040673475 صادره از رفسنجان فرزند متوفی. تعداد ورثه 4 نفر می باشند.  لذا 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی 
باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری 

که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
693 شورای حل اختالف شماره 11 شهرستان کرمان

14- ابالغ وقت رسیدگی
خواهان عباس شهسواری به طرفیت خوانده حسن نوری زهکان به خواسته مطالبه وجه به شماره کالسه پرونده 613- 97 ثبت و وقت رسیدگی 
97/10/26 س�اعت 9 صبح تعیین گرديده اس�ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد 
ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در يکی از جرايد کثیراالنتشار آگهی می شود خوانده مذکور می تواند از تاريخ 
نشرآگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و يا در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در اين شعبه حضور يابد بديهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختالف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
613 شورای حل اختالف شماره 21 شهرستان کرمان

15- حصروراثت
آقای حمید رضا روح االمینی نژاد فرزند علی اکبر دارای شناسنامه 44 شرح دادخواست شماره --- مورخ 1397/9/25 توضیح داده شادروان 
مرحوم علی اکبر روح االمینی نژاد فرزند حسن بشناسنامه 4 در تاريخ 1397/4/8 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- رقیه شفیعی اپورواری فرزند عباس ش.ش 4 صادره از کوهبنان متولد 1326/1/10 همسر متوفی. 2- عصمت روح االمینی نژاد فرزند علی 
اکبر ش.ش يک صادره از کوهبنان متولد 1345/1/2 فرزند متوفی. 3- محمد روح االمینی نژاد فرزند علی اکبر ش.ش 5 صادره از کوهبنان 
متولد 1346/8/4 فرزند متوفی. 4- شمسی روح االمینی نژاد فرزند علی اکبر ش.ش 559 صادره از کرمان متولد 1350/4/3 فرزند متوفی. 
5- علیرضا روح االمینی نژاد فرزند علی اکبر ش.ش 37807 صادره از کرمان متولد 1352/9/15 فرزند متوفی. 6-  حمیدرضا روح االمینی نژاد 
فرزند علی اکبر ش.ش 44 صادره از کرمان متولد 1362/6/27 فرزند متوفی.  لذا مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود چنانچه کسی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 

تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
582 شورای حل اختالف شماره 27 شهرستان کرمان

آگهی تحديد حدود اختصاصی    
چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمین پالک فرعی  2017 فرعی از 96 اصلی واقع در آرتون طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل 
منعکس در پرونده بايد به عمل آيد.اينک بر حسب تقاضای کتبی آذر آقاصفری ذيل وارده3005456 -15 /97/9 با رعايت مواد 14و15 قانون 
ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/1 در محل به عمل خواهد آمد. لذا با انتشار اين آگهی از متقاضی و 
مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يافته و هر ادعايی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به 
نماينده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 74 و 86 آيین 
نامه اصالحی قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورتجلسه تحديدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان 
ارائه نموده و رسید دريافت نمايند و نیز بايد ظرف مدت سی روز از تاريخ تسلیم اين اعتراض به مراجع ذيصالح قضائی مراجعه و ضمن تقديم 
دادخواس�ت گواهی آن را اخذ و به اين اداره تس�لیم نمايند در غیر اين صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذينفع به عمل خواهد آمد.  تاريخ 

انتشار روز :چهار شنبه        مورخه    97/9/28                     
 شماره دادنامه :  300 رسول مالمیر� رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

رونوشت آگهی حصروراثت  
آقای فضل اله عالءالدينی فرزند باب اله به شماره شناسنامه 6 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
شماره 970093 تقديم اين شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان خانم علیه امینی به شماره شناسنامه 18در تاريخ 1396/08/24 
در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان طالقان درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از : 1- آقای فضل اله عالءالدينی متولد 1321 به 
شماره شناسنامه 6صادره از طالقان نسبت پسر متوفی.2- آقای ناصر عالءالدينی متولد 1331 به شماره شناسنامه 3 صادره از طالقان نسبت 
پسر متوفی. 3-خانم ايران عالءالدينی متولد 1329 به شماره شناسنامه 189 صادره از طالقان نسبت دختر متوفی.4-خانم احترام عالءالدينی 
متولد 1336 به شماره شناسنامه 4 صادره از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی.5-خانم پروين عالءالدينی متولد 1338 به شماره شناسنامه 2 
صادره از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی.6-خانم فروغ عالءالدينی متولد 1334 به شماره شناسنامه 196صادره از ساوجبالغ نسبت دختر 
متوفی.7-خانم قدسیه عالءالدينی متولد 1323 به شماره شناسنامه 8 صادره از طالقان نسبت دختر متوفی. 8- خانم نیره عالءالدينی متولد 
1326 به شماره شناسنامه 8 صادره از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی. اينک با انجام تشريفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند 
آخر ماده 364 امور حسبی يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کس اعتراض دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نصب آگهی ظرف 

يک ماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهی صادر می گردد.                                               
 شماره دادنامه : 301 دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان

آگهی ابالغ اجرائیه 
بدينوسیله به آقای سید مهدی حسینی  فرزند سید صادق  به نشانی  تهران 
16 متری امیری  10 متری شهید سید محمد بیدوا پ143  ابالغ می گردد خانم 
مريم لطفعلی زاده به استناد سند  شماره 2960  دفترخانه شماره 337 تحت 
کالس�ه 9702634  تهران جهت وصول 50 سکه آزادی که متعاقبا به نرخ روز 
محاس�به  خو اهد ش�د علیه ش�ما مبادرت به صد ور اجرائیه نموده و پرونده 
اجرائی  به کالسه در اين اداره تشکیل شده و  در جريان است. لذا با توجه به  
اينکه  ابالغ اجرائیه  به شما در آدرس متن سند  میسر نشده  مراتب از طريق 
درج در روزنامه به ش�ما ابالغ می گردد  مقتضی است حد اکثر ظرف 10 روز از 
تاريخ انتش�ار  اين آگهی نس�بت به پرداخت بدهی خود ا قدام نمائید  در غیر 

اينصورت عملیات اجرائی علیه شما ادامه خواهد يافت. 
19068 رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی – علینژاد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای عیسی رضائی خواجه ايم  اصالتا با ا عالم  گم شدن  سند مالکیت ملک 
مورد آگهی با تس�لیم استش�هاديه  گواهی امضاء  ش�ده ذيل شماره 26336  
مورخ 97/06/06 دفترخانه 357  تهران  طی درخواس�ت وارده 17284  مورخ 
97/6/06  تقاض�ای ص�دور المثنی س�ند مالکیت را نموده ان�د  که مراتب در 
اج�رای  ماده 120 آئین نامه قانون ثبت  به ش�رح زي�ر آگهی می گردد: 1. نام و 
نام خانوادگی  : عیس�ی رضائی خواجه ايم  2. ش�ماره پالک: 9 فرعی از 3094 
اصلی  بخش 5 ثبت تهران 3. علت گم شدن: ا ثاث کشی  4. خالصه وضعیت  
مالکیت:  سند مالکیت ششدانگ  يک دستگاه  آپارتمان واقع در سمت غربی   
طبقه اول به مساحت 64/02 متر مربع  که مقدار 1/2 متر مربع آن بالکن جنوبی 
اس�ت قطعه 3 تفکیکی  ش�ماره 9 فر عی از 3094 اصلی بخش 5 تهران  ذيل 
ثبت 101679  صفحه 182 دفتر جلد 356 امالک به شماره چاپی 72504  بنام 
عیسی رضائی خواجه ايم  ثبت و صادر و تسلیم شده است و برابر  سند رهنی 
ش�ماره 120442  م�ورخ 1388/12/10  دفترخان�ه 218 ته�ران  در رهن بانک 
مسکن قرار گرفته است. پالک فوق در قید بازداشت نمی باشد. لذا با توجه به 
اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر  و درخواست صدور المثنی مراتب 
اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم 
اين آگهی  ذکر نش�ده  يا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بايد تا 
ده روز پس از انتش�ار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت يا سند معامله تسلیم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرس�د و يا در صورت اعتراض  اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود 
اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد کرد. 
19063 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مولوی تهران –  امید ملک 

آگهی مزايده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب کالس�ه اجرايی ش�ماره 970076 مطرح در اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود وفق دادانمه شماره 9609971425300178 
مورخ 22/03/1396 صادره از ش�عبه محترم س�وم دادگاه عمومی حقوقی رودسر موضوع  نیابت ارسالی از اجرای احکام مدنی رودسر به 
کالسه 960741 له اقا / خانم حمید زحمتکش کالچاهی فرزند – و علیه اقا /خانم کريم قنبريان ثانی قاسم آبادی فرزند جعفر به خواسته 
مبلغ 563093230 ريال اصل خواس�ته و پرداخت 25000000 ريال نیم عش�ر اجرايی اين اجرا بر اس�اس نظريه کارشناس�ی کارشناس /
کارشناسان محترم مبادرت به انجام مزايده می نمايد يک قطعه زمین به مساحت تقريبی 1500 مترمربع واقع در شلمان خالجیر معروف 
به نور بیجار کوی مطهری به انضمام کوره ذغال و چاه آب و يک خانه با حدود اربعه از س�مت ش�مال به ملک اقای روح اله حس�ین پور و 
جنوبا به زمین حسین پور و غربا به جاده دسترسی و که به صورت مبايعه نامه در مالکیت محکوم علیه می باشد در مبايعه نامه تعريف 
گرديده است که مبايعه نامه قبلی به نام اقای مجید محمد علی پور درياسری بوده است که وی نیز ملک مزبور را از اقای شاپور رضايی 
خريداری نموده اس�ت ملک مذبور در مش�اور امالک شماره 40 چابکسر به شماره 85118 حوزه ثبتی رودسر در صفحه 14 ثبت گرديده 
اس�ت کد رهگیری مبايعه نامه به نام محکوم علیه به  ش�ماره  1241014158378 می باش�د ملک فوق در انتهای جاده ش�اه اولیا بعد از 
س�اختمان اقای حیدری قرار دارد جاده دسترس�ی به ملک بازگشايی شده و ش�ن ريزی موضعی انجام گرفته و حدود  150 متر مانده به 
ملک يک راه به عرض حدود  3 متر بازگشايی شده اما شن ريزی نگرديده است و در روزهای بارانی امکان اياب و ذهاب با خودرو امکان 
پذير نمی باشد در داخل ملک يک ساختمان از سنگ و بلوک به مساحت حدود 15 مترمربع قرار دارد که بنا به اظهار محکوم علیه کوره 
ذغال بوده و مشاهده گرديد که چندين سال بال استفاده بوده است  دو بنای چوبی فرسوده مشاهده شد که فاقد ارزش ريالی می باشد از 
سمت معبر اصلی به ملک يک دروازه اهنی مشبک نصب شده است و در داخل ملک تعدادی دختان مثمر و غیر مثمر مشاهده گرديد با 
عنايت به موقیعت مکانی و راه دسترسی مساحت و اعیانات موجود در ملک و نوع سند که فقط دارای يک  فقره مبايعه نامه می باشد و با 
در نظر داشتن جمیع جهات موثر در امر  ارزيابی ارزش ششدانگ عرصه و اعیانات و ملحقات داخل ملک به مبلغ 400000000 ريال معادل 
با چهل میلیون تومان تعیین و اعالم میگردد ملک فوق الذکر از طريق مزايده و از قیمت پايه به ش�رح مذکور به معرض فروش گذاش�ته 
خواهد ش�د و کس�ی که باالترين قیمت را پیش�نهاد نمايد برنده مزايده اعالم خواهد شد ضمنا 10 درصد مبلغ خريداری فی المجلس از 
برنده مزايده اخذ و ايشان مکلف است ظرف مدت يک ماه نسبت به پرداخت مابقی مبلغ اقدام نمايد در صورت عدم پرداخت 10 درصد 
پس از کس�ر هزينه های اجرايی به نفع  صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد ش�د طالبین می توانند به مدت 5 روز قبل از تاريخ  
برگزاری مزايده در دفتر اجرای احکام مدنی لنگرود حاضر شده و هماهنگی الزم را معمول نمايد مزايده روز يکشنبه مورخ 09/10/1397 
از ساعت 11 الی 12 در محل اجرای احکام مدنی لنگرود انجام می شود اين اگهی مستند به ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی برای يک 
نوبت و در يکی از  جرايد کثیراالنتشار جهت اطالع عموم درج میگردد ضمنا به هر دلیلی مورخ ياد شده تعطیل رسمی اعالم گردد اولین 

روز کاری پس از ان روز برگزاری مزايده در همان ساعت العامش ده می باشد 
ح   5632   دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود- نقدی

آگهی مزايده اموال غیر منقول
حس�ب پرون�ده کالس�ه 970171 اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختالف ماس�ال به موجب دادنام�ه ش�ماره 9609975261100401 – 
1396/10/17 صادره از ش�عبه اول ش�ورای حل اختالف شاندرمن دعوی اقای علی س�لطانی بطرفیت شهاب توکلی و محمد علی رنجبر 
محکومیت به پرداخت مبلغ 115/000/000 ريال اصل خواسته و عالوه بر ان هزينه دادرسی و خسارت تاخیر تاديه در حق محکوم له و نیم 
عشر در حق صندوق دولت که در همین راستا اموال غیر منقولی از محکوم علیه محمد علی رنجبر تعرفه که به حیطه توقیف در امده و 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و توصیف اجمالی گرديده است ششدانگ عرصه يک قطعه زمین به مساحت 
650 مترمربع متعلق به محکوم علیه محمد علی رنجبر فاقد س�ند ثبتی واقع در پاش�کم خیابان جمهوری با حدود اربعه ش�ماال متصل 
است به خیابان اصلی و جنوبا متصل به ملک وراث خورسندی و شرقا به زمین اقای زرنوش عزيزی و غربا به محوطه خانه علی ايدنیا که 
ملک موصوف از دو طرف حصار کشی و از دو طرف فنس کشی شده و در قسمت جنوبی اقدام به احداث بنا با پی ريزی و سکوگذاری و 
پايه های شناژ و مسلح و ديوار سنگ بلوکی تا مرحله اقدام به شناژ افقی که با توجه به موقعیت فعلی و نوع کاربری قیمت کل عرصه و 
اعیانی مبلغ 1/300/000/000 ريال براورد شده است بنابراين مقرر شده امالک موصوف از طريق مزايده حضوری در روز چهارشنبه مورخه 
1397/10/26 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال بفروش برسد. مزايده از قیمت پايه کارشناسی شروع به 
کسی که باالترين قیمت را پیشنهاد کند فروخته می گردد شخص خريدار 10 درصد بهای مزايده را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف 
مدت يک ماه بايد پرداخت نمايد در غیر اينصورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزينه های اجرائی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد می 
گردد و کسانی هم که مايلند در مزايده شرکت کنند تا 5 روز قبل از برگزاری مزايده در دفتر اجرا حاضر تا مقدمات بازديد فراهم آيد. 
ح    5633    مدير اجرای احکام مدنی دادگستری  ماسال-مهرجوی

آگهی مزايده نوبت اول
نظر به اين که اقای کوروش –داريوش- عطیه)اصلیه( –افسانه- حسین- محمد رضا و پروانه جملگی اصغرزاده به موجب اجرائیه شماره 
9410421841100092 – 94/4/9 مشترکا ملزم به پرداخت مبلغ 25000 ريال به نرخ روز بابت مهريه و هزينه دادرسی و حق الوکاله طبق 
تعرفه و اجرائیه ش�ماره 9510421841100159 – 95/5/13 ضمن محکومیت نامبردگان به ابطال مبايعه نامه 87/4/7 محکوم به استرداد 
ثمن به مبلغ 50000000 ريال به نرخ روز از محل ماترک متوفی مرحوم علی اصغرزاده در حق صفیه میرزائی گرديده که در قبال انها يک 
قطعه زمین خش�کی خانه و محوطه واقع در طارمس�ر ا کنار جاده کانال تعرفه گش�ته به شرح ذيل مشخصات ملک طبق نظر کارشناس 
يک قطعه زمین خش�کی خانه و محوطه به مقدار مس�احت حدود 3400 مترمربع با حدود اربعه شماال متصل به نهر عمومی و ماورای ان 
ملک پور قاسم  شرقا مزرعه صفیه میرزائی جنوبا نهر و ماورا خانه و محوطه مصطفائی و غربا به جاده کانال و ملک سبقتی متصل است 
در عرصه يکدستگاه ساختمان مسکونی با قدمت بیش از 30  سال با زيربنای 95 مترمربع با مصالح سنگ و سیمان و سربندی چوب و 
ورق و پنجره الومینیوم و دو دستگاه انباری با مساحت 32 و 61 مترمربع علی ايحال با توجه به موقیعت مکانی و امتیازات اب برق گاز در 
مجموع 2162100000 ريال ارزيابی گشته و فاقد حق ارتفاق و انتفاع غیر است و با شرايط فوق در تاريخ 1397/10/8 ساعت 11 الی 11:30 
مزايده و فروش نس�بت به ان برگزار خواهد ش�د و هر کس از قیمت پايه باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد به ايشان فروخته خواهد شد 
کلیه خیداران می  بايس�ت ضمن ثبت نام در س�امانه ثنا کلیه درخواستهای خود را در پاکت دربسته به همراه تصوير کارت شناسايی و 
شماره تماس خود قرار داده تا قبل از اتمام وقت مستقیما تحويل شعبه نمايند و به درخواستهای خارج از وقت ترتیب اثر داده نخواهد 

شد و مابه التفاوت ظرف  يکماه تاديه واال وجه واريزی ضبط خواهد شد 
ح    5634   دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه رضوانشهر- مراد طلب

 آگهی مزايده  نوبت اول  مال منقول
 در پرونده  ارجاعی  کالس�ه 970688 واصله از اجرای  احکام ش�عبه  اول دادگاه  عمومی  حقوقی  شهرس�تان  محمديه محکوم علیه  
حس�ن درويش�وند فرزند صفر محکوم اس�ت به پرداخت  مهريه درحق محکوم  لها افس�انه  گودرزوند چگینی فرزند محمد، از آنجا که 
مشارالیه در موعد مقرر قانونی  مفاد حکم را اجرا  ننموده، يک  دستگاه خودرو سمند به شماره 134 ط 55 ايران  56 به وسلیه اين اجرا  
بازداشت و با انتقال  خودرو به پارکینگ عمومی لوشان توسط کارشناس ارزيابی گرديده است ومقرر است از طريق مزايده ) نوبت اول ( 
در تاريخ  1397/10/16 ساعت 11 صبح روز  يکشنبه  در محل شعبه اجرای احکام  مدنی دادگستری  رودباربه فروش برسد، قیمت  پايه  
از 255/000/000 ريال شروع می شود  ومال متعلق به کسی  است که باالترين قیمت را پیشنهاد  نمايد، کل وجه  مال  مورد مزايده  فی 
المجلس  به صورت  وجه نقد يا چک بانکی تضمین شده از  برنده  مزايده دريافت ومتعاقبا مال مورد مزايده درموعد  قانونی  به ايشان  
تحويل خواهد ش�د. در صورتی  که روز مزايده  مصادف با ايام  تعطیل  باش�د مزايده فرداری اداری همان  روز  در همان  س�اعت ومکان  
برگزار  می گردد ،  شکايت از مقررات مزايده ظرف يک هفته  از تاريخ  فروش  به دادگاه  ارائه  می شود و قبل از  انقضای  مهلت مذکورو 
قبل ازاتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت  وصول ش�کايت (  مال به خريدار  تس�لیم  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:  
يکدس�تگاه  خودرو س�مند به ش�ماره  134 ط55 ايران 56 مدل  1387 به رنگ  آبی متالیک به شماره  موتور  12487119729 و شماره 
شاسی 166382 از نظر اطاق و بدنه  بیرونی  و داخلی سالم ،از نظر  موتوری سالم، الستیک در حد  40 درصد نگهداری خودرو خوب و در 

حد  مدل سال  ساخت  خودرو و آماده به کار می باشد وبه قیمت  پايه  255/000/000 ريال بر آورد گرديده است. 
ح  5635   دادورز شعبه اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان رودبار-  ابراهیم  نژاد

 آگهی  مزايده  نوبت اول مال غیر منقول
 در پرونده ارجاعی کالسه 970466 واصله از شعبه  اول اجرای  احکام مدنی دادگستری شهرستان فرديس محکوم علیه  فرداد مهربان 
جوبنی فرزند مظفر محکوم است  به پرداخت مهريه در حق  محکوم لها فرزانه انصاری ، از آنجا که  مشارالیه در موعد مقرر قانونی  مفاد 
حکم را اجرا  ننموده  ، حس�ب تقاضای محکوم لها يک قطعه ش�الیزار به مس�احت 1300 متر مربع  واقع در  جوبن ودو قطعه ديگر جمعا 
به مس�احت  5979 متر مربع  واقع درکلورز به وس�یله اين اجرا بازداش�ت وتوسط کارشناس ارزيابی گرديده است ومقرر است از طريق 
مزايده ) نوبت اول ( در تاريخ  1397/10/17 س�اعت 10 صبح  روز دوش�نبه در محل ش�عبه اجرای  احکام مدنی  دادگس�تری  رودبار به 
فروش برسد ، قیمت  پايه از 188/332/000 ريال ) سهم محکوم علیه از سهم پدری از سه قطعه شالیزار ( شروع  می شود و  مال متعلق 
به کس�ی اس�ت که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد ،  کل وجه مال مورد مزايده فی المجلس به صورت  وجه نقد يا چک بانکی  تضمین 
شده از برنده  مزايده دريافت ومتعاقبا مال مورد مزايده در موعد  قانونی  به ايشان تحويل خواهدشد. در صورتی که روز مزايده  مصادف 
با ايام  تعطیل  باش�د مزايده فردای اداری همان  روز  در همان  س�اعت ومکان  برگزارمی گردد ،  ش�کايت از مقررات مزايده ظرف يک 
هفته  از تاريخ  فروش  به دادگاه  ارائه می شود و قبل از  انقضای  مهلت مذکورو قبل ازاتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت  وصول شکايت 
(  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:   شالیزار جوبن به مساحت  حدود 1300 متر مربع با حدود  
چهارگانه  ش�ماال به نهر آبیاری و درورای  آن جاده  طرح تجهیز ش�رقا به ش�الیزار غضنفر مهربان ) ورثه مرحوم غالمحسین  مهربان (  
جنوبا به نهر زهکش ودر ورای  آن شالیزار ورثه امید ی غربا به شالیزار شاپور مهربان ) ورثه مرحوم غالمحسین مهربان ( از قرارهر متر 
مربع  250/000 ريال در مجموع 325/000/000 ريال شالیزارهای  کلورز مشتمل  بر قطعه اول به مساحت حدود  4920 متر مربع  با حدود  
چهارگانه شماال  شالیزار آقای  افرند شرقا  به نهر بتنی  جنوبا به شالیزار  زهرا ماشل غربا به نهر آب و در  ورای آن  جاده طرح  تجهیز 
از قرارهر متر مربع  200/000 ريال و در مجموع 984/000/000 ريال  وقطعه دوم به مس�احت  640 متر مربع  با حدود ش�ماال  به ش�الیزار 
نقی  اصالنی  راجعونی  و شرقا  به نهر و در ورای  آن جاده  تجهیز ونوسازی وجنوبا به اتاقک بلوکی  وشالیزار صادقی  وغربا  به نهر آب 
ازقرارهر متر مربع  250/000 ريال در مجموع 160/000/000 ريال ،  با در نظر گرفتن آگهی حصر وراثت ، سهم محکوم علیه فرداد مهربان 

از مجموع شالیزارها ،  188/332/000 ريال می باشد.
ح  5636   دادورز شعبه اجرای  احکام مدنی  دادگستری  رودبار – ابراهیم نژاد

آگهی مزايده اموال غیر منقول )بار اول (
در پرونده کالس�ه 970187 اجرای احکام ش�عبه اول دادگاه عمومی شهرس�تان املش در خصوص دعوی محکوم له علی عبداله زادگان 
با وکالت محمد کاظمی جلیس�ه بطرفیت کیوان کباری دس�تور فروش يک قطعه زمین صادر گرديده اس�ت که از طريق مزايده به شرح 
ذيل به فروش می رسد مورد مزايده عبارتند از ششدانگ يک قطعه زمین بمساحت   7056 مترمربع واقع در املش روستای پلمسانک 
مس�یر جاده اس�فالته تابستان نشین که از شمال به جاده تابستان نشین از جنوب به باغ اقای جوشنی و عیسی شفیعی نژاد از شرق به 
باغ اقايان نوروز خواه و گل اقا سلیمان زاده و از غرب به باغ اقايان عیسی شفیعی نژاد و فتح اله سلیمان زاده محدود می باشد اين قطعه 
زمین در شرق مسیر جاده اسفالته تابستان نشین قرار دارد  و از طريق جاده خاکی فرعی بطول حدود 100 متر منشعب از جاده اسفالته 
قابل دسترسی میباشد محکوم علیه فوق طبق مبايعه نامه سه دانگ از ششدانگ ملک موصوف بمساحت 5000 مترمربع انرا به محکوم 
له فروخته است اين ملک شاعی از بدو فروش تا کنون تفکیک و افراز نگرديده است  همچنین در ملک موصوف يکباب منزل مسکونی 
خانه کارگری بمساحت 20 مترمربع و تعدادی درختان مرکبات و انبه و فندوق و صنوبر وجود دارد لذا با توجه به جمیع جهات ارزش هر 
مترمربع 150/000 ريال و مساحت کل 7056 مترمربع معادل 1/058/400/000 ريال براورد و تعیین میگردد که مقرر است مورد مزايده در 
روز س�ه ش�نبه مورخه 97/10/11 از س�اعت 10 الی 12 ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان املش از طريق مزايده به 
فروش رس�د مبلغ مزايده از قیمت کارشناس�ی شروع و به پیشنهاد دهنده باالترين قیمت فروخته خواهد شد برنده مزايده می بايست 
حداقل ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را در روز مزايده نقدا به حساب سپرده دادگستری واريز و الباقی را حداکثر ظرف يک ماه از 
تاريخ مزايده بپردازد و در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن مزايده وجه پرداختی پس از کسر هزينه های مزايده به حساب دولت توديع 
خواهد شد متقاضیان خريد تا 5 روز قبل از روز مزايده با هماهنگی اين اجرا می توانند از مورد مزايده بازديد نمايند اين اگهی جهت اطالع عموم در يکی 

از روزنامه های کثیراالنتشار محلی منتشر می گردد.
ح   5637    اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان املش
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آگهی تغییرات شرکت عمران کاوش مهنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
32718 و شناسه ملی 10380479230 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -سمت اعضای 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای نصیر فرزان نژاد دارای کدملی:0943353092 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای جواد حسین پور دارای کدملی: 0933953682 به سمت نائب 
رئی�س هیئت مدیره آقای مهدی مرادی افتاده دارای کدملی:0941457796 به س�مت عضو اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آورو بانکی با 

امضای آقای نصیر فرزان نژاد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320465(
آگهی تغییرات موسسه خدمات حفاظتی ومراقبتی محافظان نظم گستر سربداران به شماره 

ثبت 375 و شناسه ملی 14004800560 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/31 و نامه شماره 1945/3/364/223 
مورخ 97/7/5 پلیس پیشگیری فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - بر اساس 
تبصره یک و دوم ماده پنجم اساس�نامه موسس�ه ، این موسسه به مدت دو سال آینده تمدید و به 
فعالیت خود ادامه خواهد داد و فعالیت بعد از دو س�ال به صورت نا محدود و محدود به شرط احراز 

صالحیت توسط کمیته ارزشیابی و فنی امکان پذیر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری سبزوار )320479(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود جاویدان تجارت باختر
 درتاریخ 1397/09/14 به ش�ماره ثبت 66433 به شناس�ه مل�ی 14007987677 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:کلی�ه فعالیتهای تجاری- بازرگانی مجاز داخلی و خارج�ی، تجارت کلیه کاالهای مجاز، صادرات و 
واردات کاالهای مجاز، تولید و خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز- فعالیت در زمینه تجارت هوایی، 
زمینی، دریایی، خرید و فروش و حق العملکاری کاالها، ، ش�رکت و برگذاری همایش�ها- خدمات 
پش�تیبانی قابل واگذاری به بخش خصوص�ی پس از اخذ مجوزهای الزم، عقد قرارداد با اش�خاص 
حقیق�ی و حقوقی- ش�رکت در مناقصات و مزای�دات دولتی و خصوصی، اخ�ذ وام از بانکها جهت 
ش�رکت- شرکت در نمایش�گاههای داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. درصورت ل�زوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی 
، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، طالب ، خیابان موحد )میثم 6( ، خیابان موحد 5 
)ش�هیدمفتح 6( ، پالک 304 ، طبقه همکف کدپس�تی 9155776553 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سیما قربان زاده به 
شماره فراگیر 116762568 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه آقای عیدی محمد قربانزاده به شماره 
فراگیر 116762741 دارنده 600000 ریال س�هم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سیما قربان زاده به 
شماره فراگیر 116762568و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای عیدی محمد 
قربانزاده به شماره فراگیر 116762741و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد 
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320480(
آگهی تغییرات موسسه خدمات حفاظتی ومراقبتی محافظان نظم گستر سربداران به شماره 

ثبت 375 و شناسه ملی 14004800560 
به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/31 و نامه ش�ماره 1945/3/364/223 مورخ 
97/7/5 پلیس پیشگیری فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -اقای محمد رضا 
همتی نامن به سمت رئیس هیات مدیره به کد ملی 0792552921 2- اقای محمد رضا افچنگی به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره به کد ملی0790566613 3- اقای محمد علی قاضی به سمت مدیر 
عامل و عضو هیات مدیره به کد ملی 0638365201 4- اقای محمد رضا معش�وقی به س�مت عضو 
هیات مدیره به کد ملی 0902168169 5- اقای حمید رضا معش�وقی به سمت عضو هیات مدیره به 
کد ملی 0859262278 2 - حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهد اور و بانکی با امضای ثابت 

مدیر عامل و متغیر رئیس هیات مدیره با نایب رئیس و همراه مهر موسسه دارای اعتبار خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری سبزوار )320486(

511/101آگهی 
خواهان  مهیار اسالم زاده  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد امیر عنایتی فر   به خواسته مطالبه وجه که جهت رسیدگی به شعبه 264 
شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاالر پردیس ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
264/971129 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/6 ساعت8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 264 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/102آگهی 
خواهان  حسن محمدی فرزند محمد علی   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای دانیال قربانی فرزند  به خواسته مطالبه وجه مطرح که  به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987509201151  شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1397/11/6 س�اعت8 تعیین ش�ده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خواند و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 

و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/103آگهی 
خواهان  اردشیر صدیقی  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد مالکی   به خواسته  مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاالر پردیس 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709977509401047 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/9 ساعت8 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه 

وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/104آگهی 
خواهان  مهدی محمدپور سراب     دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی نوروزی  به خواسته  مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاالر 
پردیس ارجاع و به شماره پرونده کالسه 255/971035 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/7 ساعت8/30 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/105آگهی 
خواهان  حسین سعیدی   دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی احمدی  به خواسته  تنظیم سند  تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاالر پردیس 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709977509401100 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/9 ساعت8/30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه 

وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/106آگهی
خواهان/شاکی اسحاق نیازی طرقطی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم ارسالن ارجمند اقداشی  به خواسته تخلیه و مطالبه اجور معوقه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 262 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 
واقع درمش�هد- طالب میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کالسه 970681 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/11/3وساعت 8صبح 
تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد 
آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی امور دفتری  شعبه 262شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/107آگهی
خواهان/شاکی محمد علی زحمتکش  دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم حسین علی احمدی   به خواسته مطالبه وجه  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 262 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد- 
طالب میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کالسه 971056 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/10/30وساعت 8صبح تعیین شده است 
. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی 
و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 

وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی امور دفتری  شعبه 262شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/108آگهی
خواهان/ش�اکی کاظم پورعلی  دادخواس�تی به طرفیت خواندگان 1-نیما عرب اسمعیلی 2-علیرضا طاهری 3-عزیزاله رستمی 4-مهدی 
مهری  به خواسته  اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
266 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد- طالب میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کالسه 971072 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/11/10وساعت 9صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی و دس�توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر 
االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی  شعبه 266شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/109آگهی
خواهان/شاکی امیر رزقی با وکالت خانم شاه گردی  دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم مصطفی کوهی   به خواسته مطالبه وجه سفته  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع 
درمش�هد- طالب میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کالس�ه 970963 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی ان 1397/11/10وساعت 9/30صبح 
تعیین ش�ده اس�ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد 
آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه 252شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/110آگهی
خواهان/شاکی محمد خالقی رخنه  دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم محمد رضا محروقی   به خواسته تنظیم سند و مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 
واقع درمش�هد- طالب میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کالس�ه 971136 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/11/10وساعت 9صبح 
تعیین ش�ده اس�ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد 
آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 252شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/111آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای زینب حبیبی برزل آباد 
خواهان  س�ید محمود احمدنیا مقدم  دادخواس�تی به طرفیت خوانده زینب حبیبی برزل آباد  به خواس�ته مطالبه وجه مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709987508901174  شعبه 250 ش�ورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/8 ساعت9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 
می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 250 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/112آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به رسول مرادی فرزند جواد 
خواهان  رضا خوشدل   دادخواستی به طرفیت خوانده رسول مرادی  به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده 
کالسه 9709987508901108  شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/7 
ساعت9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و حسب دستور دادگاه درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده 
ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 250 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/113آگهی 
خواهان  حمید نصرتی س�عد آباد   دادخواس�تی به طرفیت خوانده پوریا صالحی  به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 254/971015 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/10 ساعت8/30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 254 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/114آگهی 
خواهان  حمید نصرتی سعد آباد  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد مقدس  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی مشهد 
نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 254/970884 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/10 ساعت8 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 254 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/115آگهی 
خواهان  سید حجت سیدی زاده حسینی    دادخواستی به طرفیت خوانده جواد جامی عابد  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 254/970984 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/15 ساعت8 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه 

وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 254 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/116آگهی 
خواهان  سید محسن گندمی  دادخواستی به طرفیت خوانده خانم نجمه قیداری  به خواسته مطالبه وجه تقدیم شوراهای شهرستان  مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 971107 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/8 ساعت8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت برسیدگی حاضرگردد
دفتر شعبه 257 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/117آگهی 
خواهان  مهدی تنهاذکراباد فرزند علی    دادخواستی به طرفیت خوانده خانم نجمه قیداری فرزند تورج  به خواسته مطالبه وجه بابت انتقال 
وجه به حساب خوانده طی صورت حساب بانک قرض الحسنه رسالت  تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
257 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به شماره پرونده کالسه 971117 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/10 ساعت8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و ب�ه تجوی�ز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت برسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری  شعبه 257 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/118آگهی 
خواهان  سرور سارانی فرزند رسول  دادخواستی به طرفیت خوانده احمد ارگنجی فرزند حبیب اله  به خواسته استرداد مابقی ثمن معامله 
)یک دس�تگاه موتورس�یکلت (و مطالبه خسارت  تقدیم ش�ورای حل اختالف  مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 257 شورای حل 
اختالف مجتمع ش�ماره 5 مش�هد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به شماره پرونده کالسه 971141 ثبت گردیده که وقت 
رس�یدگی آن مورخ 1397/11/10 ساعت9تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری  شعبه 257 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/119آگهي 
بدینوس�یله پیرو آگهي هاي قبلي به آقاي س�ید محسن اکبری –خانم زهرا اناری   فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست 
آقای محسن رضوانی نقندری   علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977509101004 در پرونده کالسه 970606  به 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان خانم زهرا اناری 2- سید محسن اکبری به پرداخت مبلغ یکصدو بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک ها 96/11/5 الی یوم الدا بر اساس نرخ تورم بانک 
مرکزی و نیز پرداخت دو میلیون و چهارصدو س�ی هش�ت هزار و پانصد ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان 
محسن رضوانی نقندری صادر و اعالم می دارد  رای صادره غیابی ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 

روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد محکوم شده اید مراتب بدینوسی له در روزنامه درج می گردد 
مسئول دفتر شعبه 252شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/120آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهي هاي قبلي به آقاي عبداله تیموری فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست آقای رضا حاجی باقری   
علیه شما به خواسته مطالبه وجه سفته به موجب حکم شماره 9709977509101120 در پرونده کالسه 970706 بر محکومیت خوانده عبداهلل 
تیموری به پرداخت مبلغ 5/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ250/500ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی در حق خواهان رضا 
حاجی باقری خواجه بالغ و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 97/6/7 بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی از بانک 
مرکزی صاد ر و اعالم می دارد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادرشده غیابي و از تاریخ درج در روزنامه 

درمهلت قانوني قابل واخواهي دراین شورا می باشد 
مسئول دفتر  شعبه 252شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/121آگهي ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهي هاي قبلي به  زیبا رس�تمی 2- حس�ن تقویان فعال مجهول المکان ابالغ مي ش�ود در مورد دادخواست آقای امید 
عبداللهی  علیه ش�ما به خواس�ته تنظیم س�ند و اثبات وقوع عقد بیع  به موجب حکم ش�ماره 9709977516201343 در پرونده کالسه 
970708  به دعوی تنظیم سند و اثبات وقوع عقد بیع را وارد و حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم زیبا رستمی به تنظیم و انتقال سند 
خودرو به شماره انتظامی 849ق33-ایران 4 و اثبات وقوع عقد بیع )با حفظ حقوق مرتهن(و به استناد به مواد 198و515و519 ق.ا.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده ردیف سوم  از باب تسبیب به پرداخت هزینه دادرسی و درج آگهی به مبلغ دو میلیون و دویست و پنجاه و دو هزار و 
بیست و چهار ریال و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادرشده غیابي و 

از تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي دراین شورا می باشد 
مسئول دفتر  شعبه 263شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/122آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهي هاي قبلي به  حسین رحمتی  فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست آقای حمید نصرتی سعد آباد   
علیه شما به خواسته مطالبه وجه  به موجب حکم شماره 9709977516201336 در پرونده کالسه 970856  به پرداخت مبلغ دوازده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه بر اساس فرمول مبلغ سفته ضربدر شاخص بهای کاالها و 
خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه سفته تقسیم بر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ تنظیم دادخواست و نیز پرداخت مبلغ 
یک میلیون و چهل و هشت هزار ریال هزینه درج آگهی روزنامه ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان حمید 
نصرتی س�عد آباد محکوم شده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج مي گردد راي صادرشده غیابي و از تاریخ درج در روزنامه درمهلت 

قانوني قابل واخواهي دراین شورا می باشد 
مسئول دفتر  شعبه 263شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/123آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهي هاي قبلي به  مجتبی نصیری  فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست آقای محمد حسینی   علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه   به موجب حکم شماره 9709977516201358 در پرونده کالسه 970685  به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون 
و دویست و شصت هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ششصدو سه هزار و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت خسارت وارده به 
سبب هزینه دادرسی در حق خواهان محمد حسینی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادرشده غیابي و از 

تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي دراین شورا می باشد 
مسئول دفتر  شعبه 263شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/124آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهي هاي قبلي به  علیرضا نامنی  فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست آقای عباس چمانه گفتار  علیه 
شما به خواسته مطالبه خسارت   به موجب حکم شماره 9709977509301276 در پرونده کالسه 970786  به پرداخت مبلغ 450/000 تومان 
بابت خسارات وارده و مبلغ 500/000 تومان بابت افت قیمت واده مبلغ 150/000 تومان بابت هزینه کارشناسی به انضمام مبلغ 598625 ریال 
بابت هزینه دادرسی و آگهی و مبلغ 150/000 ریال محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادرشده غیابي و از 

تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي دراین شورا می باشد 
مسئول دفتر  شعبه 254شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/125آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهي هاي قبلي به  مجید ماروسکی  فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست آقای محمد حسین بلخی  علیه 
ش�ما به خواسته مطالبه وجه  به موجب حکم شماره 9709977509601310 در پرونده کالسه 970851  به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر تادیه سر رسید چک ها 94/7/25 به مبلغ 60/000/000 ریال و 94/6/28 به 
مبلغ 60/000/000 ریال و حواله از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت 499318-94/4/30 به مبلغ 25/000/000 ریال و 499317 -95/2/5 به 
مبلغ 35/000/000 ریال و 499324 مورخ 94/11/7 مبلغ 20/000/000 ریال الی یوم الدا و نیز پرداخت مبلغ 4/416/000 ریال بابت خسارت وارده 
به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه در حق خواهان محمد حسین بلخی محکوم شده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادرشده غیابي و از تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي دراین شورا می باشد 
دفتر  شعبه 257شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/127آگهی ابالغ اجراییه مهریه کالسه 9707300
بدینوسیله به آقای سیدجواد ستاری نام پدر: سیدابوطالب تاریخ تولد: 1346/06/31 شماره ملی 0933082071 شماره شناسنامه71733 به 
نشانی: مشهد انتهای مطهری شمالی گلکاری پالک ابالغ می شود که خانم معصومه قربانی نیا جهت وصول 14 عدد سکه طال تمام بهار آزادی 
به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 24740، تاریخ سند: 1372/02/12، دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج شماره 90 و 
طالق شماره 80 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9707300 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/09/17 مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 

که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 818
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد-محمد سلمانی روشناوند

511/128آگهی ابالغ اجراییه به کالسه پرونده: 9706870
بدینوسیله به محمدرضا بیرمی نام پدر: محمدحسین تاریخ تولد: 1348/06/10 شماره ملی 0819666572  شماره شناسنامه: 26 ابالغ می 
گردد که افس�انه خوش خوی یوسف آباد نام پدر: عباسعلی تاریخ تولد: 1354/04/27 شماره ملی: 0073769460 شماره شناسنامه:2372 
جهت وصول مهریه خود به مصداق -س�ند ازدواج: شماره سند: 4139، تاریخ سند: 1372/06/10، دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج 
شماره 60 شهر مشهد استان خراسان رضوی در قبال یکصد و هفتاد و هفت عدد سکه طالی کامل بهار آزادی علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالسه 9706870 در این اداره تشکیل شده و برابر گزارش مامور اداره پست با توجه به عدم شناسایی آدرس مدیون و 
بنا به تقاضای وکیل بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت. 816
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- امیرحسین نامنی

511/129آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه684/18)8700516(
بانک ملی به استناد سند رهنی شماره 17188-86/07/18 دفتر اسناد رسمی شماره 85 مشهد علیه آقای حسین اکبرزاده شادالو فرزند 
غالمحسین به شماره ملی 0936162856 ) بعنوان مشتری( و خانم خدیجه رحمتی فرزند علی بشماره ملی 0944096697 )بعنوان راهن( 
اجرائیه ای تحت کالسه 684/18)8700516( در قبال مبلغ 1399858600 ریال ) یک میلیارد و سیصد و نود و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و 
هشت هزار و ششصد ریال( صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 88/02/13 و 88/04/30 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ پالک ثبتی یکهزار و چهارصد و شصت وهفت )1467( 
فرعی از باقیمانده نوزده)19( فرعی از دویست و بیست و هشت )228( اصلی بخش نه مشهد ملکی خانم خدیجه رحمتی به آدرس مشهد 
خیابان چمن حد فاصل خیابان شیرودی و چمن 49 جنب مسجد سجاد به مبلغ چهارمیلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال) 4850000000 
ریال(ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مشخصات وتوصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی بدین شرح می باشد: برابر 
رونوشت اسناد و مدارک ارائه شده توسط نماینده محترم بانک ملی و مشاهدات میدانی، محل مورد اختالف ساختمانی مشتمل بر 4 طبقه 
و دو نیم طبقه است. مساحت تقریبی عرصه هفتاد وشش ممیز نود و هفت )76/97(متر مربع است که با بر تقریبی 5/80 متر در شرق بلوار 
35 متری چمن واقع شده است ساختمان موجود در عرصه یاد شده با مساحت تقریبی 440 متر مربع شامل طبقات و کاربری به شرح زیر 
اس�ت:1- زیرزمین با 100 درصد اش�غال که مساحت تقریبی 59/74 متر مربع آن دارای کاربری انباری مسکونی و بقیه آن راه پله مشاعات 
است. 2- همکف با 100 درصد سطح اشغال که مساحت تقریبی 30 متر مربع آن دارای کاربری تجاری با ارتفاع طبقه 4 متر و با دو پله باالتر 
از سطح خیابان است مساحت تقریبی 29/74 متر مربع دارای کاربری مسکونی و بقیه سطح طبقه همکف راه پله و مشاعات است.3- نیم 
طبقه بین همکف و اول با مساحت تقریبی 40/27 متر مربع با کاربری مسکونی4- طبقات اول و دوم با کاربری مسکونی و به صورت دو واحد 
مستقل با مساحت تقریبی هر واحد 65 تر مربع و 17 متر مربع مساحت راه پله و مشاعات5- نیم طبقه با سقف سبک در پشت بام که به 
صورت یک واحد مستقل مسکونی با مساحت تقریبی 50 متر مربع جدیدا احداث شده است. سرمایش ساختمان در طبقه اول کولر گازی و 
در سایر طبقات کولر آبی است. گرمایش ساختمان با بخاری گازی تامین می شود. واحدهای مسکونی طبقات اول، دوم و نیم طبقه روی بام 
دارای پذیرایی اتاق خواب آشپزخانه اپن، حمام و سرویس بهداشتی است. واحد مسکونی واقع در نیم طبقه روی همکف به صورت یک واحد 
بدون اتاق)سوئیت( است و در زمان بازدید تخلیه و فاقد استفاده بود. ساختمان دارای امتیازات آب و گاز مشترک است امتیاز برق قسمت 
های مس�کونی به صورت مش�ترک است ولی واحد تجاری دارای امتیاز برق مستقل می باش�د. برابر رونوشت مدارک ارائه شده ساختمان 
دارای کد نوسازی 6/2/8/4/1 و پالک ثبتی شماره 228/19/1467 بخش 9 مشهد است. الزم به ذکر است اصل یا رونوشت اسناد مالکیت به 
هیات کارشناسی ارائه نشده است و برابر رونوشت نامه شماره 6/96/1162 مورخ 96/01/23 شهرداری منطقه 6 خطاب به اداره ثبت اسناد 
وامالک خراسان رضوی ساختمان فاقد هرگونه پایانکار است. با عنایت به مشاهدات انجام شده، حدود اجمالی ساختمان با مستندات ارائه 
ش�ده انطباق دارد طبقات اول دوم و نیم طبقه روی بام در اختیار مس�تاجر بوده و الباقی ساختمان در تصرف اقای حسین اکبرزاده و سایر 
شرکا است. با توجه به موقعیت محلی ،مساحت کاربری و ابعاد عرصه و مشخصات اعیان و قدمت ساختمان و با عنایت به بررسی های محلی 
مش�اهدات انجام ش�ده و رونوشت اسناد و مدارک ارائه شده ارزش معامالتی سختمان مورد اختالف شامل ارزش عرصه و اعیان وامتیازات  
آب و برق وگاز برابر  4850000000 ریال برآورد و پیشنهاد می گردد. الزم به ذکر است این ارزیابی با فرض عدم بدهی به سازمان ها و مراجع 
قانونی انجام شده است. همچنین حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است: شماال به طول سیزده ممیز پنجاه و دو متر 
دیوار به دیوار مسجد امام سجاد شرقا به طول پنج ممیز هفتاد و هشت صدم متر مغازه وکارگاه مهدی کارگر و غیره جنوبا بطول سیزده ممیز 
هفت صدم متر دیوار به دیوار منزل و مغازه حسن حسین پور غربا بطول پنج ممیز هشتاد صدم متر درب و دهنه مغازه مفتوح است به خیابان 
و حقوق ارتفاقی ندارد. ملک موصوف برابر نامه شماره 139785606003007455-97/08/03 ریال در روز ی چهارشنبه مورخه 97/10/19 از 
ساعت نه الی دوازده ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی جنب بانک ملی کوچه ثبت شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا واگذار می گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.815
علیرضا لعلی – ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد. 

511/130آگهی ابالغ اجراییه مهریه کالسه پرونده: 9707300
بدینوسیله به آقای ایمان ابراهیمیان نام پدر: حمید تاریخ تولد: 1369/10/01 شماره ملی 1050251776 به نشانی خواجه ربیع کوی وحدت 
میالن 17 سمت راست پالک 21  ابالغ می شود که متعهد له )ورثه زوجه(: محمد علی علمی نام پدر: شاه محمد تاریخ تولد: 1334/09/20 
ش�ماره ملی: 0731845358 شماره شناسنامه:12 به نش�انی : آخر 20 متری طالب علیمردانی 47 سمت چپ پالک 223 با وکالت حسین 
فیضی چکاپ پروانه 6558 به نشانی: خراسان رضوی – مشهد-خیابان دانشگاه نبش دانشگاه 18 ساختمان ساسان طبقه 3 واحد جهت 
وصول 19 عدد سکه طال تمام بهار آزادی شماره سند: 32272، تاریخ سند: 1389/01/24، دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج شماره 33 
طالق شماره 5 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9707186 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/09/13 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که 

روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.814 
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد-محمد سلمانی روشناوند

511/131آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9704697
بدینوسیله به شرکت الماس کاران توس)سهامی خاص( به شماره ثبت 10023 و شناسه ملی 10380257542 )به عنوان بدهکار( مدیون سند 
رهنی 29713 مورخه 1392/09/03 تنظیمی دفترخانه 78 مشهد ابالغ می گردد که بانک پاسارگاد اجرائیه ای تحت کالسه 9704697 علیه 
شما صادر نمود و چون برابر گزارش مامور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که 
بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 16710957291) شانزده میلیارد و هفتصد و ده میلیون ونهصد و پنجاه و هفت هزار و دویست و نود و 
یک( ریال ) شامل 13102836000)سیزده میلیارد و یکصد و دو میلیون و هشتصد و سی و شش هزار ریال( اصل بدهی و 1804060645) یک 
میلیارد و هشتصد و چهار میلیون و شصت هزار و ششصد و چهل و پنج  ریال( سود و  1804060645) یک میلیارد و هشتصد و چهار میلیون 
و شصت هزار و ششصد و چهل و پنج  ریال( خسارت تاخیر و خسارت تاخیر روزانه 10919030 ) ده میلیون و نهصد و نوزده هزار و سی ریال( 
تا تاریخ تقاضا می باش�د و خس�ارت تاخیر و س�ایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه می گردد و طبق ماده 18- آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه ، اجرائیه ابالغ شده محسوب در غیر این 
صورت طبق ماده  34 - اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن 
عبارت است از: مازاد ششدانگ اعیان یک باب منزل به پالک ثبتی 726 ) هفتصد و بیست و شش ( فرعی از 356) سیصد و پنجاه و شش( 
فرعی از 184 ) یکصد و هشتاد و چهار( اصلی واقع در بخش 10 )ده( مشهد می باشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و 

بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.813
علیرضا لعلی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/132آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9703714
بدینوسیله به شرکت الماس کاران توس)سهامی خاص( به شماره ثبت 10023 و شناسه ملی 10380257542 )به عنوان بدهکار( مدیون سند 
رهنی 23107 مورخه 1397/06/03 تنظیمی دفترخانه 78 مشهد ابالغ می گردد که بانک پاسارگاد اجرائیه ای تحت کالسه 9703714 علیه 
شما صادر نمود و چون برابر گزارش مامور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که 
بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 1016159757 ریال ) یک میلیارد و شانزده میلیون و یکصد و پنجاه و نه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت( 
ریال ) شامل 740000000)هفتصد و چهل میلیون ریال( اصل بدهی و 138079879 )یکصد و سی و هشت میلیون و هفتاد و نه هزار و هشتصد 
و هفتاد و نه ریال( سود و 138079878 )یکصد و سی و هشت میلیون و هفتاد و نه هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ریال( خسارت تاخیر 
و خسارت تاخیر روزانه 616666 ) ششصد و شانزده هزار و ششصد و شصت و شش ریال( تا تاریخ تقاضا می باشد و خسارت تاخیر و سایر 
هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه می گردد و طبق ماده 18- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی یک نوبت در روزنامه جهت 
اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه ، اجرائیه ابالغ شده محسوب در غیر این صورت طبق ماده  34 - اصالحی قانون ثبت پس از 
گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: مازاد ششدانگ اعیان یک باب منزل 
به پالک ثبتی 726 ) هفتصد و بیست و شش ( فرعی از 356) سیصد و پنجاه و شش( فرعی از 184 ) یکصد و هشتاد و چهار( اصلی واقع در 
بخش 10 )ده( مشهد می باشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.811
علیرضا لعلی –رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد. 

511/133آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه: 9605233
بدینوسیله به آقای علی ایزدی نام پدر: رضا شماره شناسنامه: 63706 و شماره ملی 0932269214 و شرکت گچ طوس شماره ثبت 3905 و 
شناسه ملی: 10380198015  ابالغ می گردد که بستانکار پرونده بانک پاسارگاد با استناد به قرارداد بانکی شماره: 1006/4000/10661652/19 
تاریخ 1395/03/22 اقدام به صدور اجرائیه به مبلغ 1145540000ریال ) ش�امل اصل طلب: 900000000 ریال ، س�ود 120000000 ریال، خسارت 
تاخیر تادیه : 125540000 ریال – خس�ارت روزانه: 700000 ریال و تاریخ مبنای محاس�به خسارت: 1396/09/22( نموده و پرونده اجرائی به 
کالسه 9605233 علیه شما در این اداره اجرا تشکیل گردیده و چون برابر اعالم مامور ابالغ پست بدلیل عدم شناسائی آدرس شما ابالغ 
اجرائیه میس�ر نگردیه اس�ت لذا به اس�تناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رس�می الزم االجراء مراتب طی این آگهی به شما ابالغ و 

عملیات اجرائی ظرف ده روز پس از انتشار آگهی به شما ادامه خواهد یافت و به جزآگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 809
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/134آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه: 9605259
بدینوس�یله به شرکت گچ ماشینی طوس به ش�ماره ثبت 3905 و شناس�ه ملی: 10380198015  ابالغ می گردد که بستانکار پرونده بانک 
پاسارگاد با استناد به قرارداد بانکی شماره: 1006/4000/10661652/15 تاریخ 1394/05/08 اقدام به صدور اجرائیه به مبلغ 722700000 ریال ) 
شامل اصل طلب: 600000000 ریال ، سود 60000000 ریال، خسارت تاخیر تادیه : 62700000 ریال – خسارت روزانه: 500000 ریال و تاریخ مبنای 
محاسبه خسارت: 1396/09/22( نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9605259 علیه شما در این اداره اجرا تشکیل گردیده و چون برابر اعالم 
مامور ابالغ پس�ت بدلیل عدم شناس�ائی آدرس شما ابالغ اجرائیه میسر نگردیده است لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد 
رس�می الزم االجراء مراتب طی این آگهی به ش�ما ابالغ و عملیات اجرائی ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی به شما ادامه خواهد یافت و به 

جزآگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 808
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/135آگهی  ابالغ ماده 101- پرونده اجرایی کالسه 9603444
بدین وسیله در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له: خانم زهرا سعیدی کوشا علیه: آقای جعفر سعیدی کوشا ابالغ می گردد سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 12602 فرعی از 187 اصلی بخش 10 مشهد طبق نظریه کارشناس ارزیابی ششدانگ به مبلغ 2754570000  
ریال ارزیابی  گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی معترض می باشید  اعتراض کتبی خود را  ظرف مدت پنج روز از تاریخ  انتشار به ضمیمه 
فیش بانکی دستمزد کارشناس  به مبلغ 3000000 ریال  به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج ازموعد یا  فاقد فیش بانکی 

دستمزدکارشناس تجدیدنظر  ترتیب اثرداده نخواهد شد .807
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان شعبه 2 اجرای ثبت مشهد

511/136آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه 9201566
بانک ملت به استناد اسناد رهنی 896 مورخه 1386/05/30 تنظیمی دفترخانه 333 مشهد اجرائیه تحت کالسه 9201566 در قبال مبلغ 
823594076 ریال ) هش�تصد و بیس�ت و سه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و هفتاد و شش ریال واز تاریخ 1392/08/05 روزانه مبلغ 
378426 ریال به مبلغ فوق افزوده می شود( علیه: محمد رباطی نام پدر: رجبعلی شماره شناسنامه 232 به عنوان راهن و علی کرامتیان 
آبکمه نام پدر : عبدالکریم شماره شناسنامه 5 به عنوان بدهکار صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 1392/12/01 . و در پایان مهلت مقرر 
در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، الزم االجرا و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده تمامیت ششدانگ یک باب آپارتمان با پالک 
ثبتی 67147 )شصت و هفت هزار و یکصد و چهل و هفت( از 26235 ) بیست و شش هزار و دویست و سی و پنج( فرعی از 4)چهار( اصلی 
بخ�ش نه مش�هد ملکی محمد رباطی به آدرس بلوار دانش آموز، دانش آموز 36 ، نبش چه�ارراه اول، پالک 537 طبقه دو جنوبی به مبلغ 
2750000000 ریال)دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک بدین 
ش�رح می باش�د: یک باب آپارتمان واقع در طبقه دوم جنوبی یک مجموعه 9 واحدی که در زمینی به مساحت حدود 326/02 متر مربع با 
کاربری مسکونی وتراکم زیاد احداث گردیده با سهم العرصه حدود 29/45 متر مربع که عرصه آن موقوفه استان قدس می باشد و اعیان آن 
به مساحت حدود 112/80 متر مربع و با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها ، اسکلت فلزی، با قدمت حدود 8 
سال دو خوابه دارای انباری در صحن حیاط و دارای سرویس بهداشتی و حمام کف سرامیک ودیوارها گچ سفید و آشپزخانه اپن و کابینت 
بدنه فلزی با درب MDF با پنجره های فلزی و سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی بخاری گازی دارای امتیازات آب وگاز و برق و دارای 
آسانس�ور دیوارها رنگ روغن و راهرو دیوارکوب ونمای آجر س�ه سانت . حدود اجمالی پالک مذکور براساس پرونده ثبتی بشرح ذیل می 
باشد: شماال: اول بطولهای 4/40 و 0/70 و 2/40 متر درب ودیواریست به راه پله دوم بطول 3/70 متر دیواری است به طبقه شمالی. شرقا: به 
طولهای 1/60 و 1/20 متر به تراس طبقه شمال دوم بطول های 1/40 و 8/60 متر تراس و دیواری است بفضای خیابان جنوبا: به طولهای 1/30 
و 9/10 و 1/30 متر دیوار و پنجره ای اس�ت بفضای خیابان و حیاط. غربا: اول به طول 2 متر دیوار به دویار اعیان آقای عجمی دوم بطولهای 
1/70 و 1/80 و 1/70 متر دیوار و پنجره ای است به نورگیر سوم بطول 4/20 متر دیوار به دیوار آقای عجمی حقوق ارتفاقی رعایت قانون تملک 
آپارتمانها الزامیست ملک موصوف برابر گزارش مامور اجرای ثبت در روز ارزیابی فاقد متصرف می باشد و حدود ملک با واقع تطبیق ملک 
موصوف برابر نامه شماره 7961 مورخه 1397/08/27 دفتر امالک بازداشتی دارای یک فقره بازداشتی می باشد. مزایده به صورت ششدانگ 
بمبلغ مورد ارزیابی شده در قبال مبلغ 2750000000 ریال در روز سه شنبه 1397/10/25 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای 
ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی جنب بانک ملی مرکزی کوچه ثبت شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا واگذار می گردد. ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،جلسه مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و مبلغ نیم عشر اجرایی و 

حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد.817
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان دایره اول اجرای ثبت مشهد

511/137آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه: 9605258
بدینوسیله به آقای علی ایزدی نام پدر: رضا شماره شناسنامه: 63706 و شماره ملی 0932269214 و آقای امیر یکتامنش فرزند ناصر شماره 
شناسنامه:388 وشماره ملی:0938700456 و شرکت گچ ماشینی طوس شماره ثبت 3905 وشناسه ملی: 10380198015  ابالغ می گردد 
که بستانکار پرونده بانک پاسارگاد با استناد به قرارداد بانکی شماره: 1006/4000/10661652/20 تاریخ 1395/04/09 اقدام به صدور اجرائیه 
به مبلغ 6160000000 ریال ) ش�امل اصل طلب: 4500000000 ریال ، س�ود 800000000 ریال، خسارت تاخیر تادیه : 860000000 ریال – خسارت 
روزانه: 3500000 ریال و تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1396/09/22( نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9605258 علیه شما در این اداره اجرا 
تشکیل گردیده و چون برابر اعالم مامور ابالغ پست بدلیل عدم شناسائی آدرس شما ابالغ اجرائیه میسر نگردیده است لذا به استناد ماده 
18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مراتب طی این آگهی به شما ابالغ و عملیات اجرائی ظرف ده روز پس از انتشار آگهی به 

شما ادامه خواهد یافت و به جزآگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 810
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/138آگهی ابالغ اجراییه مهریه کالسه: 9707300
بدین وسیله به علی دنککوب نام پدر: عبدالحسین تاریخ تولد: 1342/02/12 شماره ملی 0942661834 شماره شناسنامه: 313 به نشانی 
خیابان دکتر بهشتی دکتر بهشتی 42 پالک  ابالغ می شود که متعهد له زهره صحت پناه: نام پدر: کاظم تاریخ تولد: 1349/03/25 شماره 
ملی: 0937798304 ش�ماره شناسنامه:228 جهت وصول 100 عدد س�که طال تمام بهار آزادی – سند ازدواج: شماره سند: 15324، تاریخ 
سند: 1369/09/19، دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج شماره 49 و طالق شماره 6 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس�ه 9707186 در این اداره تش�کیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/09/15 مامور محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده، لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 806
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد-محمد سلمانی روشناوند

511/139ابالغ اخطاریه ارزیابی کالسه 9201630
بدینوسیله به  آقای یوسف نغز فرزند  جهانگیر به ش ملی 0773903328 و آقای حسینعلی خموش کاج درختی فرزند علیجان به ش ملی 
0702059331 )راهنین( و آقای رضا ایران نژاد نجف آبادی فرزند محمد حس�ن به ش ملی 1091087393) وام گیرنده( له تعاونی عس�کریه 
ابالغ می گردد طبق گزارش مورخ 7947 مورخه 1397/6/15 کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، پالک ثبتی چهارده هزار 
و نود فرعی هزار و سیصد و هشتاد و هفت فرعی پانصد و سی و هفت فرعی سیصد و پنجاه و شش فرعی صد و هشتاد و چهار اصلی بخش ده 
مشهد مورد وثیقه سند رهنی شماره 184956 مورخه 1390/7/4 تنظیمی دفترخانه 69 به مبلغ 6600000000 ) شش میلیارد و ششصد میلیون 
ریال(  ارزیابی  گردیده . لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باش�ید  اعتراض کتبی خود را طبق بخش�نامه 102/97/309 
مورخه 1397/01/09 وارده به شماره 61 مورخه 1397/01/27 و نظریه مشورتی 96/125 مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان 
ثبت اسناد و امالک  ظرف مدت پنج روز از تاریخ  ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیئت کارشناسان  به مبلغ ) کارشناس 
محترم میبایست سه برابر مبلغ ارزیابی دوم درج شود( ریال  به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج ازموعد یا  فاقد فیش 
بانکی دستمزدکارشناس تجدیدنظر  ترتیب اثرداده نخواهد شد . ضمنا مبلغ 1660000 ریال بابت ترمیم هزینه کارشناسی پرداخت گردد.805
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/140ابالغ اخطاریه ارزیابی کالسه 9201630
بدینوسیله به  آقای یوسف نغز فرزند  جهانگیر به ش ملی 0773903328 و آقای حسینعلی خموش کاج درختی فرزند علیجان به ش ملی 
0702059331 )راهنین( و آقای رضا ایران نژاد نجف آبادی فرزند محمد حس�ن به ش ملی 1091087393) وام گیرنده( له تعاونی عس�کریه 
ابالغ می گردد طبق گزارش مورخ 7947 مورخه 1397/6/15 کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، پالک ثبتی هفت هزار 
و شش�صد و پنجاه فرعی دویس�ت و سی و دو اصلی بخش نه مشهد مورد وثیقه سند رهنی ش�ماره 184956 مورخه 1390/7/4 تنظیمی 
دفترخانه 69 به مبلغ 2550000000   ریال ارزیابی  گردیده . لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید  اعتراض کتبی خود 
را طبق بخش�نامه 102/97/309 مورخه 1397/01/09 وارده به ش�ماره 61 مورخه 1397/01/27 و نظریه مش�ورتی 96/125 مدیر کل محترم 
دفتر حقوقی و امور مجلس س�ازمان ثبت اس�ناد و امالک  ظرف مدت پنج روز از تاریخ  ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
هیئت کارشناسان  به مبلغ ) کارشناس محترم میبایست سه برابر مبلغ ارزیابی دوم درج شود( ریال  به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا 
به اعتراضی که خارج ازموعد یا  فاقد فیش بانکی دستمزدکارشناس تجدیدنظر  ترتیب اثرداده نخواهد شد . ضمنا مبلغ 1660000 ریال بابت 

ترمیم هزینه کارشناسی پرداخت گردد.804
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

511/141آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9706835
بدین وسیله به آقای احمد علی روشنی نام پدر: جلیل شماره ملی:0944076211 شماره شناسنامه:26 ابالغ می گردد بانک سرمایه جهت 
وصول طلب خود مبلغ 782029257 ریال)هفتصد و هش�تاد و دو میلیون و بیس�ت و نه هزار و دویست و پنجاه و هفت ریال( شامل: اصل 
طلب: 316207970 ریال – سود:38291908 ریال – خسارت تاخیر تادیه: 427529379 ریال- خسارت تاخیر روزانه: 233096 ریال، تاریخ 
مبنای محاسبه خسارت:1397/08/03 و دیگر خسارات متعلقه مندرج در قرارداد بانکی شماره با شماره سند:2/181917/36/2102، تاریخ 
س�ند: 1388/07/27 بانک مربوطه: سرمایه علیه ش�ما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه 9706835 دراین اداره تشکیل شده 
وطبق گزارش مورخ مامور پست، آدرس شما شناسایی نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکارطبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می گردد 

، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.803
علیرضا لعلی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/142آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقای محمود احمدی قجاق باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد  جهت صدور سند مالکیت المثني نوبت اول به 
این اداره مراجعه نموده و مدعي است سند مالکیت ششدانگ اعیان به شماره پالک 23392 فرعی از 18965 فرعی از 232 اصلی بخش 9 
مشهد که متعلق به نامبرده می باشد به علت جابه جایی مفقود گردیده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده ذیل شماره 
ثبت 144262 صفحه 4 دفتر 724 بنام موسی الرضا ابوالحسنی بجستانی ثبت و سند به شماره چاپی 901999 صادر گردیده سپس برابر سند 
172556 مورخ 77/1/31 دفتر 10 مشهد به محمود احمدی قجاق منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه 
به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید. لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و  متذکر مي 
گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز پس 
از تاریخ انتشار آگهي اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل به سند مالکیت یا سند معامله رسمي به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در  مهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالیکت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.802
رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس – محمد نخعی

511/143آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9706257
بدینوسیله به شرکت بایر طوس شرق سهامی خاص مدیون اسناد رهنی 181489-91/12/27 و 186607-93/1/10 و 177883-91/4/22 و 
187985-93/5/12 تنظیمی دفترخانه 70 مشهد ابالغ می گردد که بانک پارسیان اجرائیه ای تحت کالسه 9706257 علیه شما صادر نمود 
و چون برابر گزارش مامور اجرای ثبت مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که بدهی شما 
بابت سند مذکور به مبلغ  سه میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون و هفتاد و دو هزار و بیست و هفت ریال تا تاریخ تقاضا 97/5/11 می 
باشد و خسارت تاخیر و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه می گردد و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
یک نوبت در روزنامه جهت اطالع ش�ما منتش�ر و از زمان انتشار در روزنامه ، اجرائیه ابالغ شده محسوب در غیر این صورت طبق ماده 34 
اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ 
پالک ثبتی 10827 فرعی از 10176 فرعی از 1015 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد می باشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد 

رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.801
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد لعلی

511/126آگهی ابالغ اجراییه کالسه 9703712
بدینوسیله به شرکت الماس کاران توس)سهامی خاص( به شماره ثبت 10023 و شناسه ملی 10380257542 )به عنوان بدهکار( مدیون سند 
رهنی 19432 مورخه 1387/04/01 تنظیمی دفترخانه 78 مشهد ابالغ می گردد که بانک پاسارگاد اجرائیه ای تحت کالسه 9703712 علیه 
شما صادر نمود و چون برابر گزارش مامور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که 
بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 8219402448) هشت میلیارد و دویست ونوزده میلیون و چهارصد و دو هزار و چهارصدو چهل و هشت( 
ریال ) شامل 5000000000)پنج میلیارد ریال( اصل بدهی و 1609701224) یک میلیارد و ششصد و نه میلیون و هفتصد و یک هزار و دویست 
و بیست و چهار ریال( خسارت تاخیر و خسارت تاخیر روزانه 4166666 ) چهار میلیون یکصد و شصت و شش هزار ششصد و شصت و شش 
ریال( تا تاریخ تقاضا می باش�د و خس�ارت تاخیر و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه می گردد و طبق ماده 18 -آیین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه ، اجرائیه ابالغ شده محسوب در غیر 
این صورت طبق ماده 34 -اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن 
عبارت است از: ششدانگ اعیان یک باب منزل به پالک ثبتی 726 ) هفتصد و بیست و شش ( فرعی از 356) سیصد و پنجاه و شش( فرعی 
از 184 ) یکصد و هشتاد و چهار( اصلی واقع در بخش 10 )ده( مشهد می باشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی 

مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.819
علیرضا لعلی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد. 

511/144آگهی شماره بایگانی: 9405789
بدینوسیله به آقای امیر محروقی نام پدر: محمد حسن تاریخ تولد: 1352/06/20 شماره ملی 0056537166 شماره شناسنامه:4221 ابالغ می 
ش�ود که خانم نرجس آخوند نوغانی جهت وصول 80 عدد س�که تمام بهار آزادی  به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج: شماره: 12574- 
1379/02/11 دفتر 23 علیه ش�ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس�ه 9405789 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/02/20 مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می 

گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 800
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان اداره شعبه  2 اجرای ثبت مشهد

511/145آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9606260
بدینوسیله به خانم عایشه صفرزاده فرزند عبدالمجید به شماره ملی 5310073728 مدیون سند رهنی 45859-95/11/17  تنظیمی دفتر 
خانه 70 اسالمشهر ابالغ می گردد که آقای رضا فتاحی با وکالت آقای فرشید جوانبخت  اجرائیه ای به کالسه 9606260 علیه شما صادر نمود و 
چون برابر گزارش مامور اجرای ثبت مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که بدهی شما بابت 
سند مذکور به مبلغ  یکصد و شصت و هشت میلیون ریال 168000000 ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد که سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت 
نیز به آن اضافه می گردد و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار 
در روزنامه ، اجرائیه ابالغ شده محسوب در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ یک دستگاه کامیون به شماره 695ع47-ایران42 می باشد، طبق 

مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.799
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/146آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه خانم مهین امامی نیا باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد  جهت دریافت صدور سند مالکیت المثني نوبت اول به این 
اداره مراجعه نموده و مدعي است سند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب منزل به شماره پالک 9124 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق 
به نامبرده می باشد به علت جابه جایی مفقود گردیده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده ذیل شماره ثبت 40246 صفحه 
35 دفتر 235 سیف اله بصیریان  ثبت و سند به شماره چاپی 348829 صادر گردیده سپس برابر سند 137849 مورخ 82/2/6 دفتر 36 مشهد 
به خانم مهین امام جمعه منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک 
صادر گردید. لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و  متذکر مي گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهي معامله 
ای انجام داده یا مدعي وجود س�ند مالکیت نزد خود می باش�د، بایستی ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهي اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل به سند مالکیت یا سند معامله رسمي به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در  مهلت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالیکت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.798
رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس – محمد نخعی

511/147آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9705112
بدینوسیله به آقای قاسم اکبرنژاد فرزند علی اکبر به شماره ملی 0901038814 و شماره شناسنامه 499 )وام گیرنده( و خانم طاهره تحرزی فرزند 
غالمعلی به شماره ملی 0938630164 و شماره شناسنامه 1249)راهن( مدیونین سند رهنی 179653-1395/08/24  تنظیمی دفتر خانه 36 
مشهد ابالغ می گردد که بانک سپه  اجرائیه ای به کالسه 9705218 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مامور اجرای ثبت مشهد، آدرس 
شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ  سیصد و نه میلیون و هفده هزار 
و ششصد و دو ریال )309017602ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد و خسارت تاخیر و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه می گردد 
و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه ، اجرائیه ابالغ شده 
محسوب در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت 
و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره پالک ثبتی باقیمانده از 32793 فرعی از 176 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 14995 فرعی از اصلی مذکور قطعه یک تفکیکی  بخش 10 مشهد می باشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی 

مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.797
دایره اول اجرای ثبت مشهد

511/148آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 9701289
بانک اقتصاد نوین به اس�تناد سند رهنی ش�ماره 181147 مورخ 1397/11/23 دفتر خانه 59 مش�هد علیه آقای امیر ازقندی روشناوند فرزند 
غالمحسن با کد ملی 0938811843 و شماره شناسنامه 20 متولد: 1358/01/01 به آدرس: مشهد بلوار میثاق – بلوار مجیدیه – مجیدیه 27/17 
پالک 11 طبقه چهارم شمالی اجرائیه ای تحت کالسه 9701289 در قبال 1250000000 ریال) یک میلیارد ودویست و پنجاه هزار ریال( تا تاریخ 
تقاضانامه مورخه 1397/02/27 خس�ارت روزانه 42 درصد صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 1397/03/20 در پایان مهلت مقرر در 
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ پالک ثبتی 25319 بیست و پنج هزار و 
سیصد نوزده فرعی 176 یکصد و هفتاد و شش اصلی مفروز و مجزی شده از 10819 ده هزار و هشتصد و نوزده فرعی از اصلی مذکور بخش ده 
مشهد به آدرس: مشهد – بلوار میثاق – بلوار مجیدیه- مجیدیه 27/17 پالک 11 طبقه چهارم شمالی . ششدانگ آپارتمان به مساحت 106/32 
متر ، پالک ثبتی 25319 فرعی 176 اصلی مفروز و مجزی شده از 10819 فرعی از اصلی مذکور قطعه 7 تفکیکی بخش 10 مشهد. شماال: در سه 
قسمت بطول های )6( شش متر، )1/25( یک متر و بیست و پنج سانتیمتر، )5/75( پنج متر و هفتاد و پنج سانتیمتر اول دیوار و پنجره است، دوم 
نیم دیوار جلوی بالکن، سوم دیوار و پنجره است، اول تا سوم به فضای معبر . شرقا: بطول )6/97( شش متر ونود و هفت سانتیمتر، دیواریست به 
فضای ملک مجاور. جنوبا: در نه قسمت، که قسمت پنجم آن شمالی قسمتهای چهارم ، ششم و هشتم آن شرقی است بطول های )2/65(دو متر 
و شصت و پنج سانتیمتر، )0/50( پنجاه سانتیمتر، ) 0/36( سی وشش سانتیمتر)1/20( یک متر و بیست سانتیمتر )0/20( بیست سانتیمتر )0/45( 
چهل و پنج سانتیمتر )1/62( یک متر وشصت و دو سانتیمتر)0/62( شصت ودو سانتیمتر )7/25( هفت متر و بیست و پنج سانتیمتر اول دوم 
دیواریست ، چهارم درب و دیوار است. پنجم تا هشتم دیواریست ، نهم دیواریست مشترک، اول به راه پله مشاعی دوم تا ششم به ورودی هفتم 
و هشتم به آسانسور نهم به آپارتمان قطعه 8 . غربا: به طول )8/90( هشت متر و نود سانتیمتر دیواریست به فضای ملک مجاور . حدود انباری: 
انباری بمساحت 1/76 متر مربع به حدود اربعه : شماال بطول 1/60 متر دیواریست به راهپله مشاعی شرقا بطول 1/10 متر دیواریست به فضای ملک 
مجاور جنوبا بطول 1/60 متر دیواریست به پشت بام غربا بطول 1/10 متر درب و دیواریست به راهپله مشاعی. حدود پارکینگ بمساحت 12/50 متر 
بحدود اربعه: شماال بطول 2/50 متر خط فرضی است به محوطه مشاعی شرقا بطول 5 متر خط فرضی است به محوطه مشاعی جنوبا بطول 2/50 
متر خط فرضی است به محوطه مشاعی به پارکینگ قطعه شش غربا بطول 5 متر دیواریست به ملک مجاور. مشخصات اعیان در مورد پرونده 
اجرایی کالسه 9701289 موضوع تعیین ارزش ششدانگ پالک ثبتی 25319 فرعی از 176 اصلی مفروز و مجزی شده از 10819 فرعی از اصلی 
مذکور قطعه 7 تفکیکی بخش 10مشهد به آدرس مشهد – بلوار میثاق – بلوار مجیدیه – مجیدیه 27/17 پالک 11 طبقه چهارم شمالی به مساحت 
106/32 متر که 1/69 متر مربع آن به صورت بالکن می باشد به انضمام انباری قطعه 7 به مساحت 1/76 متر مربع واقع در پشت بام و پارکینگ 
قطعه 7 به مساحت 12/5 متر مربع با قدر السهم از مشاعات و مشترکات. این واحد آپارتمانی در طبقه چهارم شمالی از یک مجموعه آپارتمانی 8 
واحدی و 5 طبقه قراردارد. طبقه همکف پارکینگ و پیلوت و چهار طبقه فوقانی هر طبقه دو واحد مسکونی است. مساحت عرصه 290 متر مربع 
ونمای ساختمان از سمت خیابان سنگ و از سمت حیاط گرانولیت است. این واحد دارای پذیرایی و دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی و حمام و 
آشپزخانه اوپن با کابینت MDF و تراس است. سیستم گرمایش شوفاژ و پکیج و سیستم سرمایش کولر آبی و ساختمان دارای آسانسور و اعالم و 
اطفاء حریق و آیفون تصویری است و واحد مربوطه دارای امتیازات و انشعابات آب، برق و گاز مستقل است. با توجه به موقعیت مکانی و منطقه ای 
و دسترسی، قدمت بنا، امکانات رفاهی و سایر عوامل موثر در امر کارشناسی ارزش روز ششدانگ ملک مزبور شامل سهم العرصه و اعیان با کلیه 
امتیازات و انشعابات مربوطه برابر مبلغ 3400000000 ریال برآورد و اعالم می گردد. برابر نامه شماره 139785606267005318 مورخ 1397/09/20 
دفتر امالک بازداش�تی س�ابقه بازداشتی ندارد. مزایده در روز چهارشنبه مورخه 1397/11/10 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای 
ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی خیابان ثبت اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک از طریق مزایده نقدا به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 
3400000000 ریال)سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال( ارزیابی  شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد نقدا فروخته خواهد شد ضمنا 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیلی مصادف گردد، روز بعد در همان ساعت 

و محل  مقرر برگزار خواهد شد و حق مزایده ونیمعشر دولتی و هزینه های قانونی طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد.796
دایره اول اجرای ثبت مشهد

511/149آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 9603077
بانک اقتصاد نوین به استناد سند رهنی شماره 181361 مورخه 1392/12/08 دفتر خانه 59 مشهد ) راهن ( اشرف تسبیح پور خراسانی فرزند 
محمد با کد ملی 0932960731 وشماره شناسنامه 59138 متولد: 1344) وام گیرنده( حسین ساده حسین آباد قائینی فرزند محمدعلی متولد 
1340 ش�ماره ملی 0932913725 ش�ماره شناسنامه 54443  اجرائیه ای تحت کالس�ه 9603077 در قبال 25026624899 ریال) بست و پنج 
میلیارد و بیست و شش میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و نود و نه ریال( تا تاریخ تقاضانامه مورخه 1396/05/26 خسارت روزانه 
42 درصد صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 1396/08/13 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و 
تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده 1( ششدانگ پالک ثبتی 3172  سه هزار و یکصد و هفتاد و دو فرعی از 232 دویست و سی ودو اصلی 
مجزی شده از 2737 دو هزار و هفتصد و سی هفت بخش 9 نه مشهد به مساحت 148/78 متر مربع به آدرس: مشهد خیابان فرخی – کوچه بن 
بست مقابل چاپخانه گوتمبرگ پالک 26 محدود به حدود شماال: دیوار به دیوار بطول) 8/70(هشت متر و هفتاد سانتی متر به دو هزار و پانصد و 
هشتاد و هفت اصلی شرق: در دو قسمت اول دیواریست بوطل )10/00( ده متر به دو هزار و پانصد و سی و هفت اصلی دوم غیر بطول )5/60( پنج 
متر و شصت سانتیمتر به باقیمانده دو هزار و پانصد و سی هفت اصلی جنوبا: در دو قسمت اول غیره بطول )0/91( نود یک سانتیمتر به راه دوم درب 
ودیوار بطول )7/50( هفت متر و پنجاه سانیتمتر به ممر غربا: دیواریست بطول ) 16/64(شانزده متر و شصت و چهار سانتیمتر به شماره سیصد و 
هفده فرعی از دو هزار و هفتصد و سی و هفت اصلی. مشخصات اعیان: ششدانگ یکباب منزل مسکونی بمساحت 148/78 متر مربع که دارای 
عقب نشینی بمساحت 15/9 متر مربع که پس از عقب نشینی متراژ 132/88 متر مربع در سه طبقه و متراژ زیربنای 222 متر مربع با قدمت حدود 
40 سال سازه از نوع نیمه اسکلت نما سنگ سقف شیروانی دارای انشعابات گاز و برق و آب می باشد. ملک مذکور در اختیار مستاجر میباشد. با 
عنایت به موارد مشروحه فوق الذکر ارزش ملک و بنای مسکونی موصوف به همراه متعلقات و امتیازات منصوبه در حال حاضر مبلغ 4250000000 
ریال ) چهار میلیارد و دویست و پنجاه هزار ریال( ارزیابی و پیشنهاد می گردد.2( ششدانگ ملک پالک ثبتی 1 یک فرعی از 4820 چهارهزار و 
هشتصد و بیست اصلی از بخش 1 یک مشهد بمساحت 308/75 متر مربع به آدرس خیابان امام خمینی 22 کوچه بن بست مقابل کنسولگری 
افغانستان پالک 61 ششدانگ ملک بمساحت 308/75 متر مربع دارای بنایی خشت و آجر به صورت مخروبه و غیر قابل سکونت می باشد با 
عنایت به موارد مشروحه فوق الذکر ارزش ملک و بنای مخروبه موصوف به همراه متعلقات در حال حاضر مبلغ 7500000000 ریال) هفت میلیارد و 
پانصد میلیون ریال( ارزیابی و پیشنهاد می گردد. محدود به حدود شماال: بطول 12/80 متر دیوار بهدیوار زمین بیاض حاج قائم مقام شرقا: بطول 
31/70 متر دیوار به دیوار به پالک باقیمانده شماره 4820 جنوبا: بطول 12/80 متر درب و دیوار یست به ممر مشترک مجزا شده از مورد تفکیک 
غربا بطول 31/60 متر دیوار بدیوار منزل حاج محمد حجره برابر نامه شماره 139785606003009404 مورخ 1397/09/20 دفتر امالک بازداشتی 
دارای سه مورد سابقه بازداشت دائم دارد. مزایده در روز شنبه مورخه 1397/11/06 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد 
واقع در خیابان امام خمینی خیابان ثبت اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک از طریق مزایده نقدا به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 4250000000 
ریال و 7500000000 ریال جمعا بمبلغ 11750000000 ریال ارزیابی  شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد نقدا فروخته خواهد شد ضمنا 
بدهی های مربوط به اب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیلی مصادف گردد، روز بعد در همان ساعت 

و محل  مقرر برگزار خواهد شد و حق مزایده ونیمعشر دولتی و هزینه های قانونی طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد.795
دایره اول اجرای ثبت مشهد

511/150آگهی ابالغ رای شماره 9709977580601251 دادگاه در پرونده کالسه 2/970438
در خصوص دعوی خانم سبز پری سارانی فرزند غفور با وکالت آقای سعید رزمجو به طرفیت آقایان و خانمها 1- سید ابوالفضل حسینی فرزند 
سید علی اصغر 2-3-4 رقیه و زهرا لطفی میامی فرزندان لطف علی و طیبه تقدم گنگی فرزند عبدالرحیم هر سه با وکالت آقای علی چنگیزی 
و مهدی قائمی نسب5-6-7 فاطمه، زهرا و ابوالفضل لطفی میامی فرزندان رضا با قیومیت خانم طیبه تقدم گنگی 8- آستان قدس رضوی به 
خواسته اثبات وقوع بیع نسبت به 15000 متر مربع از یک سهم مشاع از اراضی قلعه خیابان دارای پالک ثبتی 24 اصلی بخش 9 مشهد موضوع 
مبایعه نامه عادی شماره 3768784 مورخه 1391/12/20 و ابطال قرارداد اجاره مزروعی شماره 30420 مورخه 1397/1/30 در خصوص قسمتی 
از منافع اراضی مذکور و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به این میزان از اراضی مورد خواسته و مطالبه خسارات دادرسی، حکم بر اثبات 
وقوع بیع نس�بت به 15000 مترمربع از یک س�هم مشاع از اراضی قلعه خیابان دارای پالک ثبتی 24 اصلی بخش 9 مشهد موضوع مبایعه نامه 
عادی شماره 3768784 مورخه 1391/12/20 بین خواهان و خوانده ردیف اول و ابطال قرارداد اجاره مزروعی شماره 30420 مورخه 1397/1/30 
در خصوص قسمتی از منافع اراضی مذکور  و تنظیم سند رسمی اجراه نسبت به این میزان از اراضی مورد خواسته به نام خواهان و محکومیت 
خواندگان ردیف 1 الی 7 از باب تسبیب به پرداخت مبلغ چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 
دو میلیون و دویست و شصت و هشت هزار ریال بعنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره نسبت 
به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه 
محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه 

محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. 
ادبی از طرف مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مشهد 

511/226آگهی
بدینوس�یله به خانم الهه مالک زاده طوس�ی فرزند تقی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای سیدمجید لعل علیزاده دادخواستی به 
خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت شمابه شعبه 190شورای حل اختالف مشهد ارائه وبه کالسه 970969 ثبت وبرای مورخه 1397/11/16 
ساعت 9/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار درج می گردد.شما می 
توانید قبل ازرسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 190 شهرستان مشهد مستقردر مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد بلوار 
کوثر کوثر 15مراجعه وبا ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید 

درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
شعبه 190 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/227آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم 
خواهان آقای امیرحسین جهانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین گلدادیان فیض آبادی فرزند عباس به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709987576000272 شعبه 10دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/29 ساعت11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 10دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

511/228آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت مریم سلیمانی پور فرزند نصراله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987514201192 ازاین 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نصراله سلمانی پور دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
و ورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به: مریم س�لیمانی پور)فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
شعبه312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/229آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت امیره دهله حسین زاده فرزند حسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه9709987514201194 
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ربابه کربالئی زاده تبریزی دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-احمد2-میترا3-عبدالحسین4-مهشیده5-ناهید6-ملوک7-محمدشاکر8-حمید9-

منیره همگی دهله حسین زاده )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهدشد.
شعبه312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
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آگهی ابالغ اجرائیه
آقای امید اكبري پیرو آگهی های قبلی درخصوص دعوی آقاي میالد زحمتكش للكامي به طرفیت 
شما بدینوسیله ابالغ می شود كه پرونده كالسه 230/16/97 منجر به صدور اجرائیه برعلیه شما مبنی 
بر پرداخت مبلغ 156/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/110/000 ریال بابت هزینه دادرسي در 
حق خواهان صادر و اعالم مي كند.ب( درخصوص خسارت تاخیرتادیه چك موصوف از زمان صدور 
تا تاریخ وصول بر اساس نرخ تورم اعالم از سوي بانك مركزي كه توسط اجراي احكام محاسبه و پس 
از پرداخت هزینه دادرس�ي از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت خواهد شد و محكوم علیه محكوم 
به پرداخت نیم عش�ردولتي در حق صندوق دولت مي باشد. لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانون 
اج�رای احكام مدنی یك نوبت در روزنامه محلی درج میگردد،این اجرائیه ده روز از انتش�ار به اجرا 
گذارده خواهد شد. پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطاردیگری به شما نخواهدشد مگراینكه 

محل اقامت خودراكتبابه قسمت اجرااعالم نمائید.
1938       رئیس حوزه  16 شورای حل اختالف دادگاه بخش قرچك

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای كریم لك زائی فرزند لعل محمد بش�رح درخواس�تی كه بكالسه 616-97-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده واعالم داش�ته كه نبی لك زائی فرزند كریم بش�ماره شناسنامه 1596صادره ازگنبد كاووس درتاریخ 97/9/6دراقامتگاه دائمی 
خود شهرس�تان س�رخس فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-كریم لك زائی ف لعل محمد ش ش440ت ت 
1324پدرمتوفی2-محمد لك زائی ف نبی ش ملی0810245159ت ت1378فرزند متوفی3-علیرضا لك زائی ف نبی ش ملی0810287544ت 
ت1381فرزن�د متوفی4-نغمه لك زائی ف نبی ش ملی0810539403ت ت 1393فرزند متوفی5-فاطمه دولت جاوید گرگیج ف ابراهیم ش 
ملی0819818119ت ت 1362همسرمتوفی6-ماه پری لك زائی ف محمد ش ملی6249412281ت ت 1324مادرمتوفی والغیر اینك شورا پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یكنوبت آگهی مینماید تاهركس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ 

انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 649-رییس شعبه9 شورای حل اختالف شهرستان كالله

آگهی درخواست حصر وراثت
  خانم بی بی عایش�ه خالی زاده فرزند نظرقلیچ بش�رح درخواس�تی كه بكالسه618-97-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصاروراثت نموده واعالم داشته كه طاغان بیكه طاغانی فرزند طاغان بشماره شناسنامه58صادره از كالله درتاریخ95/10/25 دراقامتگاه 
دائم�ی خود شهرس�تان كالله ف�وت نموده وورث�ه/وراث حین الف�وت وی عبارتند از/ عبارتس�ت از1-ب�ردی خال�ی زاده ف نظرقلیج ش 
ملی2030466417ت ت 1337فرزند متوفی2-بی بی حلیمه خالی زاده ف نظرقلیچ ش ملی4869455285ت ت 1344فرزند متوفی3-بی بی 
عایشه خالی زاده ف نظرقلیچ ش ملی 4869452707ت ت1341فرزند متوفی والغیر اینك شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا یك نوبت آگهی مینماید تاهركس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشارآگهی ظرف1ماه به این شورا 

مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 648-رییس شعبه9 شورای حل اختالف شهرستان كالله

آگهی مزایده
   درپرون�ده كالسه970630/ش�عبه اول اج�رای احكام مدنی شهرس�تان كالله محكوم علیه عبدالرحمن س�مندراینچه ب�رون فرزند امان 
محمد محكوم اس�ت بفروش ملك مشاع شش�دانگ پالک ثبتی1174فرعی از213-اصلی بمساحت313/40 مترمربع وتقسیم وجه حاصل 
ازفروش به نس�بت س�هم درحق ش�ركا كه ازطریق مزایده حضوری بش�رح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه كارشناس�ی مورد مزایده 
مبلغ2/663/900/000ریال اعالم گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعالمی كارشناس شروع وبه باالترین قیمت پشنهادی فروخته میشود3-موعد 
مزایده روزش�نبه مورخه 97/10/22 ساعت 10الی11ظهرمیباشد4-مكان مزایده اجرای احكام مدنی دادگستری كالله میباشد5-متقاضیان 
میتوانند 5روزقبل از مزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتش�ر میش�ود7-مزایده مذكور برای نوبت اول 
برگزارمیگردد8-برنده مزایده مكلف است10درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری كالله تودیع الباقی را درمهلت 1ماهه 
بحساب مذكور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احكام مدنی دادگستری كالله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق صندوق دولت ضبط 

میگردد9-بهمراه داشتن كارت شناسایی برای متقاضیان الزامی است.
647-مدیردفترشعبه اول اجرای احكام مدنی دادگستری كالله-قربانی

آگهی مزایده نوبت اول
   درپرونده كالسه 970093/اجرایی این دادگاه محكوم علیه محمد دیلم فرزند رمضانعلی محكوم است بپرداخت اقساط معوق بخشی ازمهریه 
بمبلغ180/000/000ریال بابت اصل خواسته درحق محكوم له عاطفه دنكوب فرزند محمد حسین وهمچنین بپرداخت مبلغ9/000/000 ریال بابت 
حق االجراء درحق صندوق دولت كه دراین راستا محكوم لها اقدام به توقیف ششدانگ عرصه واعیان 1قطعه زمین بمساحت60مترمربع ازسهم 
االرث متعلق به محكوم علیه بنشانی فاضل آباد خیابان اصلی نرسیده به بانك ملت ابتدای پاساژامام حسن عسكری رانموده است لذا ملك مذكور 
پس ازارجاع امربكارشناس مجموعا بمیزان11/850/000/000ریال ارزیابی گردید اینك باتوجه به انجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری 
بش�رح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی مورد مزایده(ششدانگ عرصه واعیان 1قطعه زمین بمساحت60مترمربع دارای پالک ثبتی734 
فرعی از1-اصلی بخش 6 ثبت علی آباد كتول به مالكیت مرحوم رمضانعلی دیلم ملك مذكور تماما اعیانی باقدمت س�اخت بیش از20س�ال 
ودر2طبقه)طبقه همكف وطبقه اول(به انضمام زیرزمین میباشد طبقه همكف بمساحت51مترمربع وهم اكنون بعنوان شیرینی فروشی درتصرف 
حسن شاهینی بصورت اجاره میباشد ارتفاع كف تاسقف4/70متردارای بالكن بمساحت11/5مترمربع ودارای امتیاز آب وبرق مستقل میباشد 
طبقه اول بصورت 1واحد مس�كونی بمساحت75 مترمربع دارای3-اتاق خواب با كف موزائیك ودیوارهای گچ فرسوده وآشپزخانه وسرویس 
بهداشتی باسرامیكهای قدیمی دروپنجره های فلزی وآلومینومی طبقه زیرزمین ملك بصورت انباری بااندود فرسوده میباشد كه ازطریق بیرون 
ودرون مغازه امكان دسترسی به آن فراهم میباشد باعنایت به توصیفات فوق ارزش هرمتر تجاری ازقرار هرمترمربع210/000/000ریال وارزش 
مغازه به انضمام بالكن زیر زمین وواحد مسكونی فوقانی مجموعا بمبلغ11/850/000/000ریال برآورد وتعیین میگردد)زمان وشرایط مزایده(1-
مزایده ازمبلغ كارشناسی بشرح فوق شروع خواهد شد2-مزایده درروزدوشنبه مورخه 97/10/17-ازساعت9 الی10 صبح دردفتراجرای احكام 
مدنی دادگاه عمومی بخش كماالن میباشد3-متقاضیان میتوانند5روزقبل ازشروع مزایده از امالک دیدن نمایند ودرروزمزایده درجلسه مزایده 
شركت كنند4-برنده مزایده كسی خواهد بود كه بیشترین مبلغ را پیشنهاد دهد وده درصد مبلغ پیشنهادی را بحساب سپرده دادگاه بالفاصله 
واریز والباقی آنرا ظرف یكماه تودیع نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی پس ازكسرهزینه های مربوط به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد 
شد5-كلیه هزینه های مربوط به نقل وانتقال ملك برعهده برنده مزایده میباشد6-درصورت انجام مزایده وعدم صحت مزایده برگزارشده این 

اجراء هیچگونه مسئولیتی درقبال مزایده وبرنده آن نداشته وفقط نسبت به عودت وجه واریزی به برنده اقدام خواهد نمود. 
659-دفتر اجرای احكام مدنی دادگاه عمومی كماالن-قره خانی

دادنامه
پرونده كالس�ه 9709981722200427بایگانی970437ش�عبه 13ش�ورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی گرگان تصمیم نهایی شماره 
9709971722200792خواهان تعاونی اعتباری امید جلین درحال تصفیه باوكالت مع الواسطه موسسه اعتباری كاسپین باوكالت الهه عامریان 
ف علی اكبر بنش�انی استان گلس�تان شهرس�تان گرگان خ ولیعصر نبش عدالت31مجتمع كوروش طبقه 4واحد 3خواندگان1-حمیدرضا 
رشمی دامغانی ف حبیب اله بنشانی استان سمنان شهرستان دامغان بخش امیرآباد شهرستان دامغان دهستان قهاب رستاق روستای رشم 
2-مریم میرحجتی ف عباس�قلی بنشانی مجهول المكان خواسته مطالبه وجه چك)رای قاضی ش�ورا(درخصوص پرونده كالسه 970437/

دادخواست تقدیمی موسسه اعتباری امید جلین درحال تصفیه كاسپین باوكالت الهه عامریان بطرفیت خواندگان حمیدرضا رشمی دامغانی 
ومریم میرحجتی بخواس�ته مطالبه طلب باتوجه به مس�تندات ومحتویات پرونده واستماع اظهارات وكیل خواهان واحدی ازخواندگان بنام 
حمیدرضا رشمی دامغانی)گیرنده وام(درجلسه رس�یدگی مورخه 1397/08/27واینكه مستند دعوی خواهان 1فقره چك بشماره 700812 
بوده وباعنایت به اینكه خوانده دیگردعوی بنام مریم میرحجتی علیرغم ابالغ وقت رسیدگی درشعبه حضوربهم نرسانیده والیحه ای ارسال 
ننموده وهمچنین باعنایت به استعالم اخذ شده از بانك محال علیه وعدم ارائه دفاعی برردادعای خواهان ازسوی خواندگان بااین وصف شورا 
دعوی خواهان راوارد دانس�ته مستندا به ماده9 قانون شوراهای حل اختالف ومواد198و522قانون آیین دادرسی مدنی حكم به محكومیت 
خواندگان به قید تضامنی بپرداخت مبلغ12/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ2/179/000ریال بعنوان هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررسید چك1396/10/20تازمان اجرای حكم وحق الوكاله وكیل برابرتعرفه قانونی432/000ریال درحق خواهان صادرواعالم میگردد 
ضمنا درخصوص تامین خواسته طی دادنامه 9709971722200532-اعالم نظرگردیده است رای صادره نسبت به حمیدرضا رشمی دامغانی 
حضوری بوده ظرف20روزپس ازابالغ قابل اعتراض درمحاكم حقوقی گرگان میباشد ونسبت به مریم میرحجتی غیابی بوده ظرف 20روزپس 

ازابالغ قابل واخواهی دراین شعبه وپس ازآن ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاكم محترم حقوقی گرگان میباشد.
629-قاضی شعبه 13شورای حل اختالف گرگان-اسعدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
بكالس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  عبدالرس�ول  فرزن�د  حی�دری  محم�د  حصروراث�ت  رونوش�ت  خواه�ان     
9709981720300628بایگانی970644-ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده كه ش�ادروان عبدالرسول 
حیدری درتاریخ94/2/11 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-نرگس نیشابوری 
همس�رمتوفی2-زهره حیدری فرزند متوفی3-مریم حیدری فرزند متوفی4-حسن حیدری فرزند متوفی5-علی حیدری فرزند متوفی6-

محمد حیدری فرزند متوفی اینك باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا 
وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

 660-شعبه 3شورای حل اختالف شهرستان گرگان
دادنامه

 پرونده كالسه9709981720700469بایگانی970477شعبه 7شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم نهایی شماره 
9709971720700846خواهان فریدون عسگری فرزند علی اكبر باوكالت محمد اسعیل دائمی ف محمد علی بنشانی استان گلستان گرگان خیابان 
ولیعصرعدالت31مجتمع كوروش طبقه 1واحد 6خوانده عاطفه آریامنش ف عباس بنشانی استان گلستان گرگان شهرک امام خیابان22بهمن 
شرقی مجتمع كسرا طبقه 3واحد 2خواسته ها1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه وجه بابت...3-مطالبه خسارت دادرسی)رای قاضی شورا(
در خصوص دادخواست خواهان فریدون عسگری فرزند علی اكبر باوكالت محمد اسمعیل دائمی ف محمد علی بطرفیت  خوانده عاطفه آریامنش ف 
عباس بخواسته مطالبه مبلغ100/000/000ریال وجه1فقره چك بشماره081825مورخ 94/08/01 بعهده سپه شعبه امام رضا گرگان به انظمام خسارات 
دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چك ازناحیه بانك محال علیه وباتوجه به الیحه تقدیمی 
ازناحیه وكیل خواهان درجلسه رسیدگی مورخه97/09/20ونظرباینكه خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه درجلسه رسیدگی شورا حاضر نشده 
ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده است ونظرباینكه اصل سند تجاری درید دارنده حكایت ازمدیونیت صادركننده وظهوردراشتغال ذمه 
وی دارد ونظرباینكه ازناحیه خوانده دلیلی كه حكایت ازپرداخت وجه چك نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح 
صورتجلسه مورخه97/09/20وبا حرازاشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا به ماده9 قانون شوراهای حل اختالف ومواد310و311و313-
ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچك ومواد198و519و-ازقانون آیین دادرسی مدنی حكم 
به محكومیت خوانده بپرداخت مبلغ یكصد میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چك94/08/01 تازمان 
اجرای حكم براساس شاخص اعالمی ازناحیه بانك مركزی وپرداخت 1988000ریال بابت هزینه دادرسی ونشرآاگهی وحق الوكاله وكیل طبق تعرفه 
قانونی درحق خواهان صادر واعالم میگردد رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف مدت20روزپس 

ازآن قابل تجدید نظر درمحاكم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
 633-قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان گرگان-جهان افروز

دادنامه
  كالس�ه پرونده97-181شعبه 2شورای حل اختالف كالله ش�ماره دادنامه359-97/6/31خواهان ناصر گلدی ف حاجی محمد كالله خیابان 
مختومقلی فراغی لوازم خانگی ابراهیم اوی زاده خوانده محمد رضا عرفان مهر مجهول المكان خواسته مطالبه طلب رای قاضی شورا درخصوص 
دادخواست ناصرگلدی ف حاجی محمد بطرفیت محمدرضا عرفانی مهر ف نوروزعلی بخواسته مطالبه مبلغ 20/000/000ریال وجه 1فقره چك 
بشماره93348/21 بانك ملت شعبه امام خمینی)ره(گنبد كاووس به انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده 
وگواهینامه عدم پرداخت وجه چك ازناحیه بانك محال علیه وباتوجه به عدم حضورخوانده درجلسه رسیدگی شورا علیرغم دعوت ازطریق 
نشرآگهی ونظرباینكه اصل سند تجاری درید دارنده حكایت ازمدیونیت صادركننده وظهور دراشتغال ذمه وی دارد ونظرباینكه ازناحیه خوانده 
دلیلی كه حكایت ازپرداخت وجه چك نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مش�ورتی اعضای ش�ورا بشرح صورتجلسه مورخه97/6/10 
وبااحراز اش�تغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا به ماده9 قانون ش�وراهای حل اختالف ومواد310و311و313-ازقانون تجارت وتبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچك ومواد198و519و522-ازقانون آئین دادرسی مدنی حكم به محكومیت 
خوانده بپرداخت مبلغ20/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چك تازمان اجرای حكم براساس 
شاخص اعالمی ازناحیه بانك مركزی وپرداخت418/750ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعالم میگردد رای صادره غیابی وظرف 

مدت20روز ازابالغ قابل واخواهی نزد قاضی شورا و20روزپس ازان قابل تجدید نظر درمحاكم عمومی حقوقی كالله میباشد.
651-قاضی شعبه 2شورای حل اختالف كالله-علی خانی

آگهی حصر وراثت
بانو : زینب  شهرت: نعامی نام پدر: سعد بشناسنامه : 1740537170 صادره از: اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده كه همسرم  مرحوم جاسم شهرت: بنی نعمه بشناسنامه  14322  صادره: اهواز در تاریخ 1396/6/3 در ----  اقامتگاه دائمی  فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- رضیه بنی نعمه به ش.ش 397 آبادان ت.ت 1331/3/29 )مادر متوفی( 2- زینب نعامی به ش.ش 1740537270اهواز 
ت.ت 1369/5/7 )همس�رمتوفی( 3- هانی بنی نعمه به ش.ش 1747056332 اهواز ت.ت 1391/9/8 )پس�ر متوفی(  4- فاطمه بنی نعمه به 
ش.ش 1749000121 ت.ت 1396/7/25 )دختر متوفی ) اینكه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یك نوبت آگهی مینماید تا هركس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی كه بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
 -9 / 76  قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده كالس�ه 960110 خواهان حس�ین شافی با وكالت خانم شهیدی به طرفیت آقایان 1- رضا قوتمند جزی 2- فریدون امینی 
جزی 3- سوری كارساز  4- نیما شارقی بروجنی و غیره به خواسته جلب ثالث در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان باوی تقدیم نموده است 
و آدرس خواندگان را مجهول المكان اعالم داشته است كه در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/24 راس س�اعت 11 صبح جلسه رسیدگی معین كه به وسیله انتشار در جراید به خواندگان  1- رضا قوتمند 
جزی فرزند محمد علی 2- فریدون امینی جزی فرزند عباس 3- سوری كارساز  4- نیما شارقی بروجنی 5- ابوالفضل عارفیان جزی فرزند 
حسن 6- فتح اهلل فرهادی سدی 7- خلیل احمدی فرزند بیت اله 8- محمد دلفی 9- شهزاد قربانی فرزند اسماعیل  ابالغ می گردد.كه در 

وقت معین فوق حضور یافته یا الیحه ی ارسال نماید. 
77 / 9 - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان باوی-علی ساعد

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: كالسه پرونده: 900/209/97 وقت رسیدگی: به روز یكشنبه تاریخ 97/10/30 ساعت 17/00 خواهان: علی جلیلی خوانده: حمید محمد پور 
خواسته: فك پالک خواهان دادخواستی تسلیم دفتركل دادگستری اسالمشهرنموده كه جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده ووقت 
رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المكان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه و بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یك نوبت دریكی ازجرایدكثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یك ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضرشوید درصورت 
عدم حضور داد خواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا"چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یك نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3399 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختالف اسالمشهر

 گواهی حصروراثت
خانم طاهره خس�روجردی بشماره شناس�نامه 13144 فرزند علی  متولد1351 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوكپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1043/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است كه شادروان حسن استیری فرزند مرادعلی 
به ش�ماره شناسنامه 2002 درتاریخ 97/8/12 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- طاهره خسروجردی 
فرزندعلی ش.ش13144همس�رمتوفی2- فائزه اس�تیری فرزند حس�ن ش.ش 0014576414دخترمتوفی3- فاطمه اس�تیری فرزند حسن 
ش.ش0022177477دخترمتوفی اینك پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یك نوبت منتشرشود تا 
چنانچ�ه هركس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یكماه به دادگاه تقدی�م دارد وابالغ گواهی الزم 

صادرخواهد شد.
م الف 3402 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: كالس�ه پرونده: 906/209/97 وقت رسیدگی: به روز شنبه تاریخ 97/10/29 ساعت 16/30 خواهان: حسن ساالری خوانده: ایوب صاروقی 
خواسته: فك پالک خواهان دادخواستی تسلیم دفتركل دادگستری اسالمشهرنموده كه جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده ووقت 
رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المكان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه و بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یك نوبت دریكی ازجرایدكثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضرشوید درصورت 
عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا"چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یك نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.م الف 3395 
مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختالف اسالمشهر

اجرائیه بكالسه پرونده  419/209/97
مشخصات محكوم له: مهدی حیدرپور بنشانی اسالمشهر شهرک مصطفی خمینی كوچه 42 جرجانی پالک 33 طبقه 1 مشخصات محكوم 
علیه: حبیب اله شاكری مجهول المكان محكوم به: بموجب دادنامه شماره 543 مورخ 97/6/19 شورای حل اختالف شعبه209 كه وفق دادنامه 
شماره شعبه دادگاه تجدید نظراستان قطعیت حاصل كرده است حكم به محكومیت محكوم علیه به فك پالک خودرو به شماره انتظامی ایران 
78- 837 ی 16 وپرداخت مبلغ یك میلیون ریال بابت هزینه دادرسی درحق محكوم له ضمنا«محكوم علیه محكوم است به پرداخت مبلغ 
نیم عشردولتی درحق صندوق دولت.محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا 
گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم واستیفا محكوم به ازآن میسر باشد ودر صورتی كه خود 
راقادربه اجرای مفاداجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم كند اگرمالی ندارد صریحا«اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضاء مهلت مذكور معلوم شودكه قادربه اجرای حكم وپرداخت محكوم به بوده اید لیكن برای در پرداخت اموال 
خود رامعرفی نكنیدیا صورت خالف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی كه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس 
از61روز تا6ماه محكوم خواهید شد4-عالوه برموارد باال كه قسمتی ازماده34 اجرای احكام مدنی میباشدبه قانون اجرای احكام مدنی و قانون 
آیین دادرس�ی مدنی مصوب79/1/21وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377كه ظهربرگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.م الف 3401 
مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مرضیه ساالروند  
خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- مرضیه ساالروند 2- مرضیه ساالروند  
به خواسته مطالبه وجه چك و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مطرح كه به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده كالس�ه 9709982611300002 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی كرج ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/11/03 س�اعت 11/30 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یك 
نوبت در یكی از جراید كثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یك ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی كامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
2 منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی كرج 

آگهی حصروراثت
خانم گلزار علی خانی دارای شناسنامه شماره 25739 به شرح دادخواست به كالسه 970884/1 از 
این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان علی آقا علی خانی 
به شناسنامه شماره 296 در تاریخ 97/06/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1- گلزار علی خانی متولد 1352/01/01 ش ش 25739 فرزند علی نسبت 
دختر 2- صغری عسگری متولد 1318/07/03 ش ش 4270617373 فرزند نوروز علی نسبت همسر 
) زوجه (  اینك با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر 
كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف كرج 

آگهی مزایده 
در پرون�ده اجرایی به كالس�ه 970143 اج�را ش آقای مصطف�ی زارع جهت 
پرداخت محكوم به مربوط به محكوم له آقای محمد نبی مالئی یك دس�تگاه 
چاپ بنر با عرض 3/20 متر با نام تجاری فلورا با چهارهد كونیكا 1024 را واقع 
در كیاكال چاپخانه كارت یاس واقع در كوچه جهانیان را معرفی نموده لذا این 
اجرا بنا به درخواست مال مزبور را توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده 
اجرای احكام دادگاه شهرستان سیمرغ تحت شرایط زیر به فروش می رساند : 
1- قیمت كارشناسی شده با توجه به مستعمل بودن دستگاه 350/000/000 ریال 
می باشد 2- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع ، كسانی كه باالترین قیمت 
را پیش�نهاد نمایند برنده مزایده محس�وب می شوند و مبلغ ده درصد قیمت 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و ما بقی ان ظرف یك ماه پس از 
فروش وصول می شود در غیر این صورت مبلغ ده درصد ، به نفع دولت ضبط 
خواهد شد 3- موعد و زمان فروش روز مورخه 1397/10/16 از ساعت 10 صبح 
الی 10/30 در دفتر اجرای احكام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ می باشد و 
زمان بازدید 5 روز قبل از موعد فروش می باشد 4- كلیه هزینه های فروش به 

عهده خریدار می باشد .
32 مدیر دفتر اجرای احكام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ

آگهی مزایده 
در پرونده اجرایی به كالسه 960305 اجرای كیفری محكوم علیه خلیل ملك 
افضلی جهت پرداخت محكوم به مربوط به محكوم له آقای س�عید رحیمی به 
مبل�غ 135/000/000 ریال یك قطعه ملك زراعی ب�ه متراژ 1000 مترمربع واقع 
در آیش باالیی روستای ركنكال را معرفی نموده لذا این اجرا بنا به درخواست 
محك�وم له ملك مزب�ور را توقیف و از طریق مزایده ب�ا حضور نماینده اجرای 
احكام دادگاه شهرستان سیمرغ تحت شرایط زیر به فروش می رساند : و حدود 
اربعه ملك : شماال به باقیمانده عرصه زراعی و نهالهای مركبات زمین محكوم 
علیه از جنوب به باغ آقای ولی اله حاجی  پور از غرب به زمین زراعی  محمد 
ملك افضلی و از ش�رق به باغ غریب رضا جعفری منتهی می گردد و تاكنون 
بابت ملك فوق س�ند رسمی ارائه نكرده است ارزش ریالی ملك از قرار متری 
400/000 ریال می باشد 1- قیمت كارشناسی شده مبلغ 400/000/000 ریال می 
باش�د 2- مزایده در نوبت دوم می باش�د و به هر قیمتی كه مشتری پیشنهاد 
نماید به فروش می رسد و خریدار برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ ده 
درصد قیمت پیش�نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و ما بقی ان ظرف 
ی�ك ماه پس از فروش وصول می ش�ود در غیر این ص�ورت مبلغ ده درصد ، 
به نفع دولت ضبط خواهد ش�د 3- موعد و زمان فروش روز دوش�نبه مورخه 
1397/10/17 از س�اعت 9 صبح الی 11 در دفتر اج�رای احكام دادگاه عمومی 
شهرستان سیمرغ می باشد و زمان بازدید از یك هفته قبل از انتشار آگهی می 

باشد 4- كلیه هزینه های فروش به عهده خریدار می باشد .
33 مدیر دفتر اجرای احكام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ

آگهی مزایده 
در پرونده اجرایی به كالسه 970061 اجرای كیفری محكوم علیه علی صالحی 
المشیری جهت پرداخت محكوم به به مبلغ 857/010/000 ریال مربوط به محكوم 
له مختار مریدوس�تی یك قطعه ملك به مت�راژ 234 مترمربع واقع در كیاكال 
خیابان امام خمینی كوچه شهید قربانعلی حسین نتاج را معرفی نموده لذا این 
اجرا بنا به درخواست محكوم له ملك مزبور را توقیف و از طریق مزایده با حضور 
نماینده اجرای احكام دادگاه شهرستان سیمرغ تحت شرایط زیر به فروش می 
رساند : و حدود اربعه ملك : شماال به طول 23/28 متر به قطعه تفكیكی شماره 
12 شرقا به طول 10 متر به كوچه 8 متری عام جنوبا به طول 23/28 متر به قطعه 
ش�ماره 10 غربا به طول 10 متر به گ�ذر 6 متری عام منتهی می گردد و تاكنون 
بابت ملك فوق سند رسمی ارائه نكرده است 1- قیمت كارشناسی شده مبلغ 
900/900/000 ریال می باش�د 2- مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع شده و به 
باالترین قیمت  پیشنهادی به فروش می رسد و خریدار برنده مزایده محسوب 
می شوند و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ 
و م�ا بقی ان ظ�رف یك ماه پس از فروش وصول می ش�ود در غیر این صورت 
مبلغ ده درصد ، به نفع دولت ضبط خواهد شد 3- موعد و زمان فروش روز سه 
شنبه مورخه 1397/10/18 از ساعت 9 صبح الی 11 در دفتر اجرای احكام دادگاه 
عمومی شهرستان سیمرغ می باشد و زمان بازدید از یك هفته قبل از انتشار 

آگهی می باشد 4- كلیه هزینه های فروش به عهده خریدار می باشد .
34 مدیر دفتر اجرای احكام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ

مفقودی
كلیه مدارک ، برگ س�بز و س�ند كمپانی و ... خودروی س�واری پراید هاچ بك به ش�ماره انتظامی 
96 – 728 س 24 ب�ه رن�گ س�فید روغن�ی مدل 1375 ش�ماره موتور 00010708 ش�ماره شاس�ی 

S 1442275123827 متعلق به رقیه عبدالهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
سمنان
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان 1- حسن نورمحمدی 2- محمد رضا 

والیان
كالسه پرونده : 753/7/97 وقت رسیدگی : 1397/10/03 ساعت 16 خواهان : علی رضا محمودی خواندگان 1- حسن نورمحمدی 2- محمد 
رضا والیان خواسته : تنظیم سند خواهان دادخواستی تسلیم دفتر كل دادگستری اسالمشهر نموده كه جهت رسیدگی به شعبه شورای حل 
اختالف  ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده و  به علت مجهول المكان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان و دستور شورا و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت به ماده 19 قانون شوراهای حل اختالف  مراتب یك نوبت در یكی از جراید كثیراالنتشار 
آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آگهی تا قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نمایید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب 
و شورا غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
مدیر دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر 

دادنامه
پرونده كالسه 9709988163800380 حوزه شماره 128 ) عمومی ( شورای حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبی ) ع ( شهرهمدان تصمیم 
نهایی ش�ماره 9709978163800906 خواهان خانم فاطمه خدابنده فرزند فرضعلی با وكالت آقای احسان جعفری طوسی فرزند علیرضا به 
نشانی استان همدان ، شهرستان مالیر ، شهر مالیر ، خیابان همدان ، مجتمع دنیای نور ، طبقه سوم ، واحد 303 خوانده آقای محمد تقی امینی 
والشانی فرزند رجب علی به نشانی مجهول المكان خواسته مطالبه وجه گردشكار خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه و ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شعبه و اعالم ختم رسیدگی به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان خانم فاطمه خدابنده با وكالت آقای احسان جعفری 
طوسی به طرفیت آقای محمد تقی امینی والشانی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 60/700/000 ریال مطابق رسیدهای بانكی به انضمام خسارت 
دادرسی ، تاخیر تادیه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و طی اظهارات وكیل خواهان كه بیان داشته است موكله اینجانب به موجب فیش 
های واریزی پیوست مبلغ شش میلیون و هفتاد هزار تومان از خوانده طلبكار است كه این مبلغ را به عنوان قرض الحسنه به ایشان پرداخت 
كرده بوده كه پس از مراجعه به ایشان حاضر به پرداخت دین خود به این مرجع ارائه نكرده است علیهذا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده 
و به استناد مواد 198 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1289 ، 1384 قانون مدنی حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 60/700/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/116/750 ریال هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال حق الوكاله وكیل 
صادر و اعالم می نماید و در خصوص تاخیر تادیه اجرای احكام مكلف می باشد از مورخه 97/6/10 تا زمان اجرای حكم طبق شاخص قیمت 
های بانك مركزی محاسبه از خوانده وصول و در حق خواهان ایصال نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین 

شعبه و سپس به مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی همدان می باشد .
1931 قاضی شعبه 128 شورای حل اختالف همدان – اسداله لطفی مصلح

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای محمد بهرامی دارای شماره شناسنامه 968 به شرح دادخواست كالسه 970703 /ش6 از این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده  كه شادروان  رضا بهرامی ایوانكی به شماره شناسنامه 111 در تاریخ 90/06/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر به  محمد بهرامی شماره شناسنامه 968 محمدعلی بهرامی ایوانكی شماره شناسنامه 1286 ، جملگی پسران متوفی 
و فرخ لقا بهرامی شماره شناسنامه 1153 دختر متوفی غمزه كریمیان فرزند روح اله شماره شناسنامه همسر متوفی و الغیر اینك با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  
798 رئیس شعبه 6  شورای حل اختالف ابهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
زهره خداوردی دارای شماره شناسنامه 2907 به شرح دادخواست كالسه 97023/ش 6 از این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده  كه شادروان  علی دودانگه به شماره شناسنامه 249 در تاریخ 97/9/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر به  مریم دودانگه فرزند امیرعلی شماره شناسنامه 1 مادر متوفی و زهره خداوردی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 2907 
همسر متوفی پویا دودانگه شماره شناسنامه 4400562141 پسر متوفی و و  الغیر اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  
797 رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف ابهر 

رونوشت حصر وراثت 
آقای محمدابراهیم میرزاخانی به شماره شناسنامه 1798 دادخواستی به شماره 467/97/ح1  تقدیم این شورا داشته مبنی بر اینكه متوفی 
مرحوم محّمد  حنیفه میرزاخانی به ش�ماره شناس�نامه 19 در مورخه 97/9/15 دار فانی را وداع گفته و  و رثه حین الفوت ایش�ان: اقایان 1. 
محّمد ابراهیم میرزاخانی به ش ش  1798 پس�ر متوفی 2.  احمد میرزاخانی ش ش  6 پس�ر متوفی 3. اسحاق میرزاخانی شماره شناسنامه 
4400059855 پسر متوفی خانم ها 4.  زهرا )2( میرزاخانی شماره شناسنامه 295 دختر متوفی 5. زهرا )1( میرزاخانی شماره شناسنامه 1799 
دختر متوفی  6. كبری میرزاخانی شماره شناسنامه 2208  دختر متوفی 7. هاجر میرزاخانی شماره شناسنامه 6150030776  دختر متوفی 8. 
فاطمه شیروانی شماره شناسنامه 1353 همسر متوفی بوده و  وراث دیگری  غیر از نامبردگان ندارد. لذا موضوع یك نوبت در روزنامه  كثیر 
االنتشار  آگهی می گردد تا چنانچه ا عتراضی از سوی اشخاص   موجود است یا وصیت نامه  ای  نزد كسی باشد ظرف یك ماه پس از انتشار  

آگهی  به شورا ارائه در غیر اینصورت   گواهی حصر وراثت منحصر به نامبردگان صدر الذكر صادر خو اهد شد. 
796 رئیس شورای حل اختالف  صائین قلعه 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
محمد حا جیلو دارای ش�ماره شناس�نامه 1295 به شرح دادخواست كالسه 970717/ش6 از این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده  كه ش�ادروان   كرمعلی حاجیلو به ش�ماره شناس�نامه 238 در تاریخ 97/8/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر به محمد حاجیلو شماره شناسنامه 1295 پسر متوفی و زهرا شماره شناسنامه 17680  مریم شماره شناسنامه 
4410239929 عذرا شماره شناسنامه 4410235321 فریده شماره شناسنامه 5752 جملگی حاجیلو دختران متوفی و طغری  نوروزی فرزند 
یوسف شماره شناسنامه 11 همسر متوفی و  الغیر اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر 
كسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.  
795 رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف ابهر 

دادنامه 
پرونده كالسه 9709982417500060 شعبه 5 شورای حل اختالف شهری ابهر تصمیم نهایی  شماره 9709972417500373 خواهان: آقای علی 
رجبی فرزند علی اشتر  به نشانی  زنجان  شهرستان ابهر شهر ابهر شهرک گلسار سروستان 10 بلوک 342  واحد 6 تماس 09198809746   خوانده 
: آقای  عباسعلی  مروتی  فرزند  كمندعلی  به نشانی  خو استه: مطالبه وجه چك  رای قاضی شورا  در خصوص دعوی  آقای علی رجبی  به طرفیت 
عباسعلی مروتی  به خواسته   الز ام خوانده  به پرداخت  مبلغ 7/000/000  تومان از  بابت یك فقره چك با احتساب  خسارات دادرسی  و تاخیر تادیه  
كه  مطرح و به شورا تقدیم نموده است با عنایت به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینكه  صدور وجود اصل ورقه چك به شماره 223778/07 
مورخ 1396/02/05  و  گو اهینامه عدم پرداخت  به شماره 760900  مورخ 1396/12/05  در ید مالكانه خواهان  دلیل بر مالكیت  خواهان بر  حقوق 
ناشی از آن اسناد می باشد  و داللت به اشتغال ذمه  خوانده  به  میزان مبلغ مندرج در  متن چك در مقابل خواهان  به عنوان  دارنده را دارد و با 
توجه به  اینكه مستند مرقوم از هرگونه تعرض  مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و دلیلی  كه از پرداخت دین از جانب  خوانده    یا 
غیر ایشان حكایت  نماید یا آنكه سقوط آن را محقق سازد و ایراد و تكذیبی به عمل نیامده است لذا   شورا دعوی   را مقرون به  صحت تشخیص و 
با احراز مدیونیت خوانده   و  استصحاب بقاء  دین نظر به اینكه  خوانده  با وصف  ابالغ  از طریق نشر آگهی در جلسه حاضر نشده و نسبت به  دعوا  
ادله و وسایل اثباتی آن ایراد ننموده است مستندا به مواد 226، 1301  از قانون مدنی  مصوب 1307 و مواد 249  و 286 و 288، 312 الی 315 و 320 
از قانون تجارت مصوب 1311  و  مواد 194، 198، 515، 519  و 522 از قانون آئین دادرس�ی دادگاه های  عمومی و انقالب  مصوب 1379  و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376  حكم به محكومیت  خوانده  به 1. پرداخت مبلغ  70/000/000 ریال بابت وجه چك اصل خو استه 
2.  خسارت تاخیر تادیه   و جه چك از تاریخ سررسید 1396/12/05 لغایت زمان اجرای حكم بر مبنای نرخ تورم اعالم شده  توسط  بانك مركزی  
جمهوری اسالمی ایران  3.  مبلغ  1/235/000 ریال  بابت هزینه دادرسی در  حق خواهان صادر و ا عالم می  دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 

بیست روز پس از   ابالغ قابل واخواهی در این مر جع  و سپس قابل تجدید نظر  خو اهی در دادگاه های عمومی حقوقی  شهرستان ابهر می باشد. 
794 قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ابهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
جواد  اسدی دارای شماره شناسنامه 848 به شرح دادخواست كالسه 970721 /ش 6 از این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده  كه شادروان  عبدالحسین اسدی به شماره شناسنامه 6 در تاریخ 97/6/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر به  محمد ایرج اسدی  شماره شناسنامه 847 جواد اسدی شماره شناسنامه 848 جملگی پسران متوفی شهال شماره شناسنامه 640 
زهرا شماره شناسنامه 941 جملگی اسدی دختران متوفی و  الغیر اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می 
نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.  
793 رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف ابهر 

دادنامه 
تاریخ رسیدگی : 96/03/20  شماره پرونده: 765/95/ح1  شماره دادنامه: 56/96/ح1  خواهان: محمود محبی  فرزند نظامعلی  به نشانی صائین قلعه  
م  امام حسین روبروی باربری سعادت پالک 314  ،  خوانده : جواد صفری تبار فرزند عباس به نشانی فعال مجهول المكان خواسته: مطالبه طلب به 
تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده كالسه فوق شعبه 1 شورای حل اختالف صائین قلعه تحت نظر است با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مشورتی  اعضای محترم شورا  ختم رسیدگی  را ا  عالم و  با ا ستعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا  در  خصوص دعوی  خواهان  آقای محمود محبی  به طرفیت خوانده   آقای جواد صفری تبار  به خواسته  مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال از بابت 
2 فقره چك به شماره 411241  به عهده بانك مهر  به سررسید 94/07/30  و چك به شماره 411246 به عهده بانك مهر  به سررسید 94/06/27   كه 
مواجه با گواهینامه عدم پرداخت  عدم پرداخت شده است بعالوه  هزینه دادرسی  و خسارت  تاخیر تادیه  بدین شرح كه خواهان  عنوان  داشته  
است از بابت چك ها مستند دعوی  از  خوانده  طلبكار می باشد كه در سررسید آن مواجه با گواهی عدم پرداخت  به عهده بانك محال علیه شده 
است  محكومیت  خوانده   از شورا محترم مورد استدعاست  شورا با عنایت به  جمیع اوراق و محتویات پرونده  از جمله مفاد دادخواست رونوشت 
مصدق  شده چك ها با مشخصات  فوق  و گواهینامه عدم پرداخت  مربوط به آن و اینكه وجود چك ها در  دست  خواهان بیانگر مدیونیت خوانده  
می باشد  مستندا به مواد 310، 314، 313، 312، 315  از قانون تجارت و مواد 198، 503، 519  و 515  و 522  قانون آئین دادرسی  مدنی و نیز تبصره 
ماده 2 قانون صدور چك  اصالحی و مفهوم مخالف ما ده 17 از قانون اخیر الذكر و با توجه به  اینكه  خوانده  در جهت برا ئت ذمه  خویش دلیل و 
مدركی كه مبنی بر پرداخت دین خویش  باشد به شورا ارائه ننموده است با وارد دانستن دعوی خواهان حكم به محكومیت   خوانده  به پرداخت 
مبلغ 50/000/000  ریال از  بابت اصل خو استه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك ها لغایت اجرای حكم و  وصول محكوم به بر حسب 
ش�اخص بانك مركزی جمهوری اس�المی ایران و نیز هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره در خصوص  
محكومیت خوانده  غیابی بوده ظرف مدت 20 روز پس از  ابالغ قابل واخواهی در  شورا و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاكم محترم  عمومی دادگستری ابهر می باشد. 
800 قاضی  شورای حل اختالف صائین قلعه

دادنامه 
تاریخ رسیدگی : 1397/22/7  شماره پرونده 7/970239ت  شماره  دادنامه: 9709971710700738- 1397/7/22 مرجع رسیدگی : شعبه  هفتم 
دادگاه  تجدید نظر  استان گلستان  هیات دادرسان آقایان محمدباقر  منصوری  فرزند رئیس  و سیدعلی اصغر میر عرب رضی مستشار شعبه هفتم 
دادگاه تجدید نظر  استان گلستان تجدید نظر خو اه:  آقای علی مالح  فرزند علی  اصغر با وكالت  آقای میثم روشندل  فرزند علیرضا به نشانی 
گلستان  گرگان خ ولیعصر پاساژ قابوسیه ط  دوم و آقای  علی رضا روشندل فرزند  محمد  به نشانی  خیابان ولیعصر  پاساژ قابوسیه طبقه دوم  
دفتر وكالت روشندل  تجدید نظر خواندگان:  1.  خانم مهرزاد ساالری جزی فرزند ذبیح اله 2.  خانم مینو  ساالری فرزند ذبیح   اله 3.  خانم صدیقه 
ساالری جزی فرزند ذبیح اله همگی به نشانی مجهول المكان 2. خانم بهناز ساالری جزی فرزند ذبیح اله به نشانی تهران سعادت آباد بلوار 24 متری 
خیابان 7 شرقی  پالک 2  واحد 5C معروف به نازی 5. خانم طاهره ساالری جزی فرزند  ذبیح ا له به نشانی تهران خیابان شریعتی   خیابان قیطریه  
اول ذاكری پالک 1 ، 6. خانم بطول لیوانی فرزند اسداله به نشانی تهران شهرک اكباتان فاز 1 بلوک C 3 طبقه  3  ورودی 2 پالک 406   تجدید نظر 
خواسته: تجدید نظر خواهی   نسبت به دادنامه  شماره 961023 شعبه اول حقوقی بندرگز رای دادگاه تجدید نظر خواهی آقایان علیرضا  و میثم 
روشندل   به وكالت  از آقای علی  مالح فرزند علی اصغر  نسبت به دادنامه  شماره 9601023- 1396/10/16  صادره از شعبه  اول دادگاه حقوقی بندر 
گز كه  متضمن حكم به بی حقی نامبردگان از حیث خو استه اثبات  وقوع عقد بیع و  اثبات  مالكیت یك قطعه زمین به مساحت 188 متر مربع به 
طرفیت خانم ها بتول لیوانی، مینو، صدیقه، طاهره، مهرزاد، بهناز )نازی(  جملگی ساالری جزی فرزندان ذبیح اله صادر گردیده است نظر به مفاد 
صورت مجلس اجرای قرار معاینه از محل به اینكه عرصه موضوع خواسته  در دور میدان بندر گز و اقع گردیده و احدی از  گو اهان نیز به استقرار 
زمین در وسط میدان را تایید و تصدیق نموده و با ا حداث میدان و كمربندی  و استقرار ملك  در داخل آن عرصه در  تصرف و استیالی شهرداری  
یا راه و ترابری قرار گرفته و حسب مورد اركان های یاد شده ذ ینفع  در آن بوده و باید طرف دعوی قرار  بگیرند در حالی كه تجدید نظر  خواهان با 
وصفی كه خو استار ا ثبات مالكیت  خود بر ملك می باشند  آنان را طرف دعوی خود قرار نداده اند بدین جهت دادگاه به لحاظ اینكه  دعوی به شكل 
صحیح و قانونی مطرح نشده با پذیرش تجدید نظر خواهی مستندا به مواد 3 و 358   قانون آئین دادرسی  در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید 

نظر   خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و ا عالم می دارد. رای صادره  قطعی ا ست. 
621 رئیس  شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان گلستان – محمدباقر منصوری فرد – مستشار شعبه  هفتم 
دادگاه تجدید نظر استان گلستان – سید علی اصغر میر عرب رضی 

 دادنامه 
ش�ماره پرونده: 362- 97 دوم  ش�ماره دادنامه: 495- 97/7/24  مرجع رس�یدگی  كننده:  شعبه دوم  شورای حل اختالف  شهرستان  ازادشهر  
خواهان: رقیه محمودی فرزند یحیی  با وكالت   جواد گیلكی  آدرس آزادش�هر میدان مركزی  جنب مس�جد جامع طبقه 2   خوانده : علی اكبر 
عجم فرزند  اسداهلل آدرس: مجهول المكان   خو استه: مطالبه طلب  رای قاضی شورا   در خصوص   دادخواست  خانم رقیه محمودی فرزند یحیی 
با وكالت  آقای جو اد  گیلكی   به طرفیت آقای علی  اكبر عجم  فرزند اسداله به خواسته مطالبه  مبلغ چهل میلیون ریال وجه دو فقره سفته به 
شماره  خزانه داری كل 500291- 500292  هر یك بیست میلیون ریال  به انضمام خسارات دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه و حق الوكاله وكیل  با 
توجه به دادخواست تقدیمی و تصاویر مصدق سفته های مستند دعوی و با  توجه به اظهارات   خواهان  در جلسه رسیدگی   مورخ 97/7/17 و 
نظر به اینكه  خوانده  علیرغم  ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی  شورا   حاضر  نشده و در مقابل  دعوی خواهان   دفاعی به عمل نیاورده 
و هیچگونه دلیل و مدركی در جهت برائت ذمه خویش  و بطالن دعوی خواهان ا رائه ننموده فلذا با عنایت به نظریه  مشورتی ا عضای شورا بشرح 
صورتمجلس مورخ 97/7/17 دعوی خواهان راوارد  تشخیص و با احراز   اشتغال ذمه  خوانده  مستندا به ماده 9  قانون شوراهای حل اختالف  و مواد 
223 و 249  و 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519  و 522  قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب  حكم به محكومیت 
خوانده  به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/6/6 تا یوم 
الوصول بر اساس  نرخ شاخص اعالمی  از ناحیه بانك مركزی و پرداخت مبلغ هفتصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 
یك میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال  بابت حق الوكاله وكیل   در مرحله بدوی در حق  خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی  
و ظرف مدت بیس�ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در  ا ین ش�عبه و س�پس ظرف مدت بیست روز پس از   آن قابل تجدید نظر خواهی در 

محاكم عمومی و حقوقی آزادشهر می باشد. 
581 قاضی شعبه  دوم  شورای حل اختالف شهرستان ازادشهر -  نوری زاد

دادنامه 
پرونده كالسه 9609980167300322 بایگانی 960 614 شعبه 107 دادگاه كیفری  دو شهرستان گرگان 107  جزایی سابق تصمیم نهایی  شماره 
9709970057301103   ش�كات: 1. خانم اش�رفی غالمزاده مقدم  غزاق فرزند اهلل بخش  به نش�انی  گرگان اسالم آباد  جلین  امام حسین 15  
وس�ط  كوچه  2. آقای ا كبر بزی فرزند صید ا حمد به نش�انی استان گلستان شهرستان گرگان  شهر  جلین روستای اسالم آباد  جلین امام 
حس�ین 15   متهمین 1.  آقای حس�ین بخشی  فرزند محمد به نشانی گرگان اس�الم آباد جلین  خ اصلی نبش امام حسین 1،  2. آقای اصغر  
درویی فرزند  محمد به نشانی گرگان اسالم آباد جلین امام حسین 1  انتهای كوچه 3. آقای علی بخشی  فرزند  حسن به نشانی گرگان اسالم 
آباد جلین  خ اصلی  نبش  امام حس�ین  1  ا تهام ها : 1. معاونت  در احراق عمدی   انبار كاه  2. احراق عمدی انباركاه  3.   مش�اركت در ایراد 
ضرب و جرح  عمدی به تاریخ 97/9/10  در  وقت فوق العاده  جلسه رسیدگی  شعبه 107 دادگاه كیفری دو گرگان به تصدی ا مضاء كننده زیر 
تشكیل پرونده كالسه 960614 تحت نظر است دادگاه به شرح ذیل مبادرت به تنظیم گردش كار می  نماید. گردشكار: در این پرونده  حسب  
كیفرخواست  صادره از دادسرای  عمومی و انقالب  گرگان اقایان  اصغر درویی متهم  به احراق عمدی انبار  كاه  موضوع شكایت خانم اشرفی  
غالم زاده  مقدم و مشاركت در ایراد ضرب و جرح  عمدی نسبت به آقای  اكبر بزی و آقای حسین بخشی  متهم به معاونت در احراق عمدی 
انبار   كاه  موضوع  شكایت خانم اشرفی  غالم زاده مقدم  و آقای  علی بخشی متهم به مشاركت  در ایراد ضرب و جرح  عمدی نسبت به آقای 
اكبر بزی می باشند.  پس از ارجاع پرونده  به این شعبه و تشكیل  جلسه و عدم حضور  متهمین پرونده  را  معد صدور رای  دانسته ضمن اعالم 
ختم رسیدگی  به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص   اتهام آقایان 1. اصغر  درویی فرزند محمد ساكن گرگان 
اسالم اباد    جلین آزاد به علت عدم دسترسی  متهم به احراق عمدی  انبار  كاه موضوع شكایت  خانم اشرفی  غالم زاده مقدم غزاق فرزند  اله 
بخش و مشاركت  در ایر اد ضرب و جرح  عمدی نسبت به آقای اكبر بزی فرزند صید احمد به همراه آقای علی بخشی 3 .  حسین بخشی اهل 
و ساكن گرگان  اسالم  آباد جلین آزاد به علت  عدم دسترسی متهم  به معاونت در احراق عمدی انبار كاه خانم اشرفی  غالم زاده مقدم غزاق  
3. علی بخشی اهل و ساكن گرگان اسالم آباد جلین آزاد به علت عدم دسترسی متهم  به مشاركت در ایر اد ضرب و جرح عمدی  آقای اكبر 
بزی به  همراه آقای   اصغر  درویی با  توجه به مجموع محتویات پرونده  من جمله گزارش مرجع انتظامی   در زمان وقوع  آتش سوزی انبار كاه 
خانم اشرفی غالم زاده مقدم ضم سابقه شكایت شكات گواهی پزشكی قانونی    ارائه شده از جانب آقای بزی اظهارات گواهان تعرفه شكات 
عدم حضور متهمین در كلیه مراحل رسیدگی  به پرونده و مفاد كیفرخواست صادره  از دادسرای  عمومی و انقالب گرگان به  شماره 96003791   
مورخه 96/6/21 بزه های ا  نتسابی به نامبردگان محرز بوده دادگاه به استناد مواد 125، 448، 709، 710، 126 و 127  قانون مجازات اسالمی 
و ماده 675  قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات متهم اصغر درویی فرزند محمد را بابت بزه ا حراق عمدی انبار  كاه خانم اشرفی  غالم 
زاده مقدم به تحمل  دو سال حبس تعزیری و متهمین اصغر درویی و علی بخشی را بابت صدمات وارده به آقای اكبر بزی فرزند صید ا حمد به 
پرداخت مجموعا یك درصد دیه كامل بابت جراحت با زوی چپ و جراحت  كوچك پشت دست چپ  ظرف یك سال قمری از وقوع درگیری 
در حق آقای اكبر بزی و متهم حسین بخشی را بابت معاونت در احراق  عمدی انبار كاه خانم اشرفی غالم زاده مقدم به تحمل شش ماه حبس 
تعزیری  محكوم و صادر می نماید. رای صادره غیابی  بوده و  ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی در این دادگاه و سپس 

ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض  در محاكم محترم  تجدید نظر مركز استان گلستان می باشد. 
625 رئیس شعبه 107 دادگاه كیفری دو شهرستان گرگان 

16- حصروراثت
آقای بهروز ایازی فرزند مجید دارای شناسنامه 3180039337 شرح دادخواست شماره 97/6/683 مورخ 1397/9/25 توضیح داده شادروان 
مطهره جهانش�اهی سیرچی فرزند غالمحسین بشناس�نامه 542 در تاریخ 1397/9/15 در شهر كرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- بهروز ایازی فرزند مجید متولد 1372/4/17 ش.ش 3180039337 صادره از گلباف كرمان فرزند متوفی. 2- مجید ایازی فرزند 
نمكعلی متولد 1348/6/27 ش.ش 327 صادره از گلباف كرمان همسر متوفی. 3- غالمحسین جهانشاهی سیرچی متولد 1330/10/2 ش.ش 
56 صادره از سیرچ كرمان پدر متوفی.  لذا مراتب یك نوبت در یكی از جراید كثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه كسی اعتراض دارد 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یك ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 

و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری كه بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
683 شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان كرمان

17- آگهی حصر وراثت 
خان بتول حس�ینی قاسم اباد فرزند سید عباس دارای شناس�نامه 221 بشرح دادخواست ش�ماره 970657 مورخ 1397.9.26 توضیح داده 
شادروان علی اصغر موسئی مهدی اباد فرزند احمد بشناسنامه 7 در تاریخ 1396.2.2 در شهر رفسنجان فوت  و وراثت منحصر حین الفوت وی 
عبارتند : 1-بتول حسینی قاسم اباد ش ش 221 متولد 1342 صادره از رفسنجان مادر متوفی . لذا مراتب یك نوبت در روزنامه های كثیر االنتشار 
محلی آگهی می شود چنانچه كسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یك ماه از نشر اگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیتنامه جز رسمی و سری كه بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
657 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان

18- دادنامه 
پرونده كالس�ه 9709983492700207  ش�ورای حل اختالف شماره 7 شهرستان رفسنجان تصمیم نهایی ش�ماره 9709973492700666 
خواهان :اقای رسول كد خدا زاده  فرزند عباس  به نشانی استان كرمان- شهرستان رفسنجان –شهر رفسنجان-بلوار خلیج فارس روبروی 
هنرستان بصیر زاده  خوانده : اقای مانی زارعی فرزند بهمن به نشانی :تهران –خزانه خیابان شهید بخارایی ک شهید فضل اهلل امیر حسینی 
خواسته :مطالبه وجه بابت ... گردشكار :خواهان دادخواستی /درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت بكالسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر تحت نظر است مالحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود 
را كتبا اعالم داشته ، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده  ختم رسیدگی 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 7.900.250 ریال بابت وجه واریزی ،شورا با توجه به مدارک  
ارائه ش�ده  توس�ط خواهان و وجود رسید مذكور كه نشانه طلبكار بودن خواهان است و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و هیچ گونه 
دلیل ومدركی كه موئد برائت ذمه خود باش�د را به ش�ورا ارائه نموده، لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا به ماده 198 قانون 
ایئن دادرسی مدنی حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7.900.250 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 346.753 ریال هزینه دادرسی و 
خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست توسط اجرای احكام محاسبه و در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی وظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورای حل اختالف  و 20 روز پس از ان قابل اعتراض در محاكم عمومی دادگستری رفسنجان می باشد. 
207 شعبه 7 شورای حل اختالف رفسنجان –محمدحسین رحیمی 

آگهی مفقودی 
پروانه اش�تغال به كار مهندس�ی به ش�ماره 04021000637 به تاریخ صدور 1394/1/23 از وزارت راه 
و شهرس�ازی بنام اینجانب عباس باباحاجی فرزند عزیز به ش�ماره شناس�نامه 18892 به كد ملی 
0084595809 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد.  تاریخ چاپ اول : 97/9/14       تاریخ 

چاپ دوم : 97/9/21 
       دادنامه 285

             مفقودی
كارت ملی –گواهینامه-پایان خدمت  -كارت خودرو- كارت سوخت- بیمه نامه و معاینه فنی خودرو 
س�واری پژو 405 مدل 1386 به رنگ نقره ای به ش�ماره موتور 12486139322 و ش�ماره شاس�ی 
40438713 و ش�ماره پالک 10 ایران-15ط 814 به نام س�جاد پناهی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.
   م الف/217  بهارستان

مطالبه
خواهان: فرشید ظاهری عبده وند فرزند: صیدال آدرس:مسجدسلیمان – بازار چشمه علی بعد از مسجدخوانده: 1-ابراهیم كیانپور 2-صادق 
س�لطانی 3-سجاد الماس�ی و غیره آدرس:همگی مجهول المكان وقت حضور: 97/10/29 س�اعت حضور: 10صبح علت حضور: در خصوص 

رسیدگی به دادخواست آقای فرشید ظاهری عبده وند علیه شما در وقت
شماره : 6690شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان مسجدسلیمان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد كاوش زاده فرزند محمدرضا
خواهان اكبر – امید – حمیدرضا شهرت همگی كاهكش و غیره  دادخواستی به طرفیت خوانده فوق به خواسته اعالم فسخ بیع مطرح كه به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709986170200766 شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان مسجدسلیمان 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/14 ساعت 9:00 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان یك نوبت در یكی از جراید كثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یك ماه  پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شماره : 6689شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان مسجدسلیمان-گل اندام 
جماالن

آگهی برگ اجرائیه
محكوم له: صدرا بختیاروند  فرزند: علی مراد  آدرس: مسجدسلیمان-دره اشكفت–بلوار اصلی- مبلمان صدرا محكوم علیه :لطف اهلل ظاهری 
حاجیوند آدرس: مجهول المكان  بموجب دادنامه ش�ماره 276/97  مورخ 97/3/20 شورای حل اختالف شهرستان مسجدسلیمان شعبه 4 
محكوم علیه محكوم به پرداخت مبلغ 105میلیون  ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه بر اساس شاخص 
نرخ تورم بانك مركزی از تاریخ 97/2/4 لغایت اجرای حكم و حق الوكاله وكیل در حق محكوم له محكوم می گرد. همچنین نیم عشر دولتی 

در حق صندوق دولت محكوم میگردد..
شماره : 6688شعبه4 شورای حل اختالف شهرستان مسجدسلیمان

آگهی برگ اجرائیه
محكوم له: فرخه قاسمی فرزند: ایاز  آدرس: مسجدسلیمان-كلگه–بازار صاحب الزمان محكوم علیه :1 –فاطمه 2-زینب 3-جهانگیر 4-مهین 
5-افس�انه 6-آزیتا ش�هرت همگی محمدی آدرس: مجهول المكان  بموجب دادنامه ش�ماره 352/97  مورخ 97/4/12 شورای حل اختالف 
شهرستان مسجدسلیمان شعبه 4 محكوم علیه ها محكوم به پرداخت مهریه مندرج در سند نكاحنامه به میزان 140هزار تومان به نرخ روز 

شاخص بانك مركزی به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه قانونی در حق محكوم له محكوم می گردد.
شماره : 6687شعبه4 شورای حل اختالف شهرستان مسجدسلیمان

حصروراثت
آقای حمید  شهرت كویدی فرزند كریم بشناسنامه 186 صادره از رامهرمز درخواستی به خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح 
داده كه پدرش مرحوم كریم شهرت كویدی شناسنامه 10 صادره از رامهرمز در تاریخ 97/8/30 در اقامتگاه دائمیش فوت و ورثه اش عبارتند 
از : 1-متقاض�ی با مش�خصات باال2-امیر كویدی فرزند كریم ش.ش 14601 ص�ادره از رامهرمز 3-علی كویدی فرزند كریم ش.ش 1 صادره از 
رامهرمز)فرزندان ذكور متوفی( 4-مریم كویدی فرزند كریم ش.247 صادره از رامهرمز 5-فریده كویدی فرزند كریم ش.ش18 صادره ازبهبهان 
6 –ش�ریفه كویدی فرزند كریم ش.ش3 صادره از رامهرمز)فرزندان اناث متوفی( 7-گلی جان زمانی دوست فرزند برفی ش.ش278 صادره 
ازبهمئی و الغیر. اینك با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید كه هركس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی كه بعد از تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
شماره:6686قاضی شورای حل اختالف شهرستان امیدیه

آگهی مفقودی 
ب�رگ س�بز خودروی س�واری بن�ز تیپ 230 م�دل 1978برنگ س�بز -روغنی و ش�ماره شاس�ی 
12302310072978و ش�ماره موت�ور 11595410049461وش�ماره انتظام�ی 759م15 ایران 35بنام 

مسعود قانع فرزند جلیل -شماره ملی 1370972611 مفقود و ساقط هر گونه اعتبار می باشد 
ح/ تبریز 

آگهی ابالغ اخطاریه حضور در جلسه رسیدگی  
شركت درسا پالستیك بدینوسیله به شما ابالغ می گردد در خصوص دعوی آقای سید حمزه حسینی ، مبنی بر درخواست صدور اجرائیه 
در مورد رای هیئت حل اختالف كارگر و كار فرما در تاریخ 1397/10/11 راس س�اعت 11/00 در این ش�عبه ) ش�عبه اول اجرای احكام مدنی 

شهرستان نظرآباد ( حاضر گردید .
مدیر دفتر اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد- نصرتی نظرآباد : 1831   

مفقودی
اص�ل ب�رگ سبز)شناس�نامه ( خ�ودروی س�واری پرای�د ج�ی ال ایكس آی به ش�ماره شاس�ی: 
S1412289422036 و ش�ماره موتور:3335992و ش�ماره انتظامی: 52-455 ط 36متعلق به خانم/

آقای : میثم نوری طاهری مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
اص�ل ب�رگ سبز)شناس�نامه ( خ�ودروی س�واری پرای�د جی ت�ی ایكس آی به ش�ماره شاس�ی: 
S1412284520203 و ش�ماره موتور: 01156787و شماره انتظامی: 52-583 ب 92متعلق به خانم/

آقای : حسن شبانی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
اصل برگ سبز)شناسنامه ( و سند كمپانی خودروی سواری پراید صبا جی تی ایكس به شماره شاسی: 
S1412279672666 و شماره موتور: 00200550و شماره انتظامی: 32-174 د 64متعلق به خانم/آقای : 

غالمعلی موحدیان مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 »آگهی مفقودی«
اینجانب فاطمه حاجی دوست گیو مالك خودروی سواری پژو 1600CC-405GLX به  شماره  انتظامی 
ایران 52-289 ب 78 ش�ماره بدنه  NAAM31FC2BK241772 و شماره موتور  13989006783 
بعلت فقدان اسناد فروش و شناسنامه مالكیت تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هركس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
     بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده)نوبت اول(
جلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش�ركت تعاونی مس�كن مهر بناس�ازان موس�یان غرب ش�ماره ثبت: 475 و شناس�ه ملی: 
10980099851 رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 در محل دهلران- موسیان- پروژه مسكن مهر بناسازان موسیان تشكیل 
میگردد. از عموم اعضاء دعوت به عمل می آید كه در روز مقرر و در محل مذكور حضور بهم رسانند بدیهی است حضور كلیه اعضاء در جلسه 

ضروری  و در صورت عدم حضور برابر اساسنامه هیچگونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثرنخواهد بود.
دستور جلسه: 

1- ارائه گزارشی از وضعیت شركت توسط رییس هیأت مدیره 
2- تصمیم گیری در خصوص انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره

3- تصمیم گیری در خصوص انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان 
4-قرائت وتصویب صورتهای مالی سالهای 95 و 96 

5-تصمیم گیری در خصوص افزایش تسهیالت واحدهای احداثی.
6-تصمیم گیری در خصوص حقوق نیروهای موظفی و مدیرعامل و پاداش هیأت مدیره وبازرسان شركت.

7-تصمیم گیری در خصوص میزان سهم آورده اعضاء و چگونگی تقدیم سهم آورده اعضاء به تعاونی 
8- تصمیم گیری در خصوص ورود اعضای جدید به شركت.

9-مأموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیأت مدیره.
ضمناً اعضایی كه تمایل به كاندید شدن در سمت هیأت مدیره و یا بازرسی شركت دارند ظرف مدت یك هفته از تاریخ انتشار آگهی با در دست 

داشتن شناسنامه و كارت ملی به محل شركت تعاونی مراجعه كرده و نسبت به تكمیل فرم كاندیداتوری اقدام نمایند.
شركت تعاونی مسكن مهر بناسازان موسیان غرب شماره ثبت 475 – پرویز جام خانه

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده)نوبت اول(
جلس�ه مجمع عمومی فوق العاده شركت تعاونی مسكن مهر بناسازان موسیان غرب شماره ثبت: 475 و شناسه ملی: 10980099851 رأس 
ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/10 در محل دهلران- موسیان- پروژه مسكن مهر بناسازان موسیان تشكیل میگردد. از عموم اعضاء 
دعوت به عمل می آید كه در روز مقرر و در محل مذكور حضور بهم رسانند بدیهی است حضور كلیه اعضاء در جلسه ضروری  و در صورت 

عدم حضور برابر اساسنامه هیچگونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثرنخواهد بود.
دستور جلسه: 

1-ارائه گزارشی از وضعیت شركت توسط رییس هیأت مدیره 
2-تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت تعاونی موضوع ماده 6 اساسنامه مصوب 

3-تغییر آدرس شركت موضوع ماده 5 اساسنامه مصوب 
4-قرائت و تصویب اساسنامه جدید

5-مأموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیأت مدیره.
شركت تعاونی مسكن مهر بناسازان موسیان غرب شماره ثبت 475 – پرویز جام خانه

      آگهی دعوت شركت توسعه پارس آریا )سهامی خاص(
به شماره ثبت 236601 و شناسه ملی 10102775221

بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت به عمل می آید تا در جلسات مجمع عمومی فوق 
العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شركت كه همگی در تاریخ 97/10/09 به ترتیب 

راس ساعت 10 و 11 صبح به نشانی مركز اصلی شركت تشكیل میگردد ، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 10 صبح : الحاق مواردی به موضوع شركت

دس�تور جلس�ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده س�اعت 11 صبح : تعیین اعضای هیات 
مدیره ، تعیین بازرسین

محمد منصوری مدیر عامل 

آگهی

دادگستری كل استان كرمان در نظر دارد از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی یك مرحله ای، تكمیل ساختمان، محوطه 
و حصار كشی  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهربابك را به 

شركت های واجد شرایط واگذار نماید.             
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه : تا  ساعت 13 روز شنبه مورخ 

. 1397/10/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا  ساعت 13  روز  سه شنبه  مورخ 

. 1397/10/18
زمان باز گشایی پاكات: ساعت 10 روز شنبه  مورخ 1397/10/22 .

زمان اعتبار پیشنهادات:   ساعت 13 مورخ  1397/01/31
شركت ها می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقص�ه به آدرس: كرمان خیابان عدالت دادگس�تری كل اس�تان 
كرمان، دفتر معاونت مالی پشتیبانی وعمرانی مراجعه نمایند )تلفن:  

) 31226233/034
به پیشنهاداتی كه پس از انقضای مهلت مقرر تحویل گردد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.



آگهی
   چهارشنبه
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی پرواز سیر قصبه گناباد شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 64143 و شناسه ملی 14007495401 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/06 و نامه شماره 49513 مورخ 
1397/08/27 س�ازمان هواپیمایی کش�وری تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - نام شرکت به “ خدمات 
مسافرت هوایی پرواز سیر سراج خراسان “ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
- محل ش�رکت در واحد ثبتی مش�هد به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، شهر مشهد، پیروزی ، خیابان شهیدطیاری ]پیروزی14- فکوری82[ ، بلوار پیروزی ، پالک 
0 ، طبقه همکف به کد پستی 9177843382 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320491(
آگهی تغییرات شرکت کارآسان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14852 و شناسه 

ملی 10380304830 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : آقای احمد یزدان پناه به ش�ماره ملی 0680913981 و آقای مصطفی کاظمی به ش�ماره ملی 
0682456659 و آقای مهدی حقیقی به شماره ملی 6439699377 به سمت اعضای اصلی هیات 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای علی مطیعی راد به شماره ملی 0829068589 به 
س�مت بازرس اصلی و آقای سید امیر مطلبی به ش�ماره ملی 0946247315 به سمت بازرس علی 
البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320496(
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مشهد عایق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14341 و 

شناسه ملی 10380299766 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -مرکز شرکت به 
: شهر مشهد خیابان خاکی کوچه نبش خراسانی 27 پالک 1257 کد پستی 9136865576 تغییر 

یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320497(
آگهی تغییرات موسسه خدمات حفاظتی ومراقبتی محافظان نظم گستر سربداران به شماره 

ثبت 375 و شناسه ملی 14004800560 
به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/06/31 و نامه شماره 1945/3/364/223 
مورخ 97/7/5 پلیس پیشگیری فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رضا همتی نامن 0792552921 
2- آقای محمد رضا معش�وقی 0902168169 3- آقای محمد علی قاض�ی 0638365201 4- آقای 

محمد رضا افچنگی 0790566613 5- آقای حمید رضا معشوقی 0859262278 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری سبزوار )320498(

آگهی تغییرات شرکت رستاک سازان فجر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
61636 و شناسه ملی 14006814592 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : 1 - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ  98/3/16به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای س�عید 
گهر شناسان نظری به شماره ملی 0063875241 و آقای رضا کارگر به شماره ملی 3140044755 و 
آقای محمدعلی ظهری به شماره ملی 0700390693 2- آقایان محمد خسرو آبادی به شماره ملی 
0780160517 و حامد ش�اطر زاده یزدی به ش�ماره ملی 0920599958 به ترتیب به س�مت بازرس 
اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )320509(

511/151آگهی ابالغ دادخواست تجدید نظر خواهی
بایگانی: 970029- پیرو آگهی های منتشره قبلی بدینوسیله به آقای امیر فهیمی فرزند باقر فعال مجهول المکان ابالغ می شود که از دادنامه 
شماره 9709977577300914 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی مشهد توسط خانم غزاله غیاثی شاملو تقاضای تجدید نظر خواهی شده 
که به علت مجهول المکان بودن شما مراتب در روزنامه درج تا ظرف ده روز از تاریخ درج در روزنامه در دادگاه حاضر و ضمن اعالم آدرس 
کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت تجدید نظر خواهی را دریافت و پاسخ آن را نیز اعالم نمائید. پس از گذشت مهلت فوق سایر اقدامات 

بعمل خواهد آمد. 
مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد- روحبخش 

511/152آگهی ابالغ تجدید نظر خواهی
بدینوسیله به آقای سعید رحمانی ازغندی فعال مجهول المکان ابالغ می شود بانک صادرات دادخواست تجدید نظر نسبت به دادنامه شماره 
9709977577601147 در کالسه 26/960379 تقدیم دفتر این دادگاه نموده است لذا به نامبرده ابالغ می شود ظرف 10 روز از تاریخ نشر 
آگهی ضمن حضور در ش�عبه 26 دادگاه حقوقی مش�هد واقع در بلوار مدرس 1 نس�بت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام و 

چنانچه پاسخی دارید اعالم نمایید. 
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد- باقری 

511/153آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به خانم ش�یوا ذکاوت فرزند حسن فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواست عادل ارین 
پور علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب دادنامه ش�ماره 9709977577300102 در پرونده کالسه 23/960824 به پرداخت 
300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا 
زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استعالم می شود در حق خواهان محکوم می نماید.

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. 
مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-  روحبخش

511/154آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به سید جواد حسینی و نگار صدیق فرزند مراد علی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
آقای مجتبی ظریفیان زیبالوی علیه شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977577200266 در پرونده کالسه 22/960848 
به نحو تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ش�ماره 598650 مورخه 96/9/5 لغایت 
اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و خسارات دادرسی طبق تعرفه محکوم شده اید. 
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. 
مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-  زهرا عارفی زاده 

511/155آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی در آقای 1- حمید حسین پور صباغ 2- سید عباس کاظمی حیدری فعال مجهول المکان ابالغ می شود 
در مورد دادخواس�ت س�ید مجید بهشتی به طرفیت ش�ما در پرونده کالسه 970527 بموجب دادنامه ش�ماره 9709977577800908 به 
پرداخت تضامنی 500/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 
میگردد رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ درج در روزنامه قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. 
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-  اسماعیل کاشکی 

511/156آگهی ابالغ اجرائیه
محکوم علیها محترم آقایان 1- حمید حداد نژاد فرزند علی 2- غالمرضا جعفری قلعه جوقی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی خانم 
فاطمه کاوندی فرزند داود علیه شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه فوق شما محکوم شده اید به: بموجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره 9710097577201879 و شماره دادنامه مربوطه 9709977577200797 صادره از شعبه 22 دادگاه حقوقی مشهد محکوم 
علیهم محکوم اند به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مغازه موضوع سند اجاره خط به شماره 70156 مورخ 1362/4/6 دفترخانه شماره 67 
مشهد و الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی مغازه مزبور واقع در فلکه 17 شهریور – بازار رضا- سرای 6- طبقه 3- پالک 3/71 مجتمع 
تجاری ضامن و نیز محکوم علیه )حمید حدادنژاد( محکوم است به پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم 

عشر در حق صندوق دولت. )هزینه دادرسی 1/819/350 ریال(-شماره بایگانی:970319
مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-  زهرا عارفی زاده 

511/157آگهی ابالغ اجرائیه
آقایان جواد قوام پور، محمد براتی، حمیدرضا یزداندوست فرزقی و خانم حوریه قوامپور پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک سینا 
بطرفیت ش�ما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 960833 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما بخواسته مطالبه وجه متضامنا به 
پرداخت مبلغ 215/000/000 ریال بابت اصل خواسته با محاسبه آن براساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید 
چک )1396/05/07( تا زمان وصول و مبلغ 10/418/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
دولت محکوم گردیده است لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه 
ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه 

محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

511/158آگهی ابالغ اجرائیه
آقای غالمرضا موس�وی و خانم مرجان موس�وی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد علیه شما بدینوسیله ابالغ می 
شود که پرونده کالسه 27/960472 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ 544/000/000 ریال گردیده است. لذا مراتب 
فوق  برابر مواد 9-118-119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار بموقع 
اجرا گذارده خواهد ش�د پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به ش�ما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به 

قسمت اجرا اعالم نمائید.
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

511/159آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای رضا رضا زاده مقدم مجهول المکان ابالغ می گردد طبق دادنامه شماره 9609977577600321 
در پرونده کالسه 26/951035 به پرداخت مبلغ دویست میلیون و یکصد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 12/646/004 ریال هزینه دادرسی 
محکوم شده اید و اجرائیه علیه شما صادره گردیده است. لذا 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 محکوم به با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد - باقری

511/160آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد دادخواستی به طرفیت اجرای احکام مدنی شهرستان طرقبه و خانم ربابه سمیع زاده بخواسته 
ابط�ال عملی�ات اجرایی و ابطال مزایده تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 32 حقوقی ارجاع گردیده و به ش�ماره 
32/970961 ثبت و وقت رس�یدگی برای 1397/11/23 س�اعت 12 صبح تعیین ش�ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده خانم ربابه سمیع 
زاده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود 

تا خوانده از تاریخ نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعالم نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت دارید. 
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- علی 
مصطفوی

511/161آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره بایگانی27/970877:– وقت رسیدگی: 1397/11/8 ساعت 8 صبح – خوانده: حسین متین راد با وکالت آقای سید جعفر ساغروانیان– 
خواندگان: 1- بانک تجارت 2- شرکت کارتن مشهد 3- امیر حسین 4- مسعود متین راد 5- علی تاری 6- محمد حسین حقی خواسته: 
واخواهی – وکیل خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست 
خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را 

دریافت نماید. 
دادگاه عمومی حقوقی شعبه 27 مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
511/162آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حمید اکبرنژاد فرزند علی اصغر

خواهان: محسن جمشیدی دادخواستی به طرفیت خواندگان: حمید اکبرنژاد- حسین سوداگر- شکر برزی به خواسته: الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک- اثبات وقوع بیع- مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970984 شعبه 2 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )56 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/15 ساعت 8 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر 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. 
منشی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی )56 حقوقی سابق( مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد- مصطفی ادبی  

511/163آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده: 29/970966 – وقت رسیدگی: 97/11/2 ساعت 10/15 – خواهان: موسسه مهرآوران سالمت شرق– خوانده: حامد موذنی– 
مجهول المکان - خواس�ته: مطالبه وجه – خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن ا عالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور به هم رسانید
دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/164آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسلیه به محکوم علیه آقای/ رضا مالحسینی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977508800244 صادره از شعبه 249 در پرونده شماره 961401 محکوم به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ دو میلیون و صد و هشتاد هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و درج آگهی حق الوکال وکیل طبق تعرفه و 
خسارت  تاخیر تادیه از تاریخ چک 95/11/28 تا یوم االداء در حق محکوم له سید مهدی میر بخت و پرداخت نیم عشر دولتی شده اید ظرف 
ده روز از انتشار این آگهی مهلت داید 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 5 شهرستان مشهد � هوشمند

512/165مفقودی برگ سبز
برگ سبز خودرو پراید جی تی ایکس مدل 1385 به شماره پالک 56ل896ایران66 و شماره موتور 

1656024 و شماره شاسی s1412285920457 مفقود شده است
جغتای

511/166آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقایان حمید باقریان وغالمعلی خادمی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست عمادالدین 
مسعودی علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977501200908 درپرونده کالسه 12/970603 به از شورای حل 
اختالف شعبه 12 پرداخت :1-مبلغ 130/000/000 ریال وجه چک )بابت اصل خواسته (2-مبلغ براساس محاسبه اجرای احکام کل)خسارات 
دادرس�ی(3-پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان براس�اس تعرفه حق الوکاله وکالی دادگس�تری 4-پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسید آن 97/05/30 تازمان وصول وجه چک برمبنای آخرین نرخ تورم اعالم شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه 
دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختالف صورت می پذیرد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج میگردد رای غیابی 

وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورامی باشد.
مسئول دفتر شعبه 12شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/167آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی قبلی به آقای س�عید مالیی فرزند علیرضا فعال مجهول المکان ابالغ می شود درخصوص دادخواست تکتم قربانی 
میرآباد فرزندمراد علی به موجب دادنامه 9709977596200981 مورخ 97/09/14 به پرداخت نفقه فرزند ماهیانه سه میلیون ریال ازتاریخ 
تقدیم دادخواست 97/07/23 صادرواعالم می شود رای صادره غیابی وظرف مهلت قانونی قابل واخواهی درهمین شعبه دادگاه می باشد الزم 

به ذکر است خوانده میتواند با مراجعه به شعبه ضمن دریافت دادنامه نسبت به اعالم آدرس صحیح خود اقدام نماید.
مدیردفتر شعبه دوم دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری مشهد

511/168آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم آقای حیدرعبودی فرزند عبدالرزاق
خواهان خانم طیبه یاسین زاده فرزند عباس دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حیدر عبودی فرزند عبدالرزاق به خواسته ثبت طالق مطرح 
که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709987586200749 شعبه 12 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مهری شهرستان 
مش�هد ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 1397/11/06 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی واستماع شهادت شهود دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه 12دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد-نرگس خاتون 
عبدی رستمکالئی

511/169آگهی
بدینوسیله متهم پرونده کالسه 435/961241 شعبه 435 دادیاری دادسرای عمومی وانقالب مشهد آقای علی مسعودی که به اتهام سرقت 
مستوجب تعزیر تحت تعقیب می باشد وحسب گزارش های واصله فعال مجهول المکان ومتواری می باشد ابالغ می گردد با قید نتیجه عدم 
حضور جلب است وحق داشتن یک نفر ضامن معتبر که ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در شعبه 435 دادیاری دادسرای عمومی وانقالب 
مشهد مقدس حاضرگردید ودرصورت عدم حضور دروقت مقرر و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه ویا عدم معرفی وکیل ، این دادیاری در حقوق 
الناس وحقوق عمومی به صورت غیابی اقدام وپرونده جهت اتخاذ تصمیم قضایی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد. این آگهی در اجرای ماده 

174قانون آئین دادرسی کیفری دریک نوبت و در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ملی یا محلی درج می شود.رایگان
جوادچوخنده-دادیار شعبه 435 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه4 مشهد

511/170آگهی
بدینوس�یله متهم پرونده کالس�ه 435/962072 شعبه 435 دادیاری دادس�رای عمومی وانقالب مشهد آقای سیدباقر حسینی که به اتهام 
کالهبرداری ازطریق منافع مال غیر تحت تعقیب می باشد وحسب گزارش های واصله فعال مجهول المکان ومتواری می باشد ابالغ می گردد که 
ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در شعبه 435 دادیاری دادسرای عمومی وانقالب مشهد مقدس حاضرگردید و درصورت عدم حضور در وقت 
مقرر و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه ویا عدم معرفی وکیل ، این دادیاری در حقوق الناس وحقوق عمومی به صورت غیابی اقدام و پرونده جهت 

اتخاذ تصمیم قضایی به دادگاه صالح ارسال خواهدشد. رایگان
دادیار شعبه 435 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد

511/171آگهی
بدینوسیله متهم پرونده کالسه 435/960844 شعبه 435 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب مشهد آقای مهدی خدادادی که به اتهام توهین 
ومزاحمت تلفنی تحت تعقیب می باشد وحسب گزارش های واصله فعال مجهول المکان ومتواری می باشد ابالغ می گردد که ظرف یک ماه 
از تاریخ نش�رآگهی در ش�عبه 435 دادیاری دادسرای عمومی وانقالب مش�هد مقدس حاضرگردید ودرصورت عدم حضور در وقت مقرر و یا 
عدم ارس�ال الیحه دفاعیه ویا عدم معرفی وکیل ، این دادیاری در حقوق الناس وحقوق عمومی به صورت غیابی اقدام وپرونده جهت اتخاذ 
تصمیم قضایی به دادگاه صالح ارسال خواهدشد. این آگهی دراجرای ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری دریک نوبت ودریکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار ملی یا محلی درج می شود.رایگان
دادیار شعبه 435 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه4 مشهد

511/172آگهی مالحظه نظریه کارشناسی
درخصوص دعوی آقای محمد حسن باقری به طرفیت خوانده آقای محمدعلی پور عبدالهی که فعال مجهول المکان معرفی می گردد به خواسته 
مطالبه خسارت جهت مالحظه نظرکارشناسی ظرف مهلت 7روز پس ازنشرآگهی درروزنامه اقدام نمائید در غیر اینصورت اقدام مقتضی انجام 

خواهد شد.
دبیرخانه شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/173آگهی
بدینویسله به خانم شهناز سبعی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که خانم زهرا زارع یزدی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت 
ش�ما به ش�عبه 188 شورای حل اختالف مشهد ارائه وبه کالسه 970815 ثبت و برای مورخه 1397/11/06 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار درج می گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختالف شعبه 188 شهرستان مشهد مستقر درمجتمع شماره چهار به نشانی بلوار کوثر- کوثر 15 مراجعه وبا ارائه آدرس جدید خود 
نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت  و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضرشوید. درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 188شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/174آگهی
بدینویسله به خانم سیده سمیه موسوی دوغ آباد فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای جمشید خسروی دادخواستی به خواسته ابطال 
قرارداد به طرفیت شما به شعبه 188 شورای حل اختالف مشهد ارائه و به کالسه 970755 ثبت وبرای مورخه 1397/11/23 ساعت8/30  وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار درج می گردد. شما می توانید قبل از 
رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 188 شهرستان مشهد مستقر درمجتمع شماره چهار به نشانی بلوار کوثر- کوثر 15 مراجعه وبا 
ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضرشوید. درصورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 188شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/175آگهی
بدینویسله به خانم شهین ادریسی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای هاشم روزبین ورانلو دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند به 
طرفیت شمابه شعبه 188 شورای حل اختالف مشهد ارائه وبه کالسه 970966 ثبت وبرای مورخه 1397/11/10 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار درج می گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختالف شعبه 188 شهرستان مشهد مستقر درمجتمع شماره چهار به نشانی بلوار کوثر- کوثر 15 مراجعه وبا ارائه آدرس جدید خود 
نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضرشوید. درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 188شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/176آگهی
بدینویسله به خانم شهین ادریسی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای هاشم روزبین ورانلو دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به 
طرفیت شما به شعبه 188 شورای حل اختالف مشهد ارائه وبه کالسه 970966 ثبت و در مورخه 1397/11/10 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار درج می گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختالف شعبه 188 شهرستان مشهد مستقر درمجتمع شماره چهار به نشانی بلوار کوثر- کوثر 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود 
نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضرشوید. درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 188شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/177آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
پیرو آگهی های منتشره قبلی بدینوسیله به غالمعلی زنده دل –محمدعلی ابراهیم زاده –حسن نیتی-قدیر رضایی-سیدجواد رستگاه مقدم 
خوانده پرونده کالس�ه 940722-21 این دادگاه اعالم می ش�ود که نظریه کارش�ناس منتخب وصول شده و در پرونده موجود است لذا جهت 
دریافت آن الزم است ظرف یک هفته ازتاریخ درج این آگهی درشعبه 21 دادگاه عمومی مجتمعی قضایی امام خمینی مشهد حاضر وضمن 
اعالم آدرس کامل خود نس�خه ثانی نظریه کارش�ناس را دریافت و اگر اعتراضی دارید اعالم نمائید درغیر اینصورت وپس از طی مدت قانونی 

سایر اقدامات بعمل خواهدآمد.
مدیردفتر شعبه 21 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد)58 حقوقی سابق(

511/178آگهی تبادل لوایح
بدینوسیله به طاهره سفیدکار فرزندحسین فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که اصغر جالئی پوستین در پرونده کالسه 7/970005 نسبت به 
دادنامه شماره 970997757570878 تجدیدنظرخواهی نموده ونسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی درپرونده می باشد مقتضی 
است ظرف 10روز از تاریخ انتشار آگهی باکارت شناسائی معتبر جهت دریافت دادخواست وارائه پاسخ تبادل لوایح به شعبه 7 دادگاه عمومی 
حقوقی مش�هد امام خمینی واقع درابتدای بلوار مدرس مراجعه نمائید واال پس از اتمام مهلت پرونده جهت رس�یدگی به دادگاه تجدیدنظر 

ارسال خواهدشد.
مدیردفتر شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/179آگهی تبادل لوایح
بدینوسیله به آقای احمدرضا قنبری فرزند حسین بخش فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که بانک مهر اقتصاد در پرونده کالسه 7/960098 
نسبت به دادنامه شماره 9709977575700907 تجدیدنظرخواهی نموده ونسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی درپرونده می 
باشد مقتضی است ظرف 10روز از تاریخ انتشار آگهی باکارت شناسائی معتبر جهت دریافت دادخواست وارائه پاسخ تبادل لوایح به شعبه 
7 دادگاه عمومی حقوقی مش�هد امام خمینی واقع درابتدای بلوار مدرس مراجعه نمائید واال پس از اتمام مهلت پرونده جهت رس�یدگی به 

دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهدشد.
مدیردفتر شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/180آگهی ابالغ دادنامه حکم ورشکستگی
بموجب دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان هادی نادر پور فرزند رحمت اهلل بطرفیت خواندگان 1-موسسه مالی واعتباری آرمان )وحدت 
سابق(2-موسی طهماسبی 3-احد سلیمی4- موسی کاللی5-دادستان مشهد بخواسته صدور حکم به ورشکستگی خوانده بموجب دادنامه 
ش�ماره 9709977578500758-1397/06/22 صادره ازش�عبه 35 دادگاه حقوقی مشهد بارعایت ماده 413 قانون تجارت در اجرای ماده 
435 ای�ن قانون حکم بر اعالن ورشکس�تگی خواهان آقای هادی نادر پور فرزند رحمت اهلل ب�ا تاریخ توقف1393/03/25 وقرار مهر و موم 
اموال وی تا تعیین تکلیف نهایی و ختم تصفیه و ورشکستگی صادر واعالم گردیده است این حکم به طور موقت اجرا می شود وظرف 10روز 
از تاریخ ابالغ حکم از ناحیه اصحاب دعوا وظرف یک ماه از تاریخ اعالن حکم از ناحیه اشخاص مقیم کشور و ظرف دو ماه از ناحیه اشخاص 

خارج از کشور در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی قابل تجدید نظرخواهی می باشد.
مدیردفترشعبه 35دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/181آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای محمد حس�امی فرزند احمد فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود درمورد دادخواس�ت مجتبی 
بهمنی باجگیران علیه ش�ما درکالس�ه پرونده 970459 بموجب حکم ش�ماره 9709977578201169 به بطالن معامل�ه موضوع قرارداد 
مورخه1393/03/19 فی مابین خواهان و خواندگان و الزام به استرداد ثمن معامله به مبلغ 220/000/000 ریال با رعایت شاخص اعالمی بانک 
مرکزی ایران وپرداخت مبلغ 6/566/875 ریال هزینه دادرسی و مبلغ هفت میلیون ریال حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم شده اید 
مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی شعبه32دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/182آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله  پی�رو آگه�ی های قبلی به خانم ش�هربانو ترکانل�و فعال مجهول الم�کان ابالغ می گردد درمورد دادخواس�ت آق�ای روح اله 
زیرک�ی به ش�ماره آگه�ی 9710467514800159 ب�ه موجب حکم ش�ماره 970997751481237 م�ورخ 1397/09/19 درپرونده کالس�ه 
9709987514800537 و بایگانی 970454 خوانده را به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال خس�ارت و افت قیمت خودرو و مبلغ 2/688/000 
ریال هزینه کارشناس�ی و تمبر تامین دلیل بابت اصل خواسته ومبلغ 351/100 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ268/000 ریال بابت هزینه 
خدمات قضایی و برابر با اصل مستندات دعوی ومبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی روزنامه درحق خواهان صادر و اعالم می نماید 

.رای صادره غیابی وظرف مدت 20روز قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.
متصدی امور دفتری شعبه 318شورای حل اختالف مجتمع شماره4شهرستان مشهد

511/183آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای علی خرمی مهر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد درمورد دادخواست آقای رضا صدیقی علیه شما 
به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977514801138 مورخ 1397/08/27 درپرونده کالسه 9709987514800614 وبایگانی 
970622 خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 69/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 952/500 ریال وتعرفه خدمات به مبلغ 202/000 
ریال ومبلغ چهل وپنج هزارتومان بابت هزینه درج آگهی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت مورخ 89/09/03 تایوم االداء 

برمبنای نرخ تورم محاسبه درحق خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی وظرف مدت 20روز قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.
منشی شعبه 318 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4شهرستان مشهد

511/184آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای فرشید باباخانی کل کشوندی فرزندعلی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد درمورد دادخواست 
محمدجواد شریفیان علیه شما به خواسته مطالبه بابت به موجب حکم شماره 9709977513401153 مورخ 1397/09/14 درپرونده کالسه 
970656 خوانده محکوم اس�ت به پرداخت 1-مبلغ 159000000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 2/017/500 ریال بابت هزینه دادرس�ی 
ومبلغ158/000 ریال بابت تعرفه خدمات قضایی به اضافه خسارت تاخیرتادیه که توسط اجرای احکام برمبنای نرخ تورم از ترایخ 97/7/03 
لغایت یوم االداء محاسبه می گردد و چهارصدو پنجاه هزارریال حق الدرج آگهی درحق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی وظرف 

مدت 20روز قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.
منشی شعبه 304شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/185آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پی�رو آگهی های قبلی به آقای امیر اکب�ری فرزند محمد ظاهر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد درمورد دادخواس�ت خانم 
معصومه اکبری علیه شما به خواسته مطالبه نفقه معوقه به موجب حکم شماره 9709975408301140 مورخ 1397/09/18 درپرونده کالسه 
89/970602 خوانده محکوم است به پرداخت نفقه معوقه ازتاریخ 1393/05/01 لغایت 1396/01/01 ازقرارماهیانه مبلغ پانصد هزار تومان جمعا 
به مبلغ 200/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 3/186/000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم شده اید 

رای صادره غیابی وظرف مدت 20روز قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 89 شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری شهرستان مشهد

511/186آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقایان حسین نیکو عقیده-حسن کارگر فعال مجهول المکان ابالغ می شود درمورد دادخواست آقای 
غالمعلی عبدالهی علیه شما به خواسته خلع ید مطالبه خسارت دادرسی »شرح خواسته: اعیان یک باب آپارتمان دارای پالک ثبتی 71211 
فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزی ش�ده از 8967 فرعی از اصلی مذکور قطعه3 تفکیکی بخش 9مش�هد که عرصه آن موقوفه آستان قدس 
رضوی به موجب حکم شماره 9709977580300988-1397/7/30 درپرونده شماره 9609987580300707 به خلع ید خوانده حسن کارگر 
از اعیان یک باب آپارتمان  دارای پالک ثبتی 71211 فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزی شده از 8967 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3 تفکیکی 
بخش 9مش�هد واقع درمش�هد بلوار جالل آل احمد )ایرج میرزا( جالل آل احمد72-6/72 سمت چپ- پالک 146 طبقه سوم از کف طبقه 
دوم روی پیلوت مساحت 82/73 مترمربع مطالبه نظریه کارشناس به شرح مشخصات مذکور و محکومیت خوانده حسین نیکو عقیده »که 
با فروش ملک به خواهان نس�بت به تحویل مورد معامله اقدام نکرده اس�ت. موجب طرح دعوی و ورود خسارت به خواهان شده است « به 
پرداخت مبلغ 1/920/664 ریال هزینه دادرسی وخدمات قضایی ومبلغ 3/600/000 ریال حق الوکاله وکیل مرحله نخستین مبلغ 3/500/000 
ریال هزینه کارشناسی درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین دادگاه است.
دفتر شعبه 15دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد)53 حقوقی سابق(

511/187آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای حسین پیش قدم رودی فعال مجهول المکان ابالغ می شود درمورد دادخواست آقای پیمان عظیمی 
علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب رای ش�ماره 9709977506801127 مورخه 1397/09/11 درپرونده کالسه 970729 به 
پرداخت مبلغ چهل ونه میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ نهصد و پنجاه وپنج هزار و چهارصد ریال هزینه 
دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وهزینه نشرآگهی در روزنامه وخسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک )88/7/10( الی یوم 
الوصول طبق شاخص بانک مرکزی که دراجرای احکام محاسبه می گردد درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه ظرف بیست روز پس ازدرج آگهی قابل واخواهی درهمین شعبه است.
مسئول دفترشعبه 188شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/188آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مسعود محرری فعال مجهول المکان ابالغ می شود درمورد دادخواست آقای محمد وحید پایه بندی 
علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977507201158 درپرونده کالسه 970674 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته )به خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 290876 مورخ 97/01/25 
به مبلغ بیست میلیون ریال و290893 مورخ 1397/4/10 به مبلغ بیست وپنج میلیون ریال عهده بانک سپه( ومبلغ 2/010/500 ریال بابت هزینه 
دادرسی ومبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک ها )1397/1/25 و1397/4/10( لغایت یوم االداء 
برمبنای نرخ تورم محاسبه ودرحق محکوم له محکوم می نماید و پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج درروزنامه ظرف بیست روز پس ازدرج آگهی قابل واخواهی درهمین شعبه است.
مسئول دفتر شعبه 192شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/189آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به 1-محمدرضا2-نظرعلی3-عاطفه4-محمدرسول5-نازنین شهرت همگی ریگی فرزندان ملک خان فعال 
مجهول المکان ابالغ می شود درمورد دادخواست آقای جمال ریگی فرزند ملک خان علیه شما به خواسته الزام به تفکیک ملک بموجب 
دادنامه شماره 9709977578500661-1397/05/28 درپرونده کالسه شماره 960883-35 حکم برتفکیک یک باب مغازه از پالک ثبتی 
184045 فرعی از  4اصلی بخش 9مشهد بلوار سجاد –چهارراه بزرگمهر پاساژ عصر طالیی حدود 20متر مربع از مجموع هفده در بند مغازه 
به میزان چهارده سهم از یکصدو دوازده سهم ششدانگ یک باب پاساژ تجاری قطعه دوم تفکیکی قطعه شماره 14 قسمت شرقی پاساژ با 
پرداخت کلیه حقوق شهرداری درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و ازتاریخ درج در 

روزنامه درمهلت مقرر قانونی قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد.
مدیردفترشعبه 35دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/190آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده :970840 وقت رسیدگی 1397/11/8 ساعت 8 خواهان آقای رضا درخشان خوانده آقای علی رمضان زاده فرزند حسین خواسته 
مطالبه وجه سفته خواهان دادخواست تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت ان ده روز خواهدبود.
مدیردفترشعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/191آگهی
خواهان آقای مرتضی مصباحی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم زهرا احمدی به خواسته تخلیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709987575800529 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
1397/11/14 ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار این آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/192آگهي
آقاي مجید راشکی  پیرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آقاي احمد اصفی یزدی بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ مي شود که پرونده کالسه 
22/970460 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبني بر1- مبلغ پنجاه ویک میلیون ریال بابت مطالبه وجه چهارفقره چک مدرکیه به شماره 
های 134467/23-96/06/10 به مبلغ یازده میلیون ریال و134466/37-1396/05/10 به مبلغ ده میلیون ریال و053704/22-1396/06/10 به 
مبلغ پانزده میلیون ریال و134462/42-96/7/1 به مبلغ پانزده میلیون ریال هرچهار فقره عهده بانک ملت شعبه بلوار پیروزی مشهد اصل 
خواسته 2-مبلغ 1/847/500 ریال بابت هزینه دادرسی ودرج آگهی روزنامه 3-خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک های الی یوم الوصول 
طبق شاخص تورم بانک مرکزی درحق محکوم له ونیم عشردولتی درحق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي 
احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عملیات 

اجرائي ابالغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مسئول دفتر شعبه22 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/193آگهي ابالغ اجرائیه
آقاي یوسف دالل سیار قدیم پیرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آقاي حسین مطلق بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ مي شود که پرونده کالسه  
منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبني بر پرداخت مبلغ 422573400 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 1394/11/25 لغایت روز پرداخت براساس شاخص بانک مرکزی  گردیده است لذا مراتب وفق مواد 
9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد 

شد پس از این براي عملیات اجرائي ابالغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مدیردفتر شعبه 15دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد)53 حقوقی سابق(

511/194آگهي  ابالغ اجرائیه
خانم مریم غنی مشهدی پیرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي بانک سینا بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ مي شود که پرونده کالسه 960736 
منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما بخواسته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال بابت اصل خواسته )با این توضیح که تا تاریخ 
1397/1/8 خسارت تاخیرتادیه محاسبه ومجموعا84/730/151 ریال بابت خسارت تاخیر تا تاریخ 1397/1/08 محاسبه شده ومبلغ 73/500/000 ریال 
از محل سپرده خوانده وصول می گردد و نسبت به تاریخ 1397/1/09 به بعد تا یوم الوصول خسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص ماهیانه بانک مرکزی 
محاسبه خواهدشد( ومبلغ36/112/000 ریال بابت خسارات دادرسی درحق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی درحق دولت محکوم گردیده است لذا 
مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده 

خواهد شد پس از این براي عملیات اجرائي ابالغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مدیردفتر شعبه 20دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد)47 حقوقی سابق(

511/195آگهي ابالغ اجرائیه
آقایان هادی شرفی،مهدی بلوچی وخانم اعظم نعمتی پیرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي موسسه منحله میزان بطرفیت شما بدینوسیله 
ابالغ مي شود که پرونده کالسه910159 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مطالبه وجه متضامانا به پرداخت مبلغ 480/000/000 ریال بابت اصل 
خواس�ته یک فقره تس�هیالت بش�ماره قرارداد 89058 مورخ 1388/08/16 وخسارت ناشی ازتاخیرتادیه برمبنای سالیانه     33 درصد وفق 
قرارداد فی مابین ازتاریخ سررسید تایوم االوصول ومبلغ 22/365/000 ریال بابت خسارات دادرسی ازبابت تسبیب درحق محکوم له وپرداخت 
نیم عشردولتی درحق دولت محکوم گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج 
مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عملیات اجرائي ابالغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد 

شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مدیردفتر شعبه 20دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد)47 حقوقی سابق(

511/196آگهي
آقاي علی باروح پیرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آقاي مهدی سرگران بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ مي شود که پرونده کالسه970068 
منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبني براسترداد یک عدد سکه تمام بهارآزادی وپرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 
4/799/500 ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ 5/064/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل وهزینه انتشار آگهی درروزنامه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
تقدیم دادخواست مورخ 97/02/05 تایوم االداء که برمبنای تغییرشاخص نرخ تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهد 
شد درحق محکوم له وهزینه نیم عشردولتی درحق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت 
در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عملیات اجرائي ابالغ یا اخطار 

دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مسئول دفتر شعبه188 شورای حل اختالف مجتمع شماره4 مشهد

511/197آگهي ابالغ اجرائیه
آقاي مهدی والهه وسعید ومحمدعلی وآمنه ویونس وسمیه ومجتبی شهرت همگی مظفرزاده وزهرا نبی زاده پیرو آگهي هاي قبلي در خصوص 
دعوي آقاي احمد رستگار مقدم بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ مي شود که پرونده کالسه 940431-12 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبني 
براخذ صورت مجلس تفکیکی واخذ پایانکار یک واحدآپارتمان به پالک ثبتی 176 اصلی بخش ده مشهد وپرداخت خسارت عدم انجام تعهد 
به مبلغ روزانه سی هزارتومان ازتاریخ 91/12/23 تا94/05/28 وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 94/05/28 تازمان اجرای حکم براساس شاخص 
بانک مرکزی ایران وتنظیم سند رسمی آپارتمان مذکور بنام خواهان وپرداخت مبلغ 8/894/770 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ یک میلیون 
وده هزارتومان بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی  گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي 
احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عملیات 

اجرائي ابالغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مدیردفتر شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/198آگهی
پیرو آگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به آقای سعید کریمی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 318 
درپرونده کالسه9609987514800082 وشماره بایگانی970084 به موجب دادنامه ش�ماره9709977514800444 مورخ 1397/04/21 صادره 
ازشعبه 318 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 64/800/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/840/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 
162/000 ریال بابت تعرفه خدمات ومبلغ 1/840/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 162/000 ریال بابت تعرفه خدمات و مبلغ چهل و پنج هزار 
تومان بابت هزینه درج آگهی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست مورخه 97/2/8 تایوم االداء برمبنای نرخ تورم محاسبه درحق 
محکوم له و پرداخت نیم عشردولتی باتوجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از 
محکوم له ، یا ابالغ وقاعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 آ.د.م  وماده 9 قانون اجرای احکام 
مدنی در یکی ازجراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت 

واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 318 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/199آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمد ناظری که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد صادره ازشعبه 302 در 
پرونده شماره970293 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 1397025001995117 وشماره دادنامه مربوطه 9709977513200660 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 9/450/000 ریال بابت خسارت و افت وارده مبلغ 1/530/000 ریال هزینه کارشناسی ومبلغ 1/114/000 
ریال هزینه دادرسی درمرحله تامین دلیل ومبلغ 635/170 ریال هزینه دادرسی درحق محکوم له سمیرا فرج پور وپرداخت نیم عشردولتی در 
حق دولت شده اید.ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
دفترشعبه302 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/200آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به آقای حسین تشدیدی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 
318 درپرونده کالس�ه960998751480001009 وشماره بایگانی961012 به موجب دادنامه ش�ماره9709977514800140 مورخ 1397/02/22 
صادره ازشعبه 318 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 53/800/000 ریال بابت یک فقره چک بانک سپه به شماره 897089 مورخه 
94/05/23 به مبلغ 53/800/000 ریال ومبلغ دویست وسی ونه هزار وپانصدتومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ گواهی 
عدم پرداخت مورخه 1396/4/31 تایوم االداء برمبنای نرخ تورم محاسبه ودرحق محکوم له پرداخت نماید به انضمام مبلغ پانزده هزارتومان 
یک نوبت هزینه درج آگهی ومبلغ هفت هزارتومان ابطال تمبر برابر با اصل اوراق مستند دعوی به انضمام نیم عشردولتی درحق دولت بدیهی 
است باتوجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا ابالغ وقاعی اجرائیه به 
محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 آ.د.م  وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
درج می گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 318 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/201ابالغ اجرائیه
پیرو اگهی های قبلی بدینوسیله به اسالم پرهیزگار که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه درپرونده کالسه 970253 
به موجب دادنامه ش�ماره 9709977513200591 مورخ 97/5/06 صادره ازشعبه 302 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت وجه سفته به شماره 163505 ومبلغ 18/000/000 ریال بابت یک فقره  فاکتور وپرداخت مبلغ 598/000 ریال هزینه دادرسی وپرداخت 
خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 1397/03/19 تا یوم االداء درحق محکوم له و پرداخت نیم عشردولتی درحق دولتی درحق دولت 
با توجه به غیابی بودن حکم لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 وماده 9اجرای احکام مدنی دریکی ازجراید کثیراالنتشاردرج 
می گردد تاظرف10روز پس از انتشارآگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه به وصول هزینه اجرایی اقدام خواهدکرد.
شعبه 302شورای حل اختالف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/202آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه سیدکمال سجادی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد صادره ازشعبه302 
درپرونده شماره 970589 محکوم به بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9709977513200933 محکوم علیه 
محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت مبل�غ 1/400/000 ریال هزینه دادرس�ی 450/000 ریال هزینه 
انتشارآگهی درحق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی  درحق دولت شده اید.ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 

مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
دفتر شعبه302 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

آگهی511/203
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه هانی محسنی مقدم که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
ش�ماره9709977507200860  صادره ازش�عبه192 درپرونده ش�ماره 970302 محکوم به پرداخت مبلغ 25/600/000ریال بابت اجور معوقه ومبلغ 
4/936/000 ریال بابت قبوض مصرفی ومبلغ 1/248/000 ریال بابت هزینه دادخواس�ت تخلیه ومبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی ومبلغ 
107/300 ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له احمدعلی رضائی ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 

به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه192 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه511/204
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیهم محمدرضا –محمدتقی-حمیدرضا-فاطمه همگی بیات که مجهول المکان می 
باش�د ابالغ می گرددچون وفق دادنامه شماره 9609977575700158  صادره ازشعبه 7دادگاه حقوقی مشهد درپرونده شماره7-920240  
محکوم علیهم ملزمند به انتقال وتنظیم سندرسمی منافع عرصه واعیان سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب منزل مسکونی پالک ثبتی 
390 فرعی مجزی شده از 120فرعی از12اصلی بخش 9مشهد به نام محکوم لهما ومحکومیت محکوم علیهم به غیر ازآستان قدس رضوی به 
پرداخت مبلغ 1/900/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی ومبلغ 4/600/000 ریال بعنوان حق الوکاله وکیل درحق محکوم لهما و2-پرداخت حق 
االجرا)نیم عشر( درحق دولت شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت 

دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیردفترشعبه7دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/205آگهی ابالغ وقت دادرسی وضمائم به خوانده
کالسه پرونده :14/971034 وقت رسیدگی :1397/11/23 ساعت 8صبح  خواهان:آقای مسعود ساغریدوز فرزند مرتضی  خوانده :خانم مرضیه 
فرهادی فرزند علی اصغر  خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو بدینوسیله اعالم می گردد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده که به شماره 971034-14 ثبت ووقت رسیدگی فوق 
تعیین گردیده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده مرضیه فرهادی فرزندعلی اصغر وبه درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند چنانچه بعد ابالغی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد) 57 حقوقی سابق(

511/206آگهی ابالغ وقت دادرسی وضمائم به خوانده
کالسه پرونده :14/971012 وقت رسیدگی :1397/11/21 ساعت10صبح  خواهان:آقای محمد فقدانی تلگرد فرزند اسماعیل  خواندگان :1-اعظم 
نظری فرزند مصطفی2- مرضیه خواجه وندی فرزند غالمرضا 3-علی اصغر رضایی فرزند محمدتقی 4و5- زهره وزهرا هردو)رضایی( فرزندان 
قنبر خواسته: بدینوسیله اعالم می گردد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه 
عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده که به شماره 971012-14 ثبت ووقت رسیدگی فوق تعیین گردیده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن 
خواندگان فوق الذکر وبه درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعد ابالغی الزم شود فقط یک نوبت منتشر 

ومدت آن ده روز خواهدبود.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد) 57 حقوقی سابق(

511/207آگهی ابالغ وقت دادرسی وضمائم به خوانده
کالسه پرونده :14/971061 وقت رسیدگی :1397/11/21 ساعت 9صبح  خواهان:آقای عباس نجارزاده طرقبه فرزندعلی با وکالت مریم زاهدی  
خواندگان :1-امین نوری فرزند یحیی2-صمد کوچکی خواسته: اثبات ابراء دین بدینوسیله اعالم می گردد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه 
های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده که به شماره 971061-14 ثبت ووقت 
رسیدگی فوق تعیین گردیده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده صمد کوچکی وبه درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم 

رساند چنانچه بعد ابالغی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد) 57 حقوقی سابق(

511/208آگهی ابالغ وقت دادرسی وضمائم به خوانده
کالس�ه پرونده :14/971005 وقت رسیدگی :1397/11/21 ساعت 11صبح  خواهان:آقای ابوالفضل یدی فرزند عبداله  خوانده :منصور شکری  
خواسته: الزام به تنظیم سندرسمی ملک بدینوسیله اعالم می گردد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده که به شماره 971005-14 ثبت و وقت رسیدگی فوق تعیین گردیده است. 
لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده منصوره شکری وبه درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعد ابالغی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد) 57 حقوقی سابق(

511/209آگهی ابالغ وقت دادرسی وضمائم به خوانده
کالسه پرونده :14/970987 وقت رسیدگی :1397/11/21 ساعت 12  خواهان:آقای مهدی مفرد فرزند محمدرضا باوکالت محمد ابراهیم گریان 
فرزند محمدقلی خوانده :جوادصادقی نژاد فرزند محمد  خواسته: مطالبه وجه سفته بدینوسیله اعالم می گردد خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده که به شماره 970987-14 ثبت 
ووقت رسیدگی فوق تعیین گردیده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده جواد صادقی نژاد وبه درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند چنانچه بعد ابالغی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد) 57 حقوقی سابق(

511/210آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان:آقای مجتبی بذرافشان دادخواستی به طرفیت خواندگان شرکت زرین زر طوس وعلی لقمانیان بخواسته الزام به تنظیم سند تقدیم 
شوراهای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 302 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد واقع دربلوار 
کوثر کوثر15 وبشماره پرونده 970994 ثبت ووقت رسیدگی مورخه1397/11/06 ساعت 8 صبح تعیین که حسبت دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
متصدی امور دفتر دادگاه شعبه 302 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد
511/211آگهی ابالغ وقت دادرسی وضمائم به آقایان وخانم عسل جالیر فرزند محمدمهدی محمد 

جهاندیده وغالمرضا ایراندوست
خواهان:آق�ای عطاء اله جالیر وغیره دادخواس�تی به طرفیت خوانده ها آقایان وخانم عس�ل جالی�ر فرزند محمدمهدی –محمدجهاندیده 
وغالمرضا ایراندوست به خواسته اعتراض عملیات اجرایی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 970871 شعبه 33 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 9 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس ازانتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه 

ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

511/212آگهی ابالغ وقت دادرسی وضمائم به خانم زهرا بهرامی یزدی
خواهان:آقای خس�رو جاللی دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم زهرا بهرامی یزدی به خواسته تنظیم سند خودرو مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709987578500438 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت 
ووقت رس�یدگی مورخ 1397/12/06 ساعت8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازانتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
شعبه35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

511/213آگهی ابالغ وقت دادرسی وضمائم به آقای مجید سعیدی فرزند محمد
خواهان:آقای جمشید محمدیان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجید سعیدی به خواسته اعسار مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده کالسه 9709987578500668 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/30 س�اعت8/30 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس ازانتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود ، نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.
شعبه35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

511/214آگهی ابالغ وقت دادرسی وضمائم به خانم حجیه خانم شریف فرزند محمد
خواهان:سازمان پارکهای فضای سبز شهرداری مشهد دادخواستی به طرفیت خوانده خانم حجیه خانم شریف به خواسته مطالبه وجه چک 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709987575700627 شعبه7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرس�تان مش�هد ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 1397/11/21 ساعت12 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده ظرف یک ماه پس ازانتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

نماید ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
شعبه7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

511/215آگهی
خواهان:آقای محمدعلی بیسجردی فرزند عزیزاله دادخواستی به طرفیت خواندگان 1-عباس رزازی بروجنی 2-سیدمحسن نوری 3-علی 
رضا احمدی 4-عباس ش�یرخدای کاش�انی و... به خواس�ته اعالم بطالن معامله مطرح که به این ش�عبه ارجاع  نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد واقع دراستان خراسان رضوی شهرستان مشهد-ابتدای بلوار 
شهیدمدرس ارجاع وبه کالسه 9709987578800060 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن برای تاریخ 1397/11/10و ساعت11صبح تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامور 
مدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی می شود تا خوانده پس ازنشراگهی واطالع از مفادآن به دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

511/216آگهی وقت رسیدگی
پرونده کالسه:37/970907  خواهان: احمد منسوبی نسب فرزند ابراهیم خوانده زری خامسی فرزندعلی اکبر خواسته: الزام به تنظیم سند 
خودرو وقت رس�یدگی 1397/11/07 س�اعت 12ظهر محل حضور ش�عبه37 دادگاه حقوقی مشهد علت دعوت وحضور خوانده رسیدگی به 
خواسته خواهان ، خوانده می تواند از تاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

ودر غیراینصورت دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد.
 شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/217آگهی وقت رسیدگی
پرونده کالسه:37/970993  خواهان: حبیب فدائی بزجان خوانده:نجمه دهانی کنگی فرزند چهارشنبه خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو 
وقت رس�یدگی 1397/11/08 س�اعت 12ظهر محل حضور شعبه37 دادگاه حقوقی مشهد علت دعوت وحضور خوانده رسیدگی به خواسته 
خواهان ، خوانده می تواند از تاریخ نش�رآگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه ونس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودر 

غیراینصورت دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد.
شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/218آگهی
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به خواندگان:1-موس�ی جاهدی فرزند عزیز اله 2-فاطمه عباس�ی فرزند حسین3-بتول حامد ادیب پور 
فرزن�د جواد 4-صدیقه حامد ادیب پور فرزند جواد 5-خدیجه حامد ادیب پور فرزند جواد 6-حس�ن حام�د ادیب پور فرزند جواد 7-فرح 
حامد ادیب پور فرزند جواد 8-فرشته حامد ادیب پور فرزند جواد 9-حمید حامد ادیب پور فرزند جواد10-علی حامد ادیب پور فرزند جواد 
فعال مجهول المکان ابالغ می شود درمورد دادخواست خواهان: خانم ایران شیردل نیت علیه شما درکالسه پرونده 9709987578800112 
بموجب حکم ش�ماره 9709977578800300 منجر به صدور حکم به اثبات وقوع عقد بیع بین خواهان وخوانده ردیف اول نس�بت به ملک 
مذکور درمورخه1385/4/7 خواندگان  ردیف دوم الی آخر را به عنوان ورثه مرحوم ادیب پور به تنظیم س�ند رس�می مش�اعی درخصوص 
ملک)ش�امل صد س�هم مشاع از بیست وشش هزار وبیست وهش�ت سهم ازیک قطعه زمین مزروعی به مس�احت کل بیست وشش هزار 
وهشت مترمربع پالک چهل وشش هزار وسیصد ونود فرعی از شانزده فرعی از 175 اصلی بخش 10مشهد(موصوف به نام خواهان محکوم می 
نماید. مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف 20روز دیگر قابل 

تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

51/219آگهی ابالغ وقت دادرسی وضمائم به خانم اعظم پور حیدری فرزند محمدابراهیم
خواهان: مصیب شاد دادخواستی به طرفیت خواندگان اعظم پور حیدری –قاسم گل محمدی به خواسته استرداد سند)غیرمالی( مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه9709987578401083  شعبه34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مش�هد ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 1397/11/06 ساعت8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک 
ماه پس ازانتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر 

باال جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
شعبه34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

511/220آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان:بانک ملی ایران دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم زهرا زبردس�ت فرزندمحمد به خواس�ته مطالبه وجه چک ومطالبه خسارت 
دادرس�ی ومطالبه خس�ارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)47حقوقی سابق( واقع دراستان خراسان رضوی –شهرستان مشهد-ابتدای بلوار مدرس ارجاع 
وبه کالسه 970864 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/09 ساعت8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامور مدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم را دریافت و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد)47حقوقی سابق(

511/221آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه ها آقای اصغر ضربی و رضا تقدیس�ی که مجهول المکان می باشد ابالغ می 
گرددچون وفق دادنامه شماره 9709977515100527  صادره ازشعبه 321 درپرونده شماره970208 محکوم به پرداخت مبلغ 165/594/500 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 3/372/931ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له 
اتحادیه تعاونی روس�تایی ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید 

درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
شعبه321 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/222آگهی
بدینویس�له به آقای حسن جمش�یدی بروجنی فرزندعلی اکبر فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای مرتضی عقالنی دادخواستی به 
خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت شمابه شعبه 22 شورای حل اختالف مشهد ارائه وبه کالس�ه 970940-22 ثبت وبرای مورخه 1397/11/24 
ساعت8/30 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 22شهرستان مشهد مستقر درمجتمع شماره چهار به نشانی بلوار کوثر- 
کوثر 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضرشوید. 

درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 22شورای حل اختالف مجتمع چهار شهرستان مشهد

511/223آگهی
خواهان محمدعلی محمودی دادخواستی به طرفیت خوانده رامین بنازاده راوندی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورا حل اختالف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 183 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد واقع دربلوار کوثر-کوثر15 ارجاع 
وبه کالس�ه 970975-183 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن1397/11/10 ساعت 9تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه 183شورای حل اختالف مجتمع شماره 4شهرستان مشهد

511/224آگهی
بدینوس�یله به خانم ریحانه صنعت گر مقدم گل فرزند علی فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود که آقای امید عابدزاده بامی دادخواستی به 
خواس�ته مطالبه خس�ارت به طرفیت شمابه شعبه 190شورای حل اختالف مشهد ارائه وبه کالس�ه 970621 ثبت وبرای مورخه 1397/11/16 
ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار درج می گردد.شما می 
توانید قبل ازرسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 190 شهرستان مشهد مستقردر مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد بلوار 
کوثر کوثر 15مراجعه وبا ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید 

درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
شعبه 190 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/225آگهی
بدینوس�یله به خانم ریحانه صنعت گر مقدم گل فرزندعلی فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود که آقای امید عابدزاده بامی دادخواستی به 
خواس�ته مطالبه خس�ارت به طرفیت شمابه شعبه 190شورای حل اختالف مشهد ارائه وبه کالس�ه 970620 ثبت وبرای مورخه 1397/11/16 
ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار درج می گردد.شما می 
توانید قبل ازرسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 190 شهرستان مشهد مستقردر مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد بلوار 
کوثر کوثر 15مراجعه وبا ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید 

درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
شعبه 190 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد
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آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کالس�ه پرونده: 16/97ش/376  وقت رس�یدگی: دوشنبه 97/11/15 ساعت 9 صبح خواهان: طاهره 
صادق منش خوانده:علي مینا پور خواسته: مطالبه وجه خواهان طاهره صادق منش فرزند شیر ولي 
دادخواس�تی بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رس�یدگی به حوزه  16 شورای حل اختالف 
بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 97/11/15 روز دوش�نبه ساعت 9 تعیین شده 
و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطالع و ش�رکت در جلس�ه 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.  
            1939  دبیر حوزه  16 شورای حل اختالف قرچک

نشر آگهي تجدید نظرخواهي
در خصوص پرونده کالس�ه 368/2/97 به ش�ماره دادنامه 553-97/7/28 که منتهي به صدور راي 
حکم به بي حقي خواهان آقای محمد شاه مرادي پس از انتشار روزنامه ظرف ده روز جهت دریافت 
نس�خه ثاني دادخواس�ت و ضمائم و مدارك تجدید نظر خواهي و ارائه  الیحه  دفاعي از ش�عبه دوم 

شوراي حل اختالف قرچک حاضر شوید ./
        1943   شعبه دوم شوراي حل اختالف قرچک

دادنامه
 پرون�ده کالس�ه 9709981788400146بایگانی970224ش�عبه 8دادگاه عموم�ی حقوق�ی شهرس�تان گنب�د کاووس تصمیم نهایی ش�ماره 
9709971788400294خواهان عید محمد س�اعی ف عراز دوردی بنش�انی استان گلستان شهرستان گنبد کاووس روستای ارمی آباد خیابان 
معمی هالکو کوچه عدالت پالك11خوانده سیفعلی نازی فرزند عزیزاله به نشانی خواسته ها1-مطالبه خسارت دادرسی2-مطالبه وجه بابت...)رای 
دادگاه(دراین پرونده عید محمد ساعی دعوایی بطرفیت سیفعلی نازی بخواسته مطالبه وجه بمبلغ243/140/000ریال بعالوه خسارت دادرسی مطرح 
نموده است با این توضیح که خواهان ضمن حضور درجلسه رسیدگی بیان میدارد که بنده درمورخ 97/3/23-اقدام بفروش31راس گوسفند به 
خوانده بمبلغ27/314/000تومان نمودم ونامبرده تنها 3میلیون تومان آنرا به بنده داد واقدام جهت دادن الباقی آن نکرد ولذا مبلغ24/314/000تومان 
ازخوانده طلبکارهستم خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نمود که باتعیین وقت رسیدگی شهود تعرفه شده پس ازاتیان 
سوگند درراستای ادعای مطروحه شهادت دادند از طرفی خوانده با ابالغ وقت دادرسی ازطریق انتشارآگهی درشعبه حاضرنگردیده ونسبت به 
رد ادعای خواهان دفاعی بعمل نیاورده اس�ت لذا نظربمراتب فوق واینکه خوانده دلیلی جهت پرداخت دین خود به ش�عبه ارائه ننمودند دادگاه 
دعوی خواهان راوارد تش�خیص داده ومس�تندا به مواد198و230و515و519قانون آئین دادرس�ی مدن�ی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت 
مبلغ243/140/000ریال وهزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعالم مینماید رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین 

شعبه وظرف20روزپس ازمضی مدت واخواهی تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان گلستان میباشد.
469-دادرس شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبد کاووس-علیزاده اردبیلی 

احضار متهم
  درخصوص ش�کایت بش�ماره بایگانی 970623/ خانم زهرا تاش�ی علیه متهم محسن ش�اهوار وقی فراهانی فرزند مسیب به اتهام دائر بر 
کالهبرداری باتوجه به علت حضور مندرج دراین ابالغیه بشما ابالغ میگردد ظرف مهلت مقرر )10روز( اقدام درغیراینصورت مطابق مقررات 

اتخاذ تصمیم خواهد شد.نتیجه عدم حضور است.
569-منشی شعبه 2بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان علی آباد کتول-حسن نیا حصاری

آگهی احضارمتهم وابالغ وقت دادرسی
 نظربه اینکه آقای احمد دین محمد فیوج به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع درپرونده کالسه 970804/این دادیاری مورد تعقیب است 
وابالغ احضاریه بدلیل مشخص نبودن محل اقامت ایشان ممکن نبوده به این وسیله دراجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی درشعبه 4دادیاری دادسرای عمومی وانقالب گنبد کاووس واقع درخیابان امام خمینی جنوبی 
جنب فرمانداری برای دفاع ازاتهام خویش حاضرش�وند بدیهی اس�ت متهم حق همراهی 1وکیل دادگس�تری را دارد درصورت عدم حضور 

درمهلت مقرر به موضوع رسیدگی واظهار عقیده خواهد شد.
665-دادیار شعبه 4دادسرای عمومی وانقالب گنبد کاووس-فیروزجایی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده970695/شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس بدینوسیله به آقای رضا دوگلی مجهول المکان اخطار میگردد 
خواهان محمد قزلس�فلو دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه بابت...به شورای حل اختالف 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 میباش�د لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا 
خوانده دردفترشعبه 7شورای حل اختالف گنبد کاووس حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی 
که به روزشنبه تاریخ 1397/11/06ساعت9 صبح تعیین شده است جهت استماع گواهی گواهان چنانچه شهود معارضی دارید بهمراه کارت 

شناسایی درشعبه حاضرشوید شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
664- شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای داریوش اش�تری ماهینی دارای ش�ماره شناسنامه3109بش�رح دادخواست بکالس�ه 2/970808ش ازاین ش�ورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان جمشید اشتری ماهینی به شناسنامه708 در تاریخ 97/1/16 دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-داریوش اشتری ماهینی ف جمشید ت ت1343/6/18تهران پسرمتوفی2-سودابه 
اشتری ماهینی ف جمش�ید ت ت1345/4/9 تهران دخترمتوفی3-صغری جوادیه ف علی ت ت12/5/ 1324تهران همسرمتوفی4-کورش 
اشتری ماهینی ف جمشید ت ت1350/6/15تهران پسرمتوفی 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.
663-شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس

آگهی 
 بدینوسیله وفق ماده344قانون آئین دادرسی درامورکیفری جدید بدینوسیله مجتبی لگزایی که فعال مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد 
جهت رسیدگی به اتهام تعرض برای بانوان باانجام حرکات خالف شئون دراماکن عمومی- جرح عمدی ازحیث جنبه خصوصی وقدرت نمایی 
باچاقو درپرونده ش�ماره101/961491 گنبد حسب شکایت خانم رقیه غفاری فرد مقتضی است درروز 1397/11/13ساعت8/30دراین شعبه 
مستقر دردادگاه انقالب گنبد حضور یابند ومستندات ودالیل خود را ارائه دهند وعند اللزوم آخرین دفاع اخذ خواهد شد درغیراینصورت 

دادگاه بصورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
662 -مدیردفترشعبه101ك 2شهرستان گنبد کاووس-حامدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به فاطمه زهرا وحسن حمیدی منفرد
  خواهان محسن سفیدگران دادخواستی بطرفیت خواندگان فاطمه زهرا وحسن حمیدی منفرد فرزند حسن به خواسته تسلیم مبیع)تحویل 
موردمعامله(مالی منقول مطرح که به این شعبه ارجاع بایگانی970563وبش�ماره پرونده کالسه 9709981720900545/شعبه9شورای حل 
اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/11/06ساعت10تعیین 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.
666-مسئول دفترشعبه9شو رای حل اختالف شهرستان گرگان-فالح

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   خواهان بانک س�په دادخواس�تی بطرفیت مه�ری میرزازاد فرزند علیرضا-محمد پاک�دل فرزند برات اله به خواس�ته مطالبه وجه بابت...

مطالبه خس�ارت دادرس�ی-مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه به دادگس�تری گرگان تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن 
بکالس�ه11/970745)بایگانی( ش�عبه11دادگاه عمومی حقوقی گرگان وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت 
طرفین نظربه اینکه خواندگان مهری میرزازاد فرزند علیرضا-محمدپاکدل فرزند برات اله مجهول المکان میباشد  لذا مستندا به ماده73قانون 
آئین دادرس�ی مدن�ی مراتب دریکنوبت در یکی ازروزنامه های کثیراالنتش�اردرج میگ�ردد تا خواندگان مهری می�رزازاد فرزند علیرضا-

محمدپاکدل فرزند برات اله دردفتر ش�عبه11حقوقی گرگان حاضر ونس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه 
دادرس�ی که به روز چهارشنبه تاریخ97/11/10س�اعت12تعیین شده است جهت رسیدگی شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد 

فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهدبود.
675-دفترشعبه11دادگاه حقوقی شهرستان گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به حسین اکاتی
   خواهان صالح دانش راد دادخواس�تی بطرفیت خوانده حس�ین اکاتی فرزند عباس�علی و...به خواسته اثبات بیع-انتقال سند مطرح که به 
این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه9709981720900621بایگانی970642/شعبه9شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان 
گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/11/06ساعت9تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس 
ازتاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
677-مسئول دفترشعبه9 شو رای حل اختالف گرگان-فالح

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوش�ت حصروراثت آزیتا س�هیال کاشفی فرزند جالل بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالسه9709981720900626بایگا
نی970647/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان جالل کاشفی فرزند آقامهدی دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-آزیتا)سهیال(کاش�فی ف ج�الل کدملی2120215741فرزند 
متوفی2-علیرضا کاشفی ف جالل کد ملی 2121392874فرزند متوفی3-فروغ)فریبا(کاشفی ق جالل کدملی2121358595فرزند 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.
678-مسئول دفترشعبه9شورای حل اختالف گرگان-فالح

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به حسین دامغانی وحسین عبادی
   خواهان ثمین ش�رفیان اردکانی با وکالت س�یدمجتبی نصری دادخواس�تی بطرفیت خواندگان مهدی اکبری فرزند قلی-حس�ین دامغانی 
فرزند محمد حسین-حسین عبادی بانک مسکن شعبه پارك شهر گرگان به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی ملک مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبش�ماره پرونده کالسه9709980056500074وش�ماره بایگانی 970084/ش�عبه6دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت و وقت رس�یدگی 
مورخ1397/11/07ساعت12/15تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان 
فوق الذکرو درخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر 

دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
673-منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

ابالغ وقت رسیدگی
   خواهانبانک س�په دادخواس�تی بطرفیت خوانده زهرا عابدیان فرزند حس�ین بخواس�ته مطالبه وجه و خس�ارت تاخیرتادیه وخس�ارت 
دادرس�ی مط�رح که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرون�ده کالسه970591/ش�عبه3دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت ووقت رس�یدگی 
مورخ1397/11/10ساعت13تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.  
669-منشی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی گرگان-نظریان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
   خواهان/ش�اکی ش�رکت نس�اجی فردوس دادخواس�تی به طرفی�ت خوانده/متهم مصی�ب نظری-محمدکاظمی-ش�رکت پیمان بافت 
سعادت-حس�ین کاظمی-حس�ین صب�وری بخواس�ته/اتهام س�ایردعاوی غیرمال�ی مط�رح که به این ش�عبه ارج�اع وبش�ماره پرونده 
کالسه9509980056100483 بایگانی950361/شعبه2 دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/13ساعت11تعیین 
که حس�ب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
672-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
   خواهان/شاکی بانک ملت مع الواسطه ازطرف محمود احمدی علی آباد)مدیریت استان گلستان( دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم امیر 
جعفری-فیروزه وطنی-حسین عابدی-عبدالمجید باباکردی بخواسته/اتهام مطالبه وجه بابت ...تامین خواسته-مطالبه خسارت تاخیر تادیه-

مطالبه خسارت-مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه9709980056100561 بایگانی970619/شعبه2 
دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/16ساعت8/30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون 
آئین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد 
تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
671-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی احضار متهم وابالغ وقت دادرسی
  دراجرای ماده 344قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقالب بدینوسیله به متهم ایمان اسدی آبرون به اتهام خیانت درامانت 
دو دستگاه پلی استیشن موضوع شکایت شهریاررضایی ورضا عبداله زاده که بلحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن نگردیده 
است ابالغ میشود تا درس�اعت10صبح مورخ1397/11/06جهت رسیدگی ومواجهه حضوری درشعبه102دادگاه کیفری2 گرگان حاضر شده 

وازاتهام منتسبه درپرونده752 /97 /102کیفری2-این شعبه ازخود دفاع نمایند.
670-منشی شعبه 102دادگاه کیفری 2 گرگان-سوخت سرایی

دادنامه
نهای�ی  تصمی�م  کالل�ه  شهرس�تان  حقوق�ی  عموم�ی  3دادگاه  پرونده9709981778500310بایگانی970327ش�عبه  کالس�ه     
شماره9709971778500818خواهان تاج بیکه گلی ف مشهدقلی با وکالت مختار مرادی ف عبدالمحمد بنشانی کالله خیابان احمدی جنوبی 
طبقه3ساختمان سلیمانی دفترسبحان دردی مرادی خواندگان1-رحمان هاشمی ف یوسف بنشانی مجهول المکان2-علی بطیاری ف قربان 
بنشانی گلستان گرگان پارس مرداد مرکزی روبروی مدرسه حافظ پالك12 و3-کوروش سعدی ف سعید بنشانی استان گلستان شهرستان 
گالیکش روستای چقر بش قارداش خواسته ابطال معامله رای دادگاه درخصوص دادخواست تاج بیکه گلی با وکالت مختار مرادی بطرفیت 
1-علی بطیاری2-کوروش سعدی3-رحمان هاشمی بخواسته ابطال معامله مورخه1/12/89درخصوص 1دستگاه اتومبیل مزدا فیما بین خواهان 
باخوانده ردیف دوم مقوم به بیست میلیون ویکصدهزار تومان ب-اطال معامله مورخه5/10/1392فیمابین خواندگان ردیف اول ودوم بلحاظ 
فضولی مقوم به س�ه میلیون ویکصدهزار ریال بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داش�ته مطابق قرارداد مورخه13/12/1388یک دستگاه 
خودروی وانت مزدا 2000بشماره انتظامی295ج25-ایران69باثمن معلوم ازخوانده ردیف اول خریداری شده است واصالت مدرکیه درشعبات 
اول ودوم حقوقی کالله به اثبات رس�یده است درطی تماس تلفنی کوروش سعدی با پسر موکل ایشان پروانه)جاویدسعدی(جهت رفتن به 
علی آباد درمسیر آزادشهر به گرگان تصادف نموده وبلحاظ اینکه پسرموکل ایشان رانندگی نداشته نام کوروش سعدی بعنوان راننده قید 
ودراین بین بلحاظ ترخیص خودرو درمورخه1/12/89مبایعه نامه صوری بین موکل ایشان وخوانده ردیف دوم تنظیم میگردد درحالیکه هیچ 
پولی زدوبدل نمیگردد ومدتی پس ازترخیص وس�یله نقلیه خودرو درید پس�رموکل ایشان قرارمی گیرد بلحاظ تخلفات رانندگی خودرو به 
پارکینگ هدایت میگردد وبااطالع کوروش سعدی ازاین موضوع نسبت به ترخیص خودرو اقدام ومبادرت به فروش آن درمورخه5/10/92به 
علی بطیاری مینماید خواستار رسیدگی بشرح ستون خواسته میگردد دادگاه براین عقیده است صرف نظر ازدفاع بعمل آمده نظربه اینکه 
آدرس خوماندگان خارج از حوزه قضایی شهرستان کالله میباشد ازطرفی نیز مبایعه نامه ها نیزخارج ازشهرستان کالله تنظیم گردیده است 
وگواهان نیزبیان داشتند مبایعه نامه مورخه3/12/88درشهرستان گالیکش تنظیم گردیده است درواقع محل انعقاد بیع نیز خارج ازاین حوزه 
قضایی است وخوانده نیزطی الیحه ای مندرج درصفحه28پرونده نیزبدین موضوع اشاره نموده است ومطابق ماده11قانون آیین دادرسی مدنی 
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده درحوزه قضایی آن اقامت دارد ومطابق ماده13قانون مرقوم دعاوی راجع به اموال منقول که ازعقود 
وقراردادها ناشی شده است خواهان می تواند به دادگاه مراجعه کند که عقد یاقرارداد درآن حوزه واقع شده است لذا این مرجع خودراصالح به 
رسیدگی ندانسته به استناد مواد11و13و27قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نفی صالحیت ازخود قرارعدم صالحیت به شایستگی وصالحیت 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان گالیکش صادر واعالم میگردد قرارصادره قطعی است.
645قاضی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالله-دانشور

دادنامه
  پرونده کالسه9709981722100430بایگانی970434شعبه12ش�ورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم نهایی 
ش�ماره9709971722100826خواهان رضا مهاجر س�اوری ف محمدعلی باوکالت محمددنیکو ف قربانعلی بنش�انی گرگان خیابان ولیعصر 
عدالت9مجتمع قاس�می طبقه3واحد3ومحمدابراهیم کیائی ف حجت اهلل بنشانی خیابان س�ی متری نیرو هوایی کوچه دالوران پالك22و

احد7کدپس�تی1741613593خواندگان1-زهرامهقانی ف رستم2-س�یدجالل مهدوی ف احمد3-محراب شفقت همگی بنشانی مجهول 
المکان4-سیدحس�ن شیرنگی مرزنکالته ف سیدیحیی بنشانی گلس�تان گرگان نهارخوران عدالت81کوی مهرگان4مجتمع برادران کریم 
طبقه2منزل حاجی میر قاسمی5-حمید جمال لیوانی ف حسینعلی بنشانی گلستان گرگان خیابان امام خمینی)ره(آفتاب19جواهری لیاقی6-
عرفان سلطان آبادی ف حسن بنشانی گلستان گرگان انقالب 6سمت چپ درب5 خواسته اعتراض ثالث اصلی رای قاضی شورا درخصوص 
دعوی)اعتراض ثالث(1-محمددنیکو2-محمدابراهیم کیائی بوکالت ازرضا مهاجرس�اوری ف محمد علی بطرفیت1-سیدحس�ن ش�یرنگی 
مرزنکالته ف سیدیحیی2-سیدجالل مهدوی ف احمد3-محراب شفقت4-عرفان سلطان آبادی5-حمید جمال لیوانی ف حسینعلی6-زهرا 
مهقانی ف رستم نسبت به د ادنامه0884-95مورخ11/11/ 95 واصالحی0852-95مورخ95/10/27صادره ازاین شورا درپرونده950609والغاء 
د ادنامه های مذکور و محکومیت خوانده ردیف اول بپرداخت خس�ارات دادرس�ی وتاخیر اجرای حکم موضوع اعتراض بش�رح دادخواست 
ش�وراباتوجه به محتوای پرونده مالحظه نمود خواس�ته الزام به انتقال پالك وسند دردادخواست مطرح نشده است وبه این ترتیب خواسته 
مسموع وقابل اجابت نیست بلحاظ اینکه بافرض صحت ادعای خواهان درمورد بیع صدورحکم بنفع وی مالکیت دوگانه ایجادمیکند خواهان 
که حکم بنفع وی صادرش�ود بموجب رای دادگاه مالک رس�می است وشخصی که سند وپالك بنام وی است بموجب آن مالک رسمی است 
لذا دادخواست به اعتقاد این شورا بنحو صحیح مطرح نشده به استناد ماده2قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادرمیگردد این رای 

حضوری است وازتاریخ ابالغ ظرف 20روز درمحاکم حقوقی گرگان قابل درخواست تجدیدنظر است.
667-قاضی شعبه12شورای حل اختالف گرگان-قاسمی فر 

گواهی حصروراثت
آقای اکبر صفری شمس آباد بشماره شناسنامه 4818 فرزند سیاب  متولد1364 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1044/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان سیاب صفری شمس آباد فرزند 
آقا ویردی به شماره شناسنامه 870 درتاریخ 97/9/6 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- رحیمه شکری  
فرزند حسین ش.ش1149همسرمتوفی2- اصغرصفری شمس آباد فرزند سیاب ش.ش25310پسرمتوفی3- رسول صفری شمس آباد فرزند 
سیاب ش.ش751پسرمتوفی4- مهدی صفری شمس آباد فرزند سیاب ش.ش5560976571پسرمتوفی5- فاطمه صفری شمس آباد فرزند 
سیاب ش.ش47715دخترمتوفی6- اکرم صفری شمس آباد فرزند سیاب ش.ش5560350729دختر متوفی7- اکبرصفری شمس آباد فرزند 
سیاب ش.ش4818پسرمتوفی 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 نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد
.م الف 3403 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

 آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالسه پرونده: 794/209/97 وقت رسیدگی: به روز چهارشنبه تاریخ 97/10/5 ساعت 16/30 خواهان: ناصر نصرالهی خوانده: حسن رنجبر 
خواسته: فک پالك خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده ووقت 
رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه و بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضرشوید درصورت 
عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا"چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.م الف 3408 
مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختالف اسالمشهر

 آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: فرش�اد ش�هبازی کالس�ه پرونده: 738/202/97 وقت رسیدگی: به روز چهارش�نبه تاریخ 97/11/10 ساعت 16/00 خواهان: بابک 
جوانی خوانده: فرشاد شهبازی خواسته: مطالبه خسارت خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه 202 ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه و 
بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 
دراین ش�ورا حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا"چنانچه بعد 

ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3406 مدیردفترشعبه 202 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم 
خواهان خانم آرزو صادقی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای فاتح محمودی به خواس�ته مطالبه طلب  مطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
شماره پرونده کالس�ه 9709982885600815 شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهرثبت ووقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/03 س�اعت 11:00 تعیین که حس�ب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده73 آیین داد رسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضرگردد
. م الف 3407 منشی دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهر

برگ اجرائیه بکالسه پرونده  474/7/97
مشخصات محکوم له: مولود زهره وند بنشانی اسالمشهر قائمیه زمین های شهرداری 16متری دوم پ17 جنب بنگاه شکوری منزل سورانی 
مش�خصات محکوم علیه: زهرا آقا حکیم مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه ش�ماره 536 مورخ ش�ورای حل اختالف ش�عبه7 که 
وفق دادنامه ش�ماره شعبه دادگاه تجدیدنظراس�تان قطعیت حاصل کرده است حکم به محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی بابت اصل 
خواسته خودرو به شماره انتظامی 11- 911 م 85  و هزینه دادرسی به مبلغ 1295000 ریال درحق خواهان صادرگردید وهمچنین پرداخت نیم 
عش�ردولتی درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا 
گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد ودرصورتی که خود 
را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی ندارد صریحا«اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاء مهلت مذکورمعلوم شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال 
خود رامعرفی نکنید یا صورت خالف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از61روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عالوه برمواردباال که قسمتی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی وقانون 
آیین دادرس�ی مدنی مصوب 79/1/21وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10 آبان1377که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.م الف 3404 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر 

دادنامه
پرونده کالسه 9609982424300173 شعبه سه حقوقی دادگستری شهرستان ابهر تصمیم نهایی شماره 9709972424301288 خواهان: 
آقای خیراله مهاجری فرزند عبدالصمد، با وکالت آقای باقر خواجه حق وردی فرزند رحیم به نشانی قزوین- خیابان شهید بابایی- ساختمان 
البرز- طبقه دوم- واحد 8 خوانده: آقای امیرعلی صالحی به نش�انی مجهول المکان خواس�ته: اعالم بطالن معامله )رای دادگاه( در خصوص 
دادخواس�ت آقای خیراله مهاجری با وکالت آقای باقر خواجه حق وردی به طرفیت 1- آقای س�ید حس�ین طیب 2- آقای امیرعلی صالحی 
3- آقای خشایار امیرنژاد 4- خانم اعظم امیرنژاد 5- خانم فاطمه امیرنژاد 6- آقای اردوان امیرنژاد 7- آقای اشکان امیرنژاد 8- آقای سید 
محمود غفاری 12- خانم حمید غفاری با وکالت آقای خسرو قاسمی 10- خانم شمسی کالنتری 11- سیده زهره غفاری 12- خانم سیده مریم 
غفاری 13- خانم ژیال زمانی به خواسته تقاضای صدور رای به محکومیت خواندگان مبنی بر بطالن عقد بیع ناشی از معامالت فضولی نسبت به 
یک دوم، یک قطعه باغ میوه )گردو( به مساحت 41357 مترمربع به صورت مفروز الرعیه از 82750 مترمربع از 59 هکتار از پالك ثبتی 1511 
فرعی از 41 اصلی حوزه ثبتی بخش سه زنجان و همچنین مبایعه نامه مورخ 1392/5/7 فی مابین آقای سید حسین طیب ) خوانده ردیف اول 
( با خوانده ردیف دوم )آقای امیرعلی صالحی( و ایادیان ما بعد و اسناد مالکیت شماره های 15034 مورخ 92/7/2 و 15057 مورخ 92/6/26 
فی مابین مورث خواندگان ردیفهای 3 الی 7 با خوانده ردیف 8 )سید محمود غفاری( و ایادیان مابعد اسناد مالکیت شماره های 17803 مورخ 
93/12/27 و 17804 مورخ 93/12/17 فی مابین ردیف 8 الی 13 بلحاظ جعل و اس�تفاده از س�ند مجعول به ش�رح پرونده کالس�ه 930554 
شعبه 102 دادگاه محترم کیفری 2 ابهر طبق قانون ارزش معامالت روز با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و کلیه خسارات متعلقه مورد 
استدعاس�ت. به دادگاه تقدیم و مطرح نموده اس�ت با این شرح که وکیل خواهان جهت استحقاق موکل خود چنین بیان داشته است )آقای 
سید حسین طیب وفق مبایعه نامه 65/11/22 نیمی از قطعه باغ میوه از پالك ثبتی 41-1511 حوزه ثبتی هیدج به مساحت 41275 مترمربع 
را از مرحوم حسین امیرنژاد خریداری نموده است و حسب مبایعه نامه مورخ 92/4/16 به موکل )خواهان( واگذار نموده است. در ادامه مرحوم 
حسین امیرنژاد با تنظیم یک فقره مبایعه نامه جعلی به امضاء آقای سید حسین طیب آن را به صورت جعلی و با اعمال متقلبانه به شخصی 
صوری به نام امیر علی صالحی واگذار و سپس از طریق آقای امیرعلی صالحی به خود منتقل نموده است و در ادامه شش دانگ پالك مذکور 
را به نام آقای محمود غفاری ) خوانده ردیف 8 ( واگذار نموده است لذا از آنجا که حسب محتویات پرونده کالسه 930554 شعبه 102 جزایی 
مجعول بودن امضاء آقای سید حسین طیب در ذیل قولنامه منتسب به آقای امیرعلی صالحی محرز گشته بنابراین نقل و انتقاالت بعدی که 
عبارت از انتقال ملک توس�ط آقای صالحی به امیر نژاد و متعاقب آن انتقال از س�وی آقای حس�ین امیرنژاد به آقای محمود غفاری به جهت 
فضولی بودن باطل بوده لذا تقاضای ابطال معامالت مذکور و متعاقب آن ابطال اسناد رسمی انتقالی به نام آقای محمود غفاری به میزان سه 
دانگ را نموده است. آقای سید حسین طیب حسب الیحه تقدیمی بیان داشته که بنده ملکی به آقای امیرعلی صالحی انتقال نداده ام و امضاء 
ذیل قولنامه مذکور جعلی بوده و متعلق به بنده نبوده است و من صرفا سه دانگ ملک خود را به خواهان واگذار نموده ام خوانده دیگر حاضر 
در جلسه بنام اشکان امیرنژاد نیز در جلسه دادرسی دفاع موثری در مقابل ادعای خواهان به عمل نیاورده است خواندگان دیگر نیز در جلسه 
دادرسی حضور نیافته و نسبت به دعوا، ادله و وسایل اثباتی آن تکذیبی به عمل نیاورده اند. وکیل خوانده دیگر بنام حمید غفاری نیز علیرغم 
حضور در جلس�ه اول دادرس�ی الیحه ای تقدیم نموده که حسب آن به مبلغ تقویم شده هریک از خواسته ها و نیز عدم طرح دعوی اثبات 
مالکیت از سوی خواهان ایراد نموده است. همچنین نسبت به صلح نامه مورخ 92/5/9 و قولنامه سال 92 و تاریخ تحریر آنها و به امضاء شهود 
قولنامه در ذیل صلح نامه و قولنامه ادعای جعل نموده است که با عنایت به اینکه اوال باید ایراد مطروحه نسبت به اسناد و مدارك تقدیمی 
طرفین حسب ماده 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی باید حتی االمکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید که ایراد وارده خارج از جلسه 
اول دادرسی می باشد. ثانیا ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده، باید با ذکر دلیل اقامه گردد که وکیل خوانده صرفا ادعای جعل 
مطرح کرده بدون اینکه دلیلی در این خصوص ارائه نماید. ثانیا سابقا به ادعای خوانده در پرونده کالسه 930554 شعبه کیفری و پرونده کالسه 
641011 رسیدگی گردیده است. رابعا خوانده ردیف اول امضاء خود را در ذیل قولنامه مورخه 92/4/16 و صلح نامه سال 92 و قولنامه سال 1365 
قبول نموده است. لذا دادگاه ایرادات وکیل خوانده اخیر را وارد نمی داند و در ادامه دادگاه به مطالبه و مطالعه پرونده کالسه 930554 شعبه 102 
دادگاه جزایی ابهر اقدام و پرونده استنادی مورد مطالعه قرار گرفته که مفاد آن حکایت از مجعول بودن امضاء آقای سید حسین طیب در ذیل 
قولنامه منتسب به آقای امیر علی صالحی و عدم شناسایی چنین شخصی علی رغم استعالم از اداره ثبت احوال و نیز عدم شناسایی بنگاه 
محل تنظیم قولنامه و عدم وجود خارجی بنگاه قید شده در مبایعه نامه می باشد و قرار مجرمیت در خصوص مرحوم حسین امیرنژاد به اتهام 
فروش مال غیر صادر ولیکن به جهت فوت نامبرده در حین دادرسی قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده منجمله اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین به شرح صورتجلسه مورخ 95/3/18 و نیز 
مفاد پرونده کالسه 930554 شعبه 102 جزایی، فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ 92/4/16 مابین خواهان و خوانده ردیف اول و نیز مفاد قولنامه 
تنظیمی مورخ 65/11/22 مابین خوانده ردیف اول و مورث خواندگان ردیف دوم الی ششم خواسته خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد 247 
و 259 و 261 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعالم بطالن عقد بیع ناشی از معامالت فضولی نسبت به 
یک دوم، یک قطعه باغ میوه ) گردو ( به مساحت 41375 مترمربع به صورت مفروز الرعیه از 82750 مترمربع از 59 هکتار از پالك ثبتی 1511 
فرعی از 41 اصلی حوزه ثبتی بخش سه زنجان و همچنین مبایعه نامه مورخ 1392/4/16 فی مابین آقای سید حسین طیب )خوانده ردیف اول( 
با خوانده ردیف دوم )آقای امیرعلیصالحی( و ایادیان ما بعد و اسناد مالکیت شماره های 15034 مورخ 92/7/2 و 15057 مورخ 92/6/26 فی 
مابین مورث خواندگان ردیفهای 3 الی 7 با خوانده ردیف 8 )س�ید محمود غفاری( و ایادیان مابعد اس�ناد مالکیت شماره های 17803 مورخ 
93/12/27 و 17804 مورخ 93/12/17 فیمابین ردیف 8 الی 13 با احتساب هزینه دادرسیو حق الوکاله و کلیه خسارات متعلقه صادر و اعالم می 
دارد. رای صادره در خصوص خواندگان ردیف اول، سوم، نهم و دهم حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان زنجان می باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس 

از گذشت مدت مذکور ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان زنجام می باشد.
دادرس شعبه سوم محاکمه حقوقی دادگستری شهرستان ابهر- جواد اصانلو

مفقودی
برگ سبز سواری پژو 405 جی ال ایکس XU7 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1394 به شماره پالك 
 NAAM01CEXFR221648 124 و شماره شاسیK0704118 499ق79- ایران 65  و شماره موتور

مفقود و ا ز  درجه ا عتبار ساقط است. 
 10623

مفقودی
اصل سند کمپانی سواری هاچ  بک پژو 206TU3  مدل 1397 به رنگ سفید روغنی به شماره پالك 
  NAAP03EE6JJ557083 0034494   و شماره شاسیA182 493ط91 ایران 45   و ش�ماره موتور

مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
10627

مفقودی
شناس�نامه مشخصات برگ سبز و اصل سند کمپانی س�واری پژو پارس مدل 1388 به رنگ سفید 
روغنی به ش�ماره پالك 714ق77- ایران 45 و ش�ماره موتور 12488175487  و ش�ماره شاس�ی 

NAAN01CA1AE662754  مفقود  و از درجه اعتبار ساقط است. 
 10628

مفقودی
شناسنامه مشخصات پراید سواری تیپ صبا جی تی ایکس آی مدل 1388 به رنگ نقره ای متالیک 
 S1412288230130 به شماره پالك 211د87- ایران 45 و شماره موتور 2847304  و شماره شاسی

مفقود و  از درجه ا عتبار ساقط است. 
 10625

آگهی احضار متهم 
در خصوص پرونده کالس�ه 9709984525800268  حس�ب ش�کایت  آقای حسینعلی حسین زاده  کرگشه فرزند علی  به اتهام خیانت در 
امانت تحت تعقیب می باشد به و اسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی  کیفری  جهت دعوت به 
دادرسی  و تفهیم اتهام مراتب  در روزنامه آگهی  و نامبرده مکلف  است ظرف مدت سی روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ا ول بازپرسی 
دادس�رای  عمومی و انقالب  مش�کین ش�هر با حق داشتن  وکیل حاضر و از اتهام انتسابی    دفاع کند در صورت عدم حضور  در موعد مقرر 

رسیدگی   و تصمیم قانونی اتخاذ  خواهد شد. 
1099935 بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقالب مشگین شهر – حسین ساالری 

آگهی احضار متهم 
بدینوسیله در پرونده کالسه آقای پویا منگری فرزند اسعد به اتهام سرقت اینترنتی و برداشت وجه به مبلغ دو میلیون  تومان تحت تعقیب  
می باشد به  واسطه معلوم نبودن محل اقامت  نامبرده و به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی   دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی   نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای  عمومی و انقالب  

مشگین شهر حاضر و از اتهام انتسابی    دفاع کند در صورت عدم حضور  در موعد مقرر  رسیدگی  و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد . 
1099934 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مشگین شهر 

آگهی نوبت اول 
 در پرونده کالسه  بایگانی 970864 ج.ك اجرای احکام کیفری  دادسرای عمومی و انقالب مشگین شهر  در نظر دارد ملک با مشخصات زیر 
را از طریق مزایده  به فروش برساند لذا در  اجرای مواد 137  و 138 و 139 و 140  و 141 قانون اجرای احکام مدنی  مراتب برای نوبت اول آگهی 
می گردد تا شرکت کنندگان در روز   مزایده   مورخه 1397/10/27 قبل از ساعت 10 صبح ضمن حضور  در  این ا جرا قیمت پیشنهادی خود 
را ارائه نمایند. مزایده راس س�اعت 10 صبح مورخه 1397/10/27 برگزار خواهد ش�د و ده درصد مبلغ   مزایده  فی المجلس  از برنده مزایده 
دریافت خو اهد شد و مابقی را طی  مهلت قانونی  پرداخت خو اهد نمود. مشخصات ملک مورد  مزایده عبارت است  از:  1. ملک متعلق ا ست 
به آقای  عبدالحسین قلی  پریخانی فرزند ایوب  دارای سند ثبتی به شماره 1169 فرعی 19  از اصلی بخش 13 ا ردبیل به مساحت 184 متر 
مربع واقع در ا ستان اردبیل شهرستان مشگین شهر  روستای پریخان دارای یک باب ساختمان با مصالح بنایی دارای شناژ قائم  سقف تیرچه 
بلوك دارای نمای  آجر سفالی دارای امتیاز آب و برق و  گاز که مطابق نظریه کارشناسی برای کل ملک 40/000/000 تومان تعیین شده است 
. طبق سند شخص  یا اشخاص دیگری غیر از مالک در ملک فوق هیچ حقوقی اعم از مشاعی و ارتفاقی و غیره ندارد چنانچه فرد یا افر ادی 

قصد بازدید از ملک را داشته باشند  می توانند با ا جازه  این اجرا از محل بازدید نمایند. 
1099931 مدیر دفتر اجرای احکام  کیفری دادسرای  عمومی و انقالب مشگین شهر – عالیش زاده

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9609981722400592  بایگانی 960592  ش�عبه ش�انزدهم  ش�ورای حل اختالف  و یژه امور بانکی مجتمع شهید قدوسی 
شهرستان گرگان تصمیم نهایی  شماره 9609971722401140   خواهان: بانک قرض الحسنه مهر ا یران با وکالت  آقای  عبداله امیری  فرزند 
محمد  به نشانی گلستان  گرگان خ ولیعصر  نبش عدالت 5 پاساژ آریا ط5  واحد 139  خواندگان:  1.    آقای پوریا یزدی فرزند  علی  اصغر  2. 
آقای علی اصغر یزدی  فرزند علی اکبر همگی به نشانی مجهول المکان  خو استه: مطالبه وجه چک   رای قاضی شورا  در خصوص دعوی بانک 
قرض  الحسنه مهر ا یران  با  وکالت  آقای  عبداله امیری به طرفیت  1. آقای پوریا یزدی فرزند علی  اصغر 2. آقای علی ا صغر  یزدی فرزند علی  
اکبر  به خواسته مطالبه  مبلغ 101/000/000  ریال  به استناد قرارداد تسهیالت شماره 3076481   مورخ 94/1/30  و تعهدنامه قرارداد  مذکور 
نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهی مورخ 96/9/1  در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و ایر اد و دفاعی در قبال 
دعوی خواهان به عمل نیاورده اند و مستندات ابرازی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خواندگان است و خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خویش 
ابراز نداش�ته اند لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تش�خیص و با استصحاب بقاء دین و مستندا به ماده 15  قانون عملیات بانکی بدون ربا  و 
تبصره های  1 و 2 آن مصوب 62/6/8 و اصالحی و الحاقی مورخ 65/12/28  و 76/11/29  مجلس شورای اسالمی ماده 9  قانون شوراهای حل 
اختالف  ماده 10  قانون مدنی و مواد 522، 519، 515  و 198  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 403  قانون 
تجارت خواندگان موصوف را تضا منا به پرداخت او ال مبلغ 101/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت ناشی از عدم پرداخت دیون تا تاریخ 
96/8/16 و ثانیا از تاریخ اخیر تا ز مان اجرای حکم به پرداخت ساالنه مبلغ 12 درصد بابت خسارت ناشی از عدم پرداخت به ماخذ محکوم به 
و ثالثا مبلغ 4/185/000 ریال بابت هزینه دادرسی  و نشر  آگهی  و  رابعا مبلغ 3/840/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی  و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه  و سپس ظرف بیست روز پس از  ان قابل تجدید نظر 

خو اهی در محاکم محترم  عمومی حقوقی  گرگان می با شد. 
601 قاضی شعبه شانزدهم  ویژه امور بانکی شورای حل اختالف  گرگان 

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9609981722400574  بایگانی 960574  ش�عبه ش�انزدهم  ش�ورای حل اختالف  و یژه امور بانکی مجتمع شهید قدوسی 
شهرستان گرگان تصمیم نهایی  شماره 9609971722401114   خواهان: بانک قرض الحسنه مهر ا یران با وکالت  آقای  عبداله امیری  فرزند 
محمد  به نش�انی گلس�تان  گرگان خ ولیعصر  نبش عدالت 5 پاس�اژ آریا ط5  واحد 139  خواندگان:  1.    خانم مرضیه امیری نژاد فرزند علی 
اصغر به نش�انی گلس�تان گرگان فلکه مازندران خ خندان 1 پ22 ، 2. آقای محمد طیبی فرزند علیرضا به نشانی استان گلستان شهرستان 
گرگان شهر گرگان شالیکوبی عدالت 7 کوی ویال خواسته: مطالبه  وجه بابت ... رای قاضی شورا  در خصوص دعوی بانک قرض  الحسنه مهر 
ا یران  با  وکالت  آقای  عبداله امیری به طرفیت  1. خانم مرضیه امیری  فرزند علی اصغر  2.  محمد طیبی فرزند علیرضا به خواسته مطالبه 
مبلغ 117/000/000 ریال  به استناد قرارداد تسهیالت شماره 3119774    مورخ 94/4/16  و تعهدنامه قرارداد  مذکور نظر به اینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ اخطاریه از طریق نش�ر آگهی مورخ 96/8/24  در جلس�ه دادرسی حاضر نشده اند و ایر اد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به 
عمل نیاورده اند و مستندات ابرازی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خواندگان است و خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خویش ابراز نداشته اند لذا 
دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استصحاب بقاء دین و مستندا به ماده 15  قانون عملیات بانکی بدون ربا  و تبصره های  1 و 2 آن 
مصوب 62/6/8 و اصالحی و الحاقی مورخ 65/12/28  و 76/11/29  مجلس شورای اسالمی ماده 9  قانون شوراهای حل اختالف  ماده 10  قانون 
مدن�ی و م�واد 522، 519، 515  و 198  قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 403  قانون تجارت خواندگان 
موصوف را تضا منا به پرداخت او ال مبلغ 117/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت ناشی از عدم پرداخت دیون تا تاریخ 96/8/13 و 
ثانیا از تاریخ اخیر تا ز مان اجرای حکم به پرداخت ساالنه مبلغ 12 درصد بابت خسارت ناشی از عدم پرداخت به ماخذ محکوم به و ثالثا مبلغ 
4/585/000 ریال بابت هزینه دادرسی  و نشر  آگهی  و  رابعا مبلغ 4/008/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی  و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه  و سپس ظرف بیست روز پس از  ان قابل تجدید نظر خو اهی 

در محاکم محترم  عمومی حقوقی  گرگان می با شد. 
600 قاضی شعبه شانزدهم  ویژه امور بانکی شورای حل اختالف  گرگان 

حصروراثت
خانم فریده یوسفی زاده ارجاسی فرزند محمود دارای شناسنامه 643 شرح دادخواست شماره 626/13/97 مورخ 1397/9/24 توضیح داده 
شادروان حسین شریفی فرزند ابوالقاسم بشناسنامه 591 در تاریخ 97/8/22 در شهر چترود فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- امیررضا شریفی فرزند حسین ش.ش 2983023710 متولد 1394/7/6 فرزند متوفی. 2- فریده یوسفی زاده ارجاسی فرزند محمود ش.ش 
643 متولد 1367/10/15 همسر 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.
626 شورای حل اختالف شماره 13 شهرستان کرمان

2- حصروراثت
خانم مهدیه شهیدی زندی فرزند علی دارای شناسنامه 305 زرند شرح دادخواست شماره 970662 مورخ 1397/9/21 توضیح داده شادروان 
علی شهیدی زندی فرزند حسین بشناسنامه 26 ماهان در تاریخ 1397/8/23 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- آقای احمد شهیدی زندی فرزند علی ش.ش 130 کرمان متولد 1347 پسر متوفی. 2- آقای محمود شهیدی زندی فرزند علی ش.ش 139 
کرمان متولد 1349 پسر متوفی. 3- آقای داود شهیدی زندی فرزند علی ش.ش 305 زرند متولد 1362 پسر متوفی. 4- خانم بتول شهیدی 
زندی فرزند علی ش.ش 105 ماهان متولد 1351 دختر متوفی. 5- خانم مهدیه شهیدی زندی فرزند علی ش.ش 305 زرند متولد 1356 دختر 
متوفی. 6- خانم زهرا شهیدی زندی فرزند علی ش.ش 1331 زرند متولد 1367 دختر متوفی. 7- خانم فاطمه مهرابی گوهری فرزند محمد 
ش.ش 6 ماهان متولد 1324 همسر دائمی 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.
662 شورای حل اختالف شماره 23 شهرستان کرمان

3- حصروراثت
خانم فاطمه مختارآبادی فرزند علی دارای شناسنامه 752 شرح دادخواست شماره 405/14/97 مورخ 1397/9/10 توضیح داده شادروان علی 
زنگی آبادی فرزند صفر بشناسنامه 3 در تاریخ 97/4/27 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- فاطمه مختارآبادی 
فرزند علی ش.ش 752 متولد 1334 همسر متوفی. 2- فرزانه زنگی آبادی فرزند علی ش.ش 2188 متولد 1361 فرزند متوفی. 3- فرزاد زنگی 
آب�ادی فرزند علی ش.ش 2921 متول�د 1362 فرزند متوفی. 4- فرهاد زنگی آبادی فرزند علی ش.ش 2234 متولد 1359 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.
405 شورای حل اختالف شماره 14 شهرستان کرمان

4- حصروراثت
خانم محبوبه امینی نژاد رسی فرزند ناصر دارای شناسنامه 2478 شرح دادخواست شماره 970433 مورخ 1397/9/13 توضیح داده شادروان 
ناصر امینی نژادرسی فرزند علی بشناسنامه 139 در تاریخ 1389/8/21 در شهر جیرفت فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- علی 
امین�ی ن�ژاد ش.ش 54 پدر متوفی. 2- زینب جبالبارزی ش.ش 57 مادر متوفی. 3- محبوبه امینی نژاد رس�ی ش.ش 2478 فرزند متوفی. 
4- نجمه امینی نژاد رسی ش.ملی 3020104432 فرزند متوفی. 5- پوران جبالبارزی ش.ش 346 همسر متوفی. 6- مسلم امینی نژاد رسی 
ش.ش 538 فرزند متوفی. 7- فرامرز امینی نژاد رسی ش.ش 2 فرزند متوفی. 8-  محمدامین امینی نژاد رسی ش.ملی 6060125646 فرزند 
متوفی. 9- محمدحسین امینی نژاد رسی ش.ملی 6060089658 فرزند متوفی. 10- حبیبه امینی نژاد رسی ش.ش 2 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.
433 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان عنبرآباد

5- حصروراثت
خانم سکینه دودمانی فرزند جان اله دارای شناسنامه 159 شرح دادخواست شماره 970454 مورخ 1397/9/19 توضیح داده شادروان نعمت 
اله دارابی فرزند داراب بشناس�نامه 251 در تاریخ 1396/10/12 در ش�هر عنبرآباد فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمود 
داراب�ی ش.مل�ی 6069443284 فرزند متوفی. 2- آفریده دارابی ش.ملی 6069817494 فرزند متوفی. 3- زینب دارابی ش.ملی 1061 فرزند 
متوفی. 4- بلقیس دارابی ش.ملی 6069442202 فرزند متوفی. 5- س�کینه دودمانی ش.ملی 159 همس�ر متوفی. 6- فریده دارابی ش.ملی 
6069817419 فرزند متوفی. 7- عزیزاله دارابی ش.ش 359 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.
454 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان عنبرآباد

آگهی مزایده مال غیر منقول � نوبت دوم)تجدید(
شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری سنندج در خصوص پرونده 961080 
ش�عبه دوم اجرای احکام)حقوقی( سنندج مبنی بر محکومیت آزاد مسلم در 
حق ش�یالن نسیمی، مال غیر منقول به شرح ذیل توقیف و کارشناسی شده 
اس�ت. ل�ذا مزایده نوبت اول در م�ورخ 97/10/12 از س�اعت 9 الی 10 صبح در 
مجمتع قضائی ش�هید بهشتی س�نندج دفتر اجرای احکام حقوقی با حضور 
نماینده دادس�رای عمومی و دادورز ش�عبه) با قیمت ش�روع ب�ه 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 پیش�نهاد خود را کتبا روز مزایده تس�لیم نمایند، برنده مزایده کسی 
خواهد بود که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده پیشنهاد وفی المجلس و در 
ساعت مزایده مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری 
واریز و فیش آن را)قبل از پایان ساعت مزایده( تحویل نماید و حداکثر ظرف 
یکماه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد. در غیر اینصورت وفق قانون 
مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. مال 
کارشناسی شده بدین شرح میباشد: آدرس محل مورد نظر: سنندج � شهرك 
5 آذر � کوچه س�تاره 2 � قطعه 136 � طبقه س�وم مل�ک مورد نظر یک باب 
واحد آپارتمان)یک دانگ از شش�دانگ ان به ش�رح ذیل( با موقعیت شمالی 
به آدرس فوق الذکر دارای پذیرایی، دو اتاق خواب، س�رویس های بهداشتی، 
آشپزخانه بدون کابینت و انباری اختصاصی می باشد، کف آشپزخانه سرامیک، 
دیوار کاشی کاری، کف پذیرایی سرامیک، کف اتاق ها سرامیک و اتاق خوابها 
فاقد کمد هستند. سیستم گرمایش�ی پکیج ولی فاقد رادیاتور)هیچکدام از 
رادیاتورها در محل نصب وجود نداشتند( دربهای واحد چوبی و دارای 4 امتیاز 
آب، برق، گاز و تلفن می باشد.و اسکلت ساختمان بتن آرمه و حیاط موزاییک 
فرش میباشد پایان کار عملیات ساختمان سازی ندارد. آسانسور ندارد. انباری 
دارد پارکینیگ و زیر زمین و حیاط موزاییک فرش و راه پله بصورت مشاع می 
باش�د. نمای خارجی سنگی و برابر پروانه شماره 91002640 مورخ 91/04/05 با 
کد نوس�ازی 0 � 17 � 275 � 1 � 1 از ش�هرداری منطقه یک سنندج، مجتمع 
مس�کونی م�ورد نظر با پالك ثبت�ی 136 � 0 � 0 دارای س�ه طبقه و هر طبقه 
دارای یک واحد مسکونی به عالوه پیلوت موزاییک فرش و زیرمین و مساحت 
عرصه 180 مترمربع می باش�د. براس�اس سند رسمی دفترخانه 81 مریوان، 5 
دانگ از ششدانگ واحد مورد نظر به نام خواهان) شیالن نسیمی( و یک دانگ 
آن به نام خوانده) ازاد مس�لم( می باشد. س�اختمان مورد نظر در حال حاضر 
فاقد پایان کار می باشد و اطالعات مذکور از پروانه ساختمانی اخذ شده است. 
ارزش واحد مورد نظر با لحاظ نمودن ارزش انباری و مشاعات و امتیازات با وضع 
موج�ود به ازاء هر متر مربع به مبل�غ 18/000/000 ریال برآورد می گردد. ارزش 
واحد: 112/10*18/000/000 ریال مس�اوی ب�ا 2/017/800/000 ریال ارزش تراس 
4/90*6/000/000 ریال مس�اوی اس�ت با 29/400/000 ری�ال با عنایت به موارد 
فوق الذکر و درنظر گرفتن جمیع جهات ازجمله افزایش ناگهانی قیمت مصالح 
س�اختمانی در س�ال جاری، قیمت نهایی واحد مورد نظر برابر نرخ عادله روز، 
مبلغ 2/047/200/000 ریال معادل دویس�ت و چهار میلیون و هفتصدو بیست 
هزار تومان برآورد می گردد. الزم به ذکر است موضوع مزایده صرفا یک دانگ 
از ششدانگ ملک مربوط به خوانده می باشد که قیمت یک دانگ آن برابر است 

با: 341/200/00 ریال
شماره : 2/550� خ-دادورزشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری سنندج � جمال مرادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 خواهان رضا حیدری فرزند محمد با وکالت مهدی رستگار دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه های عمومی 
شهرستان دشتستان ارائه نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان دشتستان ارجاع و به کالسه پرونده 
300 970 حقوقی 3 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن برای روز چهارشنبه مورخ 1397/11/3ساعت 12:45 تعیین  شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  محمود طالبی و نیز درخواست وکیل 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 فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دشتستان م الف 821

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 خواهان رضا حیدری فرزند محمد با وکالت مهدی رستگار دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه های عمومی 
شهرستان دشتستان ارائه نموده که جهت رسیدگی به  شعبه سوم دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان دشتستان ارجاع و به کالسه پرونده 
542 970 حقوقی 3 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن برای روز چهارشنبه مورخ 1397/11/3ساعت 12:30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  سعید شاه دوستی و نیز درخواست وکیل 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 فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دشتستان م الف 822

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی الزم االجراء

بدینوس�یله به پیام انصاری به نش�انی تهران بنفش�ه 4 غربی پالك 13 اعالم 
م�ی دارد بانک پاس�ارگاد ش�عبه  بل�وار  فردوس به اس�تناد قرارداد ش�ماره 
269/4000/1131608/1  مورخ 1393/05/22 برای وصول مبلغ 1/035/123/815 
ریال مبلغ الزم االجرا مش�تمل بر مبل�غ 500/000/000 ریال بابت اصل طلب و 
مبلغ 535/123/815 ریال  بابت خس�ارت تاخیر تا تاری�خ 1397/02/31 و از 
1397/03/01 تا تسویه بدهی طبق مقررات  علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه  
نم�وده   و پرونده اجرائی  به کالس�ه پرونده 9700546  در این اداره تش�کیل 
ش�ده و در جریان اقدام اس�ت. چون طبق گزارش مورخ 1397/05/03  مامور 
ابالغ ابالغ اجرائی�ه  به دلیل عدم حضور  مدیون ابالغ  واقعی مقدور نگردید. 
لذا به استناد  تقاضای  و ارده 12010513- 1397/07/30 وکیل بستانکار و  وفق 
ماده 18 آئین نامه اجرای    مفاد اس�ناد رس�می  مفاد اجرائیه فوق الذکر  یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار   محلی آگهی می شود لذا   چنانچه 
ظرف مدت 10 )ده( روز از تاریخ انتشار این آگهی   که روز رسمی ابالغ اجرائیه  
محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود  ننمائید عملیات اجرائی برابر 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد ش�د. ضمنا اجرائیه به سایر مدیونین  ابالغ 

گردیده است. 
19079 رئیس اداره دوم  اجرای اسناد رسمی تهران – همتیار 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگه�ی موض�وع ماده 3 قان�ون و م�اده 13 آئی�ن نامه قان�ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر رای ش�ماره 
139760301023000990   مورخ�ه 1397/09/13 هی�ات اول موض�وع قان�ون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای  عباس دهقانی زاده  بغدادآباد فرزند ابوطالب به ش�ماره شناسنامه 113 
صادره از مهریز  در شش�دانگ یک باب  خانه  به مس�احت 184/30 متر مربع 
پالك 98 فرعی  از 126  اصلی  واقع در بخش 11 کن خریداری از مالک رسمی 
خانم پروین حائری زاده و آقای اس�کندر حائری زاده محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی   می شود در 
صورتی که اشخاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش�ند می  توانند از تاریخ انتش�ار 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 دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد ش�د. تاریخ انتش�ار نوبت اول: 1397/09/28 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/10/13 
19061 - رئیس ثبت اسناد و امالك کن –   سید سعید ناصری 

آگهی اجرای  کد 0914 مجموعه بخشنامه های ثبتی 
  چون خانم فاطمه  کیا دربندسری   مالکه مشاعی  پالك ثبتی 133 فرعی از 
31 اصلی واقع در قریه  امامه رودبار قصران بخش یازده تهران تقاضای صدور 
س�ند مالکیت کاداستری  ملک خود را از  این اداره نموده اند و از  طرفی برابر 
کد 0914  مجموع بخشنامه های ثبتی  کلیه مجاورین و  سایر مالکین  مشاعی 
جهت تهیه نقشه و امضاء ذیل صورتمجلس  موضوع  کد اخیر بایستی  در محل 
حضور  بهم رس�انند لذا روز پنج شنبه  مورخ 1397/10/27  ساعت 11 صبح با 
در دست داشتن مدارك مالکیت  خود در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور 
بهم رس�انید تا به اتفاق کارشناس�ان این اد ا ره از  محل وقوع ملک موصوف  
بازدید و برابر مقررات اقدامات الزم معمول گردد. عدم حضور  مانع رس�یدگی  

نخواهد بود. 
19062  کفیل اداره ثبت اسناد و امالك فشم – عبدل زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 آقای محمد طاهری با تس�لیم دو برگ استش�هادیه محلی مصدق که تحت 
شماره 32944  مورخ 97/9/19 دفتر  اسناد رسمی 698 تهران و برگ  تقاضای 
وارده به شماره 32470  مورخ 97/9/19 مدعی فقدان سند مالکیت   ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان  به مساحت 60/26 متر مربع قطعه  4 تفکیکی  به شماره 
33854 فرعی از 6933 اصلی مفروز از ش�ماره 10396  فرعی از اصلی مرقوم 
واق�ع در بخش 2 ته�ران  انباری قطعه 4  و پارکینگ قطع�ه 1 که  ذیل چاپی 
271112 و دفتر الکترونیک�ی 139720301025038393   بنام  محمد طاهری 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است. سپس وی به علت سهل  انگاری سند 
مالکیت  خود را گم و درخواس�ت صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا 
مراتب به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا 
وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ نشر این آگهی  ظرف مدت 
ده روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س�ند مالکیت 
یا س�ند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرارگیرد واال  
به اعتراض بدون ارائه اصل س�ند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از 
انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
19067 - شهمیرزادی – رئیس ثبت اسناد و امالك نارمک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آق�ای محمد طاه�ری با تس�لیم دو برگ استش�هادیه محل�ی مصدق که 
تح�ت ش�ماره 32944  مورخ 97/9/19 دفتر  اس�ناد رس�می 698 تهران 
و ب�رگ  تقاضای وارده به ش�ماره 32468  م�ورخ 97/9/19 مدعی فقدان 
س�ند مالکیت   ششدانگ یک دس�تگاه آپارتمان  به مساحت 60/38 متر 
مرب�ع قطعه  3 تفکیکی  به ش�ماره 33853 فرعی از 6933 اصلی مفروز 
از ش�ماره 10396  فرع�ی از اصلی مرقوم واقع در بخ�ش 2 تهران  انباری 
قطع�ه 3  و پارکین�گ قطعه 2 که  ذیل چاپ�ی 271111 و دفتر الکترونیکی 
139720301025038392   بنام  محمد طاهری ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده اس�ت. سپس وی به علت س�هل  انگاری سند مالکیت  خود را گم 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد 
م�اده 120 آیین نامه قان�ون ثبت در یک نوبت آگهی می ش�ود تا چنانچه 
کس�ی مدعی انجام معامله نس�بت به ملک مرقوم غیر از اس�ناد فوق و یا 
وجود س�ند مالکیت مذکور نزد خود باش�د از تاریخ نشر این آگهی  ظرف 
مدت ده روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا س�ند معامله تسلیم و رس�ید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی 
قرارگی�رد واال  ب�ه اعتراض بدون ارائه اصل س�ند مالکیت ترتیب اثر داده 
نخواهد ش�د. پس از انقضای مهلت مزبور و نرس�یدن واخواهی نس�بت به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
19066 شهمیرزادی – رئیس  ثبت اسناد و امالك نارمک 

آگهی
فراخ�وان مناقصه عموم�ی یک مرحل�ه ای خرید و نص�ب، راه اندازی و 
تکمیل تجهیزات موتور خانه و آسانسور و هوا ساز دادگستری شهرستان 

سیرجان
دادگس�تری کل استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی کاال و خدمات  
خری�د و نص�ب، راه اندازی و تکمی�ل تجهیزات موتور خانه و آسانس�ور و هوا س�از 
دادگس�تری شهرس�تان س�یرجان به  ش�ماره 200975000000001 را از طریق سامانه 
ت�دارکات الکترونیکی دولت برگ�زار نماید.کلیه مراحل برگ�زاری مناقصه از دریافت 
اس�ناد مناقصه تا دریافت پیشنهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکات از طریق درگاه 
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی�ت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند
.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1397/09/24 می باشد.

مهل�ت زمان�ی دریافت اس�ناد مناقص�ه از س�ایت:  س�اعت 13 روز دوش�نبه مورخ 
1397/09/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات:  ساعت 13  روز  یکشنبه  مورخ 1397/10/09 .
زمان باز گشایی پاکات: ساعت 10 روز دوشنبه  مورخ 1397/10/10 .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف: کرمان خیابان عدالت دادگس�تری کل اس�تان کرمان 

دفتر معاونت مالی پشتیبانی وعمرانی تلفن:  31226233/034
اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انج�ام مراحل عضویت در س�امانه، مرکز تماس 

02141934 دفتر ثبت نام: 85193768و 88969737  
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اخبار 

نظریه مشورتی

 HEMAYATONLINE. 
IR

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان سیس��تان و بلوچستان در 
ارتباط با آتش س��وزی یک واحد آموزشی پیش دبستانی و دبستان 
در زاه��دان گفت: در حال حاض��ر معاون و بازپ��رس ویژه قتل در 
محل حاضر هس��تند و با بررس��ی های صورت گرفته قصور مدیر و 
مربی آموزش��ی محرز شده اس��ت و در این رابطه دستور بازداشت 

آن ها صادر شد.
صبح روز گذش��ته یک واحد آموزش��ی پیش دبس��تانی و دبستان 
در زاه��دان طعمه حریق ش��د ک��ه در این رابطه حجت االس��الم 
علی موحدی راد اظهار کرد: متاس��فانه در اثر آتش س��وزی ۲ نفر از 

دانش آموزان فوت ش��دند و عده ای دیگر در بیمارس��تان بس��تری 
هستند. تیم پزشکی از تهران اعزام شده و برای انجام اقدامات درمانی 
در محل مستقر هستند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر معاون 
و بازپرس ویژه قتل در محل حاضر هستند، ادامه داد: با بررسی های 
صورت گرفته قصور مدیر و مربی آموزشی محرز شده است و در این 
رابطه دستور بازداشت آنها صادر ش��د. دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان سیستان و بلوچستان همچنین ضمن انتقاد از عملکرد 
آموزش و پروش و س��ایر دس��تگاه های نظارتی در خصوص عدم 
استانداردسازی این محیط آموزشی افزود: متاسفانه استاندارد های 

الزم و نکات ایمنی در این مدرس��ه رعایت نشده بود و قطعا پس از 
وصول نظریه کارشناسی چنانچه سایر اشخاص و دستگاه ها در این 
رابطه مقصر شناخته ش��وند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد. 
وی در گفت وگو با میزان با صدور دستوری مبنی بر اینکه آموزش و 
پرورش و بهزیستی مکلفند از کلیه مدارس و مهدکودک ها با توجه 
به فصل سرما بازید به عمل آوردند، خاطرنشان کرد: این نهادها باید 
هر چه سریعتر گزارش مدارسی که حداقل استاندارد های قانونی در 
آن رعایت نشده است را به دادستانی ارسال کنند تا نسبت به تعطیلی 

یا انتقال دانش آموزان به مکان مناسب تر اقدام شود.

صدور دستور بازداشت مدیر و مربی آموزشی مدرسه حادثه دیده زاهدان

آغاز سومین دوره آموزشی کاهش 
آسیب های خانواده های زندانیان 

 س��ومین دوره آموزش��ی کاهش آسیب 
خانواده های زندانیان با حضور مدیرکل 

زندان های استان اردبیل برگزار شد.
مراد فتحی،  مدیرکل زندان های استان 
اردبی��ل در آیین افتتاحیه س��ومین دوره 
آموزشی کاهش آسیب خانواده های زندانیان اظهار کرد: سال گذشته 
این دوره ها در قالب ۳ برنامه با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان برای ۷۵۰ 

نفر از همسران و فرزندان زندانیان زندان های استان برگزار شد. 
وی با اش��اره به کارآمدی دوره های برگزارش��ده در س��طح جامعه 
افزود: برگزاری این دوره ها برای تمامی اقش��ار جامعه الزم است. 
گروه هدف سازمان زندان ها نیز بخش��ی از جامعه است. به همین 
منظور سال گذشته برگزاری دوره های کاهش آسیب های اجتماعی 
با موضوعات پیشگیری از اعتیاد و همچنین پیشگیری از طالق برای 
همس��ران زندانیان و ارتقای مهارت های اخالقی برای همسران و 

فرزندان مددجویان زندان های استان برگزار شد. 

بازگشت آبرومندانه به جامعه از 
طریق درمان اعتیاد مددجویان

 مدیرکل زندان های اس��تان هرمزگان 
گفت: درمان اعتیاد مددجویان معتاد در 
زندان می تواند به بازگش��ت آبرومندانه 
آنان به جامعه کمک کند. علی استادی 
در بازدید از زن��دان بندرلنگه اظهار کرد: 
تقویت روحیه مددجویان تاثیر بسزایی در آرامش زندان دارد و زندان 
بندرلنگه با اجرای برنامه های متنوع و شاد در این زمینه پیشرو بوده 
و قدم های مثبتی را برداشته است. وی افزود: علی رغم کمبود نیروی 
انس��انی، زندان بندرلنگه از نظم و انضباط بسیار مطلوبی برخوردار 
اس��ت و این مهم  نش��انه تالش و همدلی تک تک کارکنان است. 
استادی از روند کاهش مصرف متادون در زندان نیز ابراز رضایت و 
تصریح کرد: مص��رف مواد مخدر ب��الی جان خانواده ها ش��ده و 
آسیب های اجتماعی فراوانی نیز در جامعه ایجاد کرده و درمان اعتیاد 
مددجویان معتاد در زندان می تواند به بازگش��ت آبرومندانه آنان به 

جامعه کمک کند.

بازدید مدیر کل زندان های همدان
از کانون اصالح و تربیت

 مدی��ر کل زندان های اس��تان همدان از 
کانون اصالح و تربیت بازدید کرد.

حس��ن محمدیاری در کانون اصالح و 
تربیت همدان حضور یاف��ت و به دیدار 
چهره ب��ه چهره ب��ا س��ربازان وظیفه و 
مددجویان ای��ن مجموعه پرداخت و رهنمودهای الزم را برای رفع 

مشکالت آنها ارایه کرد .
وی همچنین از کارگاه های  اش��تغال و حرفه آموزی، آش��پزخانه و 

برجک های نگهبانی کانون اصالح و تربیت همدان بازدید کرد.

ضرورت ایجاد محیطی 
مناسب و بانشاط برای مددجویان 

 مدیرکل زندان های استان اصفهان بر ضرورت 
ایج��اد محیط��ی مناس��ب و بانش��اط برای 
مددجویان تاکید کرد. اس��داهلل گرجی زاده در 
جری��ان بازدید دادس��تان عموم��ی و انقالب 
اصفهان از زندان نس��وان به تالش و فعالیت 
ش��بانه روزی کارکنان اشاره کرد و گفت: با تالشی که پرسنل و مجموعه 
دارند، شاهد اش��تغال صد در صدی مددجویان در این زندان هستیم. وی 
ایجاد محیطی مناسب و بانشاط را برای مددجویان از جمله ضروریات نام 
برد و اظهار کرد: توسعه فعالیت های اصالحی و تربیتی با هدف بازگشت 
مددجویان به آغوش خانواده و جامعه یکی از اهداف بلند س��ازمانی است 
که نیازمند کمک و مشارکت تمامی دستگاه های فرهنگی و اجرایی استان 

هستیم.

بازدید از اردوگاه 
شهید الجوردی زندان ایرانشهر

 سرپرس��ت زندان ه��ای اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان از اردوگاه ش��هید الجوردی زندان 
ایرانشهر بازدید کرد. ناصر سلیمانی در بازدید از 
اردوگاه شهید الجوردی زندان ایرانشهر با اشاره 
به لزوم تکریم ارباب رجوع و مددجویان، نسبت 
به تجهیز این مکان به وسایل رفاهی تاکید کرد.حضور سلیمانی و همراهان 
در آسایشگاه س��ربازان وظیفه و دیدار صمیمی و چهره به چهره با آنان و 
استماع مشکالت خدمتی آنان از دیگر برنامه های سرپرست زندان های 

استان سیستان و بلوچستان بود.  

نتیجه تحمل حبس باید پشیمانی از 
رفتار گذشته باشد

دادستان دادس��رای نظامی استان خوزس��تان گفت: نتیجه زندانی شدن 
باید ندامت و پش��یمانی از رفتار گذشته باش��د. خیراهلل کشت زر با حضور 
در زندان شهرس��تان دزفول با زندانیان دیدار و به مشکالت قضایی آنان 
رس��یدگی کرد. وی در جمع زندانیان اندرزگاه نظام داشتن ایمان قوی را 
موجب بازدارندگی از گناه دانست و از آنان خواست که از فرصت پیش آمده 
در جهت اصالح خود اس��تفاده کنند و افزود: یکی از اهداف زندانی شدن 
فرد هنجار شکن، اس��تفاده از برنامه های اصالحی و تربیتی زندان و ابراز 

پشیمانی و ندامت از رفتار گذشته خود است. 

ب�ا توجه به مف�اد ماده 45 قان�ون حمایت خان�واده که بیان 
مي دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه 
تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایي الزامي است که عالوه 
بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حكم دانسته، آیا دعواي 
مالقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 س�ال نوجوان قابل 

استماع و رسیدگي است یا خیر؟ 
اواًل در خصوص »حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده س��ال«، مس��تنداً به 
ماده ۱۲۱۰ قانون مدني و رأي وحدت رویه دیوان عالي کش��ور به شماره 
۳۰، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعي که در پسر پانزده سال تمام قمري 
و در دختر 9 سال تمام قمري است، موضوع حضانت )امر غیرمالي( منتفي 
است و فرد بالغ )پس از بلوغ شرعي( مي تواند با هریک از والدین یا اجداد 

خود که بخواهد، زندگي کند.
ثانیاً در مورد »مالقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال«، با عنایت به منطوق 
ماده 4۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳9۱، چنانچه مصلحت و غبطه 
کودک یا نوجوان ایجاب کند، ص��دور حکم مالقات چنین فرزندي با هر 
یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بالاشکال است و احراز 

این امر با دادگاه است.

مستاجر محل کسب فوت کرده و ورثه او مورد اجاره را بدون 
داش�تن حق انتقال به غیر در اجاره دیگری قرار داده و برای 
تضمین تخلی�ه، چكی نیز دریافت کرده اند. تاکنون از ناحبه 
مالک اقدام و اعتراضی نش�ده و مدت هر دو اجاره نیز پایان 
یافته است. مستاجر متصرف حاضر به پرداخت اجاره بها یا 
تخلیه  نیست. برای ورثه چه حقوقی وجود دارد؟ آیا می توانند 
از دادگاه درخواس�ت تخلیه و خلع ید یا مطالبه اجور کنند یا 
خیر و آیا می توانند نس�بت به چک مذک�ور از جهت حقوقی 

اقدام کنند یا خیر؟
با انتقال مورد اجاره توسط ورثه مستاجر و انقضای مدت اجاره قانوناً حقی 
برای آنها از جهت تخلیه و مطالیه اجور متصور نیست زیرا آنها مالکیت خود 
نس��بت به منافع مورد اجاره و همچنین حق استدامه تصرفات خویش را 
واگذار کرده اند و دیگر س��مت نفعی برایشان باقی نمانده است بنابراین با 
فقدان مالکیت نسبت به عین و منافع نمی توانند تخلیه  و خلع ید مورد اجاره 
یا مطالیه اجور از متصرف را درخواس��ت کنند. بدبهی است نسبت به مبلغ 

چک که به منزله سرقفلی و جبران خسارت آنها است، حق مطالیه دارند.

آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر 
متهم در بن�د الف م�اده 464 قانون آیین دادرس�ی کیفری 
مصوب س�ال 1392، مقررات راجع به مس�ئولیت کیفری و 
موان�ع آن در بخش چهارم قانون مجازات اس�المی س�ال 

1392 است؟ 
منظ��ور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳9۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم 
و انتساب آن به متهم مؤثر اس��ت؛ از جمله این موارد می توان به مقررات 
مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعالم اشاره شده و ادله 

اثبات جرم در قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

پ�در حقوق تجارت ای�ران گفت: مهمتری�ن قانون و رکن 
اساسی حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت سال 1311 
است و به روزرسانی و رفع ابهامات و خالهای این قانون، 
ما را از تصویب قانونی جدید در این زمینه که هم اکنون در 

قالب الیحه تجارت مطرح است، بی نیاز می کند.

دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان در گفت وگو با ایرنا درخصوص اینکه 
قانون تجارت در ایران چه روندی را طی کرده و سابقه به وجود آمدن 
چنین قانونی به چه زمانی بازمی گردد، اظهار کرد: اولین قانونی که 
طبق سوابق قابل دسترس��ی، در ایران در حوزه تجارت وضع شده، 
قانون موسوم به »قانون قبول و نکول بروات تجاری« است که در ۲9 
ثور سال ۱۲89 به تصویب رسید و در سال ۱۲9۰ اصالح شد. قانون 
مهم دیگر پس از آن، قانون تجارت سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰4 است که در 
کمیسیون پارلمانی عدلیه به تصویب رسیده و از قانون سال ۱8۰۷ 
فرانسه و اصالحات بعدی آن اقتباس شده ولی در آن کوشش شده 
بود مقررات شرعی نیز لحاظ ش��ود. در این قانون، شرکت تضامنی 
که در آن زمان شرکت ضمانتی نام گرفت، با مسئولیت نسبی شرکا 
ایجاد شد که البته بعداً نام شرکت نسبی به خود گرفت. قانون موقتی 
محاکم تجارت نیز در سال ۱۳۰4 به تصویب کمیسیون عدلیه رسید 
ولی در سال ۱۳۰9 با تصویب قانون تصریع محاکمات، به کار محاکم 

تجارت پایان داده شد.
وی افزود: اما مهمترین قانون و رکن اساسی حقوق تجارت در ایران، 
قانون تجارت سال ۱۳۱۱ است که متضمن ۱6 باب است. قسمتی از 
این قانون به فعالیت تجاری و فعاالن تجاری مانند تجار و معامالت 
تجاری، شرکت های تجاری، اسناد برواتی، حق العمل کاری، حمل 
و نقل و نمایندگان تجاری، قسمتی به ورشکستگی و بخشی نیز به 
شخصیت حقوقی اختصاص دارد. این قانون هم به تصویب مجلس 
وقت نرسیده بلکه از مصوبات کمیسیون عدلیه است. این قانون به 
تدریج و فراخور روند تغییرات در روابط اقتصادی و تجاری، یک مرتبه 
در سال ۱۳۱8 در رابطه با امور تصفیه و یک بار هم در سال ۱۳4۷ در 
رابطه با شرکت های س��هامی مورد اصالح قرار گرفت. در کنار این 
قانون، قوانین متعدد دیگری نیز وضع شده که به طور خاص به امور 
ویژه مربوط می شوند مانند قانون بیمه، حمل و نقل، قوانین بانکی و 
بورس که مقررات آنها مجموعاً حقوق تجارت ایران را شکل داده اند.

این استاد برجس��ته حقوق تجارت در خصوص چالش ها، ابهامات، 
ایرادات و خالهای اصلی قانون فعلی تجارت گفت: ایراد اساس��ی 
قانون تجارت ما این اس��ت که با تحوالت جامعه آنچنان که باید و 
شاید هماهنگ نشده است و به نظر می رسد برای هماهنگ شدن هم 
آماده نباشد. به عنوان مثال بحث مسئولیت تضامنی در امور تجارتی، 
بحثی اساسی است که باید در این امور به عنوان اصل پذیرفته شود 
ولی به نظر می رسد کسانی به بهانه مخالفت آن با شرع از پذیرش آن 
سرباز می زنند و گمان می برند که شورای نگهبان با این امر مخالفت 

می کند که دلیلی بر صحت آن پیدا نکرده ایم. مع ذالک با وجود این 
ناهماهنگ��ی ، فعاالن تجارت��ی در معامالت خ��ود کمبودها و عدم 
هماهنگی های قانون را با استفاده از قراردادهای به روزشده جبران 
می کنند. مثاًل در مورد مسئولیت تضامنی ضامن و مضمون عنه، از 
طریق اس��تفاده از ابزار قراردادی، این شکل مس��ئولیت را )مثاًل در 

بانک ها( پیش بینی می کنند.
وی با بیان اینکه اگر قانون تج��ارت تغییر عمده ای پیدا نکرده ولی 
قوانین متعدد دیگری در حوزه های تجاری و اقتصادی وضع ش��ده  
که جبران مافات کرده اند، عنوان کرد: بعضی از قسمت های قانون 
تجارت مثاًل موضوع تصفیه امور ورشکس��تگی با این قوانین به روز 
شده اند ولی موضوع ش��رکت ها نیاز به وضع قانون جدید دارد یا امر 
ورشکستگی نیازمند اصالح است و باید انجام شود. ولی من موافق 
این شیوه نیستم که برای به روزرسانی باید قانون جدیدی وضع کرد 
تا جایگزین قانون تجارت شود. معتقدم قانون تجارت  باید به تدریج 
مورد اصالح قرار می گرفت و هر سال ابهامات و خال های آن کشف 
می شد و مورد بازبینی قرار می گرفت نه اینکه پس از سال ها سکون، 
یک مرتبه قانون جدیدی را با یک هزار و ۲۰۰ ماده جایگزین قانون 
فعل��ی کنیم. اکنون هم باید همی��ن کار را انجام دهیم؛ یعنی قانون 

تجارت را اصالح کنیم نه اینکه جای آن قانون جدیدی بیاوریم.
اسکینی ادامه داد: شورای نگبهان اصرار دارد مجلس قانون دایمی 
وضع کند و نه قانون آزمایشی؛ و بعد از تصویب این الیحه در مجلس 
شورای اس��المی است که مشخص می شود ش��ورای نگهبان چه 
برخوردی خواهد داشت. البته این مساله نباید مانع تحقق فکر اصالح 
قانون تجارت شود زیرا به هر حال در صورت مخالفت شورای نگهبان 

و اصرار مجلس، مس��اله را می توان در مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام حل کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی صاحب نظران معتقدند مشکل 
اساسی توسعه سرمایه گذاری و بازرگانی در ایران، مقررات و قوانین 
تجاری فعلی نیست و نقایص قانون تجارت در باب شرکت ها، اسناد 
تجاری و حتی قراردادهای تجاری، طی سال های گذشته عمدتاً به 
وسیله رویه قضایی و نظرات علمی حقوقدانان و با توجه به نیازهای 
جامعه برطرف شده است و به تعبیر دیگر از آنجایی که مقررات قانون 
تجارت، جنبه آمره ندارد، خود ارباب این حرفه، مشکالت علمی قانون 
را ب��ا توافق حل کردند و جایی برای دخال��ت قانونگذار باقی نمانده 
است. به عنوان پدر حقوق تجارت ایران و مولف کتب متعدد حقوقی 
در زمینه حقوق تجارت با این نظر موافق هس��تید؟ گفت: همانطور 
که گفته ش��د، خود فعاالن تجاری با انعقاد قراردادهای به روزشده، 
خالهای قانونی را جبران کرده اند ولی ب��از از اصالح قانون بی نیاز 
نیس��تیم. عقاید علمای حقوق در مورد ابهامات و خالهای قانونی و 
نیز رویه قضایی واحد نیس��ت و وضع قانون می تواند این ابهامات و 

اختالف نظرها را از بین ببرد.
این حقوقدان برجس��ته افزود: تایید می کنم که صرف قدمت قانون 
برای تغییر و اصالح آن کافی نیست ولی در مورد قانون تجارت باید 
استثنا قائل شویم. قانون تجارت راجع به حوزه هایی از فعالیت بشر 
اس��ت که از پویایی بیشتری از حیات مدنی برخوردار است و طبیعی 
اس��ت که هر روز نس��بت به روز قبل حیات بازرگان��ی و اقتصادی 

متحول شود.
وی اضافه کرد: قانون تجارت باید بیش��تر از قانون مدنی تغییر یابد 

اما همان طور که گفتیم قانون تجارت باید به تدریج و طی سال های 
متمادی و شاید ماده به ماده بدون تغییر ساختار اصلی آن تغییر پیدا 

می کرد که نکرده است.
به گفته اسکینی، اگر بخواهیم مقایسه کنیم، از قانون تجارت سال 
۱8۰۷ فرانسه ش��اید چند ماده باقی نمانده است ولی قانون تجارت 
فرانسه همان قانون تجارت است و با همین عنوان مواد آن هر چند 
سال به چند س��ال یا حتی در هر س��ال چند مرتبه اصالح، حذف یا 

تعدادی مواد به آن اضافه شده است.
وی افزود: اصالح قانون تجارت باید به این سبک باشد نه اینکه بعد 
از س��ال ها یک مرتبه اراده کنیم قانون تجارت را کاماًل نسخ کرده و 
قانون جدیدی بیاوریم. وضع چنین قانونی مانند سیل بنیان کن همه 
چیز را با خود خواهد برد و موجب خسران و فشار روی جامعه بازرگانی 

و اقتصادی کشور می شود.
این حقوقدان در پاس��خ به این پرس��ش که تغییر قانون تجارت به 
صورت فراگی��ر، نظم فعلی روابط حقوق تجاری را مختل می کند یا 
خیر؟ اظهار کرد: بدیهی است که هر تغییری در قانون تجارت، نظم 
حقوقی قبل از خود را تغییر می دهد ولی اصالحاتی که بنده دیده ام، 
آن طور نیس��ت که اخاللی در نظم فعلی ایجاد کند. مشکل از خود 
مواد است که بعضاً معلوم نیست مبدأ آنها کجاست و علت وجودی 
آنها چیست. به خصوص موادی از الیحه که مشابه آنها را در قوانین 

دیگر نمی بینیم و معلوم نیست از کجا آمده اند.
وی در خصوص اولویت های اصلی در اصالح قانون تجارت نیز بیان 
کرد: به نظر می رس��د اولین ضرورت، تغییر در بخش اسناد تجاری 
به ویژه چک اس��ت. قانون صدور چک که اخیراً به تصویب رسیده، 
عمدتاً به تکلیف بانک ها در رابطه با چک پرداخته اس��ت و هنوز هم 
در تعریف این اس��ناد و مصادیق آنها، شکل آنها، مباحث مربوط به 
اصل استقالل امضا و وصف تجریدی بودن این اسناد، ابهام و سوال 

فراوان است و باید به آنها پاسخ داده شود.
به گفته اسکینی، در مورد ورشکستگی هم ضرورت تغییر احساس 
می ش��ود؛ به خصوص یک ضرورت فوری، بحث مسئولیت ضامن 
ورشکس��ته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه است که با او مانند خود 
ورشکس��ته برخورد می ش��ود و رویه قضایی او را مسئول پرداخت 
چنین خس��ارتی تلقی نمی کند. این موضوع در حالی است که باید 
مانند آنچه در قانون فرانسه گذشته است، او مسئول پرداخت چنین 

خسارتی باشد.
وی ادامه داد: بس��یاری از پرونده های ورشکس��تگی هم به همین 
منظور طرح می شوند زیرا چون مدیران شرکت ها به عنوان ضامن 
عمل کرده اند با صدور حکم ورشکستگی شرکت، موفق می شوند از 
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شوند. بحث توقف یا ورشکستگی 
هم مهم است که در رویه قضایی در خصوص آن اختالف نظر وجود 
دارد. بحث ش��رکت ها هم نیاز به اص��الح دارد و باید رژیم حقوقی 

شرکت های غیرسهامی را به حقوق این شرکت ها نزدیک کرد.

اصالحقانونتجارتتصویبالیحهجدیدرامنتفیمیکند
دکتر ربیعا اسکینی:

گزیده ها

رییس کل دادگستری استان زنجان بر ساماندهی و نظارت 
دقیق و هدفمند بر کمپ های ترک اعتیاد تاکید کرد.

حجت االس��الم اس��ماعیل صادقی نیارکی در دیدار با اعضای شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدراس��تان زنجان اظهار کرد: س��اماندهی و 
نظارت دقیق بر کمپ های ترک اعتیاد باید با دقت و هدفمند صورت گیرد 
چراکه اگر این اقدامات در کمپ ها مطابق با اصول نباشد افراد بعد از خروج 

از کمپ ها دوباره به سمت اعتیاد کشیده خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری اس��تان زنجان، وی افزود: تقویت 
کنگره 6۰ در راس��تای درمان معتادان و سایر کمیته های فعال در استان 
باید مورد توجه ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد چرا که 
موضوع مواد مخدر موضوعی مهم است و همه ارگان ها و نهادها باید در 

این زمینه اهتمام داشته باشند.
رییس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه استفاده از فناوری های 
نوین در زندان ها برای بازرسی زندانیان مواد مخدر امری ضروری است، 
خاطرنش��ان کرد: اس��تفاده از این فناوری دقت کار در امر بازرسی را باال 
خواهد برد. وی توجه به حوزه پیشگیری و درمان معتادان را مهم و کاربردی 
بر شمرد و بیان کرد: اگر در حوزه پیشگیری عملکرد خوبی داشته باشیم 

نباید با افزایش جمعیت معتادان در استان مواجه شویم.
صادقی نیارکی عنوان کرد: پیگیری امور مربوط به معتادان کار سخت و 
پرتالشی اس��ت و ما هم حرف های زیادی در این بخش داریم. معتادان 

انسان های خاصی هس��تند چرا که با اعمال و رفتار خود آثار و مشکالتی 
برای خانواده هایش��ان به وجود می آورند که شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر می تواند با تهیه کلیپ های آموزشی و اقدامات پیشگیرانه در 
جهت آگاهی بخشی خانواده ها از آثار س��وء مصرف مواد مخدر از طریق 

صدا و سیما اطالع رسانی کند.

 پلمپ مرکز ترک اعتیاد متخلف  
س��ید یونس حس��ینی عالمی، دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان 
مازندران نیز از اعمال مقررات قانون��ی و جلوگیری از فعالیت یک مرکز 

ترک اعتیاد متخلف در شهرستان رامسر خبر داد.
در پی انتش��ار فیلم��ی در فضای مجازی از ضرب و ش��تم مددجویان در 
یک کمپ ترک اعتیاد در رامس��ر، رسیدگی به این موضوع در دستور کار 
دادس��تانی قرار گرفت. در این زمینه، دادس��تان عمومی و انقالب مرکز 
استان مازندران از اعمال مقررات قانونی و جلوگیری از فعالیت مرکز ترک 
اعتیاد متخلف در شهرستان رامسر خبر داد و گفت: با پیگیری دادستانی 
شهرستان رامس��ر و با توجه به تخلفات مرکز ترک اعتیاد نجات یافتگان 
این شهرستان، ضمن تشکیل پرونده قضایی و بازداشت دو تن از مسئوالن 

این مرکز، نسبت به پلمپ آن اقدامات الزم به عمل آمد.
وی ادامه داد: طبق نظر اداره بهزیس��تی شهرستان، فیلم منتشرشده در 
فضای مجازی از ضرب و ش��تم در کمپ ترک اعتی��اد مذکور مربوط به 

سال های گذشته بوده که به تازگی منتشر شده است.
حس��ینی عالمی تصریح کرد: در هم��ان زمان و پ��س از اطالع از عمل 
غیرانسانی، فرد ضارب از موسسه اخراج شده و با توجه به شرایطی که در 
موسسه قبلی وجود داشت جهت بهبود شرایط و توسعه مناسب در راستای 
هماهنگی بیشتر و رعایت دستورالعمل سازمان بهزیستی، آن مکان تعطیل 

شد و عوامل ناکارآمد همگی اخراج شده اند.
وی خاطرنش��ان کرد: در س��ال جاری با توجه به م��کان جدید و رعایت 
دستورالعمل س��ازمان و منطبق شدن با پروتکل بهزیستی شرایط مرکز 
ترک اعتیاد مذکور فراهم و پروانه فعالیت موسسه برای افراد جدید تمدید 

شده است؛ البته کمپ فوق در حال حاضر تعطیل است.

رییس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد

ضرورتساماندهیونظارتدقیق
برکمپهایترکاعتیاد

دادس�تان عموم�ی و انقالب مرکز اس�تان 
قم از دس�تگیری یک کالهب�ردار حرفه ای 
خبر داد و گفت: از این متهم انواع مهر های 
جعل�ی ادارات دولت�ی، اوراق س�ربرگ دار 
ادارت مختل�ف، تجهی�زات چ�اپ کارت 
شناس�ایی و عابر بانک، اسناد و چک های 
متعدد و مدارک شناس�ایی ب�ا هویت های 

مختلف و ... کشف شده است.

مهدی کاهه از دس��تگیری ف��ردی که به صورت 
حرف��ه ای از عناوی��ن دولتی در س��طح کش��ور 
س��وء اس��تفاده متعدد کرده و با ای��ن کار از مردم 
کالهبرداری می کرد، خب��ر داد و اظهار کرد: این 
فرد با ارایه کارت های شناسایی متفاوت و معرفی 
خود به عنوان فردی مدعی نفوذ، ادعا می کرد که 
می تواند اقداماتی از قبیل دریافت وام با سود های 
ک��م، معافیت و خرید و کس��ر خدمت س��ربازی، 

استخدام در ادارات و ... را به صورت کامال قانونی 
انجام دهد.

وی بیان کرد: این شخص از این طریق با امیدوار 
کردن شکات به امور واهی و با استفاده از مدارک 
و وس��ایل جعلی و تقلبی اقدام به اخذ مدارک و نیز 
دریافت مبالغ قابل توجه و زیادی از افراد می کرد.

کاه��ه در گفت وگ��و با می��زان ادام��ه داد: از این 
متهم انواع مهر های جعل��ی ادارات دولتی، اوراق 

سربرگ دار ادارت مختلف، تجهیزات چاپ کارت 
شناسایی و عابر بانک، اسناد و چک های متعدد و 
مدارک شناسایی با هویت های مختلف و ... کشف 

شده است.
دادس��تان عموم��ی و انق��الب مرکز اس��تان قم 
خاطرنش��ان ک��رد: هم اکن��ون متهم ط��ی قرار 
قانونی متناسب بازداشت است و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.

کشف مهر های جعلی ادارات دولتی و تجهیزات چاپ کارت شناسایی از کالهبردار حرفه ای



  چهار شنبه
  28 آذر 1397   

  شماره  4368

14

   اجتماعی  

چهرهها

الزام دانشگاه آزاد به هماهنگی 
با سند آمایش

 دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
گفت: دانش��گاه آزاد نیز باید با سند 
آمایش آم��وزش عال��ی هماهنگ 
باشد، نحوه هماهنگی آن با این سند 
در س��تاد نقش��ه جامع علمی کشور 
بررسی خواهد شد. محمدرضا مخبر 
دزفولی افزود: در ذیل س��تاد نقشه 
جامع علمی کشور یک برنامه ریزی و جریان جدیدی شکل گرفته است 
تا آسیب ها و آفت هایی که نظام علمی کشور را تهدید می کند، شناسایی 

کرده و آن را رفع کند.

آغاز مطالعه سالمت مادران و فرزندان
 مع��اون وزیر بهداش��ت در مراس��م 
چهاردهمین کنگ��ره اورژانس ها و 
بیماری های شایع طب کودکان که 
در بیمارستان مفید تهران برگزار شد، 
از آغاز مطالعه س��المت م��ادران و 
فرزن��دان و اج��رای پایل��وت آن در 
اس��تان هایی مانند اصفه��ان، یزد،  
سمنان،  رفس��نجان و س��اری خبر داد. رضا ملک زاده گفت:  این مطالعه 
زیرساخت مهمی در انجام تحقیقات در حوزه کودکان خواهد بود و ۱۵هزار 

زوج و کودک وارد این مطالعه خواهند شد.

کشف21 کیلوگرم طال 
از قاچاقچیان پروازی 

 رییس پلیس فرودگاههای کشور گفت: 
از ابتدای امس��ال تاکنون 2۱کیلوگرم 
ط��الی قاچ��اق و ۵9 س��که طال از 
قاچاقچیان پروازی که قصد جابجایی 
این میزان طال را از طریق فرودگاههای 
کشور داش��تند، کش��ف و ضبط شده 
است. سردار حسن مهری با بیان اینکه 
میزان طالی کشف شده در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته 76 درصد 
افزایش یافته است، افزود: 29 نفر قاچاقچیان طالی کشف شده توسط پلیس 

فرودگاه پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

امضاء تفاهم نامه حج 98 
تفاهم نامه حج تمتع 98 بین رییس سازمان حج و زیارت کشورمان و 
وزیر حج و عمره عربستان سعودی امضاء شد که بر اساس آن مقرر 
شد دفتر سازمان حج و زیارت ایران در عربستان راه اندازی شود. به 
موجب این تفاهم نامه، تعداد حجاج و عوامل اجرایی ایران در موسم 

حج تمتع پیش رو 86 هزار و ۵۰۰ نفر تعیین شد.

 D اجرای غنی سازی نان با ویتامین
مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و 
دارو گفت: طرح غنی سازی نان با ویتامین D پس از اجرای آزمایشی 
در بیرجند و انجام ارزیابی ها، در صورت داشتن نتایج مثبت در تمام 
کشور اجرا می ش��ود. وحید مفید با بیان اینکه اجرای آزمایشی این 
طرح یکس��ال به طول خواهد انجامید، افزود: در بررسی روی اقشار 
مختلف مردم مش��خص ش��د که میزان درصد فقر ویتامین D در 
اغلب مردم، ش��دید اس��ت و بیش از 8۰ درصد م��ردم دچار کمبود 

ویتامین D هستند. 

توزیع ۴ نوبت سرانه در مدارس
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به توزیع چهار نوبت سرانه مدارس تا کنون گفت: مراحل بعدی توزیع 
سرانه نیز همزمان با تخصیص های بودجه صورت می گیرد. بودجه 
سرانه س��ال تحصیلی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است. علی الهیار 
ترکمن با بیان اینکه دو منبع مستقیم پرداخت بودجه به مدارس در 
ردیف های ملی داریم که یکی سرانه مدارس و دیگری طرح پوشش 
جامع تحصیلی یا همان مدارس شبانه روزی است، اظهار کرد: از این 

محل ها به دو صورت ابالغی و واریزی به مدارس کمک می شود.

تقویت سهم نهادهای مردمی 
در مأموریت های پلیس

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا در خاتمه گفت: سهم نهادهای 
مردمی در مأموریت های نیروی انتظامی باید تقویت شده تا با استفاده 
بهینه از تمام این ظرفیت بتوان به همپوشانی صحیحی دست یافت. 
سردار محس��ن فتحی زاده همچنین اظهارکرد: ایام اربعین فرصت 
بسیار خوبی را برای نیروی انتظامی فراهم می کند تا بتواند با اجرای 
عملیاتی واقعی به شناسایی نقاط قوت و ضعف خود در این مأموریت 

پرداخته و درصدد ارتقاء کارآیی بهینه در این باره برآید.

بررسی برنامه سوم 
توسعه تهران 

سخنگوی شورای اس��المی شهر تهران گفت: بررسی برنامه سوم 
توسعه شهر تهران به زودی در صحن این شورا آغاز خواهد شد.علی 
اعطا بیان کرد: زمانی که الیحه برنامه در دس��ت تهیه بود معاونت 
مربوطه تغییر کرد و شورا نیز نسبت به الیحه مذکور اشکاالتی را وارد 
کرد و مقرر شد؛ شورا و شهرداری در کارگروه های مشترکی برنامه 
را اصالح و شهرداری آن را بازآرایی کند. متنی که درحال حاضر به 
ش��ورا ارسال شده در واقع متن بازآرایی شده برنامه است که باید در 

کمیسیون ها و صحن مورد بررسی قرار گیرد

خبر

HEMAYATONLINE.
IR

برخیناشرانازمشکالتچاپونشرگفتند

نگاهی به وضعیت بازار کتاب و مطالعه
قصه دراز مشکالت و مس�ائل کتاب و کتابخوانی در کشور 
ما بیش از قصه هزار و یک ش�ب اس�ت. چرخه تولید کتاب 
در کش�ور ما برای خودش داس�تان ها دارد. واقعیت را باید 
بپذیریم؛ حال کت�اب و کتابخوانی در کش�ور ما اصاًل خوب 
نیس�ت. کتاب مدت هاس�ت که از س�بد خرید مردم به دور 
افت�اده اس�ت و هیچ ناش�ری جرأت ن�دارد حت�ی کتابی را 
که یک نویس�نده و مؤل�ف برای آن مدت ها وقت گذاش�ته 
با ش�مارگان بیش از هزار نس�خه منتش�ر کن�د. گاهی نیز 
راه�ی جز خمیر ش�دن برای کتاب های غریبی که س�ال ها 
در قفس�ه کتاب فروش�ی ها خاک خورده اند، نیست. بیشتر 
نویس�ندگان مجبورند خود هزینه انتشار کتابشان را تقبل 
کنند و تازه بعدها برای دیده ش�دن کتابشان آن را رایگان 
هدیه دهند. خبرگزاری مهر در گفت وگو با برخی از ناشران 
نگاهی به مشکالت صنعت نشر کرده که بخش هایی از آن 

در پی می آید.

 با مدیریت تشریفاتی نمی توان بر وضعیت کنونی 
غلبه کرد

»میثم نیلی« مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی در همین زمینه 
می گوی��د: ما در همه نقاط مهم چرخه نش��ر دچار مش��کالتی مثل نبود 
زیرس��اخت، ضعف مدیریت و عدم تعادل بازار هس��تیم. در همه فرآیند 
تولید کتاب و نش��ر نه تنها به سطوح مطلوب نزدیک نیستیم بلکه روز به 

روز داریم دورتر هم می شویم.
وی معتقد اس��ت: وضعیت ناشران کش��ور به جز جریان شبه نشر؛ یعنی 

کم��ک آموزش��ی ها و کتاب های زرد، دچار مش��کالت زیادی اس��ت. 
جریان فرهنگی و انقالبی نش��ر هم از این قاعده مستثنی نیست. به نظر 
من بخش��ی از مس��ائل به مدیریت دولتی و سیاست های نادرست آن بر 
می گردد. وضعیت متالطمی که در بازار پایه های اصلی نشر یا مواد الزم 
برای تولید کتاب، وجود دارد باعث مشکالت زیادی در زمینه تولید کتاب 
شده اس��ت. سرمایه تولیدکننده های کتاب به یک سوم و حتی بعضی ها 
به یک چهارم کاهش پیدا کرده است و این دومینویی است که بقیه اجزا 

را هم تحت تأثیر قرار می دهد.
به اعتقاد نیلی، وقتی تولید کنن��ده نمی تواند کتاب تولید کند طبعاً مراکز 
پخش هم قادر به پاسخگویی به نیازها نخواهند بود و فروشنده ها با کمبود 
کتاب مطلوب مواجهه می شوند؛ بنابراین مشتری های اندکی هم که برای 
کتاب در کش��ور وجود داشته اند دچار سرخوردگی، بالتکلیفی و ناامیدی 

از این فضا خواهند شد.
مدیرعامل مجمع ناش��ران انقالب اسالمی تصریح می کند: راه حل این 
مش��کل به نظر من اصالح در ساختار، مدیریت و سیاست های مدیریتی 
اس��ت. با ولنگاری، مدیریت از راه دور و مدیریت تشریفاتی نمی توان بر 
وضعی��ت جنگی کنونی غلبه کرد. وضعیت اکنون نش��ر کش��ور نیازمند 
حضور میدانی است نه حضور تشریفاتی و نمایشی. مهم ترین کار کمک 
به ناشران برای جبران یک س��وم شدن سرمایه در گردش آنهاست. اگر 
این مشکل بر طرف نشود و قیمت باالی کاغذ بخواهد ادامه پیدا کند طبعًا 

وضعیت تولید خواهد خوابید.
نیلی یادآور می ش��ود: باید اولویت را به تولید کننده داد و از طریق تقویت 
جریان تولید و راه اندازی مجدد تولید کتاب های فرهنگی رکود موجود را 
برطرف کرد که این کار نیازمند سرمایه گذاری دستگاه های دولتی است 

که باید خطاهای مرتکب شده در حوزه اقتصاد و سیاست های اقتصادی 
خود را جبران کنند و از طرق معقول و منطقی به جریان تولید کمک کنند. 
بخش��ی از این حمایت از تولید داخلی می توان��د در قالب تولید کتاب هم 
باشد باید از دولت این مس��ئله را مطالبه کنیم. همه آنچه که آنچه باعث 
ضرر و خس��ران ناشران شده است و س��رمایه در گردش آنها را کم کرده 

است باید جبران شود.

 کمبود ویترین های عرضه کتاب های مذهبی و انقالبی 
»س��عید مکرمی« مدیر ترنجس��تان س��روش نیز معتقد است: در قصه 
کتابخوان��ی، هم عام��ل توزیع و هم عرضه موثر هس��تند و این دو روی 
همدیگر تأثی��ر می گذارند اما نکته جدی تری وج��ود دارد که تا ما توزیع 
مناسب و عرضه به قاعده ای نداشته باشیم تولید نمی تواند سامان پیدا کند 
و به حیات خود ادامه دهد. ما مجموعه های تولیدی خیلی زیادی داشتیم 
اما این تولید، به خاطر اینکه عرضه نشده و به دست مخاطب نرسیده، ادامه 
حیات نداده است. بنابراین پس از چندی این مجموعه های تولید کننده 
دچار کمبود مالی شدید شده یا از موضوع ناامید و آن را به کنار گذاشته اند.

وی تاکید می کن��د: همه ما در مورد مضر بودن پفک و چیپس یا تنقالت 
دیگر صحبت می کنیم اما ش��ما هر ج��ای ایران حتی اگر در روس��تای 
دورافتاده ای هم باش��ید کافی اس��ت اراده کنید تا به سرعت به چیپس و 
پفک دسترس��ی پیدا کنید. این دسترسی در تحریک میل مخاطب موثر 
اس��ت. بخش��ی از مش��کل کتابخوانی ما مربوط به کمبود ویترین های 
کتابخوانی است. ما حدوداً هزار شهر و شهرستان در کشور داریم و طبق 
آمار خانه کتاب حدود هزار کتاب فروش��ی فعال داریم که خیلی از آنها در 
واقع کتاب فروشی نیس��تند و ما داریم با مس��امحه آنها را کتاب فروشی 

لحاظ می کنیم. از طرفی عمده این کتاب فروشی ها در تهران، قم، مشهد، 
اصفهان و چند شهر معدود دیگر واقع شده است؛ پس عماًل ما در خیلی از 
شهرها و شهرستان ها کتاب فروشی نداریم. حتی در همین تهران بیشتر 
کتاب فروش��ی ها در خیابان انقالب متمرکز شده است؛ یعنی در خیلی از 
نقاط شهر تهران به این گستردگی که جمعیت زیادی در روز در آن تردد 
می کنند، اصاًل کتاب فروشی وجود ندارد. پس چرا ما انتظار داریم که مردم 
از کتابی که ما منتشر می کنیم، استقبال کنند؟ مردم این کتاب را باید کجا 
ببینند.  به اعتقاد وی پس موضوع توزیع و عرضه کتاب موضوعی اس��ت 
که از تولید مهم تر و قابل توجه تر اس��ت. مکرمی در همین زمینه یادآور 
می شود: عرضه کتاب هزینه بیشتری دارد، چون تولید در یک زیرزمین هم 
می تواند اتفاق بیفتد اما چراغ کتاب فروشی همیشه باید روشن باشد پس 
آیا ما اصاًل مراکز عرضه داریم که انتظار داشته باشیم که وضعیت کتاب 
و کتابخوانی ما بهبود پیدا کند؟ به خصوص در قش��ر بچه های مذهبی و 

جبهه انقالب که دغدغه دارند و دنبال عرضه محتوای دینی و انقالبی تر 
هستند این وضعیت خیلی بدتر است. حتی در خود شهر تهران وضعیت ما 
فاجعه است چه رسد به شهرهای دیگر کشور. ما گاهی کتاب خوبی تولید 
می کنیم که اصاًل خیلی از مواقع به دس��ت مخاطب نمی رسد و مخاطب 
سؤال می کند از کجا می شود کتاب را تهیه کرد؟ مدیر ترنجستان سروش 
می افزاید: بحث در مورد عرضه و تقاضا هم خیلی مفصل است. ما هر جا 
که عرضه مناس��بی انجام دادیم برای تقاضا هم اتفاق خوبی افتاده است 
یعنی نویس��نده با میل بیشتر نوشته، کتاب به دس��ت مخاطب رسیده و 
چرخه کامل ایجاد شده است. قصه تولید و توزیع کتاب یک چرخه کامل 
است. شما نمی توانید فقط بخشی از این چرخه را در نظر بگیرید و بگویید 
اگر تولید خوب داشته باش��یم کافی است، بخشی که باعث می شود این 
چرخه ب��ه طور کامل به چرخش در نیاید بخ��ش توزیع و عرضه کتاب و 

کمبود ویترین های عرضه کتاب های مذهبی و انقالبی در کشور است.

عضو کمیته هنر و رس��انه کمیس��یون فرهنگی مجلس در نظر گرفتن برنامه های قابل مالحظه درخصوص 
۴۰ س��الگی انقالب، رعایت حدود و ثغور و صرفه جویی ریالی را ازجمله توصیه های نمایندگان این کمیته به 

مسئوالن تئاتری کشور برشمرد.
حجت االس��الم احد آزادی خواه در گفت وگو با خانه ملت از برگزاری جلس��ه ای با حضور سید محمد مجتبی 
حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور ارائه گزارش درخصوص سی و هفتمین 
جشنواره تئاتر فجر خبر داد و افزود: به گفته مسئوالن مدعو ۱7 هزار نفر در کشور فعال در حوزه تئاتر هستند؛ 
ایران جزو ۵ کشور مطرح آس��یایی در حوزه نمایش است و حدود هزار و ۱۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال 

شده است.
وی با اش��اره به اینکه از میان هزار و ۱۰۰ اثر ارس��ال ش��ده ۱۱۰ اثر برای حضور در بخش مسابقه جشنواره 
انتخاب خواهند شد، ادامه داد: جشنواره بخش بین المللی گسترده ای خواهد داشت و افراد صاحب نظری برای 
داوری ها انتخاب شده اند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با یادآوری اینکه این جشنواره از 22 بهمن 
ماه تا ۴ اسفندماه برگزار خواهد شد، توضیح داد: به منظور جلوگیری از مغایرت این مراسم با ایام فاطمیه و حفظ 

حرمت این ایام زمان برگزاری آن تغییر کرده است.
آزادی خواه همچنین با بیان اینکه مسئوالن این جشنواره با چالش شدید مالی رو به رو هستند، اظهارکرد: به 
گفته مسئوالن در این دوره از جشنواره تئاتر فجر آرمان های انقالب در نمایشنامه ها باتوجه به فرارسیدن ۴۰ 

سالگی انقالب، پررنگ خواهد شد.

خانه ملت

مدیرعامل موسسه بهمن سبز با اشاره به روند بازسازی سینماهای حوزه هنری در ۴ سال اخیر تاکید کرد: 
۱۱ هزار صندلی در این مدت بازسازی شده است. محمود کاظمی در نشست خبری ویژه افتتاحیه پردیس 
سینمایی ساحل اصفهان با بیان اینکه موسسه بهمن سبز از نیمه دوم سال 92 و بر اساس مسئولیت های 
تازه اش وارد حوزه سینماداری به شکل تخصصی تر و جدی تر شد و از نیمه دوم سال 9۴ نوسازی، تجهیز 
و س��اخت و ساز در همه شهرها را شروع کرد، گفت : در این س��ال ها ۱۱ هزار صندلی بازسازی و ۴۵۰۰ 
صندلی به ظرفیت نمایش��ی کش��ور افزوده شد. سهم اصفهان از این بازس��ازی ها ۳6۴7 صندلی بود و 
2697 صندلی به ظرفیت سینماهای این استان افزوده شد. وی ادامه داد: البته تمایل داریم که در نقاط 
دور و نزدیک همه ش��هرها، سینماهایی مناسب مردم داش��ته باشیم و تالش داریم این هدف را محقق 
کنیم. حتی در اصفهان هم به دنبال بازس��ازی سینما سپاهان هس��تیم. به نقاط دیگر شهر هم خواهیم 
 رفت و س��ینماهایی در این مناطق خواهیم داشت. برای کاشان هم برنامه هایی داریم. وی ادامه داد: ما 
بودجه ای برای سینماس��ازی نداریم. هزینه هایمان را از بلیت فروشی و برنامه هایمان تأمین می کنیم. 
مسئوالن باید کمک کنند تا چراغ سینما خاموش نشود. کاظمی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت ها، 
هزینه س��اخت و ساز و نگهداری س��ینماها باال رفته و کار در این حوزه سخت شده است اما ما با عشق و 
اراده فعالیت می کنیم.مدیرعامل موسسه بهمن سبز در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره هزینه ساخت 
پردیس س��احل هم گفت: قباًل پیش بینی ش��ده بود این پروژه با 9 میلیارد تومان ساخته شود اما نوسان 

قیمت باعث شد هزینه به ۱۱ میلیارد تومان برسد.

   س��ریال 2۰ قس��متی »م. ک« به نویس��ندگی امیر پور وزیری، محسن ملکی و حس��ین حقیقی و کارگردانی امیر پور وزیری برای بازسازی ۱۱ هزار صندلی توسط حوزه هنری
 س��یما فیلم تولید خواهد شد. تاکنون نگارش این سریال طنز به ۱۰ قسمت رسیده است و پیش تولید تا پایان سال جاری آغاز می شود. 
»م. ک« داستان خانواده ای را به تصویر می کشد که پسرشان وظیفه ادامه دادن شغل پدر را به عهده دارد، اما به شغل پدر عالقه مند نیست. 

   برنامه رادیویی »رادیو کتاب« با موضوع بررس��ی نش��ر الکترونیک و راهکارهای قانونی آن به واکاوی دغدغه ناشران در این حوزه 
پرداخت. برنامه »رادیو کتاب« سه ش��نبه ها با موضوع نشر الکترونیک از ش��بکه رادیویی فرهنگ پخش می شود. هدف از این برنامه 

معرفی راهکارهای قانونی دریافت فایل کتاب ها و رشد پلتفرم های قانونی نشر الکترونیک و صوتی است.

   شورای صدور پروانه نمایش خانگی با نمایش ۱۵ عنوان فیلم و سریال موافقت کرد. این شورا در جلسه اخیر خود با نمایش فیلم های 
»هشتگ، خاله سوسکه« به تهیه کنندگی حس��ن مصطفوی و کارگردانی محمد مسلمی، »مهریه« به تهیه کنندگی محمد شهبازی 
و کارگردانی امیر حس��ین ماکویی، »بیوه سیاه« به تهیه کنندگی و کارگردانی علی محمد قاس��می، سریال »ممنوعه قسمت ۱۱« به 
تهیه کنندگی علی اکبر نجفی و کارگردانی امیر پورکی��ان و »روزی روزگاری تهران« به تهیه کنندگی محمد نجفی زاده و کارگردانی 

امید امین نگارشی موافقت کرد.

   برنامه تلویزیونی »خندوانه«، ش��ب یلدا به صورت ویژه روی آنتن ش��بکه نسیم می رود و میزبان مهمانان متنوعی از عرصه رادیو و 
تلویزیون از جمله بهروز رضوی است. این برنامه در شب یلدا میزبان خوانندگان سرشناسی چون بهنام بانی و حجت اشرف زاده خواهد 
بود و امیر حسین قیاس��ی به اجرای استندآپ کمدی مقابل مردم می پردازد. گفتنی است؛ برنامه »خندوانه« به تهیه کنندگی سید علی 

احمدی و کارگردانی و اجرای رامبد جوان چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت 2۳ روی آنتن شبکه می رود.

تیترواره

 توصیه نمایندگان به مسئوالن جشنواره تئاتر فجر

سینما

روز گذش�ته درحالی چهار دانش آموز 
در پیش دبس�تانی و دبستان دخترانه 
اس�وه حس�نه در اثر آتش س�وزی به 
دلی�ل اس�تفاده از بخ�اری چک�ه ای 
دچار س�وختگی بی�ش از 70درصدی 
ش�دند و دو نف�ر از آنه�ا در س�اعات 
اولیه ای�ن حادثه در بیمارس�تان جان 
خود رو از دس�ت دادند که مس�ئوالن 
آموزش و پرورش بارها اعالم کرده اند 
بخاری های چکه ای از مدارس کشور 

به طور کاکل حذف شده اس�ت.

 وس�ایل گرمایش�ی غیراس�تاندارد 
نداریم

در آستانه سال تحصیلی جاری بود که سید محمد 
بطحایی، وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت 
سیستم گرمایشی مدارس اعالم کرد؛ خوشبختانه 
وسایل گرمایشی غیراستاندارد دیگر نداریم. البته 
وی این را هم گفت که وسایل خطرآفرین داریم. 
به عنوان مثال بخاری ه��ای نفتی چکه ای دیگر 
نداریم، اما بخاری های نفتی کاربراتوری موجود 
نی��ز برای دانش آم��وزان خطرن��اک و غیرایمن 

هستند.

 نبود وسایل گرمایشی استاندارد 
در ۴2درصد از کالس ها

 چندی بع��د نیز بطحای��ی بیان کرد؛ براس��اس 
ضرب االجل که برای اس��تان ها داش��تیم موارد 
خطر آفرین از فضای آموزش��ی دور می ش��وند. 
اش��اره به این موضوع ض��رورت دارد که در حال 
حاضر ۴2درصد از کالس های درس ما وس��ایل 
گرمایش��ی ایمنی ندارند، آنچه که وزیر آموزش 

و پرورش نیز آن را تایید کرده است. با این وجود 
اما به نظر می رس��د به رغم همه اظه��ار نظرها و 
برنامه هایی که در سال های گذشته به ویژه حتی 
بع��د از ب��روز حوادثی تلخ مانند آتش س��وزی در 
مدرسه شین آباد در آذرماه سال9۱ عنوان شد، اما 
همچنان این حوادث تلخ تکرار می شود، به عنوان 
مثال می توان به آتش گرفتن بخاری نفتی در یکی 
از دبستان های اردبیل اشاره کرد که دوسال قبل 
رخ داد و ام��ا این بار معلم فداکار خودش در آتش 
سوخت تا از تکرار حادثه شین آباد جلوگیری کند. 

حوادثی تلخ که همچنان قربانی می گیرد.

 فوت 2 دانش آموز زاهدانی
آتش سوزی در پیش دبستانی و دبستان غیردولتی 
دخترانه اس��وه حس��نه در زاهدان که صبح روز 
گذش��ته رخ داد و متاس��فانه موجب س��وختگی 
7۰درصدی چهار دانش آموز شد که دو نفر از این 
دختران ساعتی بعد در بیمارستان جان خود را از 
دست دادند، مصداقی بر این مدعا است. هرچند 
که عنوان ش��د  مل��ک محمد س��نجرانی، مدیر 

آم��وزش و پرورش ناحیه دو زاه��دان در پی این 
حادثه و ب��ه منظور ابراز همدردی با خانواده های 
داغدیده و مصدوم از س��مت خود استعفا داد، اما 
واقعیت این اس��ت که این واکنش نه تنها دردی 
از این خانواده ها درمان نخواهد کرد بلکه به نظر 
می رسد به نوعی فرار از پاسخگویی متولیان امر در 
زمینه پاسخگویی و الزام به اجرایی شدن تدابیری 
است که باید از بروز چنین وقایع تلخی پیشگیری 
کند. آن هم در ش��رایطی ک��ه علی مرادی، یک 
مس��ئول آموزش وپرورش در گفت وگو با تسنیم 
اذعان کرده است که علت آتش سوزی، استفاده 
از چراغ نفتی برای گرم کردن یکی از کالس های 

درس بود.
 با وجود آنکه استفاده از این چراغ ها و بخاری های 
چکه ای ممنوع اس��ت، اما مدرسه از آن استفاده 
می ک��رد و بر اث��ر آتش س��وزی چ��راغ نفتی و 
س��رایت آتش به کالس درس چهار دانش آموز 
دچار سوختگی ش��دند. بخاری هایی که پیش تر 
مسئوالن بزرگترین نهاد آموزشی کشور از جمله 
وزیر آموزش و پ��رورش از حذف کامل آنها خبر 

داده بودن��د. هرچند که مرادی بیان کرده اس��ت 
این مدرس��ه در ش��هر زاهدان قرار داد و به دلیل 
اینکه بخشی از شهر گاز ندارد، این مدرسه نیز گاز 
نداشت و مسئوالن مدرسه از چراغ نفتی برای گرم 
کردن بچه ها استفاده می کردند، اما واقعیت این 
است که چرا متولیان امر به صراحت به موضوعی 
تاکید دارند که خود نیز از آن اطالعی ندارند، دیگر 
اینکه آیا آنها این ش��جاعت را دارند که فرزندان 

خودشان نیز در چنین مدارسی تحصیل کنند؟

 فرسودگی 30درصد مدارس
موضوع دیگر این اس��ت که به گفته مس��ئوالن 
آموزش وپ��رورش، ۳۰ درص��د مدارس کش��ور 
فرس��وده اند، حتی ای��ن مدارس ب��رای حضور 
دانش آموزان اس��تانداردهای الزم را هم ندارند، 
ولی چون مدرسه جایگزینی وجود ندارد، چاره ای 
نیس��ت که از ای��ن کالس های درس فرس��وده 
استفاده شود. توجیهی که نه تنها مناسب نیست 
بلکه حکایت از ضعف مدیریت و نظارت بر مدارس 
به ویژه در مناطق محروم که نیازمند توجه بیشتر 
هس��تند را دارد. هر چند که بطحایی گفته است؛ 
اعتبارات بودج��ه عمرانی را ب��ا تخصیص ۱۰۰ 
درصدی دریافت کردیم ولی اعتبارات ناچیز بوده 

است و نمی توانیم با سرعت کار را جلو ببریم.
درحال حاضر نیز مرادی اظهار کرده است معاون 
و بازپ��رس ویژه قتل در محل حاضر ش��دند و با 
بررس��ی های صورت گرفته قصور مدیر و مربی 
آموزش��ی محرز و در این رابطه دستور بازداشت 
آنها صادر ش��ده است، ولی یک س��ئوال مطرح 
می شود زمانی که زمستان و سرما از راه می رسد و 
مدارس وسایل گرمایشی مناسب و بودجه ای در 
اختیار ندارند، این مشکل مربوط به مدیر و مربی 
آموزشی است یا مسئوالن بزرگترین وزارتخانه 
کشور باید پاسخگو باشند، شاید اگر یکبار به طور 
جدی این مس��ئوالن مواخذه شوند دیگر چنین 

حوادثی تکرار نشود.

تکرار حادثه تلخ شین آباد در زاهدان
»حمایت«ازمشکلگرمایشکالسهایدرسگزارشمیدهد

آغاز بارش برف در تهران و نیمه غربی کشور 
سازمان هواشناسی کشور پیش بینی  کرد؛ 
استان های نیمه غربی کشور و تهران فردا 
برفی خواهند بود. ریی�س مرکز اطالعات 
و کنت�رل ترافی�ک پلیس راه�ور ناجا، هم 
با اش�اره به بارش برف و باران در بیش�تر 
اس�تان ها و مس�دود ب�ودن 10 مح�ور از 
رانندگان خواست از ترددهای غیرضروری 

خودداری کنند.

سازمان هواشناس��ی کش��ور اعالم کرد؛ بر اساس 
نقش��ه های پیش یابی هواشناس��ی از فردا س��امانه 
بارشی جدیدی از شمال غرب و غرب به کشور وارد 
می شود، با تقویت این سامانه، گستره فعالیت آن به 
جنوب غرب، مرکز، استان های واقع در جنوب  البرز 
شامل قزوین، البرز، زنجان، تهران و سواحل دریای 
خزر می رسد. عالوه براین با تداوم بارش در روز جمعه، 
فعالیت سامانه به نوار شمالی و شرق کشور گسترش 

می یابد و به تدریج از اواخر وقت روز جمعه از فعالیت 
آن در نیمه غربی کاسته خواهد شد.

 10 محور مسدود است
سرهنگ نادر رحمانی، رییس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلیس راهور ناجا، نیز با اشاره به بارش برف و 
باران در بیشتر استان ها و مسدود بودن ۱۰ محور در 
کشور از رانندگان خواست از ترددهای غیرضروری 

خودداری کنند. وی با توصیه به تمامی رانندگان برای 
به همراه داش��تن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی، 
پتو و جیره غذایی خش��ک برای تردد در محورهای 
کشور به ویژه محورهای کوهس��تانی بیان کرد: در 
حال حاضر تردد در بیش��تر محورهای کردس��تان، 
محور اردبیل-خلخال محدوده گردنه اسالم، محور 
روانسر-پاوه در کرمانشاه و ارتفاعات استان زنجان 

بدون زنجیر چرخ ممنوع است.

الهامصادقی
گروهاجتماعی
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پیمان مهاجرتی س��ازمان ملل پس از ماه ها بحث و گفتگو دوش��نبه 
شب با ۱۸۱ رأی مثبت اعضای سازمان به تصویب رسید. به گزارش 
روزنامه »دی ولت«، بر اساس گزارش های منتشرشده از سازمان ملل 
کشورهای آمریکا، مجارستان، جمهوری دومینیکن، اریتره و لیبی به 
این پیمان رأی منفی دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اولین 
مخالف پیمان مهاجرتی سازمان ملل بود که چندی پیش کناره گیری 
واشنگتن از این پیمان را اعالم کرد. دولت مجارستان هم کمی بعد از 
آمریکا با انتقاد از این پیمان اعالم کرد که به آن رأی نخواهد داد. سند 
۳۴ صفحه ای پیمان مهاجرتی س��ازمان ملل حاوی ۲۳ هدف برای 
کنترل و بهبود پدیده جهانی مهاجرت اس��ت. این س��ند بین المللی 
اگرچه به لحاظ قانونی الزام آور نیس��ت اما می تواند در سایه همکاری 
کشورها در زمینه مهاجرت، امنیت و ثبات را برای کشورها به ارمغان 
بیاورد. پیمان مهاجرتی سازمان ملل پس از انتقادات آمریکا که منجر 
به خروج این کشور از آن شد با اعتراضاتی نیز در میان کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا روبرو شد. 

 
نخست وزیر لبنان تأکید کرد که کش��ورش به اجرای کامل قطعنامه 
۱۷۰۱ شورای امنیت و احترام به خط آبی )منطقه عاری از سالح در مرز 
لبنان با سرزمین های اشغالی( پایبند است. به نوشته روزنامه »الشرق 
االوسط«، نخست وزیر لبنان در جریان دیدار با ژنرال استفان دل کول، 
فرمانده نیروهای یونیفل تأکید کرد: ارتش لبنان که خود را موظف به 
دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان می داند، با نیروهای سازمان ملل 
در لبنان )یونیفل( همکاری می کند و برای حل وفصل هرگونه مشکلی 
که در اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ از طرف لبنان باشد، تالش می کند. او گفت: 
سازمان ملل نیز باید به تمامی مسئولیت های خود در مقابله با نقض های 
روزانه ای که توسط اسرائیل در حریم هوایی و آب های منطقه ای لبنان 
صورت می گیرد، عمل کند. حریری در ادامه افزود: شدت گرفتن مواضع 
اسرائیل در قبال لبنان به نفع آرامشی که از بیش از ۱۲ سال قبل ادامه 
داشته، نیست و جامعه جهانی باید این تنش را آرام کند تا به توافق خط 

آبی احترام گذاشته شود و قطعنامه ۱۷۰۱ کاماًل اجرا شود.

 
یک روزنامه آمریکایی اعالم کرد: دو شریک »مایکل فلین« مشاور 
پیشین ترامپ به تالش برای استرداد غیرقانونی »گولن« متهم شدند. 
به گزارش روزنامه »واشنگتن پست«، »بیژن کیان« شریک تجاری 
مایکل فلین مشاور امنیت ملی پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا در جریان تحقیقات دادگاه فدرال به توطئه و اقدام به عنوان مأمور 
یک دولت خارجی متهم شد. در کیفرخواست شریک تجاری مشاور 
امنیت ملی پیشین ترامپ، او به تالش و البی غیرقانونی برای استرداد 
فتح اهلل گولن از آمریکا به ترکیه متهم شده است. عالوه بر بیژن کیان، 
ش��ریک دیگر مایکل فلین به نام کمیل آلپتکین نیز با اتهام مشابهی 
مواجه اس��ت. آلپتکین ُترک تبار همچنین به شهادت دروغ در جریان 
تحقیقات پلیس اف بی آی متهم شده است. به گزارش واشنگتن پست، 
بیژن کیان ب��رای اولین بار در جری��ان این پرون��ده در دادگاه فدرال 

الکساندریا در ویرجینیای آمریکا حاضرشده است.

 
رژیم صهیونیستی پیش نویس قانونی را تصویب کرد که امکان طرد 
خانواده های مجریان عملیات های مقاومتی از منازلش��ان در کرانه 
باختری را فراهم می کند. به نوش��ته روزنامه »رأی الیوم«، موطی 
یوگیو، یکی از اعضای حزب "خانه یهودی" پیش نویس قانون اخراج 
خانواده های مجریان عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری را 
ارائه داد که این پیش نویس توس��ط وزرای اس��رائیلی تصویب شد. 
طبق پیش نویس این قانون، مسئوالن اسرائیلی می توانند نزدیکان 
درجه یک عامالن عملیات ضد صهیونیس��تی را ظرف هفت روز از 
منازلشان به مکان دیگری در کرانه باختری انتقال دهند. بعدازآنکه 
دولت این پیش نوی��س را تصویب کرد، این پیش نویس به تصویب 
کنس��ت در سه مرحله نیاز دارد تا اجرایی ش��ود. یدیعوت آحارونوت 
گزارش داد که آویخای مندلبلیت، دادستان اسرائیل و مشاور قضایی 
دولت اسرائیل مخالفت خود را با پیش نویس این قانون اعالم کرده 

و آن را "غیرقانونی" خوانده است.

 
منابع نزدیک به حزب بعث عراق اعالم کردند که سران تبعیدی این 
حزب به خاطر پول، خ��ود را وقف دفاع از ولیعهد عربس��تان در برابر 
انتقادهای گسترده جهانی کرده اند. به گزارش روزنامه قطری »العربی 
الجدید« در گزارشی نوشت: به منظور دفاع از محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان، مقامات تبعیدی رژیم بعث منحل شده عراق در کشورهای 
عربی و غربی پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی 
در کنسولگری عربستان در استانبول بار دیگر به صحنه بازگشته اند. 
در همین راس��تا، تعدادی از مقامات رژیم بعث عراق که از سال ۲۰۰۳ 
در انگلیس، امارات، اردن، چین و کش��ورهای دیگر زندگی می کنند، 
مشغول فعالیت در شبکه های تلویزیونی موردحمایت ریاض و ابوظبی 
و توییتر هستند و در اظهارات خود این گونه به نظر می رسند که گویی 
مأمور دفاع از ولیعهد عربستان هستند و این موضوع را ترویج می دهند 
که "آنچه اتفاق می افتد یک طرح صهیونیستی و امپریالیستی برای 
ه��دف قرار دادن هویت عربی" اس��ت. این افراد س��عی دارند تا قتل 
خاش��قجی را به عنوان یک "خطای فردی" توجیه کنند و همچنین 
روابط میان عربستان و رژیم اشغالگر اسرائیل را صرفاً "جنگ علیه 

ریاض" نشان دهند. 

جلدروز

ژاپن برنامه تبدیل دو ناو به دو ناو 
هواپیمابر را در حالی تصویب کرد 
که تالش می کن��د تا با قدرت رو 
به رشد چین در منطقه رویارویی 
کند. برنامه جدید دفاعی پنج ساله 
به دنبال ارتقای نظامی ژاپن درباره 
دو ناو هلیکوپتر بر است که می توانند 
جنگنده ها را نی��ز روی خود حمل 
کنند. این برنامه جدیدترین سری 
اقدامات شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
برای تقویت ارتش این کشور تلقی 
می شود. دولت آبه گفته است که این 
اقدامات برای رویارویی با چالش های 
دفاعی رو به رش��د در منطقه ازجمله 

تنش با کره شمالی است. ژاپن می گوید که افزایش قدرت نمایی چین در منطقه 
باعث ایجاد نگرانی هایی شده و این اقدامات از سوی دولت توکیو برای تقویت 
ارتش و نیروی دفاعی ضرورت دارد. اما این اقدام همان قدر که ضرورت دارد، 
مناقشه برانگیز هم هست چون منتقدان گفته اند که توکیو از تعهداتش درباره 
ظرفیت های دفاعی پا را فراتر گذاشته و این برخالف قانون اساسی صلح طلبانه 
ژاپن پس از جنگ دوم جهانی اس��ت. یوشیهیدا سوگا، دبیر کل کابینه ژاپن 
گفت: ما به دنبال تضمین کیفیت و کمیت ظرفیت ها و قابلیت های دفاعی 
کشور هستیم چون برای رویارویی با تغییرات امنیتی در منطقه ضرورت دارد. 
بر این باوریم آنچه انجام می دهیم بر اساس قانون اساسی ما مجوزهای الزم 
را دارد. بر اس��اس این برنامه دفاعی پنج ساله که به تصویب رسید، هزینه ای 
بالغ بر ۲۴۲ میلیارد دالر تا ۲۰۲۴ در بر خواهد داشت. در این برنامه همچنین از 
وزارت دفاع خواسته شده تا دو ناوشکن کالس ایزومو و کاگا را به گونه ای ارتقا 
دهد تا بتوانند جنگنده های تیک آف عمودی مثل F۳۵B را روی خود حمل 
کنند. دولت ژاپن همچنین اعالم کرد که به دنبال خرید ۲۴ فروند از این نوع 
جنگنده ها در بازه زمانی ۱۰ سال آتی است. همچنین ژاپن قصد دارد تا ۱۰۵ 
فروند جنگنده F۳۵A را بخرد که می توانند به صورت معمول از باند برخیزند 
و فرود آیند. بر اساس این برنامه، ژاپن قرار است ۴۵ فروند جنگنده رادار گریز 
F-۳۵ الکهید مارتین را به ارزش چهار میلیارد دالر به انضمام ۴۲ جنگنده ای 
که قباًل سفارش داده بود، بخرد. رسانه های محلی گزارش داده اند که ارزش 

این توافق مبلغی بیش از ۸.۸ میلیارد دالر خواهد بود.

گزارش

طبقیکگزارشآمریکایی
البی یهود به دنبال حمایت مالی آمریکا از 
پاک سازی نژادی در کرانه باختری است
سایت آمریکایی "اینترسپت" اعالم کرد، گروه البی یهودی تالش می کند 
نمایندگان آمریکا را به حمایت از طرح برنامه بودجه واشنگتن برای پاک سازی 
ن��ژادی در کرانه باختری ترغیب کند، ه��دف از این اقدام تالش برای تغییر 

جمعیتی این منطقه و وادار کردن فلسطینیان برای ترک خاکشان است.
لی وانگ از نویس��ندگان این س��ایت در گزارش��ی نوش��ت: اگر این طرح 
موفقیت آمیز باش��د و کنگ��ره آمریکا در ماه ژانوی��ه آن را تصویب کند همه 
حمایت آمریکا از آژانس امدادرس��انی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان 
فلس��طینی )آنروا( به طرحی منتقل می شود که دولت اس��رائیل آن را اداره 
می کن��د. طبق پیش نویس ای��ن طرح، کمک های مال��ی آمریکا در جهت 
اسکان مجدد فلسطینیان در کشورهایی مانند ترکیه، سوئد، امارات و آمریکا 
تخصیص خواهد یافت. پل لیبرمن، مدیر "ائتالف دفاع از اسرائیل" )گروه البی 
یهودی که ائتالف مسیحی- یهودی آمریکا تأسیس کرده( درباره این طرح 
گفت وگویی با اینترسپت داشته و گفته است: "هدف حمایت از فلسطینیانی 
است که خواستار رفتن به کشور دیگر هستند، ما از هرکسی که بخواهد برود 
حمایت مالی می کنیم". لیبرمن افزود: "تنها حق فلسطینیان حق اقامت در 
کش��ور دیگر است، اگر فلسطینی تمایل به رفتن داش��ته باشد، از او حمایت 
خواهیم کرد. امیدواریم در کرانه باختری در ۱۰ سال آینده تغییر جمعیتی رخ 
دهد. هدف از این اقدام برپایی کشور یهودی یا همان "اسرائیل بزرگ" است. 
ائتالف ما معتقد است همه فلسطینیان باید فلسطین را ترک کنند و هرکس که 
اصرار بر ماندن دارد تحت "قانون غرباء" زندگی خواهد کرد". طبق گفته لیبرمن 
این یعنی اینکه هیچ فلسطینی حق رأی دادن و مشارکت در مسائل مربوط به 
تمامیت ارضی کشورش را نخواهد داشت. ائتالف دفاع از اسرائیل تالش دارد 
حمایت مقامات ارشد ازجمله جمهوری خوا هان محافظه کار، مسیحیان انجیلی 
)پروتستانی ها( و مقامات اسرائیل را به دست آورد. استیون استرانگ، نویسنده 
مسیحی راست گرا در کتاب خود "پس از زلزله ترامپ: اثر زلزله رئیس جمهوری 
بر فرهنگ و دین آمریکا" تصویری از طرح ائتالف دفاع از اس��رائیل به کاخ 
سفید ارائه کرد و گفت، لیبرمن سه مرتبه برای ارائه طرح جسورانه و قدرتمند 
به کاخ س��فید فراخوانده شد. به گفته استرانگ، پیشنهاد این طرح این است 
که تمام��ی حمایت های مالی آمریکا که معم��واًل در اختیار آنروا، حاکمیت 
ملی، س��ازمان های غیرانتفاعی و خانواده های فلسطینی در کرانه باختری 
قرار می گیرد، به صندوقی برای اسکان مجدد فلسطینیان در دیگر کشورها 
منتقل شود. آمریکا در سال ۲۰۱۷، ۳۶۴ میلیون دالر به آنروا کمک مالی کرد 
اما این حمایت در ماه اوت با تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور 
متوقف شد. در این راستا، سازمان های حقوق بشری طرح مذکور ائتالف دفاع 
از اسرائیل را محکوم کردند و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه "کمیته سرویس 
دوستان آمریکایی" )AFSC( گفت، هرگونه تبدیل حمایت مالی آمریکا به 
سیستمی برای ترغیب فلسطینیان به ترک خاکشان به منزله حمایت آمریکا 
از پاک سازی نژادی است. مدیر بخش سیاسی گروه "صلح اکنون" آمریکا 
هم اعالم کرد، طرح های این چنینی در شرایط عادی عجیب است و هیچ 
توجهی نسبت به زیاده روی در آن نمی شود اما در دولت ترامپ مسائل 

مربوط به سیاست فلسطین و اسرائیل عقالنی نیستند.  

مجارستان
چند هزار معترض در دمای زیر صفر درجه برای پنجمین روز اعتراضات 
علیه دولت جناح راست نخست وزیر مجارس��تان در مقابل ساختمان 
تلویزیون دولتی سپری کردند. تمامی احزاب گروه مخالف مجارستان 
اعالم کردند تا زمانی که به آن ها اجازه داده نشود تا درخواست هایشان را 
در تلویزیون دولتی اعالم کنند به اعتراضات ادامه خواهند داد. یک قانون 
کار جدید که ۶ روز کار در هفته را درصورتی که کارمند موافق باشد مطرح 
می کند و دستمزد این کار تمام وقت به مدت سه سال پرداخت نخواهد 
شد مس��بب آغاز این اعتراضات بود. اما درخواست های این معترضان 
افزایش یافته و شامل پاک سازی فساد از کشور، ایجاد یک قوه قضاییه 
مستقل و تضمین رسانه  دولتی بی طرف شده است. تیما سزابو یکی از 
اعضای پارلمان از حزب کوچک و میان��ه رو "گفت وگو" به معترضان 
گفت: ما تا زمانی که تمامی درخواس��ت هایمان در رسانه  دولتی قرائت 
نشود به اعتراضات ادامه خواهیم داد. ما هیچ کجا نخواهیم رفت. وی با 
اشاره به رفتار خشونت آمیز صورت گرفته با برخی از قانون گذاران توسط 
نیروهای امنیتی در س��اختمان شبکه MTVA در اوایل روز دوشنبه 
افزود: این قانون دس��ت کم سی س��ال بود که به چنین صورتی پایمال 
نشده بود. معترضان بارها ش��عارهایی چون »ما هیچ جا نمی رویم« و 

»آن ها تمام وقت دروغ می گویند « سر دادند. 

عکسنوشت

مناطق و روستاهای استان السویداء برای برپایی مراسم جشن کریسمس 
آماده می شوند. به مناسبت فرارسیدن روز تولد حضرت مسیح دیروز مراسم 
روشنایی درخت کریس��مس ۱۷ متری در میدان کلیسای “مار میخاییل 
“در شهرک القریا با حضور تعدادی از روحانیون مسیحی و بعضی فعاالن 
مردمی برگزار شد. اس��قف اعظم “عبداهلل الشحید” در این مراسم ضمن 
ابراز امیدواری که صلح گس��ترش یابد، گفت: ما دعا می کنیم که خداوند 

متعال ارتش و رهبرمان را حفظ کند.

دولت مستعفی یمن وابس��ته به عبدربه منصور 
هادی و دولت صنعا وابسته به انصاراهلل )حوثی ها( 
از نیمه شب سه ش��نبه توافق آتش بس را اجرایی 
کردند. محمد المقدش��ی، وزیر دف��اع در دولت 
مس��تعفی یمن دس��توراتی را به فرمانده منطقه 
نظامی چهارم و فرمانده محور الحدیده در زمینه 
توقف درگیری در اس��تان مذکور از س��اعت ۱۲ 
بامداد سه ش��نبه داد. دولت مستعفی یمن اعالم 
کرد، آتش بس در ش��هر الحدیده از نیمه ش��ب 
گذشته شروع و ش��امل استان الحدیده، بنادر آن 
یعنی الحدیده، الصلیف و راس عیس��ی می شود. 
در صنعا پایتخت یمن نیز فرماندهی وزارت دفاع 
و ریاست ستاد مشترک ارتش وابسته به انصاراهلل 
از آغاز آتش بس در استان الحدیده استقبال کرد.

پیشتر محمد عبدالس��الم، رئیس هئیت مذاکره 

کننده انصاراهلل از نیروهای مس��لح وابس��ته به 
انصاراهلل خواسته بود به آتش بس پایبند باشند.

اما خب��ر از درگیری هایی مح��دود بین دو طرف 
درگی��ری در الحدیده در س��ایه آرام��ش توام با 
هشداری که شهر را فراگرفته به گوش می رسد. 
یک منبع نظامی که خواست نامش فاش نشود به 
خبرگزاری آناتولی گفت، درگیری ها در الحدیده 
دو ساعت بعد از اجرایی شدن توافق آتش بس به 

مدت ۱۵ دقیقه رخ داد اما فورا متوقف شد.
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع در دولت 
مستعفی یمن گزارش داد، درگیری های پراکنده 
کمی بعد از اجرایی ش��دن آتش بس در استان در 
شرق الحدیده رخ داد. این منبع گفت، درگیری ها 

در بندر الحدیده رخ داد.
دو طرف طی یک هفته مذاکره در س��وئد به این 

توافق دست یافته اند. براساس این توافق نیروهای 
درگیر باید از شهر الحدیده و بندر آن عقب نشینی 
کنند. دو طرف همچنین درباره وضعیت شهر تعز 
واقع در جنوب غرب یم��ن و برقراری آتش بس 
در آنج��ا توافق کردند. این ش��هر تحت تس��لط 
نیروهای دولت مس��تعفی است و انصاراهلل آن را 

در محاصره دارد.
آنها همچنین بر تبادل ۱۵ هزار اسیر و برگزاری 
دور جدید مذاک��رات در ماه آینده میالدی جهت 
تعیین چارچوب صلح توافق کرده اند. این درحالی 
است که درباره اقتصاد، بانک مرکزی و فرودگاه 
بین الملل��ی صنعا هنوز توافقی ص��ورت نگرفته 
اس��ت. در همین ح��ال همزمان با آغ��از اجرای 
آتش ب��س در یمن، ش��ورای امنیت پیش نویس 
قطعنام��ه ای را بررس��ی می کند ک��ه از دبیرکل 

س��ازمان ملل می خواه��د پیش��نهاداتی درباره 
چگونگ��ی نظارت بر آتش ب��س را ارائه کند. روز 
دوشنبه انگلیس پیش نویس قطعنامه ای را برای 
حمایت از این توافق به شورای امنیت ارائه کرد. 
هنوز موعد رأی گیری درب��اره این پیش نویس 
مش��خص نیس��ت. این قطعنامه نی��از به ۹ رأی 
موافق دارد و کشورهای عضو دائم شورا نباید آن 
را وتو کنند. در این پیش نویس از آنتونیو گوترش، 
دبیرکل س��ازمان ملل خواسته شده پیشنهاداتی 
درب��اره چگونگی حمایت این س��ازمان از توافق 
سوئد از جمله چگونگی روند نظارت بر آتش بس 
و انتق��ال نیروهای دو طرف از ش��هر الحدیده و 
بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی ارائه کند. 
همچنین در این پیش نویس تأکید شده است: ما 
می خواهیم بدانیم سازمان ملل چگونه نقش اصلی 
را در حمایت از مؤسسه بنادر یمن و تفتیش آن ها 

و تقویت حضور خود در این مناطق ایفا می کند.
در این پیش نویس از تمامی طرف ها خواسته شده 
اقدامات بیشتری برای تسهیل ورود کمک های 
تجاری و انس��انی از جمله مواد غذایی، سوخت و 

دارو اتخاذ کنند.
در این راستا، مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل 
به یمن گفت: کمیته هماهنگی استقرار مجدد که 
کمیته مش��ترک مس��ئول اج��رای آتش بس در 
الحدیده اس��ت فعالیت خود را به صورت مستقیم 
آغاز خواهد کرد تا نتایج مذاکرات س��وئد بر روی 
خاک یمن به صورت واقعی اجرا شود. این کمیته 
بر روند استقرار مجدد و روند مین زدایی از الحدیده 

و بندر آن نظارت خواهد داشت.
تاکنون چندین بار برای پایان دادن به جنگ یمن 
تحرکاتی صورت گرفته اما هر بار با کارش��کنی 
عربستان و متحدان آن به بن بست رسیده است. 
نخستین نشست صلح دی س��ال ۱۳۹۴ در ژنو 

بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت.
دومی��ن دور مذاکرات صلح نیز پ��س از چندین 
ماه وقفه، در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در کویت به 
جریان افتاد که با کارش��کنی ائتالف سعودی به 

بن بست رسید.

عربستانومتحدانشبهتوافقباانصاراهللپایبندنیستند

گروه توافق آتش بس بین دولت مس�تعفی یمن و جنبش انصاراهلل در ش�هر الحدیده در غرب یمن که اخیرا در سوئد به امضا 
رسید، وارد فاز اجرایی شده در حالی که خبرهایی نیز از درگیری های محدود به گوش می رسد.بینالملل

نقض آتش بس در الحدیده 
توسط ائتالف سعودی

چهرهخبر

حزب کارگر در پی به رای گذاشتن صالحیت »می« برای نخست وزیری 
نخست وزیر انگلیس که این روزها در آستانه خروج کشورش 
از اتحادیه اروپا تحت فش�ار زیادی قرار دارد، پس از کسب 
حمایت پشت پرده تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس، 
از جرمی کوربین رهبر حزب مخالف دولت خواست تا به جای 
طرح الیحه عدم اعتماد به نخست وزیر، دولت او را به چالش 

بکشد.
 

دفتر نخس��ت وزیر انگلیس الیحه ح��زب کارگر علیه »ت��رزا می« را 
اقدامی نمایشی خواند که زمان رسیدگی به آن در مجلس داده نخواهد 
شد.کوربین عصر دوشنبه در مجلس عوام اعالم کرد که در اعتراض به 
تاخیر دولت برای برگزاری رای گیری پارلمان درباره توافقنامه برگزیت، 
صالحیت می را به رای می گذارد. وی گفت که نمایندگان به دلیل ناتوانی 

نخست وزیر در برگزاری س��ریع رای گیری درباره توافقنامه برگزیت، 
اعتماد خود را به او ازدست داده اند. 

»می« پس ازآنک��ه در ماموریت بهبود توافقنامه برگزیت در ش��ورای 
اروپا ناکام ماند روز دوشنبه اعالم کرد که روند بررسی این توافقنامه از 
هفتم ژانویه )۱۷ دی( آغاز و هفته بع��دازآن رای گیری پارلمان برگزار 

خواهد شد.
ناظ��ران معتقدند که می هیچ شانس��ی برای کس��ب موافقت پارلمان 
درباره توافق برگزیت ندارد و ناچار خواهد شد تا با برگزاری همه پرسی 
دوباره برگزیت که طرف��داران زیادی در افکار عموم��ی دارد موافقت 
کند. او بااین حال پس ازآنکه از حمایت هم حزبی ها و نمایندگان حزب 
اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی که با دولت اقلیت »می« ائتالف 
تشکیل داده اند نس��بت به رهبری خود مطمئن شد، کوربین را به نبرد 

سیاس��ی فراخواند. درواقع »می« اطمینان به دس��ت آورد که هرچند 
هم حزبی هایش با عملکرد او در برگزیت اختالف س��لیقه دارند، اما به 
قیمت از دست دادن سکان دولت، با طرح حزب کارگر هم نوا نخواهند 
شد. از سویی شکاف در داخل حزب کارگر و سابقه کودتای هم حزبی های 
کوربین، این حزب را به جریانی محافظه کار تبدیل کرده که در این برهه 

حساس نمی تواند نیروی اپوزیسیون تولید کند.
به هرروی چنانچه طرح کوربین به اجرا گذاشته شود و نخست وزیر رای 
عدم اعتماد دریافت کند، ظرف مدت دو هفته انتخابات سراسری برگزار 
خواهد ش��د. اما چنانچه حزب کارگر شکست بخورد، کوربین از سوی 
طرفداران ادامه عضویت در اتحادیه اروپا در داخل حزب تحت فشار قرار 
خواهد گرفت تا برخالف مانیفست حزب کارگر از برگزاری همه پرسی 

دوباره برگزیت حمایت کرده و از گردونه رقابت با دولت خارج شود.

جیمز کومی: جمهوری خواهان باید 
مقابل دروغگویی های ترامپ بایستند

 جزییات دروغگویی مشاور پیشین ترامپ 
منتشر شد

رئیس س��ابق اف بی آی گفت: دروغگویی های رئیس جمهوری آمریکا باعث وارد شدن لطمات جدی به 
وجهه این سازمان شده است و حزب جمهوری خواه باید مقابل این دروغگویی ها بایستد.

 »جیمز کومی«، مدیر س��ابق »اف بی آی« دوش��نبه ش��ب گفت که دروغگویی های »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا باعث وارد آمدن لطمات جدی به وجهه این سازمان آمریکایی شده است.

به نوش��ته خبرگزاری فرانس��ه، کومی همچنین از حزب جمهوری خواه خواس��ته در برابر دونالد ترامپ 
ایستادگی کنند.

وی گفت: »وجهه اف بی آی به خاطر دروغگویی های دائمی رئیس جمهور ایاالت متحده 
و دستیارانش لطمه های جدی دیده است. به دلیل این دروغ ها، آدم های زیادی، آن 

مزخرفات را باور کرده اند.«
کومی که در سالن های س��نای آمریکا در جمع خبرنگاران حضور داشت گفت: 
»آدم هایی که اطالع بیشتری دارند، از جمله اعضای جمهوری خواه این مجلس 

)سنا( بایستی شجاعت داشته باشند که بایستند و حقیقت را بگویند.«
اظهارات مدیر س��ابق اف بی آی بعد از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ هفته 
گذشته با انتشار چند پیام در توئیتر مدعی شد اقدام اف بی آی 
در تحقیق از »مایکل کوهن«، وکیل شخصی ترامپ 
و »مایکل کوهن«، مشاور امنیت ملی سابق کاخ 
سفید سوء استفاده از قدرت این نهاد آمریکایی 

بوده است.

بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جزییات دروغگویی مشاور پیشین 
امنیت ملی کاخ سفید به ماموران اف.بی.آی را منتشر کرد.

 رابرت مولر بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا گزارشی 
جدید منتشر کرد که جزئیات دروغگویی مشاور پیشین ترامپ را افشا می کند.

»مایکل فلین« مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اتهام دروغگویی به 
ماموران اداره تحقیقات فدرال )اف بی آی( را پذیرفته و حاضر به همکاری با مولر شده بود تا در حکم خود 
تخفیف بگیرد. گزارش جدید مولر نش��ان می دهد که فلین درباره بی اطالعی خود از اخراج دیپلمات های 

روس و بستن اماکن دیپلماتیک روس��یه در آمریکا دروغ گفته است. 
فلین به دروغ به ماموران اف بی آی گفته که در تماس تلفنی خود با 
»سرگئی کیسلیاک« سفیر وقت روسیه در واشنگتن از تحریم های 

پیش رو علیه مسکو خبر نداشته است.
براس��اس گزارش بازپرس ویژه، وی در این مکالمه از کیس��لیاک 
خواسته بود که روسیه شدت واکنش به تحریم های اعالمی از سوی 

واش��نگتن را تعدیل کند.فلین همچنین پذیرفته که درباره درخواست 
خود از سفیر روسیه برای رأی مخالف دادن به یک قطعنامه 

در شورای امنیت درباره شهرک سازی های رژیم 
صهیونیس��تی و یا ب��ه تأخیر انداخت��ن آن دروغ 

گفته است.

نماین�دگان پارلمان عراق عصر سه ش�نبه 
برای تکمیل کابینه جدید به ریاست »عادل 
عبدالمهدی« و تعین تکلیف هش�ت پست 

خالی وزارتی آن، تشکیل جلسه دادند.

نوزدهمین جلسه پارلمان عراق به ریاست »محمد 
الحلبوس��ی« با حضور ۲۶۱ نماینده برگزار ش��د و 
نمایندگان به تعدادی از هش��ت وزرای پیشنهادی 
باقی مانده رای اعتماد دادند. به گزارش الس��ومریه 
نیوز، در جلس��ه رای گیری پارلمان ع��راق، آقایان 
»عبداالمیر الحمدانی«، »نوری الدلیمی« و »قصی 
الس��هیل« به ترتیب به عنوان وزیر فرهنگ، وزیر 
برنامه ریزی و وزیر آموزش عالی انتخاب ش��دند. 
نمایندگان در جلسه روز سه شنبه به »صبا الطائی« 
و »هناء عمانوئیل« به عنوان دو وزیر پیش��نهادی 
وزارت آم��وزش و پ��رورش و وزارت مهاجرت رای 
اعتماد ندادند. در  این جلس��ه رای گیری، اسامی دو 

نامزد پیش��نهادی نخس��ت وزیر جدید عراق برای 
تصدی دو وزارتخانه مهم و حس��اس دفاع و کشور 
مش��خص نبود. این چهارمین جلس��ه نمایندگان 
پارلم��ان ع��راق برای رای گی��ری درب��اره وزرای 
پیشنهادی عبدالمهدی و تکمیل کابینه جدید بود و 
قرار است پنجمین جلسه آن پنجشنبه آینده برگزار 
شود. نخست وزیر عراق بیش از دو ماه است که مأمور 
به تشکیل کابینه جدید این کشور شده است، ولی 

هنوز نتوانسته تشکیل کابینه خود را تکمیل کند.
نمایندگان ماه پیش در اولین جلسه راگیری پارلمان 
از میان ۲۲ وزیر پیش��نهادی نخست وزیر، تنها به 
۱۴ وزی��ر رای اعتماد داده  بودن��د و به همین دلیل، 
پس��ت های وزارتی برای تصدی ریاس��ت هشت 
وزارتخان��ه، خالی باقی ماند که سه ش��نبه به س��ه 
وزیر پیش��نهادی دیگر رای اعتماد دادند و پس��ت 
پنج وزارتخانه دیگر همچن��ان بدون تکلیف باقی 

مانده است.

نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه اذعان 
کرد که کشورش دیگر به دنبال سرنگون 

کردن بشار اسد در سوریه نیست.

جیم��ز جف��ری، نماینده وی��ژه آمری��کا در امور 
س��وریه در عین حال هش��دار داد، ت��ا زمانی که 
حکومت سوریه تغییرات اساس��ی نداشته باشد، 
 واش��نگتن از روند بازس��ازی، پش��تیبانی مالی

 نخواهد کرد.
نماینده ویژه آمریکا در امور س��وریه ادعا کرد، از 
آنجایی که اسد هنوز در جنگ داخلی هفت ساله 

پیروز نشده است، باید سازش کند.
ای��ن مقام آمریکای��ی که در ش��ورای آتالنتیک 
سخن می گفت، اظهار کرد: ما می خواهیم شاهد 
حکومتی باشیم که اساسًا متفاوت باشد. این یک 
»رژیم چنج« نیس��ت. ما نمی خواهیم از دس��ت 

اسد رها شویم.

او با طرح این برآورد که بازسازی سوریه به ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ میلیارد دالر هزینه نیاز دارد، هش��دار داد، 
قدرت ه��ای غربی و نهاده��ای بین المللی مالی 
بدون تغییر در مسیر س��وریه کمک مالی به این 

کشور ارائه نخواهند کرد.
جفری بیان کرد: این آمادگی از سوی کشورهای 
غربی وجود دارد که هزین��ه ای برای این فاجعه 
جمع آوری نش��ود؛ مگر این که ما شاهد این ایده 
باشیم که دولت دمش��ق آماده سازش باشد و در 

سال های آتی وحشت جدیدی ایجاد نکند.
او در ادام��ه خواس��تار خ��روج نیروه��ای ایرانی 
از س��وریه ش��د و اظهارات موهوم خ��ود را این 
گونه ادام��ه داد که آمریکا می پذی��رد که تهران 
 برخ��ی نقش ه��ای دیپلماتیک را در س��وریه ح

فظ کند.
جفری بیان کرد، آمریکا خواس��تار آن اس��ت که 

سوریه از تسلیحات شیمیایی استفاده نکند.

عقب نشینی آمریکا در مقابل بشار اسدکابینه عراق باز هم تکمیل نشد
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پیروزی تیم فوتبال امید 
در دیدار با سوریه

 تیم فوتبال امید ایران و وسوریه در دیداری 
دوستانه در ورزش��گاه المپیک کیش به 
مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم 
امید ایران در این ب��ازی به پیروزی 2 بر 
صفر رسید.محمدرضا آزادی در دقیقه 24 
ب��ازی روی یک ارس��ال از جناح چپ با 
ضربه سر گل اول ایران را به ثمر رساند.مهدی قائدی در دقیقه 88 
درون محوطه جریمه سوریه صاحب توپ شد و با یک بغل پا دقیق 

گل دوم را وارد دروازه حریف کرد.

بیرانوند و جهانبخش 
نامزد توپ طال آسیا 201۸

 تیتان اس��پورت چین فهرست 24 نفره 
بهترین بازیکن سال 2018 در قاره آسیا 
را عالم کرد. به گزارش فاکس اسپورت، 
نشریه تیتان اس��پورت چین چند سالی 
است که تالش کرده با الگوبرداری از کار 
فرانس فوتبال فرانسه در دادن توپ طال، 
در فوتبال آس��یا نیز با کمک روزنامه نگارها و خبرنگاران ورزش��ی 
بهترین بازیکن س��ال فوتبال آس��یا را انتخاب کند. بر این اساس، 
فهرست اولیه 24 نفره س��ال 2018 که با نظر تیم کارشناسی تهیه 
شده، منتشر ش��د که در آن نام علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی 
فوتبال ایران و پرس��پولیس و علیرضا جهانبخش هافبک تیم ملی 
فوتبال ایران و برایتون دیده می شود. بهترین بازیکن سال 2018 در 

هفته پایانی این سال اعالم و توپ طال را به دست خواهد آورد. 

طباطبایی نایب قهرمان آسیا شد
 محمد امین طباطبایي با تکرار موفقیت 
15 س��ال قبل ش��طرنج ای��ران، نایب 
قهرمانی مسابقات انفرادی آسیا را کسب 
ک��رد. دور پایانی رقابت ه��ای انفرادی 
قهرمانی آسیا در ماکاتی فیلیپین برگزار 
شد و در نهایت نفرات برتر این مسابقات 
مشخص شدند. در یکی از مهمترین مسابقات محمد امین طباطبایی 
برابر وی یی چینی با ریتینگ 2728 به تس��اوی رسید. سیدمحمد 
امین طباطبایی با این تساوی ضمن کسب 6/5 امتیاز )هم امتیاز با 
قهرمان( و ایستادن در دوم مسابقات انفرادی آسیا، مجوز حضور در 

جام جهانی را کسب کرد.

کفاشیان استعفا داد
 رئیس فدراسیون فوتبال روز گذشته دو 

انتصاب جدید در فدراسیون انجام داد.
به دنبال استعفای علی کفاشیان از کمیته 
فوتس��ال، مهدی تاج رییس فدراسیون 
فوتبال ضمن تقدیر از زحمات او در این 
مسئولیت طی حکمی داوود پرهیزکار را 

به عنوان سرپرست کمیته فوتسال منصوب کرد. 

ورزش داخلی
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نظرات مخالفان و موافقان واگذاری سرخابی ها
وزی�ر ورزش و جوان�ان درحال�ی از آغ�از  

گــــروه
ارزیابی، کارشناسی و بررسی های مختلف ورزشی

دو باشگاه پرسپولیس و استقالل خبر داده 
است که معاون توسعه ورزش قهرمانی و 
حرف�ه ای این وزارتخانه معتقد اس�ت؛ این دو باش�گاه دو 
سرمایه بسیار قدرتمند هس�تند و نباید یک ابزار در دست 

یک جریان خاص باشند.

 سرخابی ها تا پایان سال ۹۹ مشکل مالی ندارند
سه س��ال قبل هیات وزیران مصوبه ای را تایید کرد که بر مبنای آن 
باش��گاههای پرسپولیس و اس��تقالل بنگاه های فرهنگی بوده و در 
نتیجه خصوصی سازی ش��امل حال آنها نمی شد، هرچند که برخی 
از کارشناس��ان بر این موضوع تاکید داشتند که این دو باشگاه جنبه 
فرهنگی ندارند و ورزشی محسوب می ش��وند. آنچه که موجب شد 
تا واگذاری آنها امکانپذیر نباش��د، جز به این ش��رط که هیات دولت 
مصوبه خود را تغییر دهد و براین اساس باشگاه های مذکور به چرخه 
واگذاری بازگردند. سرانجام اما بعد از ارسال نامه وزیر ورزش و جوانان 
به دولت و مصوبه جدید هیات وزیران درباره باش��گاه های استقالل 
و پرس��پولیس فرایند واگذاری آنها آغاز ش��د و مس��عود سلطانی فر، 
وزیر ورزش و جوانان روز گذش��ته از آغاز کار ارزیابی، کارشناس��ی 

و بررسی های مختلف دو باشگاه پرسپولیس و استقالل خبر داد. 
سازمان خصوصی سازی نیز با انتشار فراخوانی اعالم کرد؛ در اجرای 
تصمیم اخیر هیات وزیران مبنی بر خصوصی س��ازی باش��گاه های 
فرهنگی- ورزشی استقالل و پرس��پولیس، آماده سازی و واگذاری 
سهام این دو باشگاه را در دستور کار خود قرار داده است. اگرچه برخی 
از افراد مشکالت مالی را نقطه آغازی برای این تصمیم می دانند، اما 
محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای عنوان 
کرد؛ در دو سال گذشته وزارت ورزش و جوانان از دولت ریالی را خرج 
این دو باشگاه نکرده ایم و این دو باشگاه تا پایان سال 99 مشکل تامین 
مالی ندارند. ظرفیت این دو باشگاه به گونه ای است که از اسپانسر و 

منابع خودش پول در می آورند. 

 سرخپوشان تمرین نکردند
عالوه ب��ر اظه��ارات داورزنی، وزی��ر ورزش و جوانان هم با اش��اره به 
 انتخاب یک اسپانس��ر خوب و ج��ذب آن برای دو باش��گاه مذکور در
 این باره بیان کرده است که در راستای ساماندهی شرایط مالی دو باشگاه، 
در طول دو سال گذش��ته موفق به پرداخت بیش از 90 درصد بدهی ها 
ش��ده ایم و توانستیم آنها را از مسائل حاش��یه ای فاصله دهیم. هرچند 

که دوشنبه گذشته خبرگزاری ها خبری را منتشر کردند، مبنی براینکه 
سرخپوشان به دلیل بدقولی مسئوالن پرسپولیس و اینکه دریافتی آنها 

هنوز به 40 درصد نرسیده است، حاضر به شرکت در تمرینات نشده اند.

 خریداران چه شرایطی باید داشته باشند؟
از این موارد که بگذریم این سئوال مطرح می شود که خریداران باید 
چه شرایطی داشته باشند تا بتواند در مزایده این دو باشگاه پرطرفدار 
تهران ش��رکت کنند؟ آنچه که علی اش��رف عبداهلل پوری حسینی، 
رییس س��ازمان خصوصی سازی درباره آن گفته است؛ اگر قرار باشد 
ش��رطی برای خریداران گذاشته ش��ود، هیأت واگذاری به ما اطالع 
می دهد و ما آن را در آگهی ها به اطالع عموم می رسانیم. به گفته وی 
فرصت یک یا دو هفته ای به صاحب نظران داده شده اس��ت تا موارد 
الزم را برای فروش این دو باش��گاه مدنظر ق��رار دهند.  در این میان 
اما س��الح ورزی تاکید دارد که انتقال مالکیت و مدیریت این تیم ها 
به پیشکسوتان که هیچ س��ابقه ای در بنگاه داری ندارند می تواند به 
آشفتگی مدیریتی و شکست اقتصادی منجر شود. با این وجود علی 
پروین، پیشکسوت فوتبال با اشاره به فعالیت شرکت »پی�شکسوتان 
کهن پرس��پولیس« بیان کرده اس��ت که در این شرکت، حدود 100 
نفر از پیشکسوتان پرسپولیس حضور دارند و اعالم آمادگی کرده اند 
تا باش��گاه را خریداری کنند. وی این را هم گفته اس��ت که اگر قصد 
داشته باشند برای باشگاه مدیرعامل انتخاب کنند، یا باید از بچه های 

ما باشد یا از ما هم نظر بخواهند. آنچه که به نظر می رسد نایب رییس 
اتاق بازرگانی ایران چندان با آن موافق نیست. همچنین داورزنی نیز 
معتقد است؛ این دو باشگاه دو سرمایه بسیار قدرتمند هستند و نباید 
یک ابزار در دس��ت یک جریان خاص باشند. وقتی دو باشگاه پنجاه 
میلیون هوادار دارند و توس��ط س��امانه های هوادارای تامین کننده 
بخشی از هزینه ها هستند و اگر در حوزه مارکتینگ به خوبی کار شود 
درآمدی بیش از چیزی که االن اس��ت خواهند داش��ت. این درحالی 
است که به گفته رییس سازمان خصوصی سازی در چهار مزایده ای 
که در گذشته برگزار ش��ده آنهایی که توان این کار را داشتند نیامدند 
تا باشگاه را خریداری کنند. به اعتقاد وی افرادی که با ورزش بزرگ 
ش��دند و ورزش را درک می کنند باید در این زمینه پیش قدم شوند. 
پوری حسینی این را هم گفته است که دو شرکت خودروسازی بزرگ 
در این زمینه پیش��نهاد دادند که متاسفانه وقتی وضعیت مالی آنها را 
بررسی کردیم ازبعضی بخش های خصوصی به مراتب وضعیت  شان 
بدتر بوده و به مراتب بدهکارتر بودند.به هر حال گفته می شود آگهی 
فروش این دو باشگاه اواخر بهمن ماه یا اسفندماه منتشر خواهد شد و 
تا آن زمان قیمت گذاری این باشگاه پرسپولیس و استقالل نیز از سوی 
متولیان امرانجام خواهد شد تا مزایده سهام سرخابی ها اسفندماه شکل 
اجرایی به خود گیرد، روندی که باید دید جدا از اجرایی شدن مصوب 
دولت، آیا گره از مش��کالت مالی این دوباشگاه هم باز  خواهد کرد یا 

مسائل دیگری را به همراه خواهد داشت.

ورزش جهان

آقای خاص اخراج شد
سران باشگاه منچس��تریونایتد ژوزه مورینیو را از سمت سرمربیگری این 
تیم برکنار کردند.به گزارش بی بی سی، این مربی کمتر از یک سال پیش 
قرارداد خود را با یونایتد تمدید کرده بود ولی نتایج ضعیف یونایتد با او باعث 
شد این باشگاه، دس��ت به برکناری آقای خاص بزند.سرمربی پرتغالی در 
یونایتد موفق شد قهرمانی در جام اتحادیه، کامیونیتی شیلد و لیگ اروپا را 
به دس��ت بیاورد و فصل قبل با این تیم نایب قهرمان لیگ برتر شد ولی در 
این فصل عملکرد ضعیف تیم او در لیگ برتر ادامه داشت. البته این اخراج 
هزینه هایی برای باشگاه منچستر یونایتد هم به دنبال داشته و این باشگاه 

22 میلیون پوند غرامت به این مربی پرداخت خواهد کرد.

هیوستون عذر بازیکن چینی اش  
را خواست

تیم بسکتبال هیوس��تون راکتس بازیکن چینی خود را آزاد اعالم کرد. ژو 
کی بازیکن 22 ساله و 2 متر و 17 سانتی متری چینی که در سال 2016 در 
چهل و س��ومین انتخاب به تیم هیوستون راکتس پیوست، روز گذشته به 
پایان کار خود در این تیم حاضر در NBA رس��ید.ژوکی در فصل گذشته 
تنها در 18 بازی فرصت حضور برای هیوستون پیدا کرد و بیشتر اوقات در 

جی لیگ )یک رده پایینتر از NBA( به میدان رفت.

هزینه 3/4 میلیارد دالری کره جنوبی 
برای المپیک 

به گزارش سایت اس��پورت اکس��پرس، هزینه کره جنوبی برای میزبانی 
مشترک المپیک تابستانی 2032 میالدی با کره شمالی شاید به 3/4میلیارد 
دالر برسد. ش��ورای قانونگذاری شهر س��ئول پیش نویس برگزاری این 

رقابت ها با تمامی محاسبات مربوطه را معرفی کرد.
در ای��ن پیش نویس آمده اس��ت با توجه به نزدیکی ش��هرهای س��ئول و 
پیونگ یانگ به یکدیگر احتمال صرفه جویی مالی در ساخت وس��ازهای 

جدید ورزشی وجود خواهد داشت.

کری از مرز 15 هزار امتیاز گذشت
تیم های بسکتبال گلدن استیت وریرز، اوکالهماسیتی تاندر و هیوستون 
راکتس با درخشش بازیکنان شاخص خود مقابل حریفان به پیروزی رسید. 
تیم   گلدن استیت وریرز با 23 امتیاز کوین دورانت و 20 امتیاز استیفن کری 
مقابل میهمان خود ممفیس گریزلیز در سالن اوراکل آره نا به پیروزی رسید.

کری پس از این بازی، پنجمین بازیک��ن تاریخ تیم وریرز لقب گرفت که 
بیش از 15هزار امتیاز برای این تیم کسب کرده است. 

آگهی

موضوع: اجرای عملیات برون سیاری فعالیت های مربوط به نگهداری، تعمیرات، رفع حوادث و اتفاقات شبکه با رعایت مدت زمان خاموشیها در 
اداره برق سهند )شرکت توزیع نیروی برق تبریز(

مدت زمان اجرای کار: یکسال شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد به پیمانکار برنده
دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مهلت فروش اسناد: از تاریخ 97/9/28 لغایت 97/10/10
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: )بعدد( 295/000/000 ریال )بحروف( دویست نود و پنج میلیون ریال می باشد.

محل فروش اسناد:
تبریز: کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول قطران، شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه 4، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: میدان ونک، خیابان برزیل، ساختمان شهید عباسپور، بلوک 2 نیم طبقه دوم واحد 207 آقای بهرامی
مبلغ فروش اسناد:

مبلغ فروش اسناد سید هزار ریال قابل واریز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی 
ولیعصر- فلکه بارنج

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات:

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/10/23 و محل تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق تبریز به آدرس 
تبریز، کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، تلفن: 49- 33289463 دورنگار: 3328950 3

ساعت، روز و محل قرائت پیشنهادات:
ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 97/10/23 ساختمان شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول قطران، ساختمان شرکت توزیع نیروی 

برق تبریز در طبقه چهارم
شرایط خاص: ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو و رعایت ظرفیت کار آزاد الزامی است.

آدرسهای اینترنتی جهت دریافت اطالعات بشرح زیر می باشد:
http://www.toztab.ir شرکت توزیع نیروی برق تبریز http://www.tavanir.org.ir و سایت توانیر http://iets.mporg.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصه

درج آگهی در سایت فقط برای اطالع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت 
اسناد از طریق اینترنت با هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.

شناسه آگهی:320338                                                                                                                                                                                                    شرکت توزیع نیروی برق تبریز
 عادل کاظمی - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
نوبت اول

به مناس��بت یل��دا مجموعه فرهنگ��ی تاریخی 
نی��اوران از تاری��خ 24 ت��ا 30 آذر م��اه میزبان 
جش��نواره آیینی انار اس��تان های غربی کشور 
می باش��د.پروانه اس��کاش مدیر روابط عمومی 
مجموع��ه فرهنگ��ی تاریخ��ی نی��اوران و دبیر 
برگذارکننده جشنواره  گفت:نخستین جشنواره 
انار استان های غربی کشور در تهران با همکاری 
اداره کل میراث فرهنگی اس��تان تهران و کانون 
و جهانگ��ردی و اتومبیلرانی جمهوری اس��امی 
ای��ران به مدت هفت روز در این مجموعه برگزار 
می ش��ود.وی اج��رای موس��یقی دف و تنبور، 
ش��اهنامه خوانی به زبان کردی، اجرای حرکات 
نمایش��ی با اسب و انارگردانی ، نمایشگاه صنایع 
دستی و عرضه سوغات محلی استان ها ی غربی 
را از جمله برنامه های این جشنواره عنوان کرد.

اس��کاش مدیرروابط عمومی مجموعه فرهنگی 
تاریخی نیاوران افزود: جش��نواره آئینی انار 2۷ 
آذر ماه به مناسبت وفات حضرت معصومه )س( 
در ای��ن مجموعه اج��را نگردید ولی نمایش��گاه 
س��وغات محلی و صنایع دستی اقوام طبق روال  
پذی��رای عاقه مندان بود و س��ه روز پایانی این 
جش��نواره در تاریخ های 2۸ ت��ا 30 آذر ماه از 

ساعت ۱۵ به کار خود ادامه خواهد داد. 
گفتنی اس��ت یکی از زیباترین آیین  ها در فصل 
پاییز جش��ن برداشت انار است که در بین اقوام 
مختلف ایران با آداب و رسوم خاص و همچنین 
زمان مش��خص انجام می ش��ود. فسلفه پیدایش 
ای��ن آیین  ها جدا از ش��کرگزاری به درگاه ایزد 
منان برای برداش��ت محصول، احترام و تقدس 

به طبیعت و همچنین موهبت  های آن است. 

هر آنچه که در حوزه حمل و نقل عمومی و خدمات ش��هری وجود دارد یکجا در 
یک نمایشگاه تحت عنوان شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و 
خدمات شهری در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد. نمایشگاهی که در آن تقزیبا 
همه فعاالن و صنعتگران این حوزه گردهم می آیند و جدید ترین تولیدات،صنایع، 
ماش��ین آالت، تجهیزات و خدمات خود را به نمایش عموم می گذارند. به گزارش 
روابط عمومی و اطاع رسانی شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی 
و خدمات شهری: این نمایشگاه از ۱2 تا ۱۵دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران و با حضور شهرداری های سراسر کشور، سازمان های مرتبط با 
حوزه حمل و نقل و خدمات شهری و مشارکت بخش هایی از وزارت کشور برگزار 
می شود.  یکی از ویژگی های نمایشگاه امسال حضور شرکت های مختلف دانش 
بنیان و عرضه تولیدات و محصوالت نوین برای نخستین بار است. مراکز دانشگاهی، 
شرکت های دانش بنیان و پژوشگاه های حوزه شهری هم در این نمایشگاه حضور 
خواهند داش��ت. شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات 
ش��هری در فضائی بالغ بر ده هزار متر برپا می ش��ود و شرکت های مختلف حاضر 
در نمایش��گاه هم در کنار ارائه تولیدات خود، پروژه های نیازمند جذب س��رمایه، 
فرصت های س��رمایه گذاری، قابلیت ها و امکانات اجرای پروژه ها را ارائه می کنند. 
رئیس س��تاد برگزاری شانزدهمین نمایش��گاه بین المللی حمل و نقل عمومی و 
خدمات ش��هری با بیان اینکه حمایت از تولیدات داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی 
محور اصلی برگزاری این نمایشگاه است،گفت: شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل عمومی با هدف رقابت پذیری تولیدات ملی، تحقق اقتصاد مقاومتی، 
هم افزایی توان داخلی و عرضه توانمندی های رقابت پذیر کش��ور برگزار می شود. 
سیدعلی اعتدالی اضافه کرد: انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز و کارآمد به کشور 

در راستای رشد کیفی و کمی محصوالت داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد 
ظرفیت ه��ای جدید در بخش تولید رقابتی، آش��نایی با الگوهای موفق جهانی در 
عرصه حمل و نقل و کاال و مس��افر، فراهم نمودن زمینه های الزم برای س��رمایه 
گذاری شرکتهای داخلی و خارجی، بهبود وضعیت محیط زیست در کان شهر ها 
و بهینه سازی مصرف سوخت کشور از دیگر اهداف برگزاری شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات ش��هری اس��ت. شانزدهمین نمایشگاه 
بین الملل��ی حمل و نقل عمومی و خدمات ش��هری در دو بخ��ش حمل و نقل و 
خدمات ش��هری برگزار می ش��ود و در آن انواع خودروها و وس��ایل حمل و نقل 
عمومی، خودرو های سنگین و نیمه س��نگین، خودروهای مخصوص، خودروهای 
پاک، وس��ایل نقلیه برقی و هیبریدی، ماشین آالت عمرانی و راه سازی،تجهیزات 
راه ها و زیر بناهای حمل ونقل، حمل ونقل کاال و مسافر، حمل ونقل ریلی ، ماشین 
آالت و تجهیزات خدمات ش��هری، حمل و نقل ش��هری، ماش��ین آالت عمرانی، 
ماش��ین آالت و تجهیزات آتش نشانی، پارک ها و فضای سبز و تجهیزات وابسته، 
بازیافت و تبدیل مواد، مبلمان شهری، عمران، معماری و شهرسازی، مدیریت جامع 
شهری، تجهیزات ایمنی امنیتی و رادیویی، پارکینگ های طبقاتی، شهر الکترونیک، 
زیباسازی و محیط زیست شهری به نمایش گذاشته می شود. برگزاری شش کارگاه 
آموزش��ی و نشست علمی و تخصصی با حضور کارشناسان، متخصصان و استادان 
دانش��گاه ها و همچنین حضور چند هیئت تجاری و سرمایه گذاری از کشورهای 
خارجی، برخی از برنامه های جانبی شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل 
عمومی و خدمات شهری است.  عاقمندان می توانند برای کسب اطاعات بیشتر 
این نمایشگاه به پایگاه اینترنتی www.avinholding.com  مراجعه کنند و یا 

با شماره تلفن 2202024۸ ستاد برگزاری نمایشگاه تماس بگیرند.

برگزاری جشنواره آیینی انار در مجموعه نیاوران به مناسبت یلدا

بزرگترین رویداد حوزه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری در راه است

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه                )ریال(      شهرستان                عنوان پروژه  مبلغ برآورد )ریال( ردیف

۹۳/۱۱۵/۱۲۵           ۱/۸۶۲/۳۰۲/۵۰۳ جدول گذاری و زیرسازی سطح معابر نظرآباد ۱

 

 فرهاد نخبه دهقان – دهیار روستای انبار تپه        

دهی�اری انبار تپه درنظر دارد اجرای پروژه عملیات جدول گذاری و زیر س�ازی معابر س�طح روس�تا را از محل 
اعتبارات عمرانی سال 1397 به شرح ذیل واگذار نماید.

1- نوع فراخوان:آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
2-نام و نش�انی دستگاه مناقصه گذار: دهیاری انبارتپه به نشانی شهرستان نظرآباد - بخش تنکمان - روستای 

انبارتپه - ساختمان دهیاری انبارتپه.
3-موضوع مناقصه:عملیات اجرای جدول گذاری و زیرسازی معابر سطح روستای انبارتپه. 

4- هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.
5-هزینه آزمایشات برعهده پیمانکار میباشد.

6-مبلغ فیش واریزی به حساب دهیاری جهت خرید اسناد مناقصه 500/000 ریال میباشد.
7-محل و زمان و مهلت دریافت اسناد -تحویل-گشایش پیشنهادها-نشانی دریافت اسناد کیفی و مناقصه.

7-1-مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/05 میباشد.
7-2-مهلت تحویل پیش�نهادها و اس�ناد تکمیل ش�ده توسط مناقصه گران تا س�اعت 12 روز پنجشنبه مورخ 

1397/10/06 میباشد.

7-3- ش�رکت کنن�دگان در مناقصه میتوانند با در دس�ت داش�تن معرف�ی نامه و مراجعه حضوری به نش�انی 
:شهرستان نظرآباد-بخش تنکمان- روستای انبار تپه –خیابان امام خمینی –ساختمان دهیاری انبارتپه مراجعه 

و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
8-برآورد اولیه به شرح جدول ذیل میباشد.

9- مدت اعتبار پیشنهادها 3ماه
10-نوع و مبلغ تضمین:انواع تضمین مورد قبول جهت شرکت در مناقصه.

10-1-ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ مذکور در وجه دهیاری انبارتپه.
10-2-واریز وجه نقد به شماره حساب دهیاری 0106813219009 بانک ملی شعبه نظرآباد کد2651.

11-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح جدول زیر میباشد
12-ش�رایط 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 1397  

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

آگهی دعوت سهامداران شرکت صدگان سامانه هوشمند سهامی خاص ثبت شده به شماره 524583 و شناسه ملی 14004936639 
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 17 مورخ 1397/10/9 به آدرس 
تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی )یوسف آباد(، نبش 52، پالک 404، طبقه سوم، واحد 10 تلفن 02188067197 تشکیل می 

گردد حضور یابند.
دستور جلسه: اتخاذ تصمیم در خصوص:

1- تغییر برخی مفاد اساسنامه
2- افزایش سرمایه شرکت

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان دیوان عدالت اداری 

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند مجمع عمومی عادی نوبت اول این شرکت راس ساعت 14 
روز سه شنبه  مورخ 1397/10/4  در محل نمازخانه  دیوان واقع در ستاری شمال خیابان مخبری نبش ایران زمین برگزار می گردد. از  
کلیه اعضای محترم دعوت می گردد تا در جلسه مذکور  حضور به هم رسانیده  و یا نمایندگان تام االختیار خود را به صورت مکتوب 

معرفی نمایند. تصمیماتی  که در این مجمع اتخاذ می شود برای کلیه اعضای )اعم از غائب و مخالف(  نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه: 

1.  انتخاب هیأت مدیره جدید 
2. انتخاب بازرس تعاونی 

مدیر عامل انتصابی  شرکت تعاونی


