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آگهی

آگهی دعوت سهامداران شرکت رانا رخ کیش با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 11955 و شناسه ملی 

14004697910 به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

بدینوسیله از کلیه س�هامداران شرکت رانا رخ کیش 
دع�وت می گردد تا در خص�وص تعیین اعضای هیات 
مدیره و انتخاب بازرس شرکت طبق ماده 9 اساسنامه 
در تاری�خ 97/10/10 در دفتر مرکزی ش�رکت واقع در 
 EX 6 کیش ، بلوار ایران روبروی آب و برق س�اختمان
طبق�ه اول واح�د 2 حضور یابند ، بدیهی اس�ت عدم 
حضور هر یک از اعضاء مانع از تصمیمات اتخاذ ش�ده 
اکثریت اعضا در جلسه نخواهد شد و تصمیمات الزم 

االجرا خواهد بود .
دعوت کننده : رامین دماری ، عضو هیات مدیره   و سهامدار

خانم  سوزان دهقانپور 
م�ورخ    585 ش�ماره  رای  مطاب�ق 
97/08/27 ش�عبه  دوم هی�ات ب�دوی 
رس�یدگی  به تخلفات اداری کارکنان بانک مرکزی  به 
اتهام غیبت غیر موجه از  تاریخ 97/05/09 به »اخراج 
از بانک مرکزی«  محکوم ش�ده اید. رای صادره ظرف  
مدت 30 روز از تاریخ نش�ر آگهی، قاب�ل اعتراض  در 
شعب تجدید نظر رسیدگی  به تخلفات اداری کارکنان 
می باشد. بدیهی است  پس از انقضای  مهلت یاد شده، 
مطاب�ق تبصره 1  ماده 4 قانون رس�یدگی  به تخلفات 

اداری رای مذکور الزم االجرا خواهد بود. 
شعبه دوم هیأت بدوی  رسیدگی   به تخلفات اداری کارکنان بانک مرکزی  جمهوری 
اسالمی ایران

گیالن – حامد مرادمند جاللی - پرداخت مستمریها بزرگترین 
گروه تعهداتی تامین اجتماعی را دربر میگیرد .

جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی استان گیالن با اعالم 
متوسط  بطور  گیالن  استان  اجتماعی  تامین   : افزود  خبر  این 
ماهانه حدود 200 میلیارد تومان در بخش بیمه ای ارائه تعهدات 

مینماید. 
ایشان افزود : لغایت آبانماه سالجاری بیش از 32 میلیارد تومان 
انواع تعهدات کوتاه مدت در قالب کمک هزینه ها و غرامتها به 

بیمه شدگان استان پرداخت شده است .
مدیرکل تامین اجتماعی گیالن با بیان اینکه در نیمه اول امسال 
پرداخت شده  بیکاری  بیمه  مقرری  تومان  میلیارد  از 53  بیش 
گروه  بزرگترین  مستمری  انواع  پرداخت   : داشت  اظهار  است 
تعهداتی سازمان تامین اجتماعی را در برمیگیرد بگونه ای که در 
هشت ماهه لغایت آبان مبلغ 1475 میلیارد تومان در حوزه های 

بازنشستگی ، ازکارافتادگی و بازماندگان صورت گرفته است .
جمیل حق پرست با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 407 
هزار بیمه شده اصلی و 122 هزار مستمری بگیر تحت پوشش 
بخش  های  هزینه  احتساب  با  و  بوده  گیالن  اجتماعی  تامین 
درمان بیش از2000 میلیارد تومان تعهدات و خدمات به جامعه 

هدف ارائه گردیده است .
 : نشان ساخت  ادامه خاطر  در  گیالن  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
پرداخت این رقم بیانگر متوسط روزانه 8 میلیارد تومان تعهدات 
است که خود به تنهایی معادل اعتبار بسیاری از ادارات یا پروژه 

های کالن استانی میباشد .
ایشان افزود : میتوان متصور بود که تامین اجتماعی استان هر 
روز در حال افتتاح پروژه ای به ارزش 8 میلیارد تومان است که 
با همت و تالش پرسنل و همکاری  اقتصادی کنونی  در شرایط 

بیمه شدگان و کارفرمایان استان در حال انجام است .
و  شدگان  بیمه  از  دعوت  با  خود  سخنان  پایان  در  پرست  حق 
کارفرمایان گرامی ، خواستار جدیت بیشتر برای انجام تکالیف 
قانونی و پرداخت بموقع و واقعی حق بیمه ها گردیده و اذعان 
داشت : با توجه به عمومی و غیردولتی بودن سازمان و نداشتن 
منابع و بودجه دولتی ، انجام تمامی تعهدات از محل جمع آوری 
در  اجتماعی  که مشارکت شرکای  میگیرد  بیمه ها صورت  حق 

موعدهای قانونی برای ادای مطلوب تعهدات الزامیست .

در هشت ماهه لغایت آبان سالجاری صورت گرفت :
پرداخت متوسط روزانه ٨ میلیارد تومان تعهدات توسط تامین اجتماعی گیالن

گیالن – حامد مرادمند جاللی -  اداره کل تامین اجتماعی گیالن 
و حجاب  عفاف  فعالیتهای حوزه  و  رعایت حقوق شهروندی  در 
عملکردی مطلوب از خود نشان داد .جمیل حق پرست مدیرکل 
تامین اجتماعی استان گیالن در حاشیه بازدید ازشعبه رودسر 
و  دستاوردها  به  اشاره  با  مجموعه  این  کارشناسان  جمع  در  و 
اقدامات ارزنده ای که بویژه در بخشهایی همچون اطالع رسانی 
ها و تنویر افکار عمومی و آشنایی شهروندان با مقررات و قوانین 
صورت گرفته ، ضمن اعالم این خبر افزود : بر اساس گزارش اداره 
کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیالن ، اداره کل تامین 
فعالیتهایی  و  به همت و تالش جمعی کارکنان  استان  اجتماعی 
سطح  در  آن  رعایت  و  شهروندی  حقوق  استقرار  زمینه  در  که 
واحدهای تابعه داشته است موفق به کسب رتبه چهارم در بین 

ادارات و دستگاههای استان شد .

هایی  مولفه   ، اینکه  بیان  با  گیالن  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
رسیدگی  و  ها  پاسخگویی   ، اینترنتی  خدمات  توسعه  همچون 
بموقع ، مراکز مشاوره و میز خدمت و رضایتمندی مخاطبان از 
جمله عوامل موثر در این افتخار بوده است اظهار داشت : اداره 
عملکرد سال 96  بررسی  در  گیالن  استان  اجتماعی  تامین  کل 
به  موفق  امتیاز   95 اخذ  با  استانداری  در  ذیربط  مبادی  توسط 

کسب جایگاه چهارم در رعایت حقوق شهروندی گردید .
حق پرست ، مستندسازی و تهیه گزارشهای جامع از انجام امور 
در هر یک ازبندهای ابالغی را از شاخصهای انتخاب دستگاههای 

برتر قلمداد نمود . 
تامین  کل  اداره   ، گزارش  همین  اساس  بر  میسازد  نشان  خاطر 
اجتماعی گیالن با کسب 87 امتیاز در رتبه 11 عفاف و حجاب در 

بین حدود 60 دستگاه و اداره استانی قرار گرفت .

توسط اداره کل تامین اجتماعی گیالن حاصل شد :

کسب رتبه چهارم رعایت حقوق شهروندی در بین ادارات و دستگاههای استان گیالن

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 دوم

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری و 
مدیریت امور آرامستان)نوبت دوم(

رجوع به صفحه آخر

آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت سهامی 
خاص به شماره ثبت 445648 و شناسه ملی 14003736168 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
حسین دامغانی به کدملی 4591957632 به جای سیامک رفعتی خسروشاهی به 
کدملی 0069273979 به نمایندگی شرکت نفت و پاالیش حامی پاسارگاد کیش به 

شناسه ملی 14003915044 به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322871(

جزییات بسته حمایتی 
از کارگران

 پرونده احمد عراقچی 
تعیین شعبه شد

مردم آثار ارزانی ارز را 
نمی بینند

احضار مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
استان کهگیلویه و بویراحمد

 یک اخاللگر اقتصادی 
به کشور بازگردانده شد
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با گران ش�دن ن�رخ دالر، اولین پیام�ی که به 
جامعه مخابره شد، گرانی گسترده به خصوص 
در کاالهای اساسی بود. همین اتفاق هم افتاد 
و قیمت بسیاری از اجناس سر به فلک کشید. 
مردم هر روز صبح ب�رای تأمین مایحتاج خود 
به مغازه ها و فروشگاه ها می رفتند و شاهد قد 
کش�یدن قیمت ها به موازات افزایش نرخ دالر 
بودند. این س�یر صعودی از جایی ش�روع شد 
که ارز 4200 تومانی به واردکنندگان اختصاص 
یافت و مجال�ی را برای آن ها فراه�م کرد که با 
استفاده از دالر ارزان قیمت، از بی سر و سامان 
بودن واردات نهایت به�ره را ببرند و انبوهی از 
کاالهای مصرفی و تجمالتی را به داخل سرازیر 
کنند. کشور ما از بی ضابطه بودن ورود کاالهای 

غیرضروری در رنج بود و این اتفاق...

 دالر ارزان شد 
قیمت ها نه ! 

یاد د اشت

2

  دکتر ابراهیم رزاقی

اسامی و تصاویر 6 نفر از همدستان باقری درمنی منتشر شد

  افشای نیمه پنهان 
شبکه فساد سلطان قیر

عقب نشینی مفتضحانه

 جهت گیری های کالن بودجه98 
تصویب شد

 وضعیت بازار میوه 
در آستانه یلدا

رسانه های غربی از تدارک آمریکا برای خروج کامل از سوریه خبر دادند

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 در شرایطی که تا چندی پیش مس�ئوالن وزارت دفاع آمریکا همواره اعالم می کردند 
که هیچ تغییری در برنامه حضورشان در س�وریه به وجود نیامده و به این زودی ها قرار 
نیست خاک این کشور را ترک کنند، روز گذشته شبکه خبری سی ان ان و تعدادی دیگر 
از رسانه های آمریکایی به نقل از منابع نزدیک به ترامپ خبر دادند که چنین اتفاقی در 
حال روی دادن است.آن طور که ش�بکه خبری »س�ی ان ان« به نقل از یکی از مقامات 
دفاعی آمریکا خبر داده است، برنامه ریزی هایی در کاخ سفید در حال شکل گیری است 

تا عقب نشینی ای »کامل« و »سریع« از سوریه شکل بگیرد. 

  دادستان تهران: رضایت شکات در پرونده درمنی تأثیری در اجرای حکم افساد فی االرض ندارد

»حمایت«    گزارش می دهد

 رییس کل دادگستری استان تهران:

انتقاد مراجع تقلید از مشکالت اقتصادی

دادستان مرکز استان  خبر داد

وزیر اطالعات:

ماکرون برای حل بحران سیاسی دست به دامن سارکوزی شد

اعتصاب پلیس فرانسه در بحبوحه اعتراض جلیقه زردها
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در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ضمن بررسی 
نقش�ه راه و برنامه کلی اص�اح س�اختار بودجه عمومی 
در اف�ق 99-98، جهت گیری ه�ا و ش�اخص های کان 

بودجه98 تصویب شد.

آی��ت اهلل  ب��ا حض��ور  اقتص��ادی  عال��ی هماهنگ��ی   ش��ورای 
صادق آملی الریجانی، حجت االسالم حسن روحانی و علی الریجانی 
روسای سه قوه تشکیل جلس��ه داد. محمدباقر نوبخت رییس سازمان 
برنامه و بودجه در این جلس��ه گزارش��ی از اصالحات انجام ش��ده در 
پیش نویس بودجه سال98 که براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری 
تدوین شده، ارائه داد. ویرایش تکمیل یافته بودجه که به مجلس شورای 
اسالمی تسلیم خواهد شد، با توجه به پیش بینی درآمدها و نیاز به انضباط 
بودجه ای و کاهش هزینه ها تنظیم شده و بر حمایت از معیشت مردم، 
ارائه خدمات ض��روری اجتماعی از جمله در زمینه امنیت، س��المت، 
آموزش و حفظ تولید و اش��تغال و افزایش ش��فافیت تاکی��د دارد. این 
جهت گیری ها و شاخص های کالن بودجه98، پس از بحث و بررسی 

مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.
همچنی��ن نقش��ه راه و برنامه کلی اصالح س��اختار بودجه عمومی در 
افق 99-98 که توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، در 
این جلسه ارائه ش��د. اصالح ساختار بودجه ش��امل حمایت از تولید و 
اشتغال، ساماندهی و هدفمندسازی یارانه ها، افزایش درآمدهای پایدار، 

اصالح س��اختاری رابطه درآمدهای نفتی و بودجه، افزایش شفافیت و 
انضباط بودجه ای، تقویت نظارت و اصالح ساختار شرکت های دولتی 
و کوچک سازی دولت اس��ت که تهیه برنامه اجرایی آن در دستور کار 
دستگاه های مختلف قرار گرفته است. همچنین وزیر نفت در این جلسه 
با ارائه گزارشی از اجرای مصوبه قبلی شورای عالی در خصوص فروش 

نفت در بورس انرژی، راهکارهای آن وزارت در زمینه عرضه گسترده تر 
نفت در بورس انرژی را مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

 بازنگری در ارقام کلی منابع و مصارف بودجه98
اعضای هیات دولت هم در جلس��ه روز گذشته خود، ارقام کلی منابع و 
مصارف الیحه بودجه س��ال 1398 کل کشور را با هدف صرفه جویی 
بیشتر و الحاق چند تبصره به آن، بازنگری کردند. موضوع صندوق های 
بازنشستگی، خرید خدمت آموزشی توسط آموزش و پرورش از بخش 
غیردولتی، منوط کردن برخورداری از معافیت مالیاتی و جایزه و مشوق 
صادراتی صادرکنندگان به حصول اطمینان از برگش��ت ارز حاصل از 
صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصادی کشور، از جمله تبصره های 

الحاقی به الیحه بودجه سال 1398 کل کشور بود.
هیات دولت همچنین با توجه به اهمیت توس��عه س��واحل مکران، به 
بررسی گزارش کمیس��یون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درباره 
مجموعه تدابیر الزم برای تس��ریع در فرآیند توس��عه این س��واحل و 
تأمین شرایط مناسب جهت جذب سرمایه داخلی و خارجی پرداخت و 
تصمیماتی را در این خصوص اتخاذ کرد. دولت در ادامه، صورت های 
مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره س��ازمان های مناطق آزاد اروند، 
ارس، ماکو، انزلی، کیش و قش��م را مورد بررس��ی و تصویب قرار داد. 
همچنین با تصویب دولت، طرح های جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی 

اروند و منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان تعیین شد.

جهت گیری های کالن بودجه98 تصویب شد
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه آمریکا به   سیاست  
دنبال تجزیه و تضعیف ایران قدرتمند امروز است، گفت: 

آمریکا را مأیوس می کنیم.

آمریکایی ها این روزها به زعم خود سنگین ترین تحریم های تاریخ و 
باالترین فشارهای اقتصادی را علیه کشورمان اعمال کرده اند تا ایران 
اسالمی را از اهداف و آرمان خود دور کرده و حتی بتوانند به خیال خام 
خودشان، براندازی را عملی کنند. این اوج گیری فشارهای اقتصادی 
واشنگتن علیه کش��ورمان با واکنش مقامات کشورمان روبرو شد. در 
همین رابطه، علی ش��مخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مراسم 
یادواره ش��هید تندگویان و یک هزار و ۵۵ شهید صنعت نفت در اهواز، 
با تأکید بر اینکه بینی ترامپ را به خاک خواهیم مالید، اظهار داش��ت: 
مهم این است که بدانیم هر کدام از اقشار کجای راهبرد قرار دارند، آن 
وقت پی��روزی حتمی خواهد بود. صدام هم فکر می کرد یک هفته ای 
خوزس��تان را اش��غال می کند و یا اینکه چون اکثر مردم استان عرب 
هستند با گل از وی استقبال می کنند ولی امروزه او حتی برای مقبره اش 
نگهبان دارد و عراق در اختیار شیعیان و ایران پابرجا است. شمخانی با 
اشاره به اینکه می توانیم این مقطع از فشار اقتصادی آمریکا را با تکیه 
بر توانمندی داخلی ایران مدیریت و کشور را همچنان یکپارچه و رو به 
توسعه اداره کنیم، اظهار کرد: ترامپ خاک ریزهای مختلف تعهدات 
خود را رد کرد؛ بنابراین با عهدشکنی های ترامپ باید راهبرد تحریمی 
آمریکا که به منظور تسلیم جمهوری اسالمی و تغییرات در این کشور 

به کار برده را مأیوس کنیم.
وی با تأکید بر اینکه آمریکا به دنبال خدش��ه به تمامیت ارضی ایران 
است، اضافه کرد: آمریکا به دنبال تجزیه و تضعیف ایران قدرتمند امروز 

است که در مدیترانه و دریای سرخ حضور دارد.

 ایران ساکت نخواهد نشست
س��ید کمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان 
هم درخصوص اقدامات دولت در مقابل تعلل اروپایی ها، گفت: دولت 
تالش خود را انجام می دهد تا به سهم خود معیشت مردم را تامین کند، 
اینگونه نیست که دست روی دست گذاش��ته باشد. وی در گفت وگو 
با ایس��نا درباره اینکه با توجه به وعده اروپایی ها ت��ا چه اندازه امکان 
عملیاتی ش��دن و یا نشدن س��ازوکار مالی)SPV( وجود دارد، اظهار 
داش��ت: عملی شدن سازوکار بس��تگی به اراده اروپایی ها دارد، آنها تا 
به حال گام هایی را برداش��تند و در صحنه گفتمان و اقدامات سیاسی 
کارهای خوبی را انجام داده ان��د، منتهی موقعی این  کارها قابل توجه 
است که اجرا ش��ود. وی درباره این که اگر به هر دلیلی ساز و کار مالی 
توسط اروپایی ها به نتیجه نرسد،  ایران چه تصمیمی را اتخاذ می کند؟ 
گفت: ما کار خودمان را باید ادامه دهیم. این دیپلمات کش��ورمان  در 
پاسخ به این که یعنی در این ش��رایط از برجام خارج می شویم؟ تاکید 
کرد: نه این به معنای این نیس��ت که از برجام خارج می شویم،  در این 
صورت، بستگی به تصمیم مقامات عالی کشور دارد، در شرایط خاصی 
که اروپایی ها کامال تعهدات خود را نقض کرده و دنبال نکنند ایران چه 
کاری خواهد کرد. رییس ش��ورای راهبردی روابط خارجی کشورمان 
خاطرنش��ان کرد: البته در این زمینه طراحی های��ی را انجام داده اند و 

بنابراین در قبال نقض تعهدات س��اکت نخواهند نشست، همان طور 
که در قبال نقض تعهد آمریکا ساکت ننشستند.  خرازی تصریح کرد: 
البته برجام هم یکی از همین بحث ها اس��ت، زیرا برجام مایه امنیت و 
مایه همکاری بیش��تر کشورها است، درست است که کشورها اکنون 
همه تحت فش��ار آمریکا قرار دارند و خودشان با سیاست های جبارانه 
آمریکا مشکل دارند، اما در عین حال استقالل کشورها ایجاب می کند 
که فراتر از فشارها و خواست آمریکا بتوانند روابط شان را با ایران توسعه 
دهند و خودشان هم به این مساله اذعان دارند. لذا گفت وگوهایی که 
انجام داده و صحبت می کنم در جهت تبیین این مواضع است و ایجاد 

بستری که موجب همکاری بیش تر کشورها شود.

 ملت ایران پیروز نهایی تحریم ها خواهد بود
سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا در حاش��یه مراسم تجلیل از راویان نهضت خاطره گویی که در 

موزه دفاع مقدس برگزار شد، در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: امروز 
در اقتصاد مقاومتی نمی توان به ش��یوه بروکراسی کار را پیش ببریم و 

به انسان های جهادی نیاز داریم. 
وی افزود: همان گونه که در جنگ، پیروزی نهایی نصیب ملت ایران 
اسالمی ش��د، در عبور از این تحریم ها و چالش های پیش رو نیز ملت 
بزرگ ایران پیروز خواهد بود. سردار حسین سالمی جانشین فرمانده 
سپاه نیز در حاشیه مراس��م تجلیل از راویان نهضت خاطره گویی که 
در موزه دفاع مقدس برگزار ش��د، در جمع خبرنگاران، الگوهای دفاع 
مق��دس را راه حل عبور از ش��رایط کنونی دانس��ت و اظهار داش��ت: 
ارزش های دفاع مقدس و روحیه ایستادگی به خوبی توانسته است ما 
را از دوران های دشوار عبور دهد، از این رو باید این الگو را در مدیریت، 
فرهن��گ، هنر، اقتصاد و دف��اع ادامه دهیم. س��المی تصریح کرد: با 
اطمینان می گوییم که از شکست صحبت نمی کنیم بلکه از شکست 

دادن سخن خواهیم گفت و این مساله بسیار نزدیک است.

آمریکارامأیوسمیکنیم
واکنش مقامات کشورمان به اوج گیری فشارهای اقتصادی واشنگتن:

  دکتر ابراهیم رزاقی 
یادداشت

خبرکوتاه

دالر ارزان شد قیمت ها نه ! 
با گران ش��دن نرخ دالر، اولین پیامی که به جامعه مخابره ش��د، گرانی 
گس��ترده به خصوص در کاالهای اساس��ی بود. همین اتفاق هم افتاد و 
قیمت بس��یاری از اجناس سر به فلک کش��ید. مردم هر روز صبح برای 
تأمین مایحتاج خود به مغازه ها و فروشگاه ها می رفتند و شاهد قد کشیدن 
قیمت ه��ا به موازات افزایش نرخ دالر بودند. این س��یر صعودی از جایی 
شروع شد که ارز 4200 تومانی به واردکنندگان اختصاص یافت و مجالی 
را برای آن ها فراهم کرد که با اس��تفاده از دالر ارزان قیمت، از بی س��ر و 
س��امان بودن واردات نهایت بهره را ببرند و انبوهی از کاالهای مصرفی 
و تجمالتی را به داخل س��رازیر کنند. کش��ور ما از بی ضابطه بودن ورود 
کاالهای غیرضروری در رنج بود و این اتفاق هم مزید بر علت شد تا عالوه 
برافزایش بی رویه واردات با دالر ارزان قیمت، همان کاالهای بی کیفیت 
به چند برابر قیمت واقعی به فروش برس��ند. این یعنی یک بازی دو س��ر 
باخت. نه واردات کاهش یافت و نه قیم��ت کاالهای این چنینی؛ ضمن 
اینکه نرخ ارز شناور هم با گام های بلند رو به تزاید بود و انگار هیچ مانع و  

رادعی در مقابل خود نمی دید. 
پس از آنک��ه  قیمت دالر به 18 الی 19 هزار تومان رس��ید، »نظارت« و 
»مهار« بازار ارز باعث شد تا التهابات فروکش کرده و قیمت ها با سرعت 
زیادی در سرازیری بیفتند. برخورد قاطع قوه قضائیه با دانه درشت هایی 
که هزینه های معیش��ت مردم را سه یا چهار و حتی بیشتر کرده بودند نیز 
تأثیر بس��زایی بر کاهش نرخ ارز داشت و سیر نزولی آن را شتاب بخشید 

به نحوی که اکنون قیمت آن در کانال 9 تا 10 هزار تومان  است.
این خبر بسیار خوبی بود و همه منتظر بودند که با نحیف شدن قیمت دالر، 
از وزن قیمت ها نیز کاسته شود اما این گونه نشد. هرکسی را در هر جمع 
و محفلی می دیدی می پرس��ید که چرا دالر ارزان شد ولی قیمت ها نه ؟! 
سؤال خوب و معناداری است که پاسخ آن می تواند گره گشای نه اقتصاد 
و معضالت چندالیه و تو در توی آن، بلکه بس��یاری دیگر از مش��کالت 

کشور باشد. دراین باره نمی توان از واقعیت های ذیل صرف نظر کرد.

1. اگر به افزایش قیم��ت دالر برگردیم، یک عامل بیش از عوامل دیگر 
در آن نقش داش��ت: »سوء مدیریت«! اساس حرف و بحث نویسنده این 
س��طور آن است که اگر بناست که قیمت ارز رها شود، حتمًا باید با برنامه 
و به صورت دقیق و گام به گام به ایس��تگاه اجرا برسد. کاالهای مصرفی، 
تجملی و مس��افرت های تفریحی به خارج از کشور نمی توانند مشمول 
ارز 4200 تومانی باش��ند و برای واردات کاالها و اقالم اساسی باید نرخ 
آن حتی کمتر از 4200 تومان باش��د تا به تدریج همه مایحتاج خود را در 
داخل تولید کنیم و نیاز به خروج ارز از کش��ور نداش��ته باشیم. این تدبیر 
اگر گام به گام و حساب شده عملیاتی ش��ود، جواب می دهد ولی اگر مثل 
بس��یاری از طرح ها و برنامه ها، بالمره و بدون در نظ��ر گرفتن جوانب و 
حواش��ی پر رنگ تر از متن آن باشد، اوضاع معیشتی را شبیه آنچه تجربه 
می کنیم در تنگنا قرار می دهد. مدیریت که نباشد، انتظار برنامه ریزی هم 
نابجاس��ت و اینکه گفته می ش��ود علت العلل حال و روز اقتصاد کشور به 
همین دلیل اس��ت، سخن بسیار درس��ت و دقیقی است. پس باید نتیجه 
گرفت که سوء مدیریت هاست که شرایط بغرنج کنونی را به وجود آورده 
و طمع بدخواهان خارجی را برای تحریم و تهدید بیشتر موجب شده است.

2. مگر رهبر معظم انقالب به مس��ئولین اجرایی نفرمودند که از نظرات 
کارشناسان اقتصادی استفاده شود ؟ چرا نمی شود ؟ آیا قحط الرجال آمده 
و نخبگان و کارشناس��انی که عمر خ��ود را در راه انقالب و با تحصیالت 
علمی و به روز سر کرده اند کنار کشیده اند که برخی مسئولین به تنهایی و 
در کنج یک اتاق به این نتایج بی سر و ته و فاجعه بار می رسند ؟! اگر واقعًا 
شعار بهره گیری از نظرات کارکش��تگان و کّملین اقتصاد کشور درست 
است، کاری ندارد، یک یا دو جلس��ه با حضور ده ها تن از چهره های این 
حوزه برگزار کنند و ببینند که اکثریت قریب به اتفاق آن ها خواهند گفت 
که مقصر اصلی اینکه قیمت دالر افت می کند ولی قیمت کاالها و اجناس 
همان باال جا خ��وش کرده اند، عواملی به جز تحریم و کارش��کنی های 
آمریکاس��ت. رأی اکثریت کارشناسان را بگیرند و بر همان اساس عمل 
کنن��د. به فرموده رهبر حکی��م انقالب: »اکثر کارشناس��ان اقتصادی و 
بسیاری از مسئوالن متفق هستند که عامل همه این مشکالت تحریم ها 
نیست بلکه ناش��ی از مس��ائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست گذاری 
اجرایی اس��ت. من نمی گوی��م تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مش��کالت 
اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر، با تدبیرتر، 
به هنگام تر و قوی تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان 
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3. وقتی س��کان دار انقالب تأکید دارند که تحریم ها اثر چندانی ندارند، 
آیا نباید پرس��ید و مطالبه کرد که چرا همچنان مسئله تحریم ها پر رنگ 
می ش��ود ؟ در پس پرده برنامه ای برای الپوش��انی ضعف ها و فرافکنی 
مش��کالت وجود دارد یا واقع��ًا برخی خود را به نادان��ی زده اند ؟! در پس 
مصائب امروز ما در مسائل اقتصادی، برخی تفکرات  قرار دارند که بدون 
هیچ پرده پوشی و ش��رمی با رسانه های داخلی و خارجی گفتگو می کنند 
و می گویند که تحریم ها این بال را بر س��ر معیش��ت مردم آورده اس��ت. 
باید گفت بال شمایید که نسخه ش��فابخش اقتصاد مقاومتی و استقالل 
اقتص��ادی را رها کرده ای��د و فکر می کنید که با ارتباط با کش��ورهای پر 
مش��کل و پرمدعای اروپایی شق القمر در معیش��ت مردم روی می دهد. 
مادامی که ش��اه بیت برخی از جریان های سیاس��ی ، گفتگو و مذاکره با 
آمریکا و اروپا باشد و کار جهادی و شبانه روزی جای خود را به خمودگی 

بدهد، نمی توان انتظار معجزه داشت.
نکته پایانی اینکه امسال، سال »حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری شده 
است. اکنون که سه ماه تا پایان سال باقی مانده است ؛ آقایان چرا گزارشی 
از بیالن کاری خود ارائه نمی دهند که در این مدت برای تحقق این شعار 
چه کرده اند ؟ که اگر از همان روز اول سال برای اجرای این شعار آستین ها 
را باال زده بودند، امروز شرایط به گونه ای دیگر بود. کوتاه سخن اینکه عدم 
نظارت، سوء مدیریت، بی توجهی به نظرات کارشناسان، مستمسک قرار 
دادن تحریم ها برای فرار از مس��ئولیت ها و اهمال در اجرای شعار سال و 
سیاست های راهگشای اقتصاد مقاومتی، بخش مهمی از عواملی هستند 
که اوضاع اقتصاد را به این نقطه رسانده است؛ معضالتی که راه برون رفت 
از آن ها دقیقًا در نقطه مقابل آن، یعنی نظارت و مدیریت جهادی، اهتمام 

به اقتصاد مقاومتی و استفاده از نظرات کارشناسان قرار دارد. 

 نماز عبادی- سیاس��ی جمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل محمد 
امامی کاشانی در مصلی امام خمینی )ره( تهران برگزار می شود.

 حسین امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل 
با اش��اره به تحوالت سوریه اظهار داشت: ابتکار آس��تانه در مورد سوریه 
همچنان کارکرد مثبتی دارد. سازمان ملل در طرح ابتکاری خود در سوریه 

نباید یک بعدی حرکت کند.

گزیده ها

آمریکا نمی تواند برای 
ملت های منطقه نسخه پیچی کند

 حجت االسالم حسن روحانی 
رییس جمهوری روز گذشته و 
پی��ش از س��فر ب��ه ترکیه در 
فرودگاه مهرآب��اد، گفت: این 
س��فر ب��ه دع��وت رس��می 
رییس جمه��ور ترکی��ه برای 
ش��رکت در پنجمین شورای 
عالی دو کش��ور انجام می گیرد رییس جمهوری خاطرنش��ان کرد: 
بیشتر همسایگان ما، از جمله ترکیه با یک بیان صریح به آمریکایی ها 
اعالم کردند که دوران دیکته کردن سیاس��ت ها از طرف آمریکا به 
دیگران، به سر آمده اس��ت و آمریکا قادر نیست از هزاران کلیومتر 
فاصله، برای منطقه و روابط کشورها و ملت های بزرگ این منطقه 

نسخه پیچی کند.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاس��ت جمهوری، وی با تاکید بر 
اینکه گس��ترش روابط با ترکیه به عنوان یک کش��ور دوست برای 
جمهوری اس��المی ایران اهمیت خاصی دارد، به اشتراکات عمیق 
تاریخی، فرهنگی و دینی دو کشور اشاره کرد و گفت: مواضع دولت 
ترکیه به عنوان یک کش��ور دوست و تأثیرگذار در منطقه و شخص 
آقای اردوغان در ماه ه��ای اخیر در برابر توطئه تحریم آمریکا علیه 

جمهوری اسالمی ایران، بسیار خوب و قاطع بود.

ترقی مکران آینده ایران را 
تغییر می دهد

 علی الریجانی رییس مجلس 
با بیان اینکه ترقی مکران آینده 
ای��ران را تغییر می دهد، گفت: 
در  رهب��ری  مق��ام معظ��م 
سیاست های کلی نظام منطقه 
مک��ران را م��ورد توج��ه قرار 
داده اند و این ی��ک موضوع و 
آینده نگری برای رشد و ترقی ایران محسوب می شود. وی در شورای 
اداری جاسک و شهرستان های شرق استان هرمزگان با بیان اینکه 
هدف  از این سفرها شنیدن صحبت مردم و مسئوالن  است، افزود: 
بسیاری از مشکالت مطروح شده  قابل حل است و نمایندگان شما 
فعاالنه در مجلس پیگیر کار هستند. به گزارش خانه ملت، الریجانی 
در بخش دیگری از س��خنان خود، تصریح کرد: برخی کشورهای 
دون پایه منطق��ه دائم به دنبال پمپاژ س��وءتفاهم و ایجاد اختالف 
هس��تند که نباید فریب آن ها را خورد، چرا که اگر شرایط وفاق بین 
ِفَرق مختلف فراهم باشد، آبادانی و امید در کشور شکل می گیرد. وی 
ادامه داد: اس��تقرار دولت الکترونیک نیز در این منطقه و در سراسر 
کشور از اهمیت باالیی برخوردار است و با ایجاد زیرساخت های این 
بخش، دیگر فاصله مرکز استان با شهرستان های مختلف موجب 
سرگردانی و رفت و آمدهای متعدد مردم نمی شود و در جلسات سران 

قوا نیز به این نکته تاکید شد.

انتقاد کدخدایی از تعلل دولت 
در ارائه الیحه قانون جامع انتخابات

 عباسعلی کدخدایی سخنگوی 
شورای نگهبان گفت: مبحث 
آن  قان��ون  و  نتخاب��ات  ا
مدت هاست که مطرح شده و 
شورای نگهبان هم بر اصالح 
هرچه سریعتر آن اصرار داشته 
و همواره بر آن تأکید می کند. 
وی افزود: خوشبختانه بعد از آنکه سیاس��ت های کلی انتخابات از 
س��وی مقام معظم رهبری ابالغ شد، دیگر مانعی برای اصالح این 
قانون باقی نمانده اس��ت. تالش های خوبی هم در مجلس صورت 
گرفت و ما نیز با قوه مقننه همکاری تنگاتنگی داریم، اما متأسفانه 
هنوز چیزی دست ما را نگرفته و اخبار خوبی نیز به گوش نمی رسد. 
امیدواریم دوس��تان ما در مجلس هرچه س��ریعتر تالش کنند تا در 
فرصت باقی مانده، الیحه قانون جامع انتخابات اصالح شود تا برای 
انتخابات س��ال آینده مجلس مشکلی نداشته باش��یم. به گزارش 
تس��نیم، کدخدایی ادامه داد: مجلس اصالحات��ی را در ایراداتی که 
شورای نگهبان نسبت به CFT داش��ت، انجام داد لذا این الیحه 
اکنون در دس��تور کار ش��ورای نگهبان ق��رار دارد و بزودی نتیجه 

بررسی ها را اعالم خواهد کرد.

یک اخالگر اقتصادی به کشور 
بازگردانده شد

 حجت االسالم س��یدمحمود 
اطالع��ات  وزی��ر  عل��وی 
درخصوص دستگیری یکی از 
و  اقتص��ادی  اخالل گ��ران 
ب��ه  ی  و ن��دن  ا د گر ز با
کشور، اظهارداش��ت: متهمه 
»ش��یرین.ن« س��ال گذشته 
معادل 800میلیارد تومان در قالب ارزهای رایج از یکی از بانک های 
کشور اختالس کرده و به خارج از کشور متواری شده بود. به گزارش 
مهر، وی گفت: این متهمه با تغییر هویت و اخذ پاس��پورت یکی از 
کش��ورها بیش از یک سال از چنگ قانون فراری بود که با اقدامات 

پیچیده اطالعاتی دستگیر و به کشور بازگردانده شد.

آمادگی سوئیس برای 
ایجاد کانال مالی با تهران

 روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز 
در مطلبی نوش��ت: سوئیس در 
ش��رف ایجاد یک کانال مالی 
اس��ت که به ش��رکت   ها اجازه 
می  ده��د ت��ا م��واد غذای��ی، 
محص��والت داروی��ی و اب��زار 
پزش��کی به ایران بفروشند و از 
کانال پرداختی استفاده کنند که نخستین سازوکار با موافقت واشنگتن 
از زمان اعمال مجدد تحریم  ها خواهد بود. وزارت امور اقتصادی سوئیس 
به فایننشال تایمز اعالم کرد که این وزارتخانه تالش می  کند تا »هرچه 
زودتر« یک کانال پرداخت بشردوستانه ایجاد کند اما نمی  تواند تاریخ 
شروع را اعالم کند. مذاکرات هنوز با مقامات آمریکایی، ایران و شرکت 
 های سوئیسی ادامه دارد. »روش« شرکت دارویی سوئیسی اعالم کرد 
از »مذاکرات در مورد یک کانال تامین مالی احتمالی جایگزین برای 
اهداف بشردوستانه« آگاهی دارد اما نمی  تواند در مورد آن اظهارنظر کند. 
به گزارش فارس، وزارت خارجه آمریکا هم با این ادعا که از آنجایی که 
ای��ن اقدام به مردم ایران کمک می  کند، ما متوجه اهمیت این فعالیت 
هستیم. سیاست آمریکا هرگز این نوع تجارت را هدف نگرفته است، 

اعالم کرد: با این کانال سوئیس مشکلی ندارد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت خارج�ی مجلس در 
محکومی�ت ب�دون قطع نامه ضدحقوق بش�ری مجمع 
عمومي س�ازمان ملل بیانیه ای ص�ادر کرد که در صحن 

علنی مجلس قرائت شد.

نمایندگان مجلس روز گذشته پس از یک نشست غیرعلنی با موضوع 
بررسی حواشی به وجود آمده برای نماینده سراوان، در ابتدای نشست 
علنی خود، ماده 12الیحه پایانه های فروش��گاهی و سامانه مودیان 
به تصویب رس��اندند. طبق این ماده، اشخاص مشمول مکلف اند در 
صورتی که امکان صدور صورتحس��اب الکترونیک��ی به دلیل بروز 
حادثه یا نقص فنی فراهم نباش��د مراتب را تا پایان روز اداری بعد از 
طریق کارپوشه خود در س��امانه مودیان یا به هر طریق دیگری که 
سازمان اعالم می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه 
دهنده خدمات مالیاتی اعالم کنند و تا زمان امکان پذیرشدن صدور 
صورتحساب الکترونیکی، فروش های خود را به ترتیبی که سازمان 
به موجب دستورالعملی مقرر می کند، ثبت و صورتحساب های صادره 
را به سازمان ارسال کنند. مجلس همچنین، سازمان امور مالیاتی را 
موظف کرد حداکثر تا ۶ میلیون تومان در هر دوره مالیاتی به عنوان 
پاداش هم��کاری مؤدی، از مالیات بر ارزش افزوده وی کس��ر کند. 
نمایندگان در ادامه مقرر کردند اطالعات س��امانه مؤدیان محرمانه 
است و س��ازمان امور مالیاتی مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون 

یا مرجع قضایی نیست. 
علی مطهری که ریاس��ت بخشی از جلسه روز گذش��ته پارلمان را 
برعهده داش��ت، بیانیه کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس شورای اس��المی در محکومیت صدور قطعنامه ضدحقوق 
بش��ری مجمع عمومی س��ازمان ملل را قرائت ک��رد. در این بیانیه 
 آمده اس��ت ایران کش��وری اس��ت که قربانی تروریس��ت است و

حقوق بش��ر بیش��تر از هرجایی در ایران توسط مخالفین ضایع شده 

اس��ت. در بخش دیگری از این بیانیه کمیس��یون امنیت صدور این 
قطعنامه را اقدامی مبتنی بر استانداردهای دوگانه دانسته و محکوم 
کرده اس��ت. این بیانیه می افزاید: اس��تاندارد دوگانه غرب استقالل 

کشورها را نشانه گرفته است.

 تجمع نمایندگان 3 استان برای آب
پس از آنکه نمایندگان مردم اصفهان که در پی مش��کالت آب این 
استان درخواس��ت استعفای دس��ته جمعی داده بودند پس از جلسه 
مشترک با هیات رییسه و دولت روز گذشته در صحن علنی مجلس 
حضور یافتند، جمعی از نمایندگان استان های خوزستان، کهگیلویه 
و بویراحمد و چهارمحال بختیاری در جایگاه هیات رییس��ه مجلس 
تجمع کرده و خواس��تار رسیدگی به اعتراضش��ان درباره مسئله آب 
شدند. مدتی پس از تجمع نمایندگان این 3 استان، مسعود پزشکیان 
که ریاست بخشی از جلسه علنی را برعهده داشت، در این زمینه گفت: 
جمعی از نمایندگان نسبت به اقدامات نمایندگان اصفهان و تصمیم 
دولت درباره زاینده رود اعتراض دارند، آنان می گویند اگر دولت امتیاز 
به استان اصفهان بدهد ما هم استعفا و اعتراض می کنیم. وی افزود: 
دولت باید براس��اس عدالت تصمیم گیری کند و موضوع کم آبی را 

برای کل کشور حل کند.
 همچنی��ن جمع��ی از نماین��دگان مجل��س ب��ه دنب��ال دس��تور 
حجت االس��الم حس��ن روحانی رییس جمهوری به منظور تشکیل 
کمیته و بررسی مش��کالت مربوط به نمایندگان مستعفی اصفهان 
نامه ای نوش��تند. در این نامه نمایندگان اعتراض خود را نس��بت به 
تصمیمات غیرکارشناس��ی رییس جمهور و نگاه منطقه ای و به طور 
مشخص دستور برای بررسی مشکالت صرفا نمایندگان اصفهان، 
اعتراض کردند. در این نامه همچنین نمایندگان این موضوع را اعالم 
کردند که اگر قرار اس��ت در پی اس��تعفایی چنین دستورات عاجلی 
صادر شود بنابراین ما هم اس��تعفا خواهیم داد. در این نامه ذکر شده 

که مش��کالت کشور باید بطور کلی مورد بررسی قرار گیرد و عدالت 
باید در توزیع منابع رعایت شود.

در جلسه علنی روز گذشته مجلس بررسی یک فوریت الحاق موادی 
به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی در خصوص اهانت به ادیان و 
مذاهب قانونی و اقوام ایرانی در دستور کار قرار گرفت و تصویب شد. 
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در دفاع از این طرح گفت: 
از خالءهای قانونی موج��ود، فقدان جرم انگاری در خصوص اهانت 
به ادیان، مذاهب قانونی و اقوام در کشور است. به گزارش خنه ملت، 
در صورت تصویب نهایی این طرح، هرکس علناً نس��بت به ادیان و 
مذاهب قانونی و مقدسات مسلم آنها، اقوام ایرانی و فرهنگ، زبان، 
آداب و رسوم مشروع قانونی آنها توهین کند، حسب مورد به سه ماه 
تا سه سال حبس محکوم می شود. این طرح همچنین مجازات هایی 
را در مورد انتشار تصاویر یا مطالب اهانت آمیز به قومیت ها و مذاهب 
در رسانه های مکتوب، در سخنرانی های عمومی یا رسانه های صوتی 

و تصویری، انتشار عکس، کاریکاتور تعیین کرده است.
پیش از پایان مجلس هم، حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان 
در تذکری شفاهی با اشاره به حادثه آتش سوزی در مدرسه غیرانتفاعی 
در زاهدان و فوت دو دانش آموز دختر، اظهار داش��ت: با توجه به این 
اتفاق ناگوار که روز سه ش��نبه در زاهدان رخ داد و پیرو آن چهار تن از 
دختران مظلوم و بیگناه ما در آتش سوختند، انتظار داشتیم که هیأت 
رییسه پیش از آغاز دستور جلسه مسائلی را در این باره مطرح می  کرد. 
وی با اس��تناد به اصل 3 و 30 قانون اساسی، گفت: طبق این اصول 
قانون اساسی، آموزش و پرورش تا سطوح متوسطه رایگان است اما 
متاس��فانه ما وظایف حاکمیتی را واگذار ک��رده و نظارتی هم بر امور 
نمی کنیم. پزش��کیان در پاسخ به این تذکر گفت: رییس کمیسیون 
آم��وزش و تحقیقات مجلس تیمی را برای بررس��ی ای��ن حادثه به 
 زاهدان اعزام کند. وی تاکید کرد: مجلس باید درباره مسائل مختلف 
آموزش و پرورش اهتمام بیشتری داشته باشد و نظارت بیشتری کند.

استانداردهای دوگانه غرب استقالل کشورها را نشانه گرفته است
واکنش مجلس به ادعای حقوق بشری سازمان ملل علیه ایران:

نتانیاهو:
آمریکا با تحریم در حال جنگ با ایران است

»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته با انتقاد از توافق هسته ای با ایران، مدعی شد: اکنون آمریکا با اعمال تحریم های 
اقتصادی در حال نبرد با ایران است. وی در کنفرانس نشریه »گلوبز« در قدس اشغالی، صحبت: ارتش اسرائیل، تنها ارتش جهان است که 
در حال جنگ با ایرانی هاس��ت. ما در سوریه به نیروهای ایرانی حمله می کنیم و ایاالت متحده هم با تحریم دارد این کار را می کند. نتانیاهو 
در حالی در این نشس��ت به نقض حریم هوایی سوریه فخر فروخت که همزمان حزب اهلل لبنان را به تالش برای حفر تونل و نقض مرزهای 

فلسطین متهم کرد. 
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رییس کل دادگستری استان تهران:
پرونده احمد عراقچی تعیین شعبه شد

 رییس کل دادگستری استان تهران، 
آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی 
را تشریح کرد. غالمحسین اسماعیلی 
در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
احم��د عراقچی، به مه��ر گفت: این 
پرونده  در دادگاه تعیین شعبه شده و 
قاضی در حال مطالعه  پرونده است. 
وی افزود: هنوز زمان دقیق برگزاری دادگاه تعیین نش��ده و پس از اتمام 

مطالعه پرونده، این کار انجام می شود.

افزایش ۷درصدی مرگ ناشی از 
مسمومیت با قرص برنج

درهفت ماه نخس��ت س��ال جاری ۸۸ مورد فوت ناش��ی از مسمومیت با 
قرص برنج به مراکز پزش��کی قانونی اس��تان تهران ارجاع شده که این 
رقم در مقایسه با مدت مشابه س��ال قبل ۷ درصد افزایش یافته است. بنا 
بر این گزارش از کل فوت ش��دگان ناشی از مسمومیت با قرص برنج در ۷ 
ماه، ۵۸ نفرمرد و ۳۰ نفر زن بوده اند و در مهر ماه سال ۹۷، ۱۹ مورد فوتی 
براثرمسمومیت با قرص برنج به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع 
شده است. آلومینیوم فسفاد که از آن برای ضد عفونی نمودن و جلوگیری 
از آفت زدگی غالتی، چون برنج مورد اس��تفاده قرار می گیرد، به نام های 
تجاری مختلفی همچون کوئیک فوس )Quickphos( و س��لفوس 
)Celphos( وجود دارد که در ایران به نام قرص برنج مشهور است. این 
قرص ظرف مدت ۳ تا چهار ساعت سیستم تنفسی و قلب را دچار اختالل 

کرده و فرد در اثر مرگی دردناک خواهد مرد.

سازش دو پرونده 
در شورای حل اختالف پردیس

دو فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه در ش��عبه اول شورای حل اختالف 
شهرستان پردیس به صلح و سازش رسید.

ارزش این دو فقره پرونده ۱۰۸ میلیون ریال اس��ت. همچنین س��ه فقره 
پرونده ، با موضوع مطالبه وجه دس��تمزد ب��ه ارزش 2۵6 میلیون ریال در 
شعبه چهارم ش��ورای حل اختالف شهرستان دماوند با صلح و سازش به 

پایان رسید.

تجهیز ۱۱ حوزه قضایی 
استان سمنان به ویدئو کنفرانس

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگس��تری اس��تان سمنان با بیان اینکه 
۱۱ حوزه قضایی استان سمنان به سیستم ویدئو کنفرانس مجهز هستند، 
گفت: خوشبختانه همکاران قضایی از این طرح استفاده کردند و نخستین 
جلسه رسیدگی به صورت ویدئوکنفرانسی حدود سه هفته پیش برگزار شد.

محبوبه صابر در خصوص استفاده از سامانه های الکترونیکی در دادگسری 
استان س��منان بیان کرد: کاری که در این زمینه انجام شد استفاده از آی 
س��ی تی در فرآیند دادرسی بود؛ اکنون چند س��الی است از آی سی تی در 
دادگستری استان سمنان استفاده می شود و به صورت الکترونیکی بسیاری 
از اقدامات انجام می شود. معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان 
سمنان، تصریح کرد: اکنون ۱۱ حوزه قضایی استان سمنان به سیستم ویدئو 
کنفرانس مجهز هستند و آی سی تی در جریان قرار گرفت، به طوری که 
کامال دوره های آموزشی و در حال حاضر جلسه رسیدگی به پرونده ها به 

صورت الکترونیکی برگزار می شود. 
وی ادامه داد: با حمایت های رییس کل دادگس��تری اس��تان س��منان و 
زیرساخت هایی که در دادگستری ایجاد شد و تجهیز ساختمان دادگستری 
به سامانه ثنا در نقاطی که دفاتر خدمات قضایی نبود همکاران دادگستری 
نسبت به ثبت نام اشخاص اقدام می کردند به طوی که اکثر افرادی که به 
دادگستری مراجعه می کنند دارای شناسه قضایی هستند. صابر در ادامه 
اذعان کرد: دادگستری استان سمنان حدود 2 سال است که با کسب مقام 
اول در خصوص ابالغ الکترونیکی در کشور پیشرو بوده است و در 6 ماهه 
نخست باالی ۸۵ درصد ابالغ ها به صورت الکترونیکی بوده است. معاون 
آمار و فناوری اطالعات دادگس��تری استان س��منان افزود: اکنون ثبت 
ش��کواییه به دفاتر خدمات قضایی واگذار شده اس��ت و در این دفاتر ثبت 
می ش��ود؛ دفاتر خدمات قضایی به صورت کشیک نیز حضور دارند و اگر 
ثبت شکواییه الزم باشد در خارج از ساعت اداری نیز به مراجعان خدمات 

ارائه داده می شود. 
وی در ادامه گفت: استان سمنان در زمینه استفاده از سامانه الکترونیکی 
رسیدگی به پرونده ها جز استان هایی بوده که به آن اهمیت می داده و از ابتدا 
نیز همکاران قضایی از این سامانه استفاده می کردند؛ برای اینکه بتوانیم 
در مدیریت پرونده ها و کنترل آمار را به صورت الکترونیکی داشته باشیم 
همکاران به صورت دوره ای آموزش می بینند و از آن ها خواسته می شود تا 

از این سامانه استفاده کنند. 
صابر در ادامه در خصوص استفاده از ویدئوکنفرانس در حوزه های قضایی 
استان س��منان برای برگزاری دادگاه نیز خاطرنشان کرد: حدود یک ماه 
اس��ت که ما در نامه ای از همکاران قضایی خواستیم تا از ظرفیت سیستم 
ویدئوکنفرانس اس��تفاده کنند ت��ا در موارد امنیتی، صرف��ه جویی ها و در 
اولویت آن تکریم ارباب رجوع بهره گیری شود. وی اضافه کرد: خوشبختانه 
همکاران قضایی از این طرح اس��تفاده کردند و اولین جلسه رسیدگی به 
صورت ویدئوکنفرانسی حدود سه هفته پیش برگزار شد که برگزارکننده 
آن نیز قائم مقام دادگستری کل استان سمنان بود؛ در آن جلسه رسیدگی، 
متهم در شاهرود بود و جلسه به صورت الکترونیکی برگزار شد و در همان 

روز متهم از زندان آزاد شد.

جلوگیری از تعطیلی 3 واحد تولیدی 
با هدف حمایت از تولید ملی

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان چهارمحال و بختیاری از جلوگیری 
از تعطیلی سه واحد تولیدی در این استان خبر داد.

عبدالرضا علی محمدی تصریح کرد: با توجه به فرمایش��ات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( مبنی بر حمایت از تولید و کاالی ایرانی در کمیته  
قضایی حمایت از س��رمایه گذاری، مس��ائل و مش��کالت شرکت های 
تولیدی بررس��ی ش��ده و بر این اساس تعامل الزم با س��ایر دستگاه های 

اجرایی صورت می پذیرد.
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: 
خوش��بختانه با اقدام به موقع این کمیته، مشکالت سه واحد تولیدی در 
استان بررس��ی و با اتخاذ تصمیمات مناسب از تعطیلی آنها و متعاقب آن 

بیکاری کارگران پیشگیری به عمل آمد.

روی خط خبر

حمید باقری درمنی پس از انجام عملیات مجرمانه خود افراد 
مؤثر و کلیدی شـبکه را به خروج از کشـور تشویق کرد که از 
جملـه آن ها می توان بـه محمد خزائلی پارسـا، مجید باقری 
درمنـی، محمـود جزایـری، محمدرضـا نصیـری و جوانمیر 

محمدی و هوشنگ مصلحت الی اشاره کرد.

 به گ��زارش میزان، حمید باقری درمنی که به عنوان یکی از بزرگترین 
مفس��دین اقتصادی ش��ناخته می ش��ود، از س��ال ۱۳۸۳ به بعد دارای 
پرونده های قضایی گوناگون بود؛ از »قاچاق کاال« و »پولشویی با ارزش 
نجومی« تا »پرونده معوقات بازپرداخ��ت وام های بانکی« و »قاچاق 
شمش طال.« رسیدگی به پرونده باقری درمنی به دلیل پیچیدگی ها و 
شگرد های او در انجام اقدامات مجرمانه زمانبر شد. یکی از شگرد های 
درمنی برای اینکه دس��تگاه های نظارتی به فسادش پی نبرند این بود 
که به محض شروع رسیدگی به پرونده بزرگ کالهبرداری، حلقه اول 
اطرافیانش را به خارج از کش��ور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از 
بین برود و دستگاه قضایی نتواند به یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی 
س��ال های اخیر برسد غافل از اینکه با رس��یدگی های بدون اغماض و 

دقیق نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد.
رس��انه ها، در ۹ خرداد ۸6، »باقری درمن��ی« را »ابر بدهکار بانکی« با 
2 ه��زار میلیارد تومان معوقات بانکی نامیدن��د. در تاریخ 22 خرداد ۹۱ 
فرمانده وقت نیروی انتظامی طی نامه ای به احمدی نژاد رییس جمهور 
وقت اعالم می کند که گزارشاتی از اداره امور شعب بانک ملی به مرکز 
عملیات وی��ژه ناجا، ناظر بر وقوع تخلفاتی در ش��عبه به��ار بانک ملی 

ارجاع شده است.
آن طور که در نامه فرمانده ناجا آمده بود، شرکت »آریا برج« با مدیریت 
فردی به نام »محمدرضا نصیری« با تبانی و نفوذ »باقری درمنی« که 
در گزارش مزبور در مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت »بدهکار کالن 
سیستم بانکی« درج شده بود، اقدام به سوء استفاده مالی به مبلغ 2۸۰ 
میلیارد تومان بواس��طه تعداد ۱۱۰ فقره ضمانت نامه تقلبی کرده بود. 

»جوانمیر محمدی« رییس س��ابق بانک ملی ش��عبه بهار در بخشی از 
اعتراف��ات خود می گوید: »درمنی« که از بده��کاران کالن بانکی بود 
به واس��طه یکی از افرادش به نام »محمدرضا نصیری« از »خاوری« 
دستور صدور ضمانت نامه های بانکی را گرفته بود اما سرپرست یکی از 
مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از 2۴ ساعت از سمت 
خود برکنار ش��د. دور جدید تش��کیل پرونده های قضایی جدید درمنی 
که منجر به حکم افس��اد فی االرض وی شده است با شکایت »شرکت 
پاالیش نفت ج��ی« از باقری درمنی در تاریخ ۱2 ش��هریور ۹۱ ثبت و 
اغاز شده اس��ت؛ در دادخواست شرکت مزبور آمده بود که شرکت های 
6 گانه ای با عناوین مشخص با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ 
۱۷۸ هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت 

مذکور کرده اند.
گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز که در همان مقطع ش��هریور 
۹۱ واصل ش��د، حاکی از این بود که »حمید باقری درمنی« سرش��اخه 
ش��بکه ای اس��ت که با ش��رکت های ش��ش گانه فوق الذکر اقدام به 
کالهبرداری و تحصیل نامش��روع کرده اند. این گزارش حاکی اس��ت 
حکم قضایی ممن��وع المعاملگی درمنی هم از تاریخ ۱۵ ش��هریور ۸۹ 
اجرا شده اس��ت. »باقری درمنی« در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام 
افساد فی االرض بار دیگر بازداشت می شود. یکی از شگرد های درمنی 
برای اینکه دس��تگاه های نظارتی به فس��ادش پی نبرند این بود که او 
پس از انجام عملی��ات مجرمانه خود افراد موث��ر و کلیدی و حلقه اول 
اطرافیانش را به خارج از کش��ور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از 
بین برود و دستگاه قضایی نتواند به یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی 
س��ال های اخیر برسد غافل از اینکه با رس��یدگی های بدون اغماض و 
دقیق خیلی زود نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد. از 
جمله این افراد می توان به محمد خزائلی پارس��ا، مجید باقری درمنی، 
محم��ود جزایری، محمدرضا نصیری و جوانمیر محمدی و هوش��نگ 

مصلحت الی اشاره کرد.
 جرم درمنی افساد فی االرض است

همچنین جعفری دولت آبادی دادس��تان تهران در حاش��یه نشس��ت 
آس��یب های اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران به ش��بهات مطرح 
ش��ده در رابطه ب��ا پرونده باق��ری درمنی پاس��خ داد و اف��زود: پرونده 
باقری درمن��ی پس از ۹ جلس��ه محاکمه و اعت��راض محکوم و وکال 
 به حک��م در دیوان عالی کش��ور تأیید و برای اجرا به دادس��تانی اعاده 

شده است.
وی در پاسخ به ادعای مطرح شده مبنی بر این که پرونده حمید باقری 
درمنی به شعب ویژه ربط داده شده، گفت: واقعا اینگونه نبوده و از سال 
۸۵ تا ۹۷ سه پرونده در مورد این فرد مطرح بوده که دو پرونده اجرا شده 
و پرونده س��وم که به اعدام محکوم ش��ده در سال ۹۰ تشکیل و هشت 
شاکی دارد و مجموع بدهی به دس��تگاه ها و افرادی که در این پرونده 
هس��تند هزار و صد میلیارد تومان است و ارزش قیری که ایشان گرفته 
و پول آن ها را نداده به قیمت روز ۹۰۰ میلیارد تومان است الباقی بدهی 
به بانک ها و ش��رکت های است که در پرونده شکایت کردند. دادستان 
تهران بیان کرد: اتهام این فرد افس��اد فی االرض اس��ت که در فرض 
رضایت شکات هم، تاثیری در اجرا ندارد. جعفری دولت آبادی با تاکید 
بر اینکه اساسا پرونده این فرد به دادگاه ویژه ارتباطی نداشت، ادامه داد: 
این پرونده با تشکیل دادگاه های ویژه همزمان شد و در شعبه ۱۵ مورد 
رس��یدگی قرار گرفت، ولی برخی به دلیل اینکه در ذهن مردم ش��بهه 
ایجاد کنند بیان کردند که این فرد در ش��عبات ویژه محکوم و حقوق او 
تضییع شده اس��ت که این ادعا صحت ندارد و این فرد دو وکیل داشته 
۹ جلسه محاکمه ش��ده و در دیوان عالی نیز پرونده وی رسیدگی شده 
و مقدمات اجرا فراهم گردیده اس��ت. جعفری دولت آبادی در رابطه با 
ماجرای فرار باقری درمنی، گفت: اف��رادی گزارش داده بودند که این 
فرد اقداماتی برای خروج دارد که گزارش ها پیگیری و با تالش پلیس 

و نظارت دادستانی خنثی شد.
دادستان تهران یادآور شد: افراد مرتبط با باقری درمنی تالش کردند به 
گونه ای وانمود کنند که گویی فرد بیگناهی است درحالیکه هفت سال 
اس��ت به این پرونده رس��یدگی کرده ایم و حتی متهم به اطاله دادرسی 

شده بودیم.
وی در رابطه با ادعای وکیل باقری درمنی مبنی بر ارس��ال درخواست 
اعاده دادرس��ی پرونده باقری درمنی به دیوان عالی کشور، خاطرنشان 
کرد: این موضوع هنوز به ما انعکاس پیدا نکرده است بنابراین تا زمانی 
که به دادستانی گزارش نش��ود حکم نهایی داریم و اجرا خواهیم کرد. 
جعفری دولت آبادی این قبیل شبهه سازی ها را موید تالش هایی برای 
عدم اجرای حکم دانس��ت و گفت: این نوع احکام در صورتیکه قطعی 
شود اجرا خواهد شد کمااینکه در حال حاضر ۴۸ نفر در زندان داریم که 
در رابطه با ارز و فروش موبایل و ارز های موبایلی حکمش��ان اجرا شده 
است. دادستان تهران با هشدار به همه مفسدان اقتصادی، تصریح کرد: 
قوه قضاییه با تمام کسانی که در حوزه های مختلف به خصوص مسایل 
اقتصادی، گرانفروش��ی کالن، فروش ارز در بازار آزاد، واردات کاالی 
قاچاق و فساد های مش��ابه اقداماتی را انجام می دهند قاطعانه برخورد 
می کنند و برخورد ها نیز تش��دید شده است اگر چه در کنار برخورد های 
کیفری معتقدیم دس��تگاه ها باید ساختار پیش��گیرانه را تقویت کنند تا 

فسادی رخ ندهد.

 دستگیری ۱3 متهم ارزی جدید
وی خاطرنش��ان کرد: در ح��وزه ارز کماکان اقدامات دادس��تانی ادامه 
دارد و روز گذش��ته دوباره ۱۳ نفر دیگر دس��تگیر شدند و تاکنون چهل 
پرونده منجر به کیفرخواس��ت در این حوزه داش��ته ایم. جعفری دولت 
آبادی در رابطه با برخورد با گرانی نیز گفت: ریاس��ت قوه قضاییه اخیرا 
به دادستان ها دستور داده اند که در چارچوب قوانین در این زمینه اقدام 
کنند و لذا دادستانی تهران درمورد برخورد با گرانی کالن آمادگی دارد 
و اقدام نیز کرده است، اما در بخش گرانفروشی خرد تعزیرات طبق قانون 
مکلف اس��ت که انجام وظیفه کند و امیدواریم حضور قوی تری داشته 
باشند.دادستان تهران خاطرنشان کرد: پیام جدید ریاست قوه قضاییه راه 
را برای برخورد با گرانفروشی که از دغدغه های مردم به شمار می رود، 

هموارتر کرده است.

اسامی و تصاویر 6 نفر از همدستان باقری درمنی منتشر شد
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دادستان تهران: رضایت شکات در پرونده درمنی تأثیری در اجرای حکم افساد فی االرض ندارد

محمدرضا نصیری تمام کار های کالهبرداری تحت 
پوشش وام بانکی و ضمانت نامه ها را انجام می داد و با 

بانک ها در ارتباط بود و تمامی دستورات باقری را جهت 
اخذ ضمانت نامه یا تنزیل آن را انجام می داد.

جوانمیر محمدی، رییس سابق شعبه بهار بانک ملی در حالی که مدتی 
به دستور درمنی در مرز ایران و ترکیه بود، بازداشت شد. محمدی در 

اعترافاتش می گوید: رفتم مرز ترکیه و ایران چند ماه بودم و برگشتم و 
در سعادت آباد واحد ۵۰ متری گرفتم و چون پولی نداشتم هزینه هایم را 

حمید باقری با بدبختی مثل صدقه پرداخت می کرد. در 2 تیر ۱۳۹۳ توسط 
آگاهی دستگیر شدم.

محمد خزائلی پارسا با جعل در اسناد رسمی به شبکه 
فساد بزرگ درمنی خدمت می کرد که وی نیز از 

کشور گریخت.

محمود جزایری که در انجام کالهبرداری تحت پوشش 
معامالت با شرکت نفت جی نماینده تام االختیار درمنی 

بود همراه محمدرضا نصیری به ترکیه گریختند.

مجید باقری درمنی، برادر حمید باقری درمنی، مدیرعامل وقت شرکت فجر 
گستر نوین که با مشارکت در کالهبرداری از شرکت پاالیش نفت جی و بیمه 
ایران با ایجاد شبکه چند نفری فساد خدمت رسانی می کرد نیز از کشور فرار کرد.

هوشنگ مصلحت الی فردی است که در بخش 
کالهبرداری مذاکرات ترهین پاالیشگاه پرنده آبی 

نقش داشته است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: هرچند بابت افزایش نرخ 
تورم و بدهی  سـنگین محکومان به نسبت سال های قبل 
تعداد کمتری از مددجویان مورد حمایت واقع می شـوند 
اما این اتفاق در میزان کمک های خیرین تاثیری نداشته 

است.

س��ید اس��داهلل جوالیی در دیدار با محمدرض��ا مترقب رییس کل 
دادگس��تری استان کردس��تان، اظهار کرد: از ابتدای تاسیس ستاد 
هم��واره تالش ما دایر بر فرار از تش��کیالت دولتی و پناه آوردن به 
مامن ساختار مردمی بوده که تحت سایه این سیاست تاکنون تعداد 
۱2۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد با اتکاء به حمایت های نیکوکاران 
فارغ از هر خط فکری و جریان سیاس��ی از بن��د رهایی یافته اند که 
جالب است تعداد قابل توجهی از آن ها را نیز ایرانیان خارج از کشور 

شامل می شوند.
وی افزود: هرچند وصل یک تش��کل مردمی به س��ازمان های ُپر 
طمطراق یا وزارتخانه های طویل غایت غیرقابل کتمان مسئولین 
آن اس��ت اما صادقانه باید گفت دستگیری از محبوسان غیرعمد و 
پیوستگی مساعدت ها الاقل در س��تاد دیه در همین اصل مردمی 
بودن آن نهفته است، به عبارت ساده تر چراغ خانه های بی سرپرست 
بس��یاری از زندانیان غیرعمد در این دست از خانه ها می سوزد، نان 
س��فره آن ها به واس��طه آزادی نان آورش��ان در قالب همین وجه 

غیررسمی فراهم می شود. 
جوالیی حمایت س��تاد دیه از افراد نیازمند را فارغ از مذهب و ملیت 

عنوان کرد و گفت: از آنجا که حمایت ما صرفا تامین خسارت های 
مادی و معنوی ناش��ی از تصادفات رانندگی، محکومیت های مالی 
یا دیگر وجوه غیرعمد است برای همین در شرایطی که یک زندانی 
غیربزهکار غیرایرانی باش��د برای حص��ول هزینه  درمانی یا تامین 
مخارج افراد تحت تکفل یک  ایرانی ما ضمن حمایت مستقیم از این 
دست خانواده ذمه فرد حاضر در زندان را نیز بری می کنیم و در انجام 
این وظیفه ای که خیرین و بانیان این نهاد برای ما ترس��یم کرده اند 
انسانیت، نیازمندی و آبرومندی افراد برای ما مالک است و در این 

باره نه دیانت افراد و نه مذهب آن ها مانع از خدمت رسانی نیست.
مدیرعامل ستاد دیه کش��ور همیاری اهل سنت در آزادی زندانیان 
غیرعمد را یکی از س��نت های فرهنگی در کردستان مطرح کرد و 
گفت: در مناس��بت های ملی و دینی عالوه بر برپایی جش��ن های 
عمومی ش��اهدیم ائمه جمعه و جماعت ش��هرهای بزرگ استان با 
تبلیغ اهداف س��تاد دیه در راستای تامین سالمت اجتماعی احیاگر 
روحیه انفاق در جامعه بوده اند که به برکت آن ش��اهد حبس زدایی 
در سطح استان هستیم، هرچند ۳۱۸ زندانی غیرعمد فعلی مازاد بر 

شرایط استاندارد است.
به گزارش ستاد دیه کشور، وی در خصوص کمک های اهدایی ستاد 
دیه کش��ور به زندانیان غیرعمد کرستان یادآور شد: در هشت ماهه 
امس��ال مبلغی بالغ بر دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تس��هیالت 
قرض الحسنه به واجدین ش��رایط استان پرداخت شده است که بر 
حس��ب نیاز و عدم تامین منابع از خیرین بومی این رقم بیش��تر نیز 

خواهد شد.

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت: تحقق جهان عاری 
از خشـونت و افـراط گرایی در پرتـو اراده دولت هـا و ملت ها 

میسر است.

محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به 
مناسبت سالروز تصویب بیانیه جهانی عاری از خشونت و افراط گرایی 
در سازمان ملل با اشاره به پیشنهاد، رییس جمهور کشورمان به مجمع 
عمومی س��ازمان ملل مبنی بر تصویب بیانیه جهان عاری از خشونت و 
افراط گرایی تأکید کرد با گذشت پنج س��ال از تصویب این بیانیه که با 
اجماع جامعه جهانی و موافقت اکثریت قاطبه کشورها همراه بود، آن را 
روزنه امید و ترس��یم آینده ای صلح آمیز و بدور از خشونت عنوان کرد و 
جمهوری اسالمی ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم و افراط گرایی 
نشان داد که به این شعار پایبند است. وی افزود: بشر راهی بجز همگرایی 
برای مبارزه با خشونت و افراط گرایی ندارد. این هر دو نقض آشکار حقوق 
بشر و گسترش آن موجب بی ثباتی و عدم امنیت می شود. کما اینکه ما 
شاهد گسترش تروریسم در کشورهای اروپایی هستیم. یکی از دالیل 
عمده این موضوع را باید در نگاه دوسویه و استاندارد دوگانه غربی ها در 
زمینه مبارزه با تروریس��م دانست. ما تروریسم خوب و بد نداریم. وی در 
پاسخ به این سئوال که چرا ایاالت متحده که خود یکی از ناقضین بزرگ 
حقوق بشر است سعی می کند از ابزار حقوق بشر برای نیل به اهداف خود 
استفاده نماید گفت: دولت آمریکا کارنامه ای آکنده از جنایات علیه بشریت 
و نقض حقوق بشر در داخل و خارج این کشور دارد و خود را محکی برای 
سنجش حقوق بشر در کشورهای دیگر می داند و با همین سنگ محک 

کشورهای غیر همسو با سیاست های واشنگتن را به نقض حقوق بشر 
متهم می کند. هیچ کش��وری در جهان معاصر وجود ندارد که بخشی از 
فهرس��ت بلند رفتارهای ضد انسانی دولت آمریکا نباشد.   حمایت های 
آمریکا از رژیم صهیونیستی از ابتدای تاسیس این رژیم به یکی از اصول 

سیاست خارجی واشنگتن تبدیل شده است که از مصادیق آن است. 
به گزارش فارس، عباس��ی در پاسخ به این سئوال که ریشه آشوب های 
خیابانی فرانس��ه را در چه می دانید گفت: حدود دو دهه قبل پروفس��ور 
سباستین روشه استاد برجسته فرانس��وی کتابی نگاشته تحت عنوان 
جامع��ه غیر مدنی که من آن را به زبان فارس��ی برگردان��ده ام. او دقیقًا 
اتفاقات امروز فرانسه را در آن کتاب پیش بینی کرده است. وی می گوید 
گسترش سیاست ها و برنامه های دولت های فرانسه موجب انفجار خواهد 
شد. گسترش روزافزون تبعیض نژادی، تبعیض طبقاتی و اقتصادی این 
جامعه را از درون خواهد پوساند. خشم مردم فرانسه در قبال سرمایه داری 
افسار گس��یخته ای که حقوق آنان را نادیده می انگارد موجبات اتفاقات 
اخیر فرانسه را فراهم کرده اس��ت. از طرفی دولت فرانسه باید بداند که 
خود کرده را تدبیر نیس��ت. آنها از اشکال مختلف تروریسم در منطقه و 
کشورهای اس��المی حمایت کردند و امروز خود قربانی آن هستند. هم 
اکنون تروریست هایی که هفده هزار شهید و قربانی از ما گرفتند تحت 
حمایت فرانسه و دیگر دولت های غربی آزادانه در این کشورها زندگی 
می کنند. استاندارد دوگانه ای که از آن سخن می گوییم بهترین مصداقش 
را در همین حمایتهای بی شرمانه می توان یافت. چگونه کشوری که خود 
را مهد آزادی و حقوق بشر می داند اینگونه از تروریسم حمایت می کند، 

سالح و جنگ افزار به دولت های مزدور منطقه ای می دهد.

جوالیی:

مشکالت اقتصادی در کمک های مردمی 
به ستاد دیه تاثیری نداشته است

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری:

 حمایت فرانسه از منافقین تروریست 
نشانه استانداردهای دوگانه است 
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چهره ها

 همکاری بورس با بانک مرکزی 
برای مدیریت نقدینگی

 عبدالناصر همتی، رییس کل بانک 
مرکزی، گفت: بانک مرکزی تالش 
می کند با همکاری مجلس تعادل را 
در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد کند، 
ت��ا از این طریق بتوان��د رفاه مردم را 

افزایش داد.
وی گف��ت: بان��ک مرک��زی از این 
موضوع استفاده کرده تا با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی و بخش های مختلف مجلس بتواند تعادل را در بازار ارز و سایر 

بازارها ایجاد کند، تا از این طریق بتوان رفاه مردم را افزایش داد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای مدیریت نقدینگی با بورس 
همکاری ها انجام می شود، افزود:توجه به مدیریت  بازارهای مالی مهم 
اس��ت و تمام تالش بانک مرکزی این است که بازارهای مالی با یکدیگر 

هماهنگی داشته باشند.
همتی با بیان اینکه فعاالن بازار، ارز را به تعادل می رس��انند، تصریح کرد: 
ایجاد ثبات در بازار ارز از همه چیز مهم تر است و بانک مرکزی برنامه هایی 

برای ایجاد ثبات در بازار دارد.

وابستگی بودجه به نفت در سال ۹۷ 
بالغ بر ۴۱ درصد است

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات 
مجلس می گوی��د معادل ۷۰ درصد 
درآمد مالیاتی در س��ال ۹۴ معافیت 

مالیاتی داشته ایم.
وی  با اش��اره به وابستگی بودجه به 
نفت، گفت: وابس��تگی بودجه سال 
۹۰ تا ۹5 بالغ بر 35 درصد بوده اس��ت در س��ال ۹6 ش��اهد وابستگی 26 

درصدی بوده ایم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت:در 8ماهه 
س��ال ۹۷  بالغ بر ۴1.5 درصد وابستگی بودجه به نفت گزارش شده است 
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه وابستگی بودجه به 
نفت باید به 25.۹ درصد برس��د به عبارتی بالغ بر ۷۰ تا 8۰ درصد بیشتر از 

برنامه انحراف داشته ایم.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم ش��ورای اسالمی در خصوص سهم 
درآمد مالیاتی از کل منابع عمومی دولت توضیح داد: قانون برنامه شش��م 
توسعه  می گوید سهم درآمد مالیاتی از کل منابع عمومی دولت باید ۴۴.6 
درصد می ش��د، اما در 8 ماهه س��ال ۹۷ این ش��اخص بودجه  33 درصد 

بوده است.
وی ادام��ه داد: س��هم درآمد ه��ای مالیاتی از کل مناب��ع عمومی دولت 
 در س��ال ۹6، 36 درصد در س��ال ۹۰ ت��ا ۹5 نی��ز 36.5 درصد گزارش 

شده است.
جعفرزاده ایمن آبادی با ارزیابی عملکرد مالی دولت در سال های گذشته 
عن��وان کرد: در بخش معافی��ت ها، تخفیف ها و ترجی��ح های مالیاتی و 
گمرکی،  براساس اطالعات اس��تخراج شده از سامانه های سازمان امور 
مالیاتی در ارتباط با پرونده های سال ۹۴، تا کنون معادل ۴68 هزار میلیارد 
ریال معافیت اعطا شده است که ۴68برابر میزان ثبت شده که معادل ۷۰ 

درصد کل در آمدهای مالیاتی سال ۹۴ است.
 این نماینده مجلس تاکید کرد:  با این حس��اب مع��ادل ۷۰ درصد درآمد 

مالیاتی در سال ۹۴ معافیت مالیاتی داشته ایم.
عض��و کمیس��یون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس گف��ت: میزان 
معافیت ه��ای اعطایی در بخ��ش درآمدهای گمرکی در س��ال ۹6 مبلغ 
۴3هزار 663 میلیارد ریال بوده ک��ه 2۰ درصد از کل درآمدهای وصولی 

گمرکی بوده است.

  قاچاق روزانه
۱۱/5 میلیون لیتر سوخت

حمیدرض��ا دهقانی نیا، س��خنگوی 
مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز گفت: 85 
درصد از قاچاق سوخت روزانه، نفت 
گاز و بقیه نفت س��فید، نفت کوره و 

بنزین است.
وی ادامه داد: قیمت هر لیتر سوخت 
بر اساس فوب خلیج فارس 5۰ تا 6۰ 
سنت است که بر اساس نرخ دالر می توان ارزش این مقدار قاچاق سوخت 

را مشخص کرد.
دهقانی نیا با بیان اینکه کشفیات قاچاق سوخت در 6 ماهه سال ۹۷ نسبت 
به 6 ماهه س��ال ۹6 حدود 62 درصد رشد داش��ت، اضافه کرد: بر اساس 
قیمت فوب خلیج فارس، حدود 5 و نیم میلیون دالر در روز قاچاق سوخت 

انجام می شود.
وی گفت: س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از 25 تا 26 دس��تگاه 
تشکیل شده است و 2 نفر از نمایندگان مجلس هم عضو این ستاد هستند.
وی با اش��اره به اینکه این ستاد اقدامات بزرگی را انجام داده است، افزود: 
تفاوت فاحش قیمت س��وخت داخل و کش��ورهای همسایه از علل مهم 

قاچاق سوخت است .
دهقانی نیا با بیان اینکه سامانه بارنامه برخط سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای و سامانه رسید حواله و سامانه حواله های بارگیری شرکت نفت، 
راه اندازی شده است، گفت: اکنون هیچ بارنامه جعلی نداریم، در حالی که 

۹ ماه پیش این گونه نبود.
سخنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر اینکه اقدامات ستاد 
موجب کنترل و کاهش قاچاق سوخت شده است، افزود: 33 و نیم میلیارد 
لیتر در سال نفت گاز تولید می کنیم که از این میزان وزارت نفت، 31 میلیارد 

لیتر را توزیع می کند و بقیه صادر می شود.
دهقانی نیا با اش��اره به اینکه بیش��تر حج��م قاچاق س��وخت مربوط به 
استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان در حوزه خشکی و دریاست، 
گفت: برخی اوقات زیرس��اخت های جلوگیری از قاچاق س��وخت نیاز به 

هزینه هایی دارد که انجام نمی شود.
وی افزود: س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز طرح جامعی را برای مقابله با 
قاچاق پوش��اک داشته اس��ت و با مدیران مجتمع های تجاری هم اتمام 

حجت کرده است و واحدهای بدون مجوزشناسایی شدند.
وی با اش��اره به اینکه قانون مب��ارزه با قاچاق کاال در س��ال 13۹2 برای 
نخس��تین بار به طور جامع و کامل نوشته ش��د، افزود: این قانون چند بار 
اصالح شد و اکنون الیحه دولت در اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال به 

مجلس شورای اسالمی ارائه شده است.

  اقتصادی  

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
عقب افتادگی مزدی کارگران نس��بت به س��بد 
معیشتی سال گذش��ته را پ یک میلیون و 5۰۰ 
هزار توم��ان عنوان کرد و گف��ت: »کارفرمایان 
در جلسات ش��ورای عالی کار برای ترمیم مزد و 

معیشت کارگران همراهی نمی کنند.«

   احتم�ال ترمی�م و افزای�ش مج�دد 
دستمزد کارگران

 محمد ش��ریعتمداری، وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی در خصوص ترمیم دس��تمزد کارگران 
گفت:  »در چند روز گذشته جلسه ای با کمیسیون 
فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد داشتیم 
و در آنج��ا یک گزارش مقدماتی تهیه ش��ده که 
آماده طرح در جلسه آتی شورای عالی کار است.«
وی اظهار کرد: »اساسا درباره این سیاست کلی 

که ما در کشور بتوانیم چند بار حداقل دستمزد را 
تعیین کنیم باید با دولت هماهنگی کامل داشته 
باشیم ولی قطعا برای سال ۹8، باید از یک روش 

متنوع تر و متفاوت تر بهره مند شویم.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی ادامه داد: »در 
گذشته هم  چنین رویکردی بوده و موارد متعددی 
در تعیین حقوق و دستمزد جامعه کار نقش آفرین 
بوده اس��ت؛ گاهی دولت تصمیمات��ی در حوزه 
مسکن در س��ال اتخاذ می کرده و حق مسکن را 
تغییر می داده است، لذا هر چند سال یکبار چنین 
هدفی محقق می شود و ما این مباحث را در جلسه 

شورای عالی کار مطرح می کنیم.«
شریعتمداری در ادامه از مکاتبه با معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری برای امکان بررسی مجدد مزد 
در طول سال خبر داد و به ایسنا گفت: »در جلسه 
شورای عالی کار، یکی از اعضا موردی را مطرح 

کرد و گفت که قانون گفته دس��تمزد را ساالنه و 
هر س��ال یکبار تعیین کنیم و این که چند بار در 
سال دس��تمزد را تغییر دهیم، منطق ندارد و با آن 
مخالف��ت کردند؛ ما در آن جلس��ه به جمع بندی 
نرس��یدیم ولی این کار را هم نف��ی نکردیم و به 
همین دلیل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
استعالم مکتوب به عمل آوردیم و در حال حاضر 
منتظر پاس��خ در این خصوص هستیم و آن را در 
جلسه ش��ورای عالی کار مورد بهره برداری قرار 
می دهیم.« وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
گفت: »چنانچه مش��کل قانونی وجود نداش��ته 
باشد، در مس��یر کارشناس��ی که برای دستمزد 
کارگران طی کردیم، درباره حق بن و این که چه 
میزانش را دولت و چ��ه میزانش را کارفرمایان و 
واحدهای تولیدی تامین کنند، بحث و گفت وگو 

خواهیم کرد.«

شریعتمداری افزود: »ممکن است نظر معاونت 
حقوقی ریاس��ت جمهوری چیز دیگری باش��د، 
ولی درهر حال ترمیم دس��تمزد در دست بررسی 
حقوقی و منوط به نظر معاونت حقوقی ریاس��ت 

جمهوری است.«
پیش ت��ر وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی در 
دیدار با تشکل های کارگری و کارفرمایی با تایید 
عقب ماندگی م��زد کارگران گفته ب��ود” امکان 
ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی 

وجود دارد.«

   اختصاص بسته حمایتی
 به ۱۱ میلیون کارگر

اکبر ایزدی، مدیرعامل س��ازمان هدفمندسازی 
یارانه ه��ا ب��ا تش��ریح پرداخت بس��ته حمایتی 
گرو ه های ه��دف گفت:  »2 میلی��ون و 5۰ هزار 
بازنشسته تامین اجتماعی تا آخر این هفته بسته 
حمایتی دریافت خواهند کرد و برای 11 میلیون 

کارگر نیز به زودی واریز می شود.«
وی اف��زود: »تامین اعتبار برای بس��ته حمایتی 
کارگران ص��ورت گرفت��ه و نامه مربوط��ه را از 
وزارت رفاه دریافت کردیم و در حال حاضر منتظر 
جزییات اطالعات هستیم که در روزهای آتی این 
تعداد شاغالن نیز بسته حمایتی را دریافت خواهند 
کرد.«  ایزدی در گفتگو با فارس گفت: »برخی از 
شاغالن تامین اجتماعی به دلیل آنکه در ادارات 
دولتی مش��غول فعالیت هستند با آمار دستگاه ها 
همپوش��انی دارد که پاالیش اطالعات صورت 

خواهد گرفت.« 
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها افزود: 
»مبنای پرداخت بس��ته نهاده��ای حمایتی بعد 
خانوار بوده که از 15۰ تا 35۰ هزار تومان متغییر 
اس��ت اما بقی��ه گروه ها 2۰۰ ه��زار تومان ثابت 

دریافت می کنند.« 

    لزوم حمایت های هدفمند از کارگران
بس��یاری از کارشناس��ان نهادگ��رای اقتصاد ، 
افزایش دس��تمزدها و ارائه بسته های حمایتی را 
همانند مس��کنی عنوان می کنند و توصیه هایی 
ب��رای حمایت هدفمند دول��ت از کارگران برای 
دستمزدهای س��ال ۹8 دارند. به گفته آنها تعیین 
دس��تمزدها در س��ال آینده باید در نقاط مختلف 
کشور متغیر باشد؛ چرا که به گفته آنها هزینه های 
تمام شده در کالن ش��هرها و شهرهای کوچک 
متفاوت است. ضمن اینکه با رعایت چنین شرطی 
از تشدید فش��ار به تولیدکنندگان و کارفرمایان و 
در نهایت تعدیل نیرو و اخراج کارگران جلوگیری 

می شود.

»حمایت« گزارش می دهد

جزییات بسته حمایتی از کارگران
اخبار کوتاه

بهای ۱۴ محصول لبنی پرمصرف 
اعالم شد

درپی ابالغ قیمت جدید شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار، بهای 1۴ 
محصول لبنی پرمصرف اعالم شد. با تصمیم اعضای ستاد تنظیم 
بازار قیمت هر کیلوگرم ش��یر خام با مشخصات 3.2 درصد چربی و 
بار میکروبی کمتر از 1۰۰ هزار به منظور ایجاد انگیزه حداکثری در 
تولید، معادل 2 هزار تومان مصوب و ب��رای همه دامداری ها الزم 

االجرا شد.
برپایه این گزارش، ب��ه ازای هر یک دهم درصد افزایش یا کاهش 
چربی معادل 2۰ ریال به قیمت مصوب اضافه یا کم می ش��ود. این 
رقم بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف 

کنندگان تعیین شده است.
بر این اساس قیمت انواع شیر بسته به نوع آن از 2 هزار و 6۰۰ تا پنج 
هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت ۹۰۰ گرم ماس��ت از چهار هزار و 35۰ تا 

چهار هزار و ۷5۰ تومان تعیین شد .
این گزارش حاکیست حداکثر قیمت مصرف کننده برای هر بطری 
ش��یر کم چرب 1.5 درصد ۹۴6 سی.سی چهار هزار و 1۰۰ تومان، 
هر بطری ش��یر نیم چرب 2 درصد ۹۴6 سی.سی چهار هزار و 2۰۰ 
تومان، هر بطری شیر س��ه درصد ۹۴6 سی.سی چهار هزار و ۴5۰ 
تومان، هر بطری ش��یر کامل 3.2 درصد ۹۴6 سی.سی چهار هزار 
و 5۰۰ تومان، هر ش��یر نایلون 1.5 درصد ۹۰۰ گرمی 2 هزار و 6۰۰ 
تومان، شیر اس��تریل یک لیتری پاکتی 1.5 درصد پنج هزار و 5۰۰ 
تومان و ش��یر استریل یک لیتری پاکتی سه درصد پنج هزار و ۷۰۰ 

تومان مشخص شد.
همچنین حداکثر قیم��ت مصرف کننده برای هر ماس��ت دبه ای 
2.5 کیلوگرمی کم چ��رب 1۰ هزار و ۹۰۰ تومان، ماس��ت دبه ای 
2.5 کیلیوگرمی پرچرب 11 هزار و ۷۰۰ تومان، ماست لیوانی ۹۰۰ 
گرمی پرچرب چهار هزار و 35۰ تومان و ماست لیوانی ۹۰۰ گرمی 

کم چرب چهار هزار و 5۰۰ تومان تعیین شد.
حداکثر قیمت مصرف کننده ب��رای پنیر 21۰ گرمی تترایک چهار 
هزار و 5۰۰ تومان، پنیر 52۰ گرمی تترایک 1۰ هزار و 1۰۰ تومان و 

پنیر UF ۴۰۰ گرمی 6 هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.
جلسه س��تاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت شیر در 2۹ آبان امسال 
برگزار و قیمت ش��یر خام با مش��خصات اعالم شده تعیین و پس از 

تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 13 آذرماه ابالغ شد.
در این راستا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 
تاریخ 1۹ آذر به استناد ابالغیه جدید قیمت شیر، قیمت 1۴ محصول 

پرمصرف لبنی را ابالغ کرد.
البته در این فاصله زمانی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان جلس��ات متعددی را با نمایندگان تشکل ها برگزار کرد، 
زیرا توافق اصلی بر سر قیمت شیر حاصل نمی شد و تاخیر رخ داده 
در راستای اتخاذ تصمیمی همه جانبه با حفظ منافع تولید کنندگان 

و مصرف کنندگان در بازار بوده است.

کریدور اقتصادی چین- قزاقستان- 
ایران راه اندازی می شود

معاون اقتص��ادی منطقه آزاد انزل��ی گفت: با راه ان��دازی کریدور 
اقتصادی چین، قزاقستان، ایران بسیاری از کاال و قطعات وارداتی از 
راه بندر کاسپین مزیت رقابتی پیدا می کند و به صرفه تمام می شود.

وحید طالب پور اظهار داشت: بندر کاسپین یکی از بنادر مهم دریای 
خزر و مهم ترین مزیت های اقتصادی منطقه آزاد انزلی اس��ت، این 
بندر با 2 پست اس��کله و ظرفیت 2 میلیون تن تخلیه و بارگیری در 

سال به بهره برداری رسیده است.
وی بابیان اینکه بندر کاسپین به صورت رسمی امسال فعالیت خود 
را آغاز کرده اس��ت، افزود: از دوهه قبل تاکنون بیش از 6۰۰ میلیارد 
تومان صرف توسعه زیرس��اخت های این بندر شامل ساخت انواع 
مخازن سوخت، مخازن دپوی روغن، اسکله های کارگو و کانتینری 

و انبارهای روباز شده است.
معاون اقتصادی منطقه آزاد انزلی تصری��ح کرد: با تفاهم نامه ها و 
مالقات هایی که میان مقامات ایران، قزاقس��تان و چین که انجام 
ش��ده، با راه اندازی کریدور اقتصادی چین، قزاقستان و ایران، این 
بندر بخشی مهمی از کاالهای وارداتی استان های شمالی و مرکزی 

کشور حوزه این بندر از چین را به دوش بکشد.
طالب پور گفت: این کریدور اقتصادی که از ارومچین چین ش��روع 
می ش��ود، با رس��یدن به قزاقس��تان و س��پس مهم ترین بندر این 
کشور،اکتائو، به بندر انزلی می رسد؛ این کریدور نسبت به مسیرهای 
سنتی مثل بندرعباس و بنادر جنوبی کشور برای واردات کاالهای 
وارداتی ایران از چین و به ویژه قطعات خودرو وارداتی از چین که در 
کارخانجات خودروسازی تهران استفاده می شود، صرفه اقتصادی 

فراوانی دارد.
معاون اقتصادی منطقه آزاد انزلی بابیان اینکه ظرفیت بندر کاسپین 
با یک برنامه توسعه جامع قرار است با ایجاد 22 پست اسکله به 18 
میلیون تن درسال برسد، گفت: یکی از مهم ترین ماموریت های این 
بندر ترانزیت است، این بندر قرار است با مذاکرات انجام شده، به مرکز 

ترانزیت گندم صادراتی قزاقستان و روسیه به عراق تبدیل شود.

هزینه وام مسکن 
قیمت اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن برای اکثر سررسیدها 
از 53 هزار تا 55 هزار تومان اس��ت. امتیاز اوراق تسهیالت مسکن 
آبان امسال که در حال حاضر یکی از گران ترین اوراق است 55 هزار 
و ۴۰۰ تومان بوده و اوراق مهر امس��ال نی��ز 5۴ هزار و 8۰۰ تومان 
بوده است. ارزان ترین اوراق مربوط به دی 13۹5 بوده که عمال سر 
رس��یدش روبه اتمام اس��ت و مابقی اوراق عموما از 53 هزار تومان 

شروع می شود.
افزایش قیمت ها در بخش مس��کن سبب ش��ده رکودی نسبی در 
این بازار حاکم باش��د. این رکود نسبی نیز سبب شده که در یک ماه 

گذشته بازار اوراق تسهیالت مسکن هم از رونقی برخوردار نباشد.
به این ترتی��ب با قیمت حدودی هر برگ تس��ه 53 ه��زار تومان، 
زوج های تهرانی برای دریافت وام 1۰۰ میلیون تومانی مسکن باید 
2۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، آن ها باید 1۰ میلیون 
تومان و 6۰۰ هزار توم��ان صرف خرید این 2۰۰ برگ کنند. به این 
مبلغ با احتساب 2۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۴۰ برگ 
تس��ه بهادار 53 هزار تومانی خرید دو میلی��ون و 12۰ هزار تومان 
اضافه می شود. در نتیجه در مجموع برای دریافت وام 12۰ میلیون 
تومانی مسکن، حدود 12 میلیون و ۷2۰ هزار تومان  باید هزینه شود.
همچنین زوج های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از 
2۰۰ هزار نفر زندگی می کنند، می توانند تا سقف 8۰ میلیون تومان 
وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 16۰ ورق بهادار خریداری 
کنند که با این حساب باید هش��ت میلیون و ۴8۰ هزار تومان بابت 
خرید این اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون و 12۰ هزار تومان 
برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام 1۰۰ میلیون 

تومانی باید 1۰ میلیون و 6۰۰ هزار  تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این زوج های س��اکن در س��ایر ش��هرهای با جمعیت زیر 
2۰۰ هزار نفر می توانند برای گرفتن 6۰ میلیون تومان وام مس��کن 
12۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ش��ش میلیون و 36۰ هزار 
تومان بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت 2۰ میلیون 
تومان دیگر بابت وام جعاله نیز بای��د دو میلیون و 12۰ هزار تومان 
پرداخ��ت کنند که در مجموع برای وام 8۰ میلیون تومانی  هش��ت 

میلیون و ۴8۰ هزار تومان از سوی زوج ها باید پرداخت شود.

با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید اقش�ار متوسط و ضعیف، ارائه بس�ته های حمایتی در دستور کار دولت 
گروه

قرار گرفت و از حدود یک ماه پیش اجرایی شده است. در این شرایط در حالی که هنوز وضعیت کارگران برای اقتصادی
دریافت این بس�ته ها در ابهام  بود روز گذش�ته مدیرعامل س�ازمان هدفمندس�ازی یارانه ها از تامین اعتبار 
بسته های حمایتی برای ۱۱ میلیون نفر از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی خبر داده است. از سویی دیگر 
جلسات شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران نیز در حال برگزاری است و زمزمه هایی از احتمال موافقت با آن شنیده 
می شود.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان امسال خبر داد و گفت: »منتظر پاسخ 
معاونت حقوقی ریاس�ت جمهوری در این باره هستیم که آیا افزایش چند باره حقوق ها در یکسال امکان پذیر هست یا خیر.« 
بر اساس گزارش ها خط فقر در تابستان سال جاری نزدیک به ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان برآورد شده است.  این عدد نسبت 
به بهار سال جاری ۱۱ درصد رشد کرده و در برخی مناطق کشور این رشد تا ۱۳ درصد گزارش شده است. این در حالی است 
که  حداقل دس�تمزد کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و نهایتا یک میلیون ۴۰۰ هزار تومان  اس�ت که اختالف حدود 5۰ 

درصدی را نشان می دهد. در این وضعیت، سیاست های حمایتی دولت از کارگران ضرورت بیشتری خواهد یافت.

 HEMAYATONLINE. 
IR

کشاورزیبازار

توافق برای کاهش 10 درصدی 
قیمت  لوازم خانگی

اثرات مخرب نوس��انات ارزی، بازار لوازم خانگی را در چند ماه گذش��ته با چالش هایی رو به رو کرده است و 
این مس��اله به رکود در این بازار دامن زده است. در این شرایط در هفته های اخیر موضوع کاهش 1۰ تا 15 

درصدی قیمت لوازم خانگی مطرح شده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذش��ته اعالم کرد: »طی تواف��ق با تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت ها 
حداقل 1۰ درصد کاهش خواهند داش��ت.« رضا رحمانی در نشست مشترک با تولیدکنندگان و تشکلهای 
صنفی حوزه لوازم خانگی با اشاره به باال رفتن قیمت مواد اولیه تولید افزود: »با برنامه ریزی انجام شده دالل ها 

حذف می شوند و قیمت فوالد و پتروشیمی و غیره هم حتما کاهش می یابد.« 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:  »تنها کسانی که دارای پروانه بهره برداری هستند مجاز به خرید مواد 

اولیه اند و در این زمینه روسای سازمانهای صنعت،  معدن و تجارت استانها نیز مسوولیت دارند.«
رحمانی با اشاره به پتانسیلهای موجود در صنعت لوازم خانگی و برنامه ریزی برای توسعه تولیدات این صنعت، 
تصریح کرد: هماهنگی های خوبی انجام شده است و امیدوارم با کاهش قیمت ها شاهد رونق در بازار باشیم.
در این نشست مش��ترک نمایندگانی از اتحادیه لوازم خانگی و اتاق بازرگانی و همچنین تعدادی از فعاالن 

صنعتی نیز حضور داشتند که به بیان دغدغه ها و مشکالت موجود در این صنعت پرداختند.
محمد طحان پور، رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی نیز 21 آذر ماه  از کاهش 1۰ تا 15 درصدی 
قیمت در برخی نش��ان های لوازم خانگی خبر داد و گفت: »شرکت های اسنوا، دوو و بوتان  شروع به کاهش 
قیمت کرده اند  بطوریکه این کاهش قیمت بصورت کارت هدیه اس��ت؛ مثال با خرید یک یخچال ساید 2۰ 

میلیون تومانی پس از نصب، به مشتری  3 میلیون تومان کارت هدیه تقدیم می شود.«
قول کاهش قیمت لوازم خانگی در شرایطی است که روز گذشته خبرهایی از کاهش 3۰ درصدی قیمت فوالد 

اعالم شد و باید دید چه تاثیراتی در  روند کاهشی قیمت لوازم خانگی خواهد داشت.

 وضعیت بازار میوه 
در آستانه یلدا

رییس اتحادیه میوه و سبزی، با اشاره به فراوانی عرضه انار و هندوانه در آستانه شب یلدا، گفت: »قیمت 
انار بسته به کیفیت و فاکتور خرید آن در سطح شهر بین 5 تا 13 هزارتومان است.«

اسداهلل کارگر عرضه مرکبات را نیز مطلوب توصیف کرد و گفت: »قیمت موز نیز در میدان مرکزی کیلویی 
8 هزار و 5۰۰ تومان، ۹ هزار و 5۰۰ تومان تا 11 هزار تومان اس��ت؛ ضمن اینکه اعضای اتحادیه هنگام 

عرضه موز در سطح شهر سعی می کنند، سودی روی آن دریافت نکنند.«
وی قیمت سیب قرمز را نیز در میدان مرکزی کیلویی بین 3 تا ۹ هزارتومان و در سطح شهر کیلویی بین 
۴ تا 12 هزارتومان اعالم و اضافه کرد: »همچنین قیمت س��یب زرد در میدان مرکزی ۴ تا ۹ هزار تومان 
و در سطح شهر بین 5 تا 12 هزار تومان است.« رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی حجم هندوانه 
عرضه شده در میادین میوه و تره بار را مناسب ارزیابی کرد و گفت: »افزایش عرضه هندوانه با کیفیت در 
میادین میوه و تره بار کاهش قیمت این میوه را به همراه داش��ته و پیشنهاد می شود افراد هندوانه مینابی 
خریداری کنند.« کارگر یادآور شد: »قیمت هر کیلو هندوانه انباری 6۰۰ تا 1۰۰۰ تومان و هندوانه میناب 

قیمتی در حدود 2۰۰۰ تا 22۰۰ تومان دارد.«
رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی حجم هندوانه عرضه  شده در میادین میوه و تره بار را مناسب 
ارزیابی کرد و گفت: »حجم هندوانه کشت و عرضه  شده به بازار بسیار مناسب است و این موضوع عاملی 

شده تا قیمت هندوانه در چند روز اخیر از محدوده 3۰۰۰ به محدوده 22۰۰ تومان کاهش یابد.«
وی تاکید کرد: »با نزدیکی به شب یلدا با توجه به روند کاهشی چند روز اخیر به نظر می رسد قیمت هندوانه 

در روزهای آینده نیز افت خواهد کرد.«
کارگر تصریح کرد: »قیمت های اعالم شده تا تاریخ دوم دی است، مغازه داران حق عرضه میوه با قیمت 

هایی بیش از این را ندارند و در صورت تخلف برخورد جدی با آنان می شود.«

روند ریزشی شاخص بورس روز گذشته نیز ادامه یافت تا بر 
این اساس آخرین روز معامالتی بازار سرمایه در پاییز با افت 
شاخص همراه باشد.  افت مجدد قیمت نفت، کاهش نرخ ارز 
و  رس�یدن قیمت دالر به کانال ۹ هزار تومانی، افت قیمت ها 
در بازارهای جهانی و ابهامات فعاالن اقتصادی از مهمترین 
دالیل ریزش ش�اخص بورس در چند مدت اخیر بوده است. 
نکته قابل توجه در وضعیت این روزهای بازار، رد پای ترس در 
روند عرضه ها و غلبه عرضه بر تقاضاست. کارشناسان بازار 
سرمایه امیدوار به قرار گرفتن شاخص بورس در قیمت های 

فعلی هستند و معتقدند قیمت ها به کف رسیده است. 

روز گذشته معامله گران بازار سرمایه شاهد کاهش قیمت در سهم های 
فل��زی و معدنی بودن��د، اما بانکی ه��ا در حرکتی متف��اوت به افزایش 

شاخص های بازار کمک کردند.
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 363 واحد 
افت کرد و به 156 هزار واحد رس��ید. همچنین شاخص هم وزن با 325 

واحد افت رقم 26 هزار و 636 واحد را تجربه کرد.
شاخص آزاد شناور نیز طی معامالت روز گذشته با افت 3۰33 واحدی 
مواجه ش��د و رقم 16۷ هزار و 5۴8 واحد ری��ال تجربه کرد. همچنین 
ش��اخص های بازار اول و دوم هر یک به ترتی��ب 2۴۷3 و 5۰52 واحد 
افت کردند. روز گذشته معدنی ها، فلزی ها و پتروشیمی ها و پاالیشی ها 
دست به دست هم دادند تا شاخص های بازار سهام با کاهش مواجه شود. 
فوالد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گلگهر و صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس س��ه نماد از این دست بودند که هر یک به ترتیب با 3۹۷، 266 و 
1۹۷ واحد تاثیر کاهنده س��عی کردند نماگرهای بازار را به سمت پایین 
هدایت کنند، اما بانکی ها روز گذش��ته در حرکت��ی متفاوت به افزایش 

شاخص بازار س��هام کمک کردند. بانک ملت، بانک صادرات ایران و 
بانک اقتصاد نوین تاثیرگذارترین سهم ها از این لحاظ بودند.

معامله گران بازار س��رمایه روز گذش��ته در گروه فلزات اساس��ی شاهد 
کاهش قیمت بسیاری از سهم ها از یک درصد تا ۴.5 درصد بودند. این 

گروه نیز جزو پرمعامله ترین سهم های بازار بود.
معدنی ها نیز افت قابل توجهی را تجربه کردند و نمادهایی مثل صنعتی 
و معدنی گلگهر افت بیش از چهار واحد را در قیمت پایانی را شاهد بودند. 

در برخی از نمادهای این گروه نیز صف فروش مشاهده می شد.
در عین حال در گروه نفت، کک و سوخت هسته ای با کاهش قیمت ها 
روبرو بودیم؛ به طوری که سهم های تاثیرگذار این گروه در قیمت پایانی 

بیش از چهار درصد افت را تجربه کردند.
اما بانکی ها روز گذشته نه تنها به شاخص کل کمک کردند، بلکه با صف 
خرید نیز همراه بودند. برخی از نمادهای این گروه مخالف با جهت کلی 

بازار با افزایش قیمت روبه رو شدند.
ارزش معامالت بورس تهران روز گذش��ته به رقم ۴۴۷ میلیارد تومان 
رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از 1.2 میلیارد سهم 
و اوراق مالی بود. همچنین تع��داد معامالت این بازار 1۰1 هزار و 633 
نوبت رس��ید. آیفکس نیز با 1۷ واحد کاهش مواجه شد و به رقم 1۷۹۰ 
واحدی رس��ید. ارزش معامالت این بازار به 3۹2 میلیارد تومان رس��ید 

و حجم معامالت رقم ۷3۹ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

بورس با افت قیمت پاییز را تمام کرد



)512/262( آگهی اخطار مالحظه نظریه کارشناس )960715(
در پرونده به ش�ماره بایگانی 960715 دادخواس�ت خواهان آقای علی امیدواری فرزند غالمرضا بطرفیت خوانده خانم سهیال امیدواری فرزند 
غالمرضا به خواسته خلع ید مشاعی که به کارشناسی ارجاع گردیده، به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخولست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن ظرف مهلت 7 روز جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیاً یا اثباتا در دفتر دادگاه حاضر شود، در غیر این صورت مطابق 

مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
رستمی – مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور 

)512/263( آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970531(
خواهان خانم فاطمه صادقی فرزند احمد دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- علی شورورزی فرزند محمد مهدی 2- ابوالفضل موحدی راد فرزند 
رمضانعلی 3- سعید رنگانی فرزند محمد و 4- مهدیه رافعی فرزند محمد به خواسته ابطال عقد بیع مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709985197700511 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/10 ساعت 09:30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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. 
طاهر آبادی – منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

512/264آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به داود مافی فرزندصحبت علی ابالغ که آقای محمد س�نگ س�فیدی فرزند رمضانعلی دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه مبلغ سه میلیون 
و چهارصد و ش�صت هزار تومان علیه ش�ما ارائه که به کالسه 97/556 ثبت و رای مورخه چهارش�نبه 1397/11/10 ساعت 16/15 عصر 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.97/100/1389
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

512/265رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم حسین رجبعلی زاده دارای شناسنامه شماره 2557 به شرح دادخواست به کالسه 4/970212 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان خضر رجبعلی زاده به شناس�نامه 1240 در تاریخ 1382/2/17در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-احمد رجبعلی زاده فرزند خضر ش.ش 0934861862 متولد 2030 
-2- معصومه رجبعلی زاده فرزند خضر ش.م 0934861870 متولد 2031 و 3- محمود رجبعلی زاده فرزند خضر به ش.م 0934867151 متولد 
2556 و 4- حسین رجبعلی زاده فرزند خضر ش.ش 0934867161 متولد 2557 و 5- حسن رجبعلی زاده فرزند خضر ش.م 0934867178 
متولد 2558 و 6- طیبه رجبعلی فرزند خضر ش.م 0934875790 ت.ت 3393؛اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان طرقیه-شاندیز

512/266رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم نرگس فاتح دارای شناسنامه شماره 984 به شرح دادخواست به کالسه 2/970466 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسی سهرابیان به شناسنامه 1027در تاریخ 1389/1/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- نجمه آخند آبنیه ئی ش.ش 4570097936ت.ت 1373/5/4صادره از دامغان فرزند 
متوفی 2- زهرا سهرابیان  ش.ش 0740443399ت.ت1379/2/22  صادره از تایباد  فرزند متوفی 3- علی سهرابیان ش.ش 0927738260ت.ت 
1384/6/24 صادره از مش�هد فرزند متوفی 4-نرگس فاتح ش.ش 984ت.ت 1353/1/2صادره ازتایباد همس�رمتوفی5-آمنه انصاف ش.ش 
681ت.ت 1335/4/5صادره ازتایباد مادرمتوفی6-علی محمدسهرابیان ش.ش640ت.ت 1325/8/15صادره از تایباد پدر 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 2 شورای حل اختالف شهرستان فریمان

512/267رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم حسن ماهی دارای شناسنامه شماره30 به شرح دادخواست به کالسه6100277 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه ماهی به شناسنامه510 در تاریخ 1396/5/4در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اصغر آتشی فرزند حسین  ش.ش 46ش م 6509644533 همسر متوفیه 2-علی اکبر آتشی فرزند اصغر  
ش.ش446ش م 6509224593 فرزند متوفیه  3-حسین آتشی فرزند اصغر  ش.ش 4031ش م 6509220385فرزند متوفیه4-محمد آتشی فرزند 
اصغر  ش.ش 35ش م6509668051فرزند متوفیه5- حسن آتشی فرزند اصغر  ش.ش 5ش م6509670127فرزند متوفیه6- مهدی آتشی فرزند اصغر 
ش.ش 3278ش م6509922509فرزند متوفیه7-بتول آتشی فرزند اصغر ش.ش 4179ش م6509221861فرزند متوفیه ؛ 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.
شعبه یازده شورای حل اختالف شهرستان رشتخوار

512/268رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  محمد مهدی عبدالهیان دارای شناسنامه شماره76 به شرح دادخواست به کالسه970115 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسین عبدالهیان به شناسنامه1039 در تاریخ 1397/8/4در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  محمد عبدالهیان ش.ش 34ت ت 1338صادره ازگنابادپسرمتوفی 2-محمد مهدی عبدالهیان ش.ش16 
ت.ت1341  صادره از گناباد پسر متوفی  3-رضا عبدالهیان ش ش 1255ت ت 1354صادره از گنابادپسرمتوفی4-فاطمه عبدالهیان ش ش 25ت ت 
1351صادره از گناباددختر متوفی5-علی عبدالهیان ش ش 68ت ت 1347صادره از گناباد پسر متوفی6-محمد قاسم عبدالهیان ش ش 1220ت ت 
1330صادره از گنابادپسر متوفی7-احمد عبدالهیان ش ش11ت ت 1345صادره از گناباد پسر متوفی8-کبری معصومی فرزند احمدش ش 9ت ت 
1318صادره از گناباد همسر دائمی 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 یک شورای حل اختالف شهرستان گناباد

512/269آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای سیاوش تاجیک پالشت فرزند اسمعیل فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای محمد حامدی طرقی دادخواستی به خواسته تنظیم 
و انتقال سند به طرفیت شما به شعبه سوم شورای حل اختالف کاشمر ارائه و به کالسه 3/566/97 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 1397/11/03 ساعت 
9/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان کاشمر مستقر در مجتمع مرکزی به نشانی خ منتظری جنوبی 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.
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/270اجرائیه
کالسه پرونده شورا: 2/312؛ مشخصات محکوم علیه:رقیه خلفی نام پدر:محمدعلی به نشانی مجهول المکان،مشخصات محکوم له: مرضیه حداد نام 
پدر:علی به نشانی کاشمر-روستای قوژد-بلوار امام خمینی خیابان مهدیه 4سمت چپ درب چهارم؛محکوم به:به موجب رای شماره 2/396تاریخ 
1397/7/29 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان کاشمرکه قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به:حکم به محکومیت خوانده به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو مذکور به نام خواهان و نیز هزینه دادرسی به مبلغ 940/000ریال در حق خواهان و در 
ارتباط با هزینه های اضافی دادرسی ناشی از آگهی ابالغ دادنامه و اجرائیه به مبلغ 600/000ریال پس از پرداخت خواهان توسط اجرای احکام ازخوانده 
وصول خواهد شدصادر و اعالم می دارد. محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 

522 و 523 و 526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/271رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم غالمرضانعمتی پور به والیت از فرزندان دارای شناس�نامه شماره340 به ش�رح دادخواست به کالسه3/565 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا علی نژاد نقابی به شناسنامه 2در تاریخ1397/7/29 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اسمعیل علی نژاد نقابی ش.ش26ت ت 1338/5/1 پدر متوفی 2- فاطمه 
رمضان�ی ش.ش29 ت.ت1338/5/3 مادر متوفی  3-یونس نعمتی پ�ور ش.م 0890608733ت ت 1381/3/8فرزندمتوفی4-یگانه نعمتی پورش.

م0890801819ت ت 1386/8/9فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

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

512/272آگهي ابالغ دادنامه
شماره:4/396/97 ؛پیروآگهي قبلی شماره4321-97/7/28 روزنامه حمایت بدینوسیله به خانم/آقای 1-رمضانعلی زرین نژادفرزند حسینعلی2-
مریم نیما پورفرزندعلی محمد3-مهدی دل آرامی فرزند غالمرضا فعال مجهول المکان ابالغ میگردد بموجب راي ش�ماره 671-97/9/14 صادره 
ازشعبه4 شورای حل اختالف  تربت حیدریه به صورت تضامنی به همراه آقای محمد امین محمدیان به پرداخت مبلغ 65/425/000 ریال بابت اصل 
خواسته تا تاریخ 97/5/16و خسارت تاخیر تادیه اصل تسهیالت اعطایی از تاریخ 97/5/16لغایت یوم الوصول طبق قرارداد و هزینه دادرسی به مبلغ 
2/268/000ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان بانک ملت با وکالت علیرضا کریم زاده  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 تکمیل به دفترشورا ارائه نماید . 
مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه 

512/273آگهي حصر وراثت
آقای ابراهیم صبوری بایگی فرزند مهدی تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به حوزه  چهارم شوراي حل اختالف تربت حیدریه 
ارجاع وبه کالسه 4/970039 ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم مهدی صبوری بایگی فرزندابراهیم در تاریخ 97/9/7  به رحمت ایزدي پیوسته و 
وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- ابراهیم صبوری بایگی  فرزند مهدی ش.ش 5905 متولد 1345 فرزند متوفی 2-علی اکبر صبوری بایگی  
فرزند مهدی ش.ش 432 متولد 1336 فرزندمتوفی3- زهرا صبوری بایگی فرزند مهدی ش.ش 431 متولد 1336فرزند متوفی4- انسیه صبوری بایگی  
فرزند مهدی ش.ش 6 متولد 1341فرزند 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 چهارم شوراي حل اختالف تربت حیدریه ارسال نمائید 

درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر شعبه چهارم  شوراي حل اختالف تربت حیدریه

512/274آگهي ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهي قبلی به خانم/آقای1-محسن نداف فرزند علیرضا 2-الهه حسین زاده فرزند حسن3-معصومه نداف فرزندعلیرضا فعال 
مجهول المکان ابالغ میگردد در خصوص دادخواس�ت بانک ملت به وکالت خانم حمیده س�المی بخواس�ته مطالبه وجه که منتهی بر صدور رای 
شماره 507-97/9/11در پرونده کالسه 329-97/ح2مبنی بر محکومیت خواندگان بطور تضامنی به پرداخت مبلغ ده میلیون و ششصد و نود و نه 
هزاروششصدوهفتادوهفت ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و چهارصدوپنجاه و شش هزار و هشتصدوشصت و 
دو ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه از 94/8/22مطابق شاخص اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان گردیده راي صادره 
غیابي وظرف بیست روز قابل واخواهی در شورا سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی تربت حیدریه می باشدکه مراتب 

یک نوبت آگهی می شود.اچنانچه اعتراضی دارید طی دادخواست رسمی با تعیین آدرس دقیق خود به دبیرخانه شورا  اعالم دارید . 
دبیر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه

512/275آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي قبلی به آقای احمد حیدری فرزندعلی فعال مجهول المکان ابالغ میگردد در خصوص دادخواست خانم حمیده سالمی وکیل بانک 
ملت بخواسته مطالبه وجه و غیره که منتهی بر صدور رای شماره 492-97/9/7در پرونده کالسه 330-97/ ح 2 مبنی بر محکومیت شما و غیره به طور 
تضامنی به پرداخت مبلغ نودوهشت میلیون و دویست و بیست و دو هزارو ششصد و پنجاه و هفت ریال بابت اصل خواسته بانضمام هزینه دادرسی به 
مبلغ  394/600تومان و  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/4/18لغایت یوم الوصول در حق خواهان گردیده راي صادره 
غیابي و ظرف بیست روزقابل واخواهی در شورا سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی تربت حیدریه می باشد.

که  مراتب یک نوبت آگهی می شود چنانچه اعتراضی دارید طی دادخواست رسمی با تعیین آدرس دقیق خود به دبیرخانه شورا اعالم دارید. 
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه

512/276آگهی ابالغ اجرائیه
شماره:3/107/97؛پیروآگهی شماره 4326 مورخه 97/8/3روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای محمد پارسائیان فرزند اصغر از طریق جرائد و در اجرای 
ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 که مجهول المکان می باش�د بعنوان محکوم علیه ابالغ می ش�ود بموجب دادنامه شماره 
274-97/2/17صادره از شعبه سوم شورای حل اختالف تربت حیدریه به تنظیم سند خودرو سواری پراید به شماره پالک 472ل35-ایران 12مدل86 
در حق محکوم له آقای رضا تهمتن شده اید. مفاد اجرائیه ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و جهت عملیات اجرائی 

نیازی به ابالغ یا اخطار دیگری نمی باشد مگر اینکه شما محل اقامت خود را کتبا به دایره اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اعالم نمائید.
دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه 

512/277آگهی ابالغ اجرائیه
شماره:1/425/97؛پیروآگهی شماره1/425/97 مورخه روزنامه حمایت بدینوسیله به آقایان1-داود پوررضا فرزند خانعلی2-سید جواد حسینی 
بنهنگی فرزند سیدرضا از طریق جرائد و در اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 که مجهول المکان می باشد بعنوان 
محکوم علیه ابالغ می ش�ود بموجب دادنامه ش�ماره 562-1397/7/14 صادره از ش�عبه یک شورای حل اختالف تربت حیدریه که پرداخت 
تضامنی مبلغ 58/577/924ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/298/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله قانونی وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مبلغ 35/317/513ریال وفق قرارداد الی یوم الوصول  در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامن شده اید. مفاد 
اجرائیه ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و جهت عملیات اجرائی نیازی به ابالغ یا اخطار دیگری نمی باشد مگر 

اینکه شما محل اقامت خود را کتبا به دایره اجرای احکام اعالم نمائید.
دبیر دفترشعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه 

512/278آگهي حصر وراثت
آقای ابوالقاسم دانای سیوکی فرزند رمضان تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به شعبه چهارم  شوراي حل اختالف تربت 
حیدریه ارجاع وبه کالسه 4/970033ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم امه حسن زاده اله آبادی فرزند محمد ابراهیم در تاریخ 83/3/23  به 
رحمت ایزدي پیوس�ته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- مریم دانای س�یوکی فرزند رمضان ش.ش 30 متولد 1339 فرزند متوفی 
2-ابوالقاس�م دانای س�یوکی  فرزند رمضان ش.ش 2164 متولد 1359 فرزند متوفی3- حسین دانای سیوکی  فرزند رمضان  ش.ش 14 متولد 
1344فرزند متوفی4- محمددانای سیوکی فرزند رمضان ش.ش 3 متولد 1332 فرزندمتوفی5- فاطمه دانای سیوکی  فرزند رمضان ش.ش 845 
متولد 1350 فرزند متوفی6- حسن دانای سیوکی فرزند رمضان ش.ش 1531 متولد 1342فرزند متوفی7-صغری دانای سیوکی فرزند رمضان ش 
ش 1843ت ت 1355فرزند متوفی8-علی دانای سیوکی فرزند رمضان ش ش 844ت ت 1348فرزند 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 چهارم شوراي حل اختالف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر شعبه چهارم  شوراي حل اختالف تربت حیدریه

512/279آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
بدینوسیله به آقای حسن رضا پوراله فرزند ابوالقاسم ابالغ می گردد که بانک ملت با وکالت علیرضا کریم زاده دادخواستی به طرفیت شما به 
خواسته مطالبه وجه به شورای حل اختالف تربت حیدریه تقدیم که به شعبه چهارم ارجاع و به کالسه 4/624/97ثبت و مقید به وقت رسیدگی 
روزیکشنبه مورخه 97/11/7ساعت16 عصر می باشد و چون آدرس شما مجهول المکان اعالم گردیده مراتب به تقاضای خواهان و موافقت شورا 
در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی از طریق جرائد ابالغ می گردد جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست وضمائم به دفتر شورا واقع در 
خیابان فردوسی شمالی- جنب دادگستری مراجعه و نیز آدرس دقیق و کامل خود را اعالم و در وقت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در غیر 

این صورت حکم مقتضی صادر خواهد شد.
دبیر حوزه 4  شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه

512/280آگهي ابالغ دادنامه
شماره:4/436/97؛پیروآگهي قبلی شماره4309-97/7/14 روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای محمد رضاشکوری فرزند شکراله فعال مجهول 
المکان ابالغ میگردد بموجب راي شماره 609-97/8/14 صادره ازشعبه 4 شورای حل اختالف  تربت حیدریه به صورت تضامنی به همراه آقایان 
1-محمد حس�ن آزاد حس�ین آباد2-جواد قربان زاده به پرداخت مبلغ 66/974/763 ریال بابت اصل خواس�ته تا تاریخ 97/5/14  وخسارت  
تاخیرتادی�ه اصل تس�هیالت اعطایی از مبلغ 112/000/000ری�ال از تاریخ 97/5/14لغایت یوم الوصول طبق قراردادو هزینه دادرس�ی به مبلغ 
2/327/200ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان بانک ملت با وکالت علیرضا کریم زاده 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 4 شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه 

512/286آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 960616 آقای عباس کریمی فرزندکریم به اتهام فک پلمپ تحت تعقیب می باشد؛ به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روزاز تاریخ آگهی  
در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب بینالود واقع در دادگستری طرقبه  حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صوت عدم حضور 

در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.
بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان طرقبه شاندیز

512/297مفقودی
س�ند و برگ سبز و کارت اتومبیل پراید به ش�ماره انتظامی 42ایران 589 ل 17 رنگ سرمه ای مدل 
1383 ش�ماره شاسی S1412282194602  شماره موتور 00650254 تیپ جی ایکس مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
بردسکن

512/298آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای امیرکریمی نسب فرزند رستم  فعال مجهول المکان ابالغ می شود که خانم زهرا کریمی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت شما به شعبه پنجم شورای حل اختالف بردسکن ارائه و به کالسه 97/271 ثبت و برای روز دوشنبه مورخه 1397/11/1 ساعت 5/30 عصر 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 پنجم شهرستان بردسکن مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ قائم 17 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 پنجم شورای حل اختالف بردسکن

512/299آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای ایرج حدادی شمیلی فرزند ابراهیم  فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای عباس رباط جزی دادخواستی به خواسته 
الزام به تنظیم سند خودرویش به طرفیت شما به شعبه یک شورای حل اختالف خوشاب ارائه و به کالسه 1/96/194 ثبت و برای روزیکشنبه 
مورخه 1397/10/30 ساعت16 عصر 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 یک شهرستان خوشاب مستقر در مجتمع شماره یک به 
نشانی سلطان آباد 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 یک شورای حل اختالف خوشاب
511/300آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم الهه باوندیان فرزند علی اصغر 

و غیره
شماره: 970663 ؛خواهان بانک ملی دادخواستی به طرفیت خواندگان خانم الهه باوندیان فرزند علی اصغر و حسن پارسا فرزند رمضانعلی و 
روح اله پارسا فرزند براتعلی  به خواسته مطالبه تضامنی وجه به مبلغ 359860000 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709987576100529 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/01 
ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/301آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
شماره: 970724 خواهان محمدرضا فیاض دل دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- سیدجالل لقایی2-محمد قهرمانی 3- خلیل فروغی 4- علی 
حاجی پور 5- رضا سبزواری به خواسته صدور حکم ورشکستگی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987578500559 
شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/02 ساعت 10/30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

512/302مفقودی کارت هوشند
 کارت هوش�مند خ�ودرو ایس�وزو م�دل 1388 به ش�ماره انتظام�ی 42-117 ع 22 به ش�ماره کارت 

هوشمند2167718 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کاشمر 

512/303مفقودی
برگ کمپانی پژوپارس مدل 83 به ش�ماره موتور 12483087484 و شماره شاسی 83809520 به نام 
مهدی امیرزاده شالتونی فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 3187 صادره از تهران مفقود و فاقد اعتبار 

است.
فریمان

512/304آگهی ابالغ اجرایی
پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به آقای مرتضی محرابی فرزند علی اصغر محکوم علیه پرونده کالسه ی 97/94 شورای حل اختالف شهربجستان که فعال 
مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد که حسب تقاضای محکوم له علیرضا رامشی فرزند غالم و دستور قاضی شورا اخطار اجرایی صادر که به موجب 
آن محکوم علیه مکلف به 1- پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به صورت تضامنی  بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و هشتصد و نود و پنج هزارریال 
هزینه دادرسی همچنین پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک)95/4/1(الی یوم الوصول بر مبنای شاخص بانک مرکزی و در زمان اجرای 
حکم محاسبه و تعیین خواهد شد در حق محکوم له2- پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد. الزم است ظرف مدت ده روز پس از 
ابالغ وانتشار در روزنامه مفاد اجرائیه را اجرا نماید. این آگهی فقط یک بار در جراید کثیراالنتشار منتشر شده و عملیات اجرایی نیاز به آگهی مجدد ندارد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان بجستان

512/305رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم عصمت سقائی شهری دارای شناسنامه شماره36 به شرح دادخواست به کالسه970104 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید رضا محتشم به شناسنامه18 در تاریخ 1395/5/17در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  عصمت سقائی شهری ش.ش36 صادره از حوزه یک گناباد همسر دائمی متوفی 2- مرتضی محتشم 
ش.ش225 صادره از حوزه یک گناباد فرزند متوفی 3-محمد محتشم  ش ش0910021351  صادره از حوزه یک گناباد فرزند متوفی4-فاطمه محتشم 
ش ش 0919382861صادره از گنابادفرزند متوفی 5-فائزه محتشم ش ش 2927صادره از گناباد فرزند متوفی والغیر؛ 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 گناباد

512/306رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم ولی اله قلی نژاد دارای شناسنامه شماره 733 به شرح دادخواست به کالسه4/612/97ش از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه خرمی شناسنامه235 در تاریخ 1381/8/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- علی قلی نژاد ش.ش 628ت ت 1334/1/1فرزندمتوفی 2- حسین قلی نژاد ش.ش 12ت ت 1338/1/1فرزند 
متوفی  3- ولی اله  قلی نژاد ش.ش 733ت ت 1348/10/12فرزندمتوفی4- غالم قلی نژاد ش.ش 687ت ت 1347/7/1فرزند متوفی5-حاجی قلی نژاد 
ش.ش 843ت ت 1354/1/1فرزند متوفی6- پری  قلی نژاد ش.ش 40ت ت1344/1/2فرزند متوفی7-سکینه قلی نژاد ش.ش 743ت ت 1350/1/1فرزند 
متوفی 8-محمد قلی نژاد ش ش 150ت ت 1308/10/4همسر 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

512/307آگهی اخطار اجرائیه
در خصوص دعوی خواهان آقای یداهلل چوبداری فرزند اسداهلل به نشانی گناباد روستای گیسور-منزل شخصی در پرونده کالسه 96/572 به خواسته 
الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه خودرو پراید سواری مدل 85 به شماره قدیم 424 ق66 ایران 32 و پالک جدید 318 ق 84 ایران 32 با هزینه 
دادرسی نظر به اینکه خوانده آقای محمد جان پوریا ساقی مجهول المکان می باشند. پیرو آگهی قبلی ، رأی صادره منجر به صدور اخطار اجرائیه گردیده، 
لذا خوانده/خواندگان محکوم علیه ردیف دوم آقای محمد جان پوریا ساقی محکوم است به الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال و تنظیم 
سند رسمی یک دستگاه اتومبیل به شماره 318 ق 84 ایران 32 به نام محکوم له)یداهلل چوبداری( ومحکوم علیه ردیف اول )حسین اکبری قلعه نو( را 
به جهت اینکه می بایست صاحب سند را جهت تنظیم سند بنام محکوم له حاضر می نمود ولکن این اقدام را انجام نداده و تا کنون سند به نام محکوم 
له منتقل نشده ومحکوم له مجبور به طرح دعوی گردیده و به لحاظ اینکه از لوازم عقد بیع تنظیم سند می باشد. وی را به پرداخت مبلغ 1/431/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی ومبلغ 150/000 ریال بابت نشرآگهی در حق محکوم له و پرداخت 5 درصد حق االجرا در حق دولت محکوم می باشند.لذا مراتب وفق 
مقررات ماده 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد. این اجرائیه ظرف 10 روز پس از ابالغ به اجرا گذاشته 

خوانده شود و پس از این برای عملیات اجرایی اخطار دیگری به شما نخواهد شد.مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به شورا اعالم نمایند.
مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان گناباد

511/308آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت دادخواستی طرفیت خوانده 1-علی اصغرخومحمدی 2- عباس شریعتی بسته به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل 
اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد-بلوار شهید 
قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه 53/970455 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/11/13 و ساعت 8/45 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفترشعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/309آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهر اقتصاد به طرفیت خواندگان:1-محسن قادریان فر فرزند مهدی 2- محمدرضا غزالی زاده فرزندحمید 3- ابوالفضل علی دوست فرزند 
علی اصغر به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره 
دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه بایگانی 970953 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/11/06 و 
ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع 

از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/310آگهی ابالغ اجرائیه
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسله به محکوم علیه آقای قاسم اسمعیلی فرزند محمد حسین خواهان بانک مهر اقتصاد 9710427458100086 
صادره از شعبه 51 در پرونده کالسه 960260محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 140/350/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 4/234/000 
ریال بابت هزینه های دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چک مورخ 
1396/1/5 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می دارد.5- پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بعهده محکوم علیها می باشد. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/311آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به خوانده/خواندگان: ابراهیم حسن پور فعالمجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک مهر اقتصاد علیه شما به 
خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9509977458400741 در پرونده کالسه 950335/54 صادره از این شورا ،مبنی بر محکومیت شما 
به:1- مبلغ 78/000/000ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ1/230/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی 
دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چک مورخ1394/10/02 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره 
اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق االجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.منجر به  صدور اخطار اجرایی گردیده است .لذا 
مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته 

خواهد شد ودر صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/312آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده/خواندگان غالمرضا خوش کار فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک رسالت علیه شما به 
خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977458400433 به تاریخ 1396/5/24در پرونده کالسه 950833/54 به 1- مبلغ 60/000/000 
ریال بابت اصل خواسته .2-مبلغ 21/085/000ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 
4- خسارت تأخیرتأدیه ازتاریخ سررسید چک 95/3/18 الی اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام 
به صورت تضامنی  محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/313آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به خوانده/خواندگان: محمد سروری فعالمجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک مهر اقتصاد علیه شما به 
خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9509977458400626 در پرونده کالسه 950337/54 صادره از این شورا ،مبنی بر محکومیت شما 
به:1- مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ1/410/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون 
وکالی دادگس�تری 4-خسارت تاخیرتادیه از زمان سررس�ید چک مورخ1393/02/02 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با 
احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق االجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.منجر به  صدور اخطار 
اجرایی گردیده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز 
پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از این برای عملیات اجرائی 

ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/314آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به خوانده/خواندگان: عبدالرزاق معتمدی فعالمجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک مهر اقتصاد 
علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977458400185 در پرونده کالسه 951028/54 صادره از این شورا ،مبنی 
بر محکومیت شما به:1- مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ1/725/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3-حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 94/4/30  الی اجرای حکم بر مبنای شاخص 
نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق االجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می 
باشد.منجر به  صدور اخطار اجرایی گردیده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد 
و این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از 

این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/315آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوس�یله پیروآگهی قبلی به خوانده/خواندگان: 1- محمد تجعفری سبزیکاران 2- س�جاد سندگل فعالمجهول المکان ابالغ می شود در 
مورد دادخواس�ت بانک مهر اقتصاد علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9509977458400184 در پرونده کالسه 
951027/54 صادره از این شورا ،مبنی بر محکومیت شما به:1- مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ1/920/000 ریال بابت هزینه 
ابطال تمبر دادرسی و نشرآگهی 3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چک 
مورخ 1394/04/06 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق 
االجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.منجر به  صدور اخطار اجرایی گردیده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون 
اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر صورت عدم 

اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

اگهی مفقودی پروانه کارآموزی وکالت 
پروانه کار آموزی  وکالت دادگستری به شماره 321 صادره از کانون وکالی دادگستری استان بوشهر بنام 

آقای شهاب میر فردی  فرزند ابراهیم با کد ملی 2392185379 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
کانون وکالی دادگستری بوشهر  

511/251آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی کالس�ه ش�ماره 970123 ش 12 صادره از حوزه یک ش�ورای حل اختالف بجنورد محکوم علیه آقای/ خانم 
محمود مش�کینی )آزادفر( جمعا به پرداخت مبلغ 101/215/269 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تادیه در حق محکوم له 
آقای/ خانم 1� الهه 2� لیال 3� مینا 4� ش�هال همگی)1-4( ش�هرت تمدنی  5� زهرا علی زاده ش�یخی محکوم گردیده است و چون 
تاکنون نس�بت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حس�ب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف 
و توس�ط کارشناس دادگس�تری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ یکشنبه 97/10/16 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی ش�وراهای حل اختالف مشهد واقع در میدان ش�هدا خ عبادی روبروی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل 
اختالف مشهد از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
واگ�ذار خواه�د ش�د طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قب�ل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدی�د آنان از اموال داده 
ش�ود ضمنًا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د. اموال مورد مزایده عبارت است از: 
اتومبیل س�واری پژو 206 تیپ 2 به ش�ماره انتظامی 782 ص 28 ایران 74 رنگ نقره ای متالیک مدل 1384 فاقد الس�تیک � فاقد 
بیمه شخص ثالث بدنه اطاق دارای  خسارت و رنگ شده گی و به علت توقف طوالنی رنگ بدنه دچار آفتاب زدگی و خسارت گردیده 

است که خودرو  توسط کارشناس به میزان مبلغ یکصد میلیون ریال تعیین و برآورد قیمت شده است.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مشهد � رهنورد

512/252( ان�حصار وراث�ت )97/946(
 نظر به اینکه آقای/خانم مریم جوریان دارای شناسنامه شماره 72717 به شرح دادخواست به کالسه 97/946 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی اکبر خالقی به شناس�نامه 3 در تاریخ 1397/08/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فاطمه خالقی ش.ش: 1050606620 ت.ت: 1374 ص: نیشابور ) فرزند( 2- محمد 
خالقی ش.ش: 1062919165 ت.ت: 1362 ص: نیش�ابور ) فرزند( 3- مصطفی خالقی ش.ش: 1064245234 ت.ت: 1365 ص: نیش�ابور ) فرزند( 
4- مریم جوریان ش.ش: 72717 ت.ت: 1346 ص: تهران ) همسر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 1  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

مفقودی کارت هوشمند کامیون کشنده
کارت هوشمند کامیون کشنده به شماره پالک 91 275 ع 23 شماره موتور 3088298 شماره شاسی 
1177962 بنام آقای براتعلی قاسمی اقبالغ رستم خان نام پدر باباش ش ش 9 ش ملی 1466520795 

محل صدور اردبیل مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اردبیل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مریم بامری فرزند یارمحمد و روح اله 
احمدیان فرزند جمعه 

خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای علی اکبر آدخ دادخواستی به طرفیت خواندگان مریم بامری فرزند یارمحمد و روح اله احمدیان فرزند 
جمعه به خواسته مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709985470200338 شعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان ایرانشهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/01 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
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 .
1334 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایرانشهر

آگهی مزایده غیر منقول نوبت اول 
در پرونده های کالسه 970667 و 970668 شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین محکوم له به صورت تضامنی محکوم است 
به پرداخت مبلغ 890/000/000 ریال و 890/000/000 به عنوان اصل خواسته و سایر خسارات قانونی در حق بانک مهر اقتصاد بابت اجرائیه 
صادره از ش�عبات هش�تم و یازده حقوقی به صورت تضامنی محکوم شده اند محکوم له جهت استیفای حقوق خود اقدام به تعرفه ملک 
محکوم علیه را نموده اند که عبارت اس�ت یک واحد آپارتمان پالک ثبتی 21921 فرعی از 36 بخش 5 ، مس�احت 146/93 مترمربع ، با 
قدمت 5 ساله ، دو بر ، واقع در  خیابان نوروزیان ، پشت جایگاه گاز CNG ، خیابان جهاد ، کوچه جهاد سوم پالک 14 طبقه چهارم واحد 
شرقی دارای آب ، برق ، گاز می باشد که طبق نظر کارشناسی 5/000/000/000 ریال معادل پانصد میلیون تومان ارزیابی شده است سپس 
تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم  به توسط محکوم علیه 
قصد دارد در تاریخ 1397/10/10 روز دوشنبه راس ساعت 11/30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین ملک فوق الذکر را از طریق 
مزایده به فروش برساند شرایط مزایده : طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از زمان مزایده از ملک فوق با هماهنگی 
این اجرا بازدید نمایند مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعالمی برگزار می گردد کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که 
اوال منع قانونی نداشته و در ثانی 10 درصد قیمت پیشنهادی خود را قبل مزایده از طریق دریافت چک بانکی تضمین شده بانک ملی شعبه 
دادگس�تری واریز و روز مزایده به همراه فرم ش�رکت در مزایده و کپی چک واریزی و کارت ملی شرکت نمایند مال مورد مزایده به کسی 
فروخته می شود که 10 باالترین قیمت را پیشنهادی را واریز کرده باشد کسی که در مزایده اخالل نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد 
می گردد شرایط خریدار کسی که به عنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10 مبلغ پیشنهادی به صورت چک 
بانکی تضمین شده اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام  مزایده مهلت دارد تا ما بقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری 
واریز نمایند انتقال سند در اموال غیر منقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده و همچنین تایید مزایده از سوی 
دادگاه محترم صادر کننده اجراییه می باشد در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود در صورت عدم واریز الباقی 
مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعالم انصراف از س�وی خریدار 10 واریزی پس از کس�ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد 

خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی می باشد .
دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین – اکبر قاسمی

)512/253( ان�حصار وراث�ت )97/930(
 نظر به اینکه آقای/خانم عزیز محمدی دارای شناس�نامه ش�ماره 7 به شرح دادخواست به کالس�ه 4/97/930 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مجید محمدی به شناس�نامه 19 در تاریخ 1397/09/05 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عزیز محمدی ش.ش: 7 ت.ت: 1338 ص: نیشابور پدر متوفی. 2- بتول بیات 
ش.ش: 1 ت.ت: 1339 ص: تحت جلگه مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 4  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/254( ان�حصار وراث�ت )97/415(
 نظر به اینکه آقای/خانم صغری کابلی دارای شناسنامه شماره 225 به شرح دادخواست به کالسه 97/415/ش7 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس کابلی به شناسنامه 200 در تاریخ 1349/10/04 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- صغری کابلی ش.ش: 225 ت.ت: 1322 ص: نیش�ابور )دختر متوفی(. 2- زهرا کابلی 
ش.ش: 224 ت.ت: 1322 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 3- محمد اسماعیل کابلی ش.ش: 4 ت.ت: 1317 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 4- نرجس 
خاج بچه ش.ش: 11 ت.ت: 1290 ص: نیشابور )همسر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 7  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/255( ان�حصار وراث�ت )97/951(
 نظر به اینکه آقای/خانم صغری حصاری دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 97/951 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین بلوچی به شناسنامه 2596 در تاریخ 1397/09/08 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- زهرا بلوچی ش.ش: 1050758031 ت.ت: 1376 ص: نیشابور دختر متوفی. 2- محمد 
بلوچی ش.ش: 1051439851 ت.ت: 1387 ص: نیش�ابور پس�ر متوفی. 3- صغری حصاری ش.ش: 3 ت.ت: 1355 ص: نیشابور همسر متوفی. 
4- معصومه بیضائی ش.ش: 15 ت.ت: 1324 ص: زبرخان مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 1  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/256( ان�حصار وراث�ت )97/914(
 نظر به اینکه آقای/خانم رقیه سیرجانی دارای شناسنامه شماره 1063087945 به شرح دادخواست به کالسه 4/97/914 از این شورا درخواست 
گواه�ی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زهرا اردمهء به شناس�نامه 571 در تاری�خ 1397/06/11 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- حسین س�یرجانی ش.م: 1061106561 ت.ت: 1337 ص: نیشابور پسر 
متوفیه. 2- حسن سیرجانی ش.م: 1061106578 ت.ت: 1338 ص: نیشابور پسر متوفیه. 3- اکبر سیرجانی ش.م: 1061433137 ت.ت: 1341 
ص: نیشابور پسر متوفیه. 4- فاطمه سلطان سیرجانی ش.م: 1061433129 ت.ت: 1337 ص: نیشابور دختر متوفیه. 5- معصومه سیرجانی ش.م: 
1061147886 ت.ت: 1343 ص: نیشابور دختر متوفیه. 6- رقیه سیرجانی ش.م: 1063087945 ت.ت: 1349 ص: نیشابور دختر متوفیه. اینک 
با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 4  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/257( ان�حصار وراث�ت )97/937(
 نظر به اینکه آقای/خانم خدیجه دور اندیش دارای شناسنامه شماره 270 به شرح دادخواست به کالسه 97/937 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین کرانی به شناسنامه 9 در تاریخ 1397/06/07 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- قربانعلی کرانی ش.ش: 200 ت.ت: 1340 ص: نیشابور پسر متوفی. 2- براتعلی کرانی 
ش.ش: 1357 ت.ت: 1348 ص: مش�هد پس�ر متوفی. 3- رمضانعلی کرانی ش.ش: 8 ت.ت: 1360 ص: نیش�ابور پسر متوفی. 4- سلمان کرانی 
ش.ش: 1063885477 ت.ت: 1346 ص: نیشابور پسر متوفی. 5- حسنعلی مهرکیا ش.ش: 6 ت.ت: 1352 ص: نیشابور پسر متوفی. 6- زینب 
کرانی ش.ش: 205 ت.ت: 1343 ص: نیشابور دختر متوفی. 7- مریم کرانی ش.ش: 290 ت.ت: 1355 ص: نیشابور دختر متوفی. 8- نرگس کرانی 
ش.ش: 1051682312 ت.ت: 1390 ص: نیشابور دختر متوفی. 9- فاطمه سلیمانیان ش.ش: 1063708893 ت.ت: 1350 همسر متوفی. 10- علی 
کرانی ش.ش: 326 ت.ت: 1357 ص: نیش�ابور پس�ر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 1  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/258(رای شورا )97/606(
کالسه پرونده :12/97/606، شماره دادنامه :734/108 -97/8/29 خواهان : زهرا بیگم حسینی ) خ شایسته 12 انتهای میالن پالک 
52(، خوانده : ابوالفضل خداداد ش�رق ) مجهول المکان (، خواس�ته : مطالبه وجه )) رای ش�ورا (( در خصوص دعوی خانم زهرا بیگم 
حس�ینی فرزند سید حسین به طرفیت آقای ابوالفضل خداداد ش�رق بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه یک 
فقره سفته به مبلغ پانصد هزار تومان به شماره سفته 348183 متعلق به خوانده به انضمام هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به 
اینکه خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق سفته و با این ادعا که خوانده از بابت بدهی خویش سفته موصوف را صادر نموده و با عنایت 
به اینکه وجود اصل س�فته در ید خواهان داللت بر بقا دین اش�تغال ذمه خوانده را دارد و از طرفی خوانده علیرغم استحضار از وقت 
رس�یدگی در جلس�ه شورا حضور نداشته و دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است لذا مستندا به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مستندا 
به ماده 519 و 522 قانون آیین دادرس�ی مدنی به پرداخت مبلغ س�ی و هشت هزار و دویست و پنجاه تومان بابت هزینه دادرسی و 
تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/7/14 تا یوم االداء . رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین شورا و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی عمومی شهرستان نیشابور می باشد .
احمدیان سالمی- قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/259(رای شورا )97/448(
کالسه پرونده :2/97/448، شماره دادنامه :632/40 -97/7/22 خواهان : بانک ملت به مدیریت هادی اخالقی فیض آثار و وکالت سیما برجی 
) نیش�ابور خ 15 خرداد مقابل مس�جد امیر المومنین س�اختمان پارسه طبقه س�وم واحد 301 (، خوانده : 1- محمد صادق زاهدی 2- محسن 
اردمه 3- محمد اردمه )مجهول المکان(، خواس�ته : مطالبه وجه )) رای ش�ورا (( در خصوص دعوی بانک ملت به مدیریت آقای هادی اخالقی 
فیض آثار به نمایندگی علیرضا حمیدی و وکالت خانم سیما برجی به طرفیت آقایان محمد صادق زاهدی فرزند محمد حسین – محسن اردمه 
فرزند محمد و محمد اردمه فرزند عباسعلی بخواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 125/560/556 ریال بابت 
اصل بدهی با احتس�اب کلیه خس�ارات و هزینه های قانونی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1397/04/05 به مبلغ 8/796/832ریال جمعا به 
مبل�غ 134/357/388 ری�ال و از تاریخ مذک�ور روزانه مبلغ 90/634 ریال تا یوم الوصول با مأخذ 24 درصد مانده بدهی، با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات وکیل بانک در دادخواست والیحه تقدیمی مبنی بر اینکه به موجب قرارداد پیوست به شماره 95116637214 خوانده ردیف 
اول از تسهیالت بانک ملت استفاده نموده و خواندگان ردیف دوم و سوم ضمانت وی را جهت باز پرداخت اقساط تسهیالت نموده اند حالیه 
نامبردگان نسبت به پرداخت بدهی و تأدیه دین به مبلغ فوق الذکر اقدامی به عمل نیاورده اند لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را 
خواستارم و با توجه به اینکه خواهندگان مجهول المکان می باشند از طریق درج آگهی به شماره 5/295 دعوت به رسیدگی گردیده اند ولی 
خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای در دفاع و تکذیب نسبت به دعوی خواهان ارسال ننموده اند لذا با وصف مراتب فوق و 
مستندات خواهان خصوصاً قرارداد پیوست که فی مابین طرفین به طور قانونی منعقد گردیده و الزم االتباع است، قاضی شورا دعوی خواهان 
را وارد دانس�ته مس�تنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 403 و 404 قانون تجارت و 10 قانون مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 134/357/388 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تأخیر تأدیه از تقدیم دادخواست 1397/05/13 
تا یوم االداء را طبق قرارداد به مأخذ 24 درصد روزانه 90/634 ریال و مبلغ 3/499/640 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی کانون وکال و مبلغ پانزده هزار تومان بابت هزینه نشر آگهی را در حق خواهان ) بانک ملت ( صادر و اعالم می نماید رأی صادره 
غیابی محس�وب و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش�ورا و س�پس ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در 

دادگستری شهرستان نیشابور می باشد.  
حکمتی فر- قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/260( رأی دادگاه )970585(
در خصوص اتهام 1- آقای امید لطفی فرزند قاسم دایر بر خیانت در امانت نسبت به 4051 جعبه 24 تایی نوشابه و تعداد 4051 شل نوشابه 2- آقای 
حسین معتمدی فرزند احمد دایر بر خیانت در امانت نسبت به 2726 جعبه 24 تایی نوشابه و تعداد 2726 شل نوشابه موضوع شکایت شرکت 
زمزم ایران با نمایندگی آقای مهران اسمعیل پور. بدین شرح که شاکی مدعی است متهمان به عنوان فروشنده در فروش محصوالت شرکت امین 
بوده اند و می بایست اقالم مزبور و وجوه حاصل از فروش را به شرکت مسترد می کردند لیکن از استرداد آن خودداری نموده اند لذا به شرح فوق 
شاکی و تقاضای محکومیت متهمان دارد. متهمان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی ایراد نکرده اند. دادگاه با توجه 
به شکایت شاکی، اظهارات مطلعین در شعبه بازپرسی، مالحظه مستندات ارائه شده از جانب شاکی شامل قراردادها و رسیدگی های مربوط به 
تحویل نوشابه به متهمان و فاکتور های مربوط به متهمان مبنی بر تحویل نوشابه و عدم استرداد شیشه های خالی نوشابه به شرکت و عدم واریز 
وجوه حاصل از فروش نوشابه ها به حساب شرکت، مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب نیشابور و از آنجا که متهمان در هیچ 
یک از مراحل تحقیق و جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشده و دفاع و انکاری مطرح ننموده اند، بزهکاری ایشان را محرز و مسلم دانسته، و به 
استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 هر یک از نامبردگان را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره 
غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان خراسان رضوی می باشد.
رمضانی برودی – دادرسی شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان نیشابور

)512/261( آگهی ابالغ وقت رسیدگی )970909(
شاکی محمد محمدیان فرزند غالمحسین علیه متهم فوق الذکر محمد جغراتیان شکایتی با موضوع تخریب موتور سیکلت و توهین و ایراد 
ضرب و جرح عمدی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970909 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان نیشابور ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/06 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 115 قانون 
آیین دادرسی کیفری، به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
مهاجران – رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری  شهرستان نیشابور

512/281رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم ولی اله قلی نژاد دارای شناسنامه شماره 733 به شرح دادخواست به کالسه4/613/97ش از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد قلی نژادبه شناسنامه150 در تاریخ 1391/1/13در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  علی قلی نژاد ش.ش 628ت ت 1334/1/1فرزندمتوفی 2- حسین قلی نژاد ش.ش 12ت 
ت 1338/1/1فرزند متوفی  3- ولی اله  قلی نژاد ش.ش 733ت ت 1348/10/12فرزندمتوفی4- غالم قلی نژاد ش.ش 687ت ت 1347/7/1فرزند 
متوفی5-حاجی قلی نژاد ش.ش 843ت ت 1354/1/1فرزند متوفی6- پری  قلی نژاد ش.ش 40ت ت1344/1/2فرزند متوفی7-س�کینه قلی 
نژاد ش.ش 743ت ت 1350/1/1فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/282رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم علی گلچیان دارای شناسنامه شماره 41 به شرح دادخواست به کالسه2/597/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبری نظیف به شناسنامه 14 در تاریخ 1397/8/3در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه گلچیان ش.ش 8 ت.ت 1346/1/3 فرزند متوفی 2- مسلم گلچیان ش.ش 1075 ت.ت 
1352/5/2 فرزند متوفی 3- معصومه گلچیان ش.ش 4012 ت.ت 1353/6/22 فرزند متوفی  4- حسین گلچیان ش.ش 1 ت.ت 1348/02/14 
فرزند متوفی  5- علی گلچیان ش.ش 41 ت.ت 1337/12/15 فرزند متوفی 6- محمد گلچیان ش.ش 2 ت.ت 1336/1/8 فرزند متوفی ؛ اینک 
با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

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

512/283آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی شعبانی فرزند حسن
شماره بایگانی شعبه:970550؛خواهان خانم مرضیه غفرانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی شعبانی به خواسته تخلیه و فسخ قرارداد 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709985710600186 شعبه 2 مجتمع شورای حل اختالف شهرستان طرقبه شاندیز 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/10 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشارآگهی 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. 
متصدی امور دفتری شعبه 2 مجتمع شورای حل اختالف شهرستان طرقبه شاندیز

512/284آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
به موجب پرونده کالسه 961276 اجرای احکام محکوم علیه فرهاد دهقانزاده محکوم است به پرداخت 3/482/661/000 ریال بابت اصل خواسته 
و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق محکوم له شهاب الدین نبیلی و پرداخت 13/750/000 ریال  نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم 
علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده خانم نیره دهقان زاده به عنوان شخص ثالث اموالی در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف 
نموده است و توسط هیئت کارشناس ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/10/16 از ساعت 12 الی 13 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی 
فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا وفی المجلس و مابقی حداکثر ظرف یک ماه از برنده مزایده وصول می گردد. طالبین به 
خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد نظر اقدام گردد.شرح اموال مورد 
مزایده: کیلومتر 5 جاده شاندیز بلوار تاالر و رستوران دیزدر قطعه سوم سمت راست دارای سند مشاعی است و 900 سهم از 56100 سهم مشاع 
از ش�ش دانگ یک قطعه زمین به ش�ماره پالک ثبتی 21 فرعی از 142 اصلی بخش 6 مشهد فاقد حصار و دیوار پیرامونی و اعیان است ارزش 

مشاعی زمین به مساحت 900 مترمربع مبلغ 3/850/000/000 ارزیابی گردیده است. 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

512/285رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم عبدالرحیم خرمی طرقبه دارای شناسنامه شماره 13952 به شرح کد رهگیری به کالسه 1397220678278367 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین خرمی طرقبه به شناسنامه 2366 در تاریخ 1397/8/17در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-محمدرضا خرمی طرقبه ش.ش 332 متولد 1341 
فرزن�د متوفی 2- ناصر خرمی طرقب�ه ش.ش 67265 ت.ت 1345 فرزند متوفی 3- عبدالرحیم خرمی طرقبه به ش.ش 13952 متولد 1351 
فرزند متوفی 4- فاطمه خرمی طرقبه ش.ش 60890 متولد 1350 فرزند متوفی و بجز نامبردگان باال ورثه دیگری ندارد؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

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

512/287اجرائیه
شماره بایگانی شعبه:950080؛مشخصات محکوم له/محکوم لهم: امیر ژیان زرگران فرزند قاسم به نشانی مشهد شهرک نوفل لوشاتو بین نوفل 10 و 
12پالک 116 ؛ مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:وحیددهقان خادر فرزند محمدعلی به نشانی مجهول المکان ؛ محکوم به: بموجب درخواست 
اجرای حکم آقای امیر ژیان زرگران با عنایت به دادنامه شماره 9509975710600848 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و پنج 
میلیون ریال بابت ثمن معامله و خسارت ثمن از تاریخ معامله تاهنگام پرداخت بر اساس شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی که محاسبه و ایصال 
آن بر عهده اجرای محترم احکام مدنی است و پرداخت مبلغ 876/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
و پرداخت حق االجرا مطابق تعرفه قانونی در حق صندوق دولت؛محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم 
به ازآن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقداروقیمت همه اموال 
منقول وغیرمنقول ، به طورمشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیزفهرست نقل 
وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکور اززمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال 
به منظورفرارازاجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا وماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(5- انتقال مال به دیگری به هرنحو با انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان 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(
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/288آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 9709985181800391؛ وقت رسیدگی:چهارشنبه 1397/11/03 ساعت 9 صبح ؛ خواهان: خانم صدیقه خوبیان فرزند محمدرضا 
مقیم رشتخوار-تربیت 2 ؛ خوانده: آقای امیرنجبائی فرزند غالمعباس مجهول المکان ؛ خواسته:طالق؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول عمومی حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشارآگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت 

نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رشتخوار

512/289صورتجلسه مزایده
زمان برگزاری مزایده:1397/10/19؛ نوبت مزایده: نوبت اول؛ محل برگزاری مزایده: دفتر اجرای احکام مدنی ؛ به موجب پرونده کالسه 970532 
این اجرا،محکوم علیه س�ید مهدی حسینی فرزند سیدرضا محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 1/272/506/466 ریال بابت اصل خواسته،هزینه 
دادرسی خسارت تاخیرتادیه، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و نشر آگهی در حق محکوم له علیرضا جمعه زاده فرزند حمیدرضا و نیز مبلغ 
63/625/500 بابت نیم عشر دولتی در حق دولت.نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی انجام نداده است حسب تقاضای 
محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته وغیره توقیف و توسط کارشناس این اجرا به شرح ذیل ارزیابی و نظریه کارشناسی مصون از 
اعتراض مانده و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/19 روز چهارشنبه از ساعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان رشتخوار 
از طریق مزایده حضوری به فروش برسد.مزایده از قیمت ارزیابی شده )پایه( شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 
شد طالبین به خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر این اجرا مراجعه تا ترتیب الزم جهت بازدید از اموال توقیف شده اتخاذگردد.ضمنا 
10 درصد مبلع پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده وصول خواهد شدونامبرده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده وجه اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شدوچنانچه روزمزایده مصادف با ایام تعطیل 
باشد مزایده فردای آن روز درهمان ساعت و مکان برگزار می گرد و شکایات راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به 
دادگاه قابل ارائه می باشدوقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص شکایت مال مورد مزایده تحویل خریدار نخواهد 
شد. شرح اموال مورد مزایده: مقدار 6ساعت آب به انضمام سه هکتار باغ پسته 7 ساله واقع در چاه شماره1 فکور)نرسیده به روستای دوچاهی 
جنگل(معروف به چاه علی اخوندی که توسط کارشناس مربوطه به ارزش 1/300/000/000 ریال معادل:یکصدوسی میلیون تومان ارزیابی گردیده 

است. ضمنا اموال فوق در حال حاضر در تصرف محکوم علیه و فاقد سند رسمی می باشد.
 دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشتخوار

512/290آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای ابوالفضل علی بخشیان فرزند محمد فعال مجهول المکان، ابالغ مي شود که آقای مهدی نجاتی با وکالت طاهره سادات صیادی 
دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند خودروبه طرفیت شما به شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان گناباد ارائه و به کالسه 970059 ثبت 
و برای روز چهارشنبه مورخه 1397/11/10 ساعت 10 صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه یک شهرستان گناباد مستقر در مجتمع 
شماره یک به نشانی خیابان امام خمینی –روبروی پمپ بنزین مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در 

وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان گناباد

512/291رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم حسین قلیلی فریمانی دارای شناسنامه شماره0840058454 به ش�رح دادخواست به کالسه970442ح1 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ن قلیلی فریمانی  به شناس�نامه 930در تاریخ 1395/11/19در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- معصومه قلیلی فریمان�ی ش.ش0848497651ت 
ت 1339/3/24 ص�ادره از فریمان فرزند متوفی 2-کلثوم قلیل فریمان�ی ش.ش 0849430941ت.ت1350/9/2  صادره از فریمان  فرزند متوفی  
3-عل�ی اکب�ر قلیلی فریمان�ی ش. ش0849445396  ت ت 1353/9/8 ص�ادره از فریمان فرزند متوفی 4-علی اصغر قلیلی فریمانی ش ش 
0848512294ت ت 1356/6/5صادره از فریمان فرزند متوفی5-عصمت قلیلی فریمانی ش ش 0848521919ت ت 1358/1/4صادره از فریمان 
فرزند متوفی 6-حسین قلیلی فریمانی ش ش 0840058454ت ت 1370/5/11صادره از فریمان فرزند متوفی7-اعظم قلیلی فریمانی ش ش 
0840014937ت ت 1368/7/16صادره از فریمان فرزند متوفی 8-محمد رضا قلیلی فریمانی ش ش 0849868548ت ت 1364/12/23صادره از 
فریمان فرزند متوفی 9-اکرم قلیلی فریمانی ش ش 0849523850ت ت 1363/5/10صادره از فریمان فرزند متوفی 10-عفت قلیلی فریمانی ش 
ش 0849471435ت ت 1359/6/20صادره از فریمان فرزند متوفی 11-صدیقه حلمی نباتی فریمانی ش ش 0849392101ت ت 1333/7/9صادره 
از فریمان 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 یک  شورای حل اختالف شهرستان فریمان

512/292قرار تامین خواسته
کالسه ی:97/349 ؛درخصوص تقاضای خواهان امیر رشیدی فرزند محمد حسن به نشانی بجستان- میدان گلها-الستیک فروشی رشیدی به 
طرفیت خوانده مرتضی برجسته فرزند حسن به نشانی فعال مجهول المکان به تقاضای صدور اجرای قرار تامین خواسته فوری بابت یک فقره چک 
به شماره سریال 121147/298933/44 مورخه 1397/5/8 بانک ملت به مبلغ 5/700/000 ریال نظر به اینکه خواهان به موقع نسبت به مراجعه به 
بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت آن به موقع اقدام نموده واصول و مستندات از ناحیه خواهان ارائه و مورد مالحظه ی شورا واقع گردیده بنابراین 
شورا به تجویز بند )ج( ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته خواهان به مبلغ پنج میلیون و هفتصد هزار ریال از اموال بالمعارض 

خوانده را صادر و اعالم می گردد.قرار صادره بالفاصله قابل اجراء وظرف ده روز قابل اعتراض در همین شورا می باشد.
قاضی شورای حل اختالف بجستان- حسین رسولی

511/293اصالحیه
در خصوص پرونده 970844 دعوی آقای استاجی به طرفیت آقای عزیری آگهی شماره 4358 تاریخ 
97/09/18 نام صحیح خوانده س�ید مجتبی عزیری می باش�د که اش�تباها عزیزی چاپ شده است.

بدینوسیله اعالم و اصالح می گردد.
شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/294گواهی حصر وراثت 
 محمد س�عید فرس�انی   به شناس�نامه  ش�ماره 1169 به استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی  به شماره 
972479تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان حسن فرسانی  به شناسنامه شماره 15346در تاریخ 97/8/9 در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-محمد سعید فرسانی ش ش 1169 ص خرمشهر فرزند 2- زهرا فرسانی ش ش 272 ص 
خرمشهر فرزند 3- امینه فرسانی ش ش 881 ص خرمشهر فرزند 4- حمیده فرسانی ش ش 65  ص خرمشهر فرزند  5- محمد امین فرسانی ش 
ش 210 ص خرمشهر فرزند  6- علیه فرسانی ش ش 808 ص خرمشهر فرزند  7- محمد شاکر فرسانی ش ش 541 ص خرمشهر فرزند  8- محمد 
باقر فرسانی ش ش 568 ص خرمشهر فرزند  9- علی فرسانی ش ش 81 ص خرمشهر فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات 
قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 317045-97/9/21 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

512/295آگهی مزایده مرحله دوم اموال غیر منقول محکوم علیه آقای ابراهیم صحرانورد
به موجب محتویات پرونده کالسه 950297 اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف دادگستری شهرستان خواف محکوم علیه ابراهیم صحرانورد 
فرزند حسین ساکن نشتیفان محکوم است به پرداخت 93390000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای حبیب اهلل کشاورز 
فرزند اهلل داد ساکن سنگان و مبلغ 6600000 ریال حق االجرا در حق صندوق دولت، لذا با توجه به اینکه محکوم علیه تا کنون اقدامی نسبت به پرداخت 
محکوم به اقدام ننموده است حسب تقاضای محکوم علیه یک قطعه باغ پسته به مساحت 315 مترمربع واقع در شهر نشتیفان توقیف و کارشناسی 
گردیده و مقرر گردید از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلع پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
نسبت به پرداخت الباقی وجه اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف 
با ایام تعطیل باشد مزایده فردای آن روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد و شکایات راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ 
فروش به دادگاه قابل ارائه می باشد وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص شکایت مورد مزایده به نام خریدار منتقل 
نخواهد شد طالبین به خرید می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خواف مراجعه نمایند و اطالعات 
الزم در مورد مزایده کسب نمایند . ضمنا هزینه نقل و انتقال و تنظیم سند با خریدار می باشد.مشخصات مورد مزایده:1- یک قطعه باغ پسته به مساحت 
315 مترمربع که شماال بطول 24 متر مرزیست به باغ صحرانورد شرقا 21 متر مرزیست به باغ صحرانورد جنوبا به طول حدود 5 متر مرزیست به کانال 
و غربا به طول 22/50 متر مرزیست به کال که خارج از محدوده شهر بوده و اراضی ملی نبوده و ارزش آن )قیمت اعیان وقیمت عرضه و امتیازات( برابر 
عرف محلی و کارشناسی روز مبلغ 36100000 ریال برآورد گردیده است .2-قیمت کارشناسی :جمعا به مبلغ 36100000 ریال . 3- محل مزایده:اجرای 

احکام مدنی شوراهای حل اختالف دادگستری خواف-4- تاریخ وروز مزایده: 3شنبه 1397/10/18 ساعت 11الی 12 ظهر.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان خواف-صباغ

511/296آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/ شاکی بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده/  علی رضا سلجوقیان مقدم فرزند جواد به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق( واقع در استان خراسان رضوی � شهرستان مشهد � ابتدای بلوار شهید مدرس  ارجاع 
و به کالسه 970693  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/01 ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/ خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه  حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 
حقوقی سابق( � علی خانی

آگهی
   پنجشنبه
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رونوشت آگهی حصر وراثت
 خواهان لیال عظیمی نیا فرزند حسین ساکن گلستان بندرگز روستای دشتیکالته غربی کوچه شهدا خوانده عموم ملت ایران خواسته آگهی 
انحصار وراثت رای شورا لیال عظیمی نیا فرزند حسین بشرح درخواستی که بکالسه 970454-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعالم داشته  که حسین میرشکار فرزند قاسم بشماره شناسنامه589صادره از کردکوی درتاریخ1372/10/2دراقامتگاه 
دائمی خود شهرس�تان بندرگز فوت نموده ورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از1-لیال عظیمی نیا ف حس�ین کدملی2248897944ت 
ت1345/1/2فرزند متوفی2-ابوالحس�ن میرش�کار ف حس�ین کدملی2240178371ت ت1359/6/20فرزند متوفی3-سمیه میرشکارف 
حس�ین کدملی 2249817170ت ت1362/3/27فرزند متوفی4-شهال میرشکار ف حسین کدملی2249706719ت ت 1349/8/26 فرزند 
متوفی5-غالم حس�ین میرش�کار ف حس�ین کدملی2249651876ت ت1343/6/1فرزند متوفی6-محمد حس�ین میرشکار ف حسین 
کدملی2248897510ت ت1336/3/10فرزندمتوفی7-مسلم میرشکار ف حسین کد ملی 2249689598ت ت1347/1/2فرزند متوفی8-
خیرالنس�اء میرش�کار ف حس�ین کدملی2249621901ت ت9/10/ 1340فرزند متوفی9-طاهره زدوار ف س�داله کدملی2180922027ت 
ت1317/3/7همسرمتوفی10-صفیه میرشکار ف اسداله کدملی2249046905ت ت 1322/6/3همسرمتوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
                                705- قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بندرگز-رضایی

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، برابر رأی شماره 
139760315007001618 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خانم بتول مهری فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 5 صادره از آبدانان 
در یک باب خانه به مساحت 207متر مربع پالک 10074 فرعی از 31 اصلی قطعه 7 ایالم واقع در آبدانان-خیابان هزار در خریداری شده از 
آقای تقی درخشان فرو منتسب به مالکیت رسمی عبدالکریم بزرگی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول1397/9/14 تاریخ انتشار نوبت دوم:10/29 /1397
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی تجدیدی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، برابر 
رأی شماره 139760315007001720 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کریمه کرمی فرزند صیدهاشم به شماره شناسنامه 120 صادره 
از آبدانان در یک باب خانه به مساحت 171/31متر مربع پالک 10023 فرعی از 31 اصلی قطعه 7 ایالم واقع در آبدانان-روستای پشت قلعه – 
خیابان شریعتی خریداری شده از آقای امید کرمی منتسب به مالکیت رسمی عباس محمدی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب آگهی  می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 

انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:1397/9/29   
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

رونوشت آگهی حصروراثت
با توجه به درخواس�ت آقای هادی کائد خورده فرزند منصوربه شماره شناس�نامه 4540110772 متولد 74/11/1 مبنی بر درخواست صدور 
گواهی حصروراثت چنین اظهار نموده که آقای منصور کائد خورده فرزند عرب به ش�ماره شناس�نامه 938 در تاریخ 97/7/20 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1- توبی پرکاس�ی به شماره شناسنامه 374 همسرمتوفی 2- 
مسلم کائد خورده به شماره شناسنامه 26 فرزند متوفی 3- سعید کائد خورده به شماره شناسنامه 4540087509 فرزند متوفی 4- هادی 
کائد خورده به شماره شناسنامه 45400110772 فرزند متوفی 5- فاطمه کائد خورده به شماره شناسنامه 4540063911 فرزند متوفی 6- فائزه 
کائد خورده به شماره شناسنامه 4540124552 فرزند متوفی 7- فهیمه کائد خورده به شماره شناسنامه 4540191365 فرزند متوفی 8- 
محمد آزاد منش به شماره شناسنامه 4064 فرزند متوفی والغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد 

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

آگهی انحصاروراثت
محمدمدیری فرزندحسین ش ش2 صادره اشنویه به استشهادوگواهی فوت و رونوشت شناسنامه دادخواستی به کالسه 970749 شورای 
حل اختالف تقدیم این ش�ورا نموده به اعالم داشته شادروان حس�ین مدیری ش ش2صادره دراشنویه درتاریخ 97/8/8 فوت شده وراث 
آن مرح�وم منحصراس�ت 1.محمدمدی�ری فرزندحس�ین ش ش2فرزندمتوفی2.ادریس مدی�ری فرزندحس�ین ش ش10فرزندمتوفی3.

نازدارمدیری فرزندحس�ین ش ش337فرزندمتوفی4.بهارمدیری فرزندحسین ش ش346فرزندمتوفی5.نازنین مدیری فرزندحسین ش 
ش338فرزندمتوفی6.معتبرمدیری فرزندحسینش  ش18فرزندمتوفی7.زینب بیالرفرزندرحیم ش ش2950067530همسرمتوفی. اینکه 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رادریک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داشته باشد ظرف یکماه ازتاریخ 

الصاق اعالم نمایدواال گواهی صادروهروضیت نامه ای جزسری و رسمی که بعدازموعد ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
3474-رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف اشنویه-عشایری

اگهی
ش ابالغنامه: 9710104447101230 ، ش پ: 9709984447100211 ، ش ب ش: 970243 ، ت ت: 1397/09/26 .  مش�خصات ابالغ ش�ونده 
حقیقی: س�روه مصطفی زاده ،  نام پدر: علی، به نش�انی مجهول المکان.  خواهان اسعد احمدی اقدم فرزند محمود دادخواستی به طرفیت 
خوانده سروه مصطفی زاده فرزند علی به خواسته الزام به تمکین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نقده نموده که جهت رسیدگی به 
ش�عبه یک دادگاه عمومی حقوقی  نقده واقع در دادگس�تری شهرستان نقده خیابان امام ارجاع و به کالس�ه 9709984447100211  ثبت 
گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/11/06 و س�اعت 10:00 تعیین شده اس�ت. 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 در یک از جراید 
کثیراالنتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
3479-مهدی نورانی خوشمهر – دادرسی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نقده 

گواهی حصروراثت
آقای علی محمدی بش�ماره شناس�نامه 714 فرزند نصرت اله  متولد1355 صادره هشترود ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1073/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان نصرت اله محمدی 
فرزند رحمت به ش�ماره شناس�نامه 277 درتاریخ 97/9/11 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- سیاره 
عبدل�ی فرزند رحیم ش.ش2همس�رمتوفی2-علی محمدی فرزند نصرت اله ش.ش714پس�رمتوفی3- زینب محم�دی فرزند نصرت اله 
ش.ش624دخترمتوفی اینک پس از انجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه 
هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ گواهی الزم صادرخواهد 

شد.
م الف 3421 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم فرخنده لطیفی بشماره شناسنامه 1565 فرزند سعید اله  متولد1348 صادره هشترود ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 1076/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان حمید نصیری مفرد فرزند 
تیمور به شماره شناسنامه 4029 درتاریخ 97/5/29 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- فرخنده لطیفی 
فرزند سعید اله ش.ش1565همسرمتوفی2- رقیه نصیری مفرد فرزند حمید ش.ش 5560002811دخترمتوفی3- فرزانه نصیری مفرد فرزند 
حمید ش.ش5560021611دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود 
تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ گواهی الزم 

صادرخواهد شد.م الف 3411
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم فرزانه سنگس�ازبدر بشماره شناس�نامه 5119 فرزند هاشم  متولد1362 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 1078/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان هاشم سنگسازبدر فرزند 
اس�ماعیل به ش�ماره شناس�نامه 226 درتاریخ 97/6/24 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- علویه 
هاشمی دلخون فرزند ابراهیم ش.ش197همسرمتوفی2- رسول سنگسازبدر فرزند هاشم ش.ش 3713پسرمتوفی3- مجید سنگسازبدر 
فرزند هاش�م ش.ش4642پسرمتوفی4- افسانه سنگسازبدر فرزند هاش�م ش.ش5955دخترمتوفی5- فرزانه سنگسازبدر فرزند هاشم 
ش.ش5119دخترمتوفی6- س�حر سنگسازبدر فرزند هاشم ش.ش0012018589دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.
م الف 3410 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
آقای سعید علی محمد زاده کلو باوکالت آقای محرمی بشماره شناسنامه 5560007900 فرزند جواد متولد1375 صادره تهران ازبه استناد 
ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 1074/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که 
شادروان جواد علی محمد زاده کلو فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 2 درتاریخ 97/7/5 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین 
الفوت وی عبارتند از...1- فضه فتحی فرزند فتحعلی ش.ش1مادرمتوفی2- نساء فتحی کلو فرزند غالم علی ش.ش512همسرمتوفی3- یوسف 
علی محمد زاده کلو فرزند جواد ش.ش37734پس�رمتوفی 4- سعید علی محمد زاده کلو فرزند جواد ش.ش5560007900پسرمتوفی5- 
فریده علی محمد زاده کلو فرزند جواد ش.ش15057دخترمتوفی 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 او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.
م الف 3424 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
خانم جهان عزیزی فرزند حس�ین به ش�ماره شناسنامه 650 و ش�ماره ملی 5249233066 صادره از مانه و سملقان برابر مشروحه شماره 
15434 مورخ 1397/09/13 با تسلیم دو برگ استشهادیه  که صحت امضاء شهود مذکور در آن در دفتر اسناد رسمی شماره 10 شهرستان 
بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت شش دانگ پالک 10225 فرعی از 169 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شماره 
چاپی 502683  دفتر الکترونیک شماره 1396620307115008542 به علت نامعلومی مفقودشده است درخواست صدور سند المثنی نوبت 
اول نموده لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد. تاریخ انتشار: 1397/09/29 15
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد- علیخان نادری

                                                                     اجرائیه 
مش�خصات محکوم له/ محکوم لهم: جواد یزدانی، نام پدر: محمد رحیم ، نش�انی: استان خراسان شمالی- شهرستان بجنورد- شهر 
بجنورد- 24 متری ویالشهر مطهری 6، مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1- محمد حسن علیمردانی، نام پدر: حسن،  نشانی 
: خراسان شمالی – بجنورد : آزادگان 10- پ 52 ، 2- هدی عرب ، نام پدر : رمضانعلی ، نشانی : تهران – هفت حوض – خ کمیجانی 
– پ 43 و 50 محکوم ب�ه: به موج�ب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و ش�ماره دادنامه مربوط�ه 9709975870300472 
محکوم علیه محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خودروی موصوف به نام خواهان و محکومیت خوانده 
علیمردانی به پرداخت هزینه دادرس�ی 565/0000 ریال  در حق محکوم له و پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق دولت% محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی 
ب�رای پرداخ�ت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باش�د. چنانچه خود را قادر به 
اج�رای مفاد اجراییه نداند باید ظرف س�ی روز کلیه اموال خود را ش�امل تعداد یا مقدار و قیمت هم�ه ی اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مش�خصات دقیق حس�اب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش�خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرس�ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک س�ال قبل از طرح دعوای اعس�ار به ضمیمه دادخواس�ت 
اعس�ار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواس�ت محکوم له بازداش�ت می ش�ود )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. 
)م�اده 34 قان�ون 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 باانگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
ی�ا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش�ود. )ماده 21 قانون نحوه اج�رای 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( 15
 مسئول دفتر حوزه سه شورای حل اختالف شهری بجنورد- 

آگهی مزایده اول
به موجب پرونده – شماره بایگانی : 961003 – عنوان پرونده : محکوم له : سید ابوالفضل ربانی  محکوم علیه : محسن سلطانی نقده موضوع 
الزم االجرا :  محکومیت مدنی – حکم به پرداخت وجه نقد 163/282/000 ریال  در حق محکوم له  و مبلغ 8/162/000 ریال بابت نیم عشر  در 
حق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه  بدهی خود را  پرداخت ننموده اند اموال نامبرده شامل  ششدانگ منزل مسکونی پالک به شماره 
353 فرعی از 62 اصلی  از بخش 5 بجنورد  به مساحت 328 مترمربع زمین  و 120 متر مربع  اعیان  به شماره ثبت 30006 در صفحه 361 
دفتر شماره 193 می باشد . دارای اسکلت آجری ، سقف طاق ضربی ، نما سنگ  درب و پنجره فلزی  بدنه گچ  و دارای انشعابات آب و برق و 
گاز  سیستم گرمایشی بخاری  ملک فوق با قدمت بیش از 15 سال ساخت می باشد  آدرس ملک روستای فرطان – خ شهید خلیق 9 – منزل 
سلطانی  می باشد به میزان  830/800/000 ریال معادل  هشتصدو سی میلیون  هشتصد هزار تومان  توسط کارشناس رسمی دادگستری  
ارزیابی گردیده که  و منزل در اختیار  و مالکیت  محکوم علیه  و در آن ساکن  می باشند  و به غیر اجاره  یا به فروش نرسیده  است و به جز 
ایشان  غیر حق و حقوقاتی  نسبت به پالک فوق نداشته و در مورخه 1397/10/24 شنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 از طریق مزایده حضوری 
در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف  دادگستری اسفراین به قیمت کارشناسی واگذار می گردد  متقاضیان شرکت در جلسه 
مزایده می توانند درخواست قیمت پیشنهادی خود را ظرف پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در 

صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمناً مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.15
اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف  اسفراین – فیضی

اگهی مزایده نوبت دوم 
به موجب پرونده کالس�ه 960690 محکوم علیه محمد طاهری بازخانه فرزند فریدون محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 122/507/000 ریال و 
خسارت تاخیر تادیه  تا روز مزایده درحق محکوم له محمد پارسا و مبلغ      000 /000/ 5 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که 
از اموال محکوم علیه در اجرای  وصول محکوم به ملک شماره 1321 و 1323 فرعی از 7  اصلی مفروز مجزی از 1723 فرعی بخش ثبتی 3 
بجنورد  واقع در شهر آشخانه ابتدای روستای نجف به مساحت یازده هزار و صد و ده مترمربع  باحدودات اربعه شماال وصل به راه حدفاصل 
جوی وجنوبا وصل به حریم جوی خرماگ شرقا وصل به زمین برات نعمتی و عبداله روحانی وغربا وصل به زمین ورثه بداغ و مستحدثات 
ملک شامل 1- مجموع اعیان ) اتاقک نگهبانی ، انباری و اتاقک نگهداری( مجموعا 250 متر مربع و 2- شش واحد سازه گلخانه مجموعا به 
مساحت سه هزار متر مربع هر واحد دارای یک دستگاه هیتر، دو دستگاه فن خنک کننده ، پوشش نایلونی هر شش واحد فرسوده و فاقد 
هرگونه محصول 3- هفت هزار متر مربع باغ تعداد 400 اصله درخت مثمر 4- امتیازات رفاهی شامل برق سه فاز ، گاز ،آب و یک حلقه چاه 
فاقد پروانه 5- دارای مجوز کشت گلخانه ، ارزش ملک اعم از عرصه و اعیان و تاسیسات و ملحقات با در نظر گرفتن قیمت روز ملک و با 
توجه به امکان فروش به میزان سیصد و پنجاه میلیون تومان ارزیابی گردیده که در مورخه 20 / 10 / 1397 ازساعت 8 الی 9 صبح در دفتر 
اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان آشخانه به فروش می رسد لذا طالبین خرید می توانند جهت بازدیدوهماهنگی های الزم  
5 روز قبل از مزایده درمحل دفتر اجرای احکام مدنی شورا واقع در دادگستری شهرستان مانه و سملقان حاضرشوند.ضمنا درصورت برنده 

شدن می بایست ده درصد قیمت ملک نقداً و الباقی درطی  یک ماه پرداخت  گردد. 13
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف آشخانه – اسماعیل حیدری 

آگهی دستور فروش مال الشرکه) مرحله چهارم(
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 9209971852100078 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کیاشهر و کالسه اجرایی 940023 اجرای 
احکام مدنی دادگستری کیاشهر موضوع دعوی آقای اسماعیل حبیبی با وکالت خانم سلیمه صفرپور فالح بطرفیت محکوم علیه آقای سید امیر 
میر احمدی با وکالت آقای ابراهیم محمدپور مبنی بر حکم به فروش مال الشرکه )وفق سند عادی(و براساس ارزیابی کارشناس منتخب دادگستری 
تعداد 100 قلم اموال سالم به مبلغ 34/030/900 ریال و تعداد9 قلم اموال ضایعاتی و مستعمل به مبلغ 606/000  تومان  براورد قیمت گردیده  فلذا 
واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کیاشهر در نظر دارد در روز یک شنبه مورخه 1397/10/16 ساعت 10 لغایت 11 صبح نسبت به فروش مال از 
طرق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کیاشهر اقدام نماید.فروش مال از قیمت پایه کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید نحوه پرداخت بدین ترتیب است که خریدار ده درصد از مبلغ پیشنهادی خود را که از مبلغ پایه کارشناسی 
شروع میشود را به حساب سپرده تعرفه شده از سوی دادگستری پرداخت می نماید و فیش واریزی بپیوست تقاضای مبلغ پیشنهادی در پاکت 
دربسته تحویل اجرای احکام مدنی میگردد و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد که از خریدار اخذ 
و مال به نامبرده تحویل خواهد شد  در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده بنفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای 
مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه )در صورت وصول شکایت( مال به خریدار تسلیم نخواهدشد ضمنا کلیه هزینه های متصوره بعهده 
خریدارمیباشد طالبین میتوانند 5روز قبل از مزایده به واحد اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند)وضعیت اقالم سالم و مستعمل 
به شرح ذیل میباشد.( ضمنا کلیه اقالم واقع در امیر کیاسر منزل اقای میر احمدی میباشند  اقالم مستعمل جمعا به مبلغ 606/000 تومان : 1- توپی 
“1 150 2 عدد به مبلغ 40/000 تومان  .2-شیر استیل )شیرتغذیه استیل 3/6( 14 عدد به مبلغ 56/000 تومان .3- فلکه “1 سوزنی 150 2 عدد به 
مبلغ 50/000 تومان . 4- خودکار “1 6000 2 عدد به مبلغ 120/000 تومان .5- فلکه “1 سوزنی 600 2 عدد به مبلغ 60/000 تومان .6- فلکه 3/4 کمر 
جوشی 2 عدد به مبلغ 130/000 تومان .7- فلنچ “2 300 2 عدد به مبلغ 30/000 تومان .8-فلکه 1/2  1 سوزنی 2 عدد به مبلغ 100/000 تومان 9-صافی 
3/4    1 عدد به مبلغ 20/000 تومان . اقالم سالم بشرح ذیل میباشد : 1- توپی 6 اینچ 600)سالم(  toopi ،2 عدد قیمت واحد 1/500/000 تومان  جمع 
قیمت ها 3/000/000 تومان .2- تراب 1/2 )سالم( trab ،6 عدد قیمت واحد 28/000  تومان جمع قیمت ها 168/000 تومان   .3- فلنچ 6 اینچ )سالم( 
flench  ، 2 عدد قیمت واحد 15/000 تومان  جمع قیمت ها 30/000 تومان   .4- فلنچ 6 اینچ استیل )سالم( flench ،2 عدد قیمت واحد 60/000 
تومان  جمع قیمت ها 120/000 تومان   .5- تراب 1 اینچ فلنچ دار// ،  5 عدد قیمت واحد 190/000 تومان  جمع قیمت ها 950/000 تومان .6- گازی 2 
اینچ )سالم(، 6 عدد قیمت واحد 67/000 تومان  جمع قیمت ها 402/000 تومان .7- تراب 1/2 )سالم( trab ، 3 عدد قیمت واحد 29/000 تومان  جمع 
 ، gage  )قیمت ها 87/000 تومان .8- خودکار 3/4 )سالم(، 1 عدد قیمت واحد  15/000 تومان  جمع قیمت ها 15/000 تومان .9- گیج بزرگ )سالم
13 عدد قیمت واحد 60/000 تومان  جمع قیمت ها 780/000 تومان .10- گیج کوچک )سالم( // ، 97 عدد قیمت واحد 23/000 تومان  جمع قیمت 
ها 2/230/000 تومان .11- خودکار دو اینچ 800 ، 1عدد قیمت واحد 110/000 تومان  جمع قیمت ها 110/000 تومان .12- فلکه 3/4 کمر جوشی ،7 عدد 
قیمت واحد 130/000 تومان  جمع قیمت ها 910/000 تومان .13- فلکه 1 اینچ 150 )سالم(، 6 عدد قیمت واحد 70/000 تومان  جمع قیمت ها 420/000 
تومان . 14- فلکه 3 اینچ 150 سالم، 1 عدد قیمت واحد 300/000 تومان  جمع قیمت ها 300/000 تومان .15- فلکه 1 *  1/2 300 )سالم(،1 عدد قیمت 
واحد 105/000 تومان  جمع قیمت ها 105/000 تومان .16- فلکه 1  *  1/2 600 )سالم(، 1 عدد قیمت واحد 150/000 تومان  جمع قیمت ها 150/000 
تومان . 17- فلکه 1 *  1/2 150 )سالم(، 1 عدد قیمت  واحد 70/000 تومان  جمع قیمت ها 70/000 تومان  .18- صافی 1 *  1/2 استیل 150 ، 16عدد 
قیمت واحد 140/000 تومان  جمع قیمت ها 2/240/000 تومان . 19-صافی 1 *  1/2 150 ، 1عدد قیمت واحد 70/000 تومان  جمع قیمت ها 70/000 
تومان .20- صافی  3/4 150 ، 4عدد قیمت واحد 31/000 تومان جمع قیمت ها 124/000 تومان .21- توپی 1 اینچ    toopi(  600 ( ، 1عدد قیمت واحد 
170/000 توم�ان  جم�ع قیمت ه�ا 170/000 تومان . 22-توپی 1 اینچ  1/2 300 // ، 2 عدد  قیمت واحد 35/000 تومان جمع قیمت ها 70/000 تومان 
.23- فلنچ 3 اینچ flench  300 ، 3 عدد  قیمت واحد 40/000 تومان  جمع قیمت ها 120/000 تومان .24- فلنچ 2 اینچ 300 //،11 عدد  قیمت واحد 
30/000 تومان  جمع قیمت ها 330/000 تومان .25- فلنچ 1*  1/2 استیل// ،1عدد قیمت واحد 40/000 تومان جمع قیمت ها 40/000 تومان . 26- نیپل 
nipel /4  *1 1، 4عدد قیمت واحد 2500 تومان جمع قیمت ها 10/000 تومان .27- نیپل   3/4  // ،10عدد  قیمت واحد 10/000 تومان  جمع قیمت ها 
100/000 تومان .28-نیپل 1/2  //،20 عدد قیمت واحد 600 تومان  جمع قیمت ها 12/000 تومان. 29- خودکار 3/4   600 استیل ،2 عدد قیمت واحد 
105/000 تومان  جمع قیمت ها 210/000 تومان  . 30- تراب 1/2)سالم(  trab ،15 عدد قیمت واحد 28000 تومان جمع قیمت ها 420/000 تومان  .31- 
گیج بزرگ  gage ،13 عدد قیمت واحد 60/000 تومان  جمع قیمت ها 780/000 تومان   .32- فلکه 2 اینچ دنده،1 عدد قیمت واحد 65/000 تومان  جمع 
قیمت ها 65/000 تومان .33- ادکو )شیر چاقویی( odco  1/2   * 2 ،3 عدد قیمت واحد 120/000 تومان  جمع قیمت ها 360/000 تومان . 34- شیرفلکه 
3/4 لوله ای ،1 عدد قیمت واحد 10/000 تومان  جمع قیمت ها 10/000 تومان . 35- توپی 3/4 150 استیل topi ،3 عدد قیمت واحد 55/000 تومان  
جمع قیمت ها 165/000 تومان . 36-  فلکه 1 *  1/2 150 )سالم(،1 عدد قیمت واحد 65/000 تومان  جمع قیمت ها 65/000 تومان .37- فلکه 1 *   1/2 
800 ،3 عدد قیمت واحد 45/000  تومان جمع قیمت ها 135/000 تومان .38- گازی 2 اینچ 800، 1 عدد قیمت پایه 65/000 تومان  جمع قیمت ها 65/000 
تومان . 39- توپی toopi  300* 1/2 ، 17 عدد قیمت واحد 20/000 تومان  جمع قیمت ها 340/000 تومان . 40- توپی 1 اینچ  300 //، 1 عدد قیمت واحد 
45/000 تومان  جمع قیمت ها 45/000 تومان .41 – بوشن 1 اینچ  booshan ، 12 عدد قیمت واحد 1000 تومان  جمع قیمت ها 12000 تومان .42- زانو 
1 اینچ 45 درجه ، 9 عدد قیمت واحد 600 تومان  جمع قیمت ها 5400 تومان .43- توپی 2 اینچ  استیل toopi ، 3 عدد قیمت واحد 110/000 تومان   
جمع قیمت ها 330/000 تومان   .44- فلکه 3/4  استیل  ، 1 عدد قیمت پ واحد 25/000 تومان  جمع قیمت ها 25/000 تومان .45- فلکه 3/4 استیل 
، 1 عدد قیمت  واحد 35/000 تومان  جمع قیمت  35/000 تومان .46- توپی 4 اینچ 150 ، 3 عدد قیمت واحد 250/000 تومان  جمع قیمت ها750/000 
تومان . 47- توپی 4 اینچ 300 ، 2 عدد قیمت پایه 220/000 تومان  جمع قیمت ها 660/000 تومان . 48- ادکو 2 اینچ odco  300 ، 1 عدد قیمت  واحد 
120/000 تومان  جمع قیمت ها 120/000 تومان . 49- توپی 2 اینچ toopi  150  600 ، 2 عدد قیمت واحد 140/000 تومان جمع قیمت ها 280/000 تومان 
. 50 - توپی 1 اینچ 1500  //، 4 عدد قیمت واحد 130/000 تومان  جمع قیمت ها 520/000 تومان   . 51- توپی 2 اینچ 150 // ، 1 عدد قیمت واحد 140/000 
توم�ان  جم�ع قیمت ها 140/000 تومان   . 52- ش�یراطمینان 1/2 *2  ، 1 عدد قیمت واحد 170/000 تومان  جمع قیمت ه�ا 170/000 تومان  . 53- 
شیراطمینان 3 اینچ ، 1 عدد قیمت پایه 220/000 تومان  جمع قیمت ها 220/000 تومان . 54- فلکه 2 اینچ سوزنی 300 ، 1 عدد قیمت واحد 80/000 
تومان  جمع قیمت ها 80/000 تومان  55- فلکه 2 اینچ سوزنی 150 ، 1 عدد قیمت واحد 160/000 تومان  جمع قیمت ها 160/000 تومان . 56- فلکه 2 
اینچ جوشی ، 1 عدد قیمت واحد 55/000 تومان  جمع قیمت ها 55/000 تومان . 57- فلکه 6 اینچ سوزنی 150 ، 1 عدد قیمت واحد 400/000 تومان  
جمع قیمت ها 400/000 تومان  . 58- فلکه 1/2  * 1  سوزنی ، 3 عدد قیمت پایه 90/000 تومان  جمع قیمت ها 270/000 تومان . 59- فلکه 2 اینچ 
سوزنی ، 2 عدد قیمت واحد 80/000 تومان  جمع قیمت ها 160/000 تومان . 60- فلکه 1/2 سوزنی ، 1 عدد قیمت واحد 22/000 تومان  جمع قیمت ها 
22/000 تومان  61-گازی 1/2 لوله ای ، 1 عدد قیمت  واحد 7/000  جمع قیمت ها 7000 تومان .62-گازی 1/4 ، 1 عدد قیمت  واحد 16000 تومان  جمع 
 1 ،  toopi  4 عدد قیمت  واحد 20/000 تومان  جمع قیمت ها 80/000 تومان .64-توپی 1 اینچ استیل ، gap  قیمت ها 16000 تومان . 63-گپ 2 اینچ
عدد قیمت واحد 45000 تومان  جمع قیمت ها 45000 تومان .65- توپی 6 اینچ 150  //، 4 عدد قیمت واحد 280/000 تومان  جمع قیمت ها 1/120/000 
تومان . 66- فلکه 2 اینچ 900 سوزنی  ، 1 عدد قیمت  واحد 390/000 تومان  جمع قیمت ها 390/000 تومان . 67- فلکه 2 اینچ سوزنی استیل ، 1 عدد 
قیمت  واحد 170/000 تومان  جمع قیمت ها 170/000 تومان . 68- فلکه 2 اینچ 150  ، 1 عدد قیمت  واحد 100/000 تومان  جمع قیمت ها 100/000 تومان 
. 69- صافی 3/4  ، 4 عدد قیمت واحد 25/000 تومان  جمع قیمت ها 100/000 تومان  . 70- فلکه سوزنی 1 اینچ استیل   ، 1 عدد قیمت  واحد 45000 
تومان  جمع قیمت ها 45000 تومان  . 71- فلکه کشویی 3/4 300 ، 1 عدد قیمت  واحد 50/000 تومان  جمع قیمت ها 50/000 تومان . 72- فلکه سوزنی 
2 اینچ 150، 1 عدد قیمت  واحد 125/000 تومان  جمع قیمت ها 125/000 تومان . 73-گازی 3/4 فوالدی، 1 عدد قیمت واحد 40/000 تومان جمع قیمت 
ها 40/000 تومان .74- تراب1 اینچ  trab 150، 1 عدد قیمت پواحد 160/000 تومان  جمع قیمت ها 160/000 تومان  .75- گازی 2 اینچ ، 1 عدد قیمت 
واحد  65/000 تومان  جمع قیمت ها 65/000 تومان  .76- گازی 1/2، 1 عدد قیمت واحد 6/000 تومان جمع قیمت ها 6000 تومان . 77- گازی 1/4، 1 
عدد قیمت  واحد 5000 تومان جمع قیمت ها 5/000 تومان   .78- گازی 3/4، 1 عدد قیمت واحد 12/000 تومان  جمع قیمت ها 12/000 تومان  . 79- 
سردنده 3/4، 50 عدد قیمت واحد 350 تومان  جمع قیمت ها 17/500 تومان  80- سردنده 1/2، 50 عدد قیمت  واحد 400 تومان  جمع قیمت ها  
20/000 تومان  81- گیج کوچک gage  ، 24 عدد قیمت واحد 22/000 تومان  جمع قیمت ها 528/000 تومان . 82- گیج بزرگ // ، 131 عدد قیمت 
واحد 60/000 تومان  جمع قیمت ها 7/860/000 تومان . 83- ادکو 3 اینچ   odco   300 ، 5 عدد قیمت واحد 20/000 تومان  جمع قیمت ها 100/000 
تومان .84- ادکو 3 اینچ 150 //  ، 3 عدد قیمت  واحد 190/000 تومان  جمع قیمت ها 570/000 تومان .85- فلکه 6 اینچ سوزنی150 ، 1 عدد قیمت 
واحد 350/000 تومان  جمع قیمت ها 350/000 تومان . 86- توپی 3 اینچ استیل toopi ، 2 عدد قیمت واحد  200/000  تومان  جمع قیمت ها 400/000 
تومان .87- شیر اطمینان 1 اینچ استیل ، 1 عدد قیمت واحد 55/000 تومان  جمع قیمت ها  55/000 تومان .88- خودکار 10 اینچ 125 ، 1 عدد قیمت 
واحد 170/000 تومان  جمع قیمت ها 170/000 تومان   . 89- ادکو odco 300    1 *  1/2 ، 2 عدد قیمت واحد 95/000 تومان  جمع قیمت ها 190/000 
تومان .90- خودکار 4 اینچ 150 ، 1 عدد قیمت واحد 250/000 تومان  جمع قیمت ها 250/000 تومان . 91- شیر فلکه برنجی 1/2 ، 19 عدد قیمت واحد 
9000 تومان  جمع قیمت ها 171/000 تومان . 92- گیج کوچک gage ، 14 عدد قیمت واحد 22/000 تومان  جمع قیمت ها 308/000 تومان . 93- زانو 
جوشی 4 اینچ مانسما ، 5 عدد قیمت واحد 7000 تومان  جمع قیمت ها 35/000 تومان  . 94- زانو 3 اینچ ، 5 عدد قیمت واحد 5000 تومان  جمع قیمت 
ها 25/000  تومان . 95- زانو 2 اینچ ، 5 عدد قیمت واحد 25/000 تومان  جمع قیمت ها 125/000 تومان . 96- زانو 1/2 آپ ، 50 عدد قیمت واحد 500 
تومان  جمع قیمت ها 25/000 تومان . 97- سه راهه 1/2 ، 50 عدد قیمت واحد 750 تومان  جمع قیمت ها 37/500 تومان . 98- مغزی 1/2 ، 50 عدد 
قیمت واحد 400 تومان  جمع قیمت ها 20/000 تومان . 99- چیقی 1/2 ، 50 عدد قیمت واحد 800 تومان  جمع قیمت ها 40/000 تومان . 100- سردنده 

1/2 ، 50 عدد قیمت واحد 250 تومان  جمع قیمت ها 12/500 تومان .
ح   5638   مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری کیاشهر-محمدزاده

آگهی مزایده اموال  غیر منقول
 به موجب پرونده اجرائی کالسه 940264 حسب دادنامه  94099714225200308 صادره از  شعبه  دوم دادگاه  عمومی  حقوقی شهرستان  رودسر 
، آقای  علی حسنی کیسمی با وکالت  آقای  روح اهلل  پور نوروز به طرفیت آقای حسین  تحقیقی نظر به  تعرفه مال  ، اموال  مورد نظر  کارشناسی به 
قرار ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.1- ملک مورد  خواسته به آدرس : شهر  کالچای – گزافرود – باال محله گزافرود – روبروی دفتر شورای  
اسالمی محل -  ضلع جنوبی  در موقعیت جغرافیایی  UTM 4102223/445395 عزیمت و پس از  استقرار  در محل و بازدید و  معاینه  از ملک 
توقیف  موضوع  صورت مجلس توقیف 1395/03/31 ضم پرونده  به مساحت  )325(  متر مربع  ) سیصدو  بیست و پنج  متر مربع  ( با حدود  اربعه 
ذیل : شماال  به زمین علی علیپور ، شرقا  محدود  به باغ کیوی  محدث ، جنوبا به ملک آقای  حسین مهری و غربا بطول  10 متر  به نهر آب  و بعد از  
آن به خیابان اصلی آسفالته  محدود  می گردد – محصور است به حصار بلوکی  در سه ضلع به غیراز  ضلع شمالی  که توسط  محکوم له تعرفه گردید 
و برابر متن گزارش  بدوی  و نامه  شماره 3/8401 مورخ 1392/09/18 بنیاد مسکن  انقالب اسالمی  شهر رودسر کاربری  ملک تغییر جهت  احداث 
واحد  مسکونی  می باشد. علی ایحال- حسب  مراتب فوق الذکر  - بازدید و معاینه  بعمل آمده  وضعیت  و نحوه استقرار و مساحت ملک  و نوع  
کاربری ) مسکونی (  و ارزش امالک مسکونی  فاقد سند  در منطقه ارزش پایه  هر متر  مربع از ملک موصوف  به مبلغ   یک میلیون و دویست  هزار 
ریال و ارزش پایه کل  ملک به مبلغ  390/000/000 ریال معادل  سی و نه  میلیون  تومان  برآوردو اعالم  می گردد.2- ملک  مورد خواسته  به آدرس 
:  شهر چابکسر – میانده – کندسر-  انتهای کوچه ابیض 3 و ضلع غربی  منزل مسکونی  آقای  محمد عباسی  با حدود اربعه  ذیل :  شماال  به زمین  
وراث  مرحوم  شعبانی  ، شرقا به خانه  محوطه محمد عباسی  ، جنوبا به کوچه  و نهر آب ، غربا به  زمین  آقای عمرانی  محدود  می گردد  که  در روز  
بازدید پوشیده  از علف هرز  بوده  و مالحظه گردید.  علی الیحال حسب مراتب  فوق الذکر- نحوه و موقعیت استقرار  ملک نوع  کاربری  که در  جوار 
ملک مسکونی  استقرار دارد.  میزان مساحت و ارزش  امالک فاقد سند در  منطقه ارزش پایه  هر متر  مربع از ملک موصوف  به مبلغ  سه میلیون  و 
هفتصد هزار  ریال و ارزش کل ملک  به مساحت ) 198 (  متر مربع  کال برابر  مبلغ  به حروف 732/600/000 ریال معادل هفتادو  سه میلیون و دویست 
و  شصت هزار تومان   بر آورد  می گردد. مزایده  در تاریخ  97/10/24  روز   دوشنبه  ساعت  9 الی 11  صبح  در دفتر اجرای  احکام  مدنی دادگستری    
رودسر  با حضور  نماینده محترم  دادستان  شهرستان  رودسر با قیمت پایه ارزیابی شذه تشکیل و کسانی  که باالترین  قیمت را  پیشنهاد نمایند  
برنده  مزایده   شناخته خواهد  شد. ده درصد  مبلغ فروخته  شده  به صورت  فی المجلس وصول و خریدار مکلف است مابقی وجه فروخته شده را 
ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز و اصل قبض مربوطه را تحویل اجرا نماید  در صورت  عدم پرداخت  مابقی ثمن معامله  توسط  
خریدار ظرف مدت یک ماه ده درصد وصولی به نفع دولت ضبط گردد کلیه هزینه  های متعلقه  بر عهده  خریدار  می باشد .خریداران می توانند 
ظرف مدت 5 روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید بعمل اورند این اگهی   مستند  به ماده  118  قانون اجرای احکام مدنی در یکی  

از روزنامه های    محلی درج  ومنتشر  می گردد.   احراز صحت  جریان مزایده منوط به تایید ریاست   محترم دادگاه  صادر کننده رای می باشد . 
ح   5639    دادورز  اجرای  احکام مدنی  دادگستری شهرستان رودسر - ذکریا پور

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
شماره بایگانی: 970515 حسب پرونده کالسه 970515 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف ماسال به موجب دادنامه شماره 9609975261100231 
صادره از شعبه اول شورای حل اختالف ماسال موضوع دعوی اجرائیه آقای حمید آزمون بطرفیت حجت اله و منوچهر جملگی معاف محکومیت به 
پرداخت 137/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 1/992/500 ریال هزینه دادرسی عالوه بر آن خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له و نیم عشر در 
حق صندوق دولت که شخص ثالث آقای چمران احمدی در قبال بدهی نامبردگان اموال غیر منقول متعلق به خود را تعرفه که به حیطه توقیف در 
آمده و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است. یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع متعلق  
به آقای چمران احمدی واقع در روستای معاف از توابع بخش شاندرمن فاقد سند ثبتی در مسیر جاده ییالقی با حدود اربعه شماال متصل به خیابان 
شهید حسرتی و جنوبا متصل به رودخانه معاف و ماورای آن محوطه و خانه یوسف ابراهیمی و شرقا به منزل و محوطه خانم پریسا مرتضوی و غربا 
به مابقی ملک آقای چمران احمدی ) ملک موصوف قسمتی از ملک خریداری شده چمران احمدی از حجت اله احمدی به مساحت کل 3000 متر 
است( که با توجه به وضعیت فعلی و نوع کاربری و موقعیت مکانی ارزش کل آن 200/000/000 ریال برآورد شده است.بنابراین مقرر شده اموال مذکور از 
طریق مزایده حضوری در روز چهارشنبه مورخه 1397/10/19 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال بفروش برسد. مزایده 
از قیمت پایه کارشناسی شروع به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته می گردد شخص خریدار 10 درصد بهای مزایده را فی المجلس 
پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه باید پرداخت نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های اجرائی به نفع دولت ضبط و مزایده 

تجدید می گردد و کسانی هم که مایلند در مزایده شرکت کنند تا 5 روز قبل از برگزاری مزایده در دفتر اجرا حاضر تا مقدمات بازدید فراهم آید. 
ح   5640     مدیر دفتر اجرای شورای حل اختالف شهرستان ماسال- مهرجوی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده کالسه 970302 این اجرا و در راستای اجرای مفاد  نیابت شماره 1397009000818068 – 1397/6/6 اصداری از شعبه شانزدهم 
اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بهارستان اصفهان بدینوسیله ملک زیر متعلق به اقای جالل اکبرنژاد نخجیری از طریق مزایده در حضور نماینده 
محترم دادستان به فروش می رسد : مشخصات ملک یک قطعه زمین بائر و غیر محصور به مساحت 975.90 مترمربع واقع در روستای مالده – کوچه 
شالیزار نهم  و کل حد شرقی و بیش از نیمی از حد جنوبی در مجاورت کوچه احداثی واقع بوده و مابقی حدود ملک در جوار امالک اشخاص قرار 
دارد و در اطراف و اکناف ان تعدادی ساختمان مسکونی ویالیی نوساز قرار دارد و تاسیسات و سیستمهای آب و برق و گاز سراسری از نزدیکی ملک 
عبور کرده و بعلت وجود دو رشته کوچه در جوار ان میتوان ملک را به دو قسمت تفکیک کرد که از سوی کارشناس رسمی دادگستری جمعا به مبلغ 
100000000 ریال براورد می گردد روز مزایده 1397/10/26 ساعت 10- 11 صبح محل مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری سیاهکل ملک فوق الذکر 
با اوصاف  بیان شده  در حضور نماینده دادستانی  از طریق مزایده به  فروش می رسد و قیمت  پایه ازمبلغ  ذکرشده شروع  شده و کسی  که باالترین  
مبلغ را پشنهاد نماید  برنده مزایده محسوب و می بایست  10 درصد مبلغ پیشنهادی را باید  فی المجلس  پرداخت ومابقی را ظرف  مدت یک ماه  
پرداخت نماید  و در صورت عدم پرداخت مابقی  ظرف مدت  مقرر10در صد واریزی  به نفع  صندوق دولت  ضبط  خواهد گردید.درضمن  عالقمندان 

میتوانند  جهت بازدید از ملک  5 روز قبل از مزایده  باهماهنگی  اجرای احکام  مدنی اقدام  نمایند.
ح     5641      مدیر  اجرای  احکام مدنی دادگستری  شهرستان سیاهکل-پورمند

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده کالسه 970379 این اجرا و در راستای اجرای مفاد نیابت شماره 1397047001024961- 1397/7/14 اصداری از اجرای احکام مدنی 
عباس اباد بدینوسیله ملک زیر متعلق به سید حسن همدانی از طریق مزایده در حضور نماینده محترم دادستانی به فروش می رسد مشخصات ملک 
1- یک قطعه زمین مسطح و غیر محصور به مساحت 1000 مترمربع واقع در دیلمان دیارجان دوراهی گولک اسپکول 4 کیلومتری کارخانه سیمان 
حدود اربعه شماال بهزیمن یداله شبرو و صفر علی گولکی شرقا به زمین غالمی و عطا بخش جنوبا به زمین عطابخش و غربا به زمین ترابی و یزدان 
خواه محدود و متصل میباشد 2- یک قطعه زمین به مساحت حدودا 300 مترمربع از پانزده من در همان محل و حدود اربعه شماال به زمین یداله 
شبرو و صفرعلی گولکی شرقا به زمین غالمی و عطا بخش و جنوبا به زمین عطابخش و غربا به زمین ترابی و یزدان خواه و مجموع دو قطعه زمین به 
مساحت 1300 مترمربع که از سوی کارشناس رسمی دادگستری از قرار هر مترمربع 450000  ریال و جمعا به مبلغ 585000000 ریال براورد می گردد 
روز مزایده 1397/10/24 ساعت 10-11 صبح محل مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری سیاهکل ملک فوق الذکر با اوصاف  بیان شده  در حضور 
نماینده دادستانی  از طریق مزایده به  فروش می رسد و قیمت  پایه ازمبلغ  ذکرشده شروع  شده و کسی  که باالترین  مبلغ را پشنهاد نماید  برنده 
مزایده محسوب و می بایست  10 درصد مبلغ پیشنهادی را باید  فی المجلس  پرداخت ومابقی را ظرف  مدت یک ماه  پرداخت نماید  و در صورت 
عدم پرداخت مابقی  ظرف مدت  مقرر10در صد واریزی  به نفع  صندوق دولت  ضبط  خواهد گردید.درضمن  عالقمندان میتوانند  جهت بازدید از 

ملک  5 روز قبل از مزایده  باهماهنگی  اجرای احکام  مدنی اقدام  نمایند.
ح    5642     مدیر  اجرای  احکام مدنی دادگستری  شهرستان سیاهکل 

آگهی مزایده
 در خصوص پرونده اجرایی کالس�ه 950512-970649-970361-970362-950500-950512 اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختالف رودسر 
مطابق دادنامه  شماره 187-95/04/21 صادره از  شعبه اول شورای حل اختالف کالچای آقای بهروز حسنعلی زاده محکوم  به پرداخت 147/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و سایر خسارات قانونی  در حق  محکوم له ناصر کاکا پور ومبلغ 8/779/944 بابت هزینه اجرای در حق دولت که به جهت 
عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه حسب تعرفه  محکوم له در جهت  وصول محکوم به برابر صورتجلسه مورخ 1395/11/19 اداره ثبت 
اسناد و امالک کالچای یک واحد خانه سه دانگ از ششدانگ دارای سند مالکیت به پالک ثبتی  شماره 282 فرعی از 146 اصلی بخش 29 ناحیه 55 
به مساحت  210 توقیف و تحت بازداشت قرار گرفت. لزوما" جهت ارزیابی  اموال توقیف شده طبق دستور قضایی به کارشناس رسمی دادگستری  
ارجاع  گردید که کارشناس محترم اموال غیر منقول محکوم علیه بهروز حسنعلی زاده را به شرح ذیل ارزیابی وتوصیف اجمالی  نمودند. اموال مورد 
ارزیابی  توقیف شده یک  قطعه ملک به مساحت 210 متر  سه دانگ از ششدانگ ملک پالک ثبتی 282 فرعی از 164 اصلی ذیل ثبت 1764 صفحه 
251 دفتر 14 بخش 29 گیالن ملکی آقای  بهروز حسنعی زاده واقع درکالچای  گیل کالیه – خیابان امام خمینی)ره( غربی – کوچه استقالل ملک 
مورد تعرفه  سه دانگ از ششندانگ عرصه و عیان یک قطعه زمین محصور به مساحت 210 متر مربع  مشتمل بر یک باب منزل مسکونی  دو طبقه 
نوساز  با زیر بنای  حدود 180 متر مربع که هر  طبقه دارای  پله اختصاصی و دارای هال  ودواتاق خواب کال " با لکف سرامیک و دیوار سقف گچ کاری  
واز امتیاز آب و برق وگاز برخوردارمی باشد که به مبلغ  2/200/000/000  ریال تعیین میگردد. در نهایت حسب در خواست محکوم  له در جهت فروش 
اموال از طریق مزایده وفق ماده 114قانون  اجرای  احکام  احکام مدنی  برای تاریخ 1397/10/24 از ساعت 9 الی 11 صبح  روز دوشنبه در دفتر اجرای 
احکام  مدنی شورای  حل اختالف رودسر در حضور نماینده محترم دادستان عمومی و انقالب رودسر تعیین وقت گردید. طرفین اصحاب پرونده  
اجرایی بعدا ز ابالغ  نظریه  کارشناس اعتراض ننمودند  ومصون از اعتراض قرار گرفت.مزایده از قیمت  ارزیابی شده شروع کسانی  که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند  برنده مزایده شناخته  ومحسوب خواهند شد و 10 درصد مورد مزایده  پس از فروش فیالمجلس وصول  مابقی  مبلغ مورد مزایده 
ظرف مدت کمتر از یک ماه  وصول  و دریافت خواهد شد. در صورت عدم پرداخت  مابقی  مزایده ده درصد وصول شده پس از کسر هزینه های  
اجرایی به نفع صندوق دولت ثبت و ضبط میگردد.خریداران  میتوانند  پنج روزاز  حلول جلسه مزایده با هماهنگی اجرای احکام  مدنی از اموال  مورد 
توقیفی بازدید بعمل  آورند. کلیه هزینه های متعلقه بعده  خریداران مزایده میباشد این آگهی  برای یک  نوبت در روز نامه کثیر االنتشار محلی بنام  

روزنامه  حمایت  گیالن درج ومنتشر  خواهدشد.
ح  5643   مدیر اجرای  احکام مدنی  شورای حل اختالف  رودسر- روانان

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

برابر رای ش�ماره 139760315007001618 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد سند 
رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول مهری فرزند رحمت اله به ش 
ش 5 ص از آبدانان در یک باب خانه به مساحت 207 مترمربع پالک 10074 فرعی از 31 اصلی قطعه 7 ایالم واقع در آبدانان- خیابان 
هزاردر خریداری ش�ده از آقای تقی درخش�ان فر و منتس�ب به مالکیت رس�می عبدالکریم بزرگی مقدم محرز گردیده اس�ت . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور س�ند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض، دادخواس�ت خود به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/14  تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1397/9/29
ثبت اسناد و امالک آبدانان

آگهی مفقودی
 پی�ش فاکتور س�یلندر ب�ه ش�ماره 971106758 -1397/7/29 یک دس�تگاه س�واری پ ژو تیپ 
405GLXI  به شماره شاسی NAAM11CA4CE289415   به رنگ نقره اي - متالیک مدل 1390 
ش�ماره موتور 12490234495  شماره انتظامی 21-629ل36  بنام جبارعباسی فرزند اسالم مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فریبا بیالي داراي ش�ماره شناس�نامه 1923 به شرح دادخواست به کالسه 932/1/97  از 
این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا محمدي 
وحیدي بشناس�نامه ش�ماره 339  درتاری�خ 97/2/25  اقامتگاه دائمی خ�ود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- متقاضی با مش�خصات فوق الذکر فریبا 
بیالي داراي ش�ماره شناس�نامه 1923 متولد 1350 همس�رمتوفی 2-مه�دي محمدي وحیدي 
دارای ش�ماره شناسنامه 609 متولد 1359 پسرمتوفی 3-هادي محمدي وحیدي دارای شماره 
شناس�نامه 970 متولد 1361 پس�رمتوفی 4- س�ارا محمدي وحیدي دارای ش�ماره شناسنامه 
7715 متول�د 1367 دخترمتوف�ي 5-خدیجه بیاتي دارای ش�ماره شناس�نامه 40 متولد 1320 
مادرمتوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شعبه یکم  شورای حل اختالف شهرستان قرچک تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                       1944    رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی تغییرات شرکت مهاب گستر زرین دشت پارس سهامی 
خاص به شماره ثبت 12522 و شناسه ملی 14007555925 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : خانم آسیه شجاعی با شماره ملی 5729329474 
به س�مت رئیس هیئت مدیره و خانم مانا مقصودلو با ش�ماره ملی 
2110000589 ب�ه س�مت نایب رئی�س هیئت مدی�ره و آقای داود 
فتحی با ش�ماره ملی 0901747378 به س�مت مدیر عامل وعضو 
هیئت مدی�ره برای مدت باقیمانده خدمت هی�ات مدیره تا تاریخ 
1399/2/9 انتخ�اب گردیدند . کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و بانکی 
از قبیل چک و سفته و بروات و قرارداداها و عقود اسالمی و سایر 
نام�ه های اداری وعادی منف�ردا با امضاء مدیرعام�ل ) آقای داود 

فتحی ( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )323295(

آگهی دعوت مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت خدمات پزشکی باریزان طب گلستان 
ثبت شده بشماره4298وشناسه ملی 10700129972 

  بدینوس�یله ازکلی�ه س�هامداران دع�وت میش�ود جهت ش�رکت درجلس�ه مجم�ع عمومی 
ع�ادی بطور ف�وق الع�اده درس�اعت20مورخ 1397/10/16ش�رکت خدمات پزش�کی باریزان 
طب گلس�تان ثبت ش�ده بش�ماره 4298 که درگرگان بلوار ناهارخوران- هتل فرهنگیان کد 
پستی4916936499تش�کیل میگردد حضور بهم رس�انند دستورجلس�ه:1-تصویب ترازنامه 

وحساب سود وزیان2-انتخاب مدیران 3-انتخاب بازرسین 4-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
681-هیئت مدیره شرکت خدمات پزشکی باریزان طب گلستان)گرگان(

آگهی
   درخصوص اجرای حکم قضایی شماره بایگانی960298دادگاه عمومی حقوقی)خانواده(مبنی 
براینکه خانم مریم کرد نوده فرزند سلطانعلی بعنوان زوجه ازدفترخانه ازدواج شماره11وطالق 
ش�ماره 23بنشانی خیابان شهید بهش�تی پاس�اژرویال جنب نیروی انتظامی درخواست ثبت 
واج�رای صیغه ط�الق را دارد لذا آق�ای محمد مهرعبداله ئی فرزند ش�یرزاد بعن�وان زوج که 
مجهول المکان میباش�د ازطریق این آگهی بمدت حداکثر یکهفته به شما ابالغ میگردد تاخود 
رابه آدرس دفترخانه ط�الق وازدواج فوق معرفی نماید درغیراینصورت عدم معرفی زوج مانع 

ازاجرای دستور قضایی نمی باشد.
 -دفترخانه شماره 11-ازدواج وشماره 23طالق کردکوی-فغانی

آگهی مفقودی
   اینجانب شهین ارجمندی نام پدر محمد ش شناسنامه 20486متولد 1342صادره 
ازبجن�ورد مالک خ�ودرو وانت آریس�ان تیپ PU1OHVG CNG  رنگ س�فید 
روغنی مدل 1396بش�ماره ش�هربانی ایران59 – 617 ج 11ش�ماره شاس�ی)بدنه( 
NAAB66PE4HC401615 وش�ماره موت�ور 118J5005516 بعلت فقدان اس�ناد 
فروش تقاضای رونوش�ت المثنی اس�ناد مذکوررا نموده اس�ت لذا چنانچه هرکس 
ادعای�ی درمورد خ�ودرو مذکور دارد ظ�رف10روز به دفترحقوقی س�ازمان فروش 
ش�رکت ایران خودرو واقع درپیکان ش�هر ساختمان س�مند مراجعه نماید بدیهی 

است پس ازانقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
668-استان گلستان - گرگان  

آگهی
   درخصوص اجرای حکم قضایی ش�ماره دادنامه9709970056700660بایگانی 970092/شعبه 
سوم دادگاه عمومی)حقوقی(گرگان مبنی براینکه خانم راحله معروف بعنوان زوجه ازدفترخانه 
ازدواج ش�ماره 4وطالق ش�ماره 12 گرگان بنش�انی میدان ش�هرداری بازار امام طبقه فوقانی 
درخواس�ت ثبت واجرای صیغه طالق را دارد لذا آقای آرش آش�وری فرزند ابوالقاس�م بعنوان 
زوج که مجهول المکان میباش�د ازطریق این آگهی بمدت یکهفته به شما ابالغ میگردد تاخود 
رابه آدرس دفترخانه ط�الق وازدواج فوق معرفی نماید درغیراینصورت عدم معرفی زوج مانع 

ازاجرای دستور قضایی نمی باشد.
682 -دفترخانه شماره 4-ازدواج وشماره 12طالق گرگان-اسالمی

آگهی
   خواه�ان ناز بائی دادخواس�تی بطرفیت خوانده کبری احمدی فرزند ابوالقاس�م بخواس�ته مطالبه اجور معوق�ه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس�تان بندرگزنموده که جهت رسیدگی به شعبه 2شورای حل اختالف شهری شهرستان بندرگزواقع دراستان گلستان 
شهرس�تان بندرگز ارجاع وبکالسه بایگانی970407/ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/2 ساعت9 صبح تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده کبری احمدی ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی میش�ود تاخواندگان مجهول المکان پس 
ازنش�رآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
708-مسئول دفتر2شورای حل اختالف شهری بندرگز-

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
   خواه�ان فره�اد کمال�ی فرزند منوچهر دادخواس�تی بطرفیت خوانده پیام قیس�وندی فرزند قربان بخواس�ته مطالبه وجه س�فته 
تقدیم دادگس�تری نکا که جهت رس�یدگی به ش�عبه اول ش�ورای حل اختالف شهرس�تان نکا واقع دردادگس�تری ارجاع وبکالسه 
پرونده1/97/475ش ثبت گردیده و وقت رس�یدگی آن تاریخ 1397/11/02س�اعت9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی مراتب یکنوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی گردد تاخوانده پس ازنش�رآگهی واطالع ازمفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدکی حاضرگردد.
679-مدیردفترشعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نکا- الئینی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
   خواهان قربانعلی آزرده اومالی باوکالت فائزه خوئیه دادخواس�تی بطرفیت خوانده وحید کیانفر فرزند محمد 
خان بخواس�ته انتقال س�ند مالکیت تقدیم دادگستری نکا که جهت رس�یدگی به شعبه 2شورای حل اختالف 
شهرس�تان نکا واقع دردادگس�تری ارجاع وبکالس�ه پرونده2/97/595ش ثبت گردیده و وقت رس�یدگی آن 
تاریخ 1397/11/3س�اعت10صبح تعیین شده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
وب�ه تجویزم�اده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عموم�ی وانقالب درامورمدنی مرات�ب یکنوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی گردد تاخوانده پس ازنش�ر آگهی واطالع ازمفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدکی حاضرگردد.
684-مدیردفترشعبه 2شورای حل اختالف شهرستان نکا-راوش

ابالغیه تبادل لوایح تجدید نظرخوانده خانم سیده میترا حسینی
  درخصوص پرونده بشماره بایگانی 970256/ تجدید نظرخواهی سید علی نژاد حسینی بطرفیت سیده میترا حسینی فرزند سید فرج 
اله نسبت به دادنامه9709971770100610صادره ازاین شعبه نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدید نظرخواهی برای خانم سیده میترا 
حس�ینی به سامانه ابالغ ارس�ال گردیده است مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامور 
مدن�ی چنانچه پاس�خی دارید ظرف10روز ازتاریخ ابالغ به نحو مکتوب به ای�ن دادگاه تحویل دهید درغیراینصورت پرونده بدون دفاع 
شما به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد این ابالغنامه برای شما به سامانهارسال گردیده است. به سامانه ابالغ مراجعه کنید وبااستفاده 
ازشناس�ه ورمز کاربری خود اطالعات این ابالغیه وپیوستهای آنرا ازقسمت دریافت باشماره باوارد نمودن شماره وتاریخ صدور ابالغیه 
دریافت ومش�اهده کنید عدم منزله اس�تنکاف ازقبول اوراق قضائی بوده وابالغ محسوب میشود چنانچه جهت ورود به سامانه حساب 
کاربری )شناس�ه ورمز(دریاف�ت ننموده اید جهت ثبت نام به یک�ی ازدفاتر خدمات الکترونیک قضائی ودرصورت عدم دسترس�ی به 

نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید عدم مراجعه بمنزله استنکاف ازقبول اوراق قضائی بوده وابالغ محسوب میشود.
709-مدیردفترشعبه اول حقوقی دادگاه کردکوی- حکیمی 

آگهی درخواست حصر وراثت
   آق�ای محمدرض�ا کوهی ازغندی فرزند غالمرضا بش�رح درخواس�تی که بکالس�ه970685-این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعالم داش�ته که لیلی جالب فرزند اس�معیل بش�ماره شناس�نامه 0703317814صادره ازتربت 
حیدری�ه درتاریخ97/7/9دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت 
از1-محمدرض�ا کوهی ازغندی ف غالمرض�ا ش ش4869373653ت ت 1333فرزند متوفی2-علی اکبرکوهی ازغندی ف غالمرضا 
ش ش2030067271ت ت1336فرزن�د متوفی3-رمضانعل�ی کوه�ی ازغن�دی ف غالمرض�ا ش ش4979093302ت ت1352فرزند 
متوفی4-فاطم�ه کوهی ازغندی ف غالمرضا ش ش4869373599ت ت1339فرزند متوفی5-زینب کوهی ازغندی ف غالمرضا ش 
ش 4869373904 ت ت 1343فرزن�د متوفی6-صغرا کوهی ازغندی ف غالمرضا ش ش4869792087ت ت1347فرزند متوفی7-
شهربانو کوهی ازغندی ف غالمرضا ش ش4979101380ت ت 1354فرزند متوفی والغیراینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ انتشار آگهی 

ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 683-شعبه 8شورای حل اختالف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای ابوالقاسم طاهری فرزند محمد بشرح درخواستی که بکالسه970240-این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار 
وراث�ت نموده واعالم داش�ته که محمد طاه�ری فرزند محمدرضا بش�ماره ملی2248976070صادره از لی�وان درتاریخ85/4/25در 
اقامتگاه دائمی خود ش�هرنوکنده روستای لیوان شرقی فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-غالمرضا 
طاه�ری ف محمد ش مل�ی2249575835 ت ت1334فرزند ذکورمتوفی2-ابوالقاس�م طاهری ف محم�د ش ملی2249598071ت 
ت1337فرزن�د ذکورمتوفی3-عل�ی محمد طاه�ری ف محمد ش مل�ی 2249663467ت ت1344فرزند ذکورمتوفی4-ابوالحس�ن 
طاه�ری ف محمد ش مل�ی2249682909ت ت 1346فرزند ذکورمتوفی5-حس�ینعلی طاهری ف محم�د ش ملی2249740798ت 
ت1353فرزن�د ذکورمتوفی6-عالیه طاهری ف محم�د ش ملی2249708770ت ت1349فرزند ان�اث متوفی7-معصومه طاهری ف 
اس�معیل ش ملی2249466289ت ت1313همس�رمتوفی والغیراینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا 

مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 700-قاضی شعبه  اول شورای حل اختالف نوکنده-طالبی جوجاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به استناد تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 59 آیین نامه قانون ثبت و درخواست شماره 

8078مورخه 1397/9/24 از حصه متصرفی در بخش 7 خرم آباد شهرستان کوهدشت به شرح ذیل تحدید حدود به عمل خواهد آمد:
آقای نامدار صحرایی فرزند علی همت ش�ش دانگ یکباب عمارت به مساحت 207متر مربع واقع در پالک58 اصلی بخش هفت خرم آباد 
موسوم به قریه چنار علیا شهرستان کوهدشت موضوع کالسه 58/437 و رای شماره 1247مورخ 1397/8/30 هیات قانون تعیین تکلیف 

واگذاری از مالکیت بساط آزادبخت 1397/10/19)راس ساعت 10/30 صبح( تحدید اختصاصی حدود به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 20 قانون ثبت به صاحبان امالک مجاور پالک مرقوم ابالغ می گردد که در وقت و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
به هم رسانند و هرگونه اعتراضی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک فوق دارند واخواهی خود را از تاریخ تحدید حدود تا سی روز کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کوهدشت تسلیم نمایند و به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی معترض ثبت، 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت مقرر)یک ماه( دادخواست اعتراض خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند در 
غیر اینصورت حق آنان ساقط خواهد شد، ضمنا عدم حضور مجاورین مانع از عملیات  تحدید حدود نخواهد شد. تارخ انتشار: 1397/9/29          

تاریخ تحدید حدود:1397/10/19
حسن نصرتی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کوهدشت م الف:39987         

دادنامه
پرون�ده کالس�ه 950998663200649 ش�عبه دوم دادگاه عمومی)حقوق�ی( دادگس�تری شهرس�تان کوهدش�ت تصمیم نهایی ش�ماره 
9709976636201154 ش�اکی: 1- آقای رضاقلی آدینه وند فرزند کرمعلی 2- آقای قاس�م جعفری فرزند اسدعلی همگی به نشانی استان 
لرستان- شهرستان کوهدشت میدان شهدا پاساژ ولیعصر خواندگان:1- آقای علی عباس بهرامی 2- آقای دوشنبه ساکی 3- آقای علی صفر 
حیدری فرزند علی امید همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک رای دادگاه در خصوص دعوای 1- آقای 
رضاقلی آدینه وند فرزند کرمعلی 2- آقای قاس�م جعفری فرزند اس�دعلی به طرفیت اقایان 1- آقای علی صفر حیدری فرزند علی امید 
2- آقای دوشنبه ساکی فرزند ولی مراد 3- علی عباس بهرامی فرزند خداداد به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند 
مالکیت یک باب مغازه تجاری به مساحت 13/72 متر مربع تحت پالک 3548 فرعی از 56 اصلی مقوم به 51/000/000 ریال بدین شرح که 
خواهانها اظهار داشتند که حسب قرارداد عادی مورخه 1391/7/25 یک باب مغازه تجاری تحت پالک فوق الذکر از آقای علی صفر حیدری 
)خوانده ردیف اول( خریداری نموده ایم و ایشان نیز حسب قرارداد عادی مندرج در صفحه دو پرونده مغازه مذکور را از خوانده ردیف دوم 
خریداری نموده و خوتده ردیف دوم نیز حسب قرارداد عادی مورخه 1370/4/8 مغازه مذکور را از خوتده ردیف سوم ابتیاع نموده متاسفانه 
علی رغم انتقال مغازه از انتقال س�ند رس�می آن امتناع و استنکاف می نمایند لذا به شرح خواسته تقاضای صدور رای مورد استدعاست. 
دادگاه نظر به محتویات پرونده و منضمات و مندرجات آن توجهاً به اینکه حسب استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
کوهدشت مورخه 1397/6/31 به شماره 1397/0695 مالک رسمی مغازه متنازع فیه آقای علی عباس بهرامی فرزند خداداد خوانده ردیف 
سوم می باشد و مشارالیه نیز مغازه مذکور را به شخص خوانده ردیف دوم و خوانده ردیف دوم نیز آن را به خوتنده ردیف اول انتقال داده و 
در نهایت خواتده ردیف اول آن را به خواهانهای پرونده به صورت سند عادی انتقال داده و در حال حاضر ترتب ایادی سابقه ناقلیت قانونی 
به خواهانها محرز و مسلم است و انتقال سند امالک غیر منقول جزء لوازم و توابع عقد بیع می باشد و امتناع خواندگان غیر قانونی می باشد 
و در مقابل خواندگان هیچ یک دلیل یا ادله دال بر ورود خدش�ه به خواس�ته خواهان ارائه ننموده لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت 
دانسته و مستنداً به مواد 10-219-223-338-339-362 قانون مدنی و مواد 22و46 قانون ثبت اسناد و امالک حکم بر محکومیت مالک 
اصلی یعنی خوانده ردیف سوم به انتقال سند رسمی ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 13/72 متر مربع تحت پالک 3548 فرعی از 56 
اصلی بنام خواهانهای پرونده صادر و اعالم می نماید در خصوص خواسته خواهان های پرونده نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم دادگاه با 
عنایت به اینکه سند مالکیت به نام خوانده ردیف سوم بود به مشارالیهما لذا امکان انتقال سند برای انان وجود نداشته و دعوا متوجه آنتان 
نبوده مستنداض به بند ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مدت مذکور قابل تجدیدنظر 

در دادگاه تجدیدنظر استان لرستان می باشد.
میالد احمدی پارسا- دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کوهدشت

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول ( 
بموجب ضوابط  و مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی 970732 مطروحه در اجرای احکام حقوقی ازنا یک 
دستگاه ساختمان با کاربری مسکونی و تجاری که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده است بنا به تقاضای 

ذینفع با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد .
1-نام مالک مرحوم میرزا محمد گودرزی مکی آبادی فرزند علی محمد می باشد .

2-ملک مورد مزایده دارای سابقه ثبتی به شماره پالک 29/28 واقع درشهرستان ازنا بلوار شهید صادقی بوده و دارای سند مشاع تمامت 
4 ش�عیر و یک دهم ش�عیر مشاع از نود و شش شعیر ش�ش دانگ قطعه زمین پالک ثبتی 29/28 با شماره ثبت 2836 در دفتر 20 صفحه 

475 بخش 2 جاپلق بربرود می باشد .
3-حسب نظریه کارشناسی دادگستری بهای ملک موصوف از قیمت پایه )2/824/500/000 ریال ( شروع و در راستای ماده 128 قانون اجرای 

احکام مدنی برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ پیشنهاد نماید .
4-ملک مورد مزایده قسمت مسکونی در اختیار وراث مالک بوده و دو مغازه تجاری در اختیار مستاجر که هر کدام مبلغ 20/000/000 ریال 

رهن و مبلغ 4/000/000 ریال اجاره ماهیانه تا مورخ 1398/04/01 می باشد و ملک دارای حقوق ارتفاقی است.
5-حسب نظریه کارشناس دادگستری ملک مورد مزایده دارای قدمت تقریبی 35 سال که دارای 2 واحد تجاری به مساحت 38/5 متر مربع 
و 92/75 متر مربع با کاربری تجاری و مسکونی و در مجموع به مساحت 131/25 متر مربع بوده که قسمت مسکونی را به واحدهای تجاری 
اضافه نموده و در حال حاضر به صورت 2 واحد تجاری بزرگ در حال استفاده می باشد و ملک دارای انشعابات آب ، برق ، گاز و مشترک بوده 
که کل عرصه و اعیان واحد تجاری با انشعابات به مساحت 38/5 متر مربع به ازای هر مترمربع30/000/000 ریال و عرصه و اعیان مسکونی به 

مساحت 92/75 متر مربع به ازای هر مترمربع 18/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده است.
6-برنده مزایده در راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده نقداً به صندوق 
اجراء واریز نماید و نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت ما بقی ثمن معامله اقدام نماید و در 

غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریز پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .
7-پرداخت بدهیهای معوقه مربوط به آب و برق ، گاز و تلفن اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و پرداخت بدهیهای مالیاتی و 
عوراض شهرداری در صورتیکه ملک مورد مزایده دارای بدهیهای مذکور باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد 

یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه های صدور سند مطابق عرف محل بالمناصفه می باشد .
8-پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور تملیک مورد مزایده در اجرای ماده 134 و 143 قانون اجرای احکام 

مدنی به نام خریدار )برنده مزایده ( منتقل خواهد شد .
9-متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزایده 

با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند .
10-زمان مزایده روز سه شنبه مورخه 1397/10/11 ساعت 8 الی 10 در مکان مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا می باشد .

مسلم نوروز پور – مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ازنا 
آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول (   

بموجب ضوابط مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی کالسه 970732 مطروحه در اجرای احکام حقوقی ازنا 
یک دستگاه تراکتور جاندیر که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده است بنا به تقاضای ذینفع )وراث( با در 

نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد .
1-نام مالک مرحوم میرزا محمد گودرزی مکی آبادی می باشد .

2-تراکتور مورد مزایده فاقد مدارک ،پالک ،اتاق ، کولر ، شیشه ها بوده و قابلیت شمارگذاری ندارد .
3-حسب نظریه کارشناسی دادگستری بهای تراکتور موصوف از قیمت پایه )133/000/000 ریال ( شروع و در راستای ماده 128 قانون اجرای 

احکام مدنی برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید .
4-تراکتور مورد مزایده در تصرف وراث می باشد .

5-حسب نظریه کارشناس دادگستری تراکتور مورد مزایده گازوئیل سوز با دو محور و با سیستم و تیپ جاندیر – مدل 2040 -200 اسب سبز 
رنگ با چهار سیلندر مدل 1364 مستعمل و آماده به کار بوده که شاسی آن سالم که بیمه شخص ثالث ندارد و الستیک های جلو 35 درصد  
و الستیک های عقب 45 درصد عاج دارد که بدنه و موتوری و جک ها نیاز به بازسازی مختصری دارد ضمناً یک دستگاه گاو آهن ، یک عدد 

کرت بند  و یک دستگاه چنگک فرسوده جزء عدوات آن می باشد . 
6-برنده مزایده در راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده نقداً به صندوق 
اجراء واریز نماید و نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت ما بقی ثمن معامله اقدام نماید و در 

غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریز پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .
7-پرداخ�ت بدهیه�ای معوقه اعم از مالیاتی ، عوراض ش�هرداری و خالفی راهنمایی و رانندگی در صورتیکه تراکت�ور مورد مزایده دارای 
بدهیهای مذکور باش�د تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش�ده باشد یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه های نقل و انتقال و 

صدور سند مطابق عرف محل بر عهده مالک قبلی می باشد .
8-پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستورتملیک مورد مزایده در اجرای ماده 134 و 143 قانون اجرای احکام 

مدنی به نام خریدار )برنده مزایده ( منتقل خواهد شد .
9-متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزایده 

با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از تراکتور موصوف بازدید نمایند .
10-زمان مزایده روز سه شنبه مورخه 1397/10/11 ساعت 10 الی 12 در مکان مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا می باشد .

مسلم نوروز پور – مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ازنا 
رونوشت آگهی حصر وراثت 

آقای ابوالحسن عباسی راسخ دارای شناسنامه شماره  3950356037 به شرح دادخواست  به کالسه 1/714/97 از این دادگاه در خواست  
گواهی حصر وراثت نموده  و  چنین توضیح داده که شادروان محمدرحیم عباسی راسخ به شناسنامه 1185 در تاریخ 1394/10/26  اقامتگاه 
دائم�ی خ�ود ب�درود زندگی  گفته و ور ثه  حین الفوت  ان  مر حوم منحصر اس�ت به: 1.   ابوالحس�ن عباس�ی  فرزن�د محمدرحیم ش ش  
3950356037 نس�بت با متوفی پس�ر متوفی 2. حس�ین عباسی راس�خ فرزند محمدرحیم ش ش  3970301742  نسبت با متوفی پسر 
متوفی 3. ابوالقاس�م عباس�ی راس�خ فرزند محمدرحیم ش ش  3970145775 نسبت با متوفی پسر متوفی 4.  مریم عباسی راسخ فرزند  
محمدرحیم ش ش  3970097207 نسبت با متوفی دختر متوفی 5. فرزانه عباسی راسخ فرزند محمدرحیم ش ش  1713 نسبت با متوفی 
دختر متوفی   6. فاطمه عباس�ی راس�خ فرزند محمدرحیم ش ش  669 نس�بت با  متوفی  دختر متوفی 7.   دولت  تاج رحمتی ترکاش�وند  
فرزند عبدالمحمد ش ش  2789  نسبت با متوفی همسر متوفی   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید 

و اال گواهی صادر خواهد شد. 
550 رئیس شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان کنگاور 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 خانم نورطال دهنوی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست  به کالسه 1/728/97  از این دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلی  دلفانی احمدآبادی به شناسنامه 67 در تاریخ 97/09/12 اقامتگاه دائمی خودبدرود  زندگی  گفته 
ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1. مهین دلفانی احمدآبادی فرزند حیدرعلی به ش ش  334 نسبت با متوفی دختر  2.  زرین تاج 
دلفانی  احمدآبادی فرزند حیدرعلی  به ش ش  199 نسبت با متوفی دختر  3. بابک دلفانی احمدآبادی فرزند حیدرعلی ش ش  474 نسبت با 
متوفی پسر  4. حسینعلی  دلفانی احمدآبادی فرزند حیدرعلی  به ش ش  378 نسبت با متوفی پسر 5. فانوس زرین تاج دلفانی احمدآبادی 
فرزند حیدرعلی ش ش  348 نسبت با متوفی دختر  6. ناهید دلفانی احمدآبادی فرزند  حیدرعلی ش ش  473 نسبت با متوفی دختر 7. ژیال 
دلفانی احمدآبادی فرزند   حیدرعلی  به ش ش  427  نسبت با  متوفی دختر 8. نورطال دهنوی فرزند دوستعلی  به ش ش  2  نسبت با  متوفی 
همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد. 
566 رئیس شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان کنگاور 

آگهی مزایده و فروش مال غیر  منقول )نوبت اول(
زمان برگزاری مزایده:  1397/10/23  نوبت مزایده: نوبت اول محل برگزاری مزایده: ش�عبه س�وم اجرای احکام  کیفری دادسرای  عمومی و 
انقالب  شهرستان بوشهر  به موجب پرونده کالسه 970946 شعبه سوم اجرای احکام  کیفری دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان بوشهر 
حسب ابالغ 30 روزه وثیقه گذار یداله خجسته فرزند حبیب به جهت احضار محکوم علیه و همچنین ابالغ و انقضای موعد ده روزه قانونی 
و عدم اعتراض ضبط وثیقه با شرایط قانونی نسبت به فروش مال مرهونه وثیقه اقدام شده است. مشخصات  مال مورد مزایده:  شماره ملک 
1549/29 شماره ثبت 55501 یک  واحد آپارتمان به مساحت 102/3 متر مربع  واقع در طبقه اول یک مجتمع 4 طبقه با اسکلت فلزی سقف 
تیرچه بلوک و نما سیمانی که از زمان ساخت آن 17 سال می گذرد همچنین دارای یک اشتر اک برق تک فاز و یک انشعاب  آب یک دوم 
اینچ دارد. نشانی ملک مورد مزایده: بوشهر بلوار شهید ماهینی خیابان  دانشگاه منازل سپاه بلوک 4 مبلغ کارشناسی: یک میلیارد و پانصد 
میلیون ریال مزایده در روز یک شنبه 1397/10/23 ساعت 10 ا لی 12 بعد از ظهر از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد  شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد از وجه پیشنهادی را نقدا و فی المجلس به   
حساب سپرده  دادگستری بوشهر تودیع  نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید و اال وجه تودیعی پس از  کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان می توانند در وقت مقرر فوق در  دفتر شعبه  سوم اجرای احکام  کیفری  دادسرای  

عمومی و انقالب  بوشهر جهت برگزاری مزایده  حضور یابند. 
816 دادیار شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بوشهر – محمدرضا زمانی 

آگهی مزایده و فروش مال غیر  منقول )نوبت اول(
زمان برگزاری مزایده:  1397/10/22  نوبت مزایده: نوبت اول محل برگزاری مزایده: ش�عبه س�وم اجرای احکام  کیفری دادسرای  عمومی و 
انقالب  شهرستان بوشهر  به موجب پرونده کالسه 970946 شعبه سوم اجرای احکام  کیفری دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان بوشهر 
حس�ب ابالغ 30 روزه وثیقه گذار علی اکبر س�لیمانی فرزند محمد به جهت احضار محکوم علیه و همچنین ابالغ و انقضای موعد ده روزه 
قانونی و عدم اعتراض ضبط وثیقه با شرایط قانونی نسبت به فروش مال مرهونه وثیقه اقدام شده است. مشخصات  مال مورد مزایده:  شماره 
ملک 3847/215  و 717  و 666 شماره ثبت 61806 یک  واحد آپارتمان به مساحت 86/50 متر مربع  در طبقه اول یک مجتمع 5 طبقه با 
اسکلت فلزی سقف تیرچه بلوک و نما سیمانی تراورتن می باشد. همچنین پارکینگ  شماره 3 به مساحت 18 متر مربع و دارای یک اشتراک 
برق  تک فاز و یک انشعاب آب 1/2 اینچ دارد. نشانی ملک مورد مزایده: بوشهر بلوار شهید بهشتی ساختمان شهر فرش مبلغ کارشناسی: دو 
میلیارد و ششصد میلیون ریال مزایده در روز شنبه 1397/10/22 ساعت 10 ا لی 12 بعد از ظهر از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد  شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد از وجه پیشنهادی را نقدا و فی 
المجلس به   حساب سپرده  دادگستری بوشهر تودیع  نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید و اال وجه تودیعی 
پس از  کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان می توانند در وقت مقرر فوق در  دفتر شعبه  سوم اجرای احکام  کیفری  

دادسرای  عمومی و انقالب  بوشهر جهت برگزاری مزایده  حضور یابند. 
817 دادیار شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بوشهر – محمدرضا زمانی 

6- ابالغ وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای علی بنانی فرزند منوچهر فاقد مشخصات دیگر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای احمد پور ابراهیم شکایتی مبنی 
بر خیانت در امانت به مبلغ یکصد و سیزده میلیون تومان به این دادگاه ارائه و به کالسه 971056 ثبت و برای مورخه 1397/11/29 ساعت 9/30 
وقت رسیدگی دارد لذا به تجویز ماده 344 آ.د.ک از این طریق به شما اخطار می گردد جهت دفاع از خود در جلسه دادگاه حاضر شوید در غیر 

این صورت دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
1776 م/الف شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر کرمان )105 جزایی سابق(

7- اجرائیه
مشخصات محکوم له : مهسا حسنی، فرزند : خرم، نشانی : استان کرمان- شهرستان کرمان- کرمان خیابان شهرک الغدیر خیابان بحرالعلوم 
9 درب دوم شمالی مشخصات محکوم علیه : سرور صدیقی، نشانی : مجهول المکان محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
شماه و شماره دادنامه مربوطه 9709973468100759 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 رال بابت اصل خواسته و مبلغ 
435/000 ریال هزینه دادرس�ی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخ 1397/5/30 توسط اجرای احکام محاسبه و در حق 

خواهان صادرو  اعالم می دارد شش هزار تومان تمبر اجرائیه نیم عشر در حق دولت.
376 شورای حل اختالف شماره 21 شهرستان کرمان

8- حصروراثت
آقای مهدی ش�عله فرزند اکبر دارای شناس�نامه 28 شرح دادخواست شماره 970554 مورخ 1397/8/6 توضیح داده شادروان اکبر 
شعله فرزند عبداله بشناسنامه 363 در تاریخ 1397/7/17 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- مهدی 
شعله فرزند اکبر ش.ش 28 متولد 1356 صادره از شهداد فرزند متوفی. 2- زینب شعله فرزند اکبر ش.ش 416 متولد 1345 صادره 
از ش�هداد فرزند متوفی. 3- فاطمه ش�عله فرزند اکبر ش.ش 584 متولد 1360 صادره از ش�هداد فرزند متوفی. 4- کبری محمدی 
گودیزی فرزند نعمت اله ش.ش 18 متولد 1318 صادره از شهداد همسر متوفی. 5- اصغر شعله فرزند اکبر ش.ش 483 متولد 1354 
صادره از ش�هداد فرزند متوفی. 6- ایران ش�عله فرزند اکبر ش.ش 417 متولد 1347 صادره از شهداد 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 نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
554 شورای حل اختالف شماره 30 شهرستان کرمان
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511/316آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به محکوم علیه:1- وجیهه محمودی صابر یزدی 2- مرضیه فاتح بهاری فعال مجهول المکان ابالغ می شود در 
مورد دادخواست بانک مهراقتصادعلیه شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9609977458400240 به تاریخ 96/3/28در 
پرونده کالسه 950955 به 1- مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته .2-مبلغ 4/725/000ریال بابت هزینه های  دادرسی 3- حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تأخیرتأدیه اززمان سررسید چک 94/6/9 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ 
تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرام حکم در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی دفتری شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو  مشهد

511/317آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهراقتصاد به طرفیت خواندگان:1- محمد قربانی فارمد2- سیدهادی حسینی فارمد به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره 
نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه بایگانی 970714ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/13 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/318آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده:23/970799؛ وقت رسیدگی:1397/11/27 ساعت 9 صبح ؛ خواهان: نوراحمد مقرب نشتیفانی فرزند درمحمد ؛ خوانده: مجید 
درستکار ؛ خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده و 
وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

آگهی ابالغ دادنامه511/319
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای/خانم 1- صغری یوسفی فرزند اصغر2- زهره نوغابی فرزند محمد،فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد 
دادخواست بانک ملی علیه شما به خواست مطالبه وجه به موجب دادنامه شماره 9709977577300341 در پرونده کالسه 23/970071 به پرداخت 
تضامنی مبلغ 120/920/422 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه که از زمان تقدیم دادخواست)97/1/26( تا زمان پرداخت از قرار 
هر سه هزار ریال سه ریال در روز محاسبه خواهد شد و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم شده 

اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد .رأی صادره غیابی واز 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

511/320آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده
کالسه ی 970910 ؛ خواهان: زری گنگ مقدم ؛ خوانده:مینا میرزائی فرزند عبدالناصر ؛ خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو و... ؛ رسیدگی: مورخ 
1397/11/17 ساعت 8؛ محل حضور:شعبه ی 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد ؛ بدین وسیله از طریق درج این آگهی به شما ابالغ می 
شود از تاریخ نشرآن ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نمایید. در غیراینصورت دادگاه غیابا 

طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود. نتیجه ی عدم حضور شما در دادگاه، اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/321آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کالسه پرونده:25/970693؛ وقت رسیدگی:مورخه 1397/12/01 ساعت 11؛ خواهان: پست بانک استان خراسان رضوی ؛ خوانده: حسن 
عبدرویانی فرزند محمدعلی؛خواس�ته:مطالبه وجه بابت قرارداد مش�ارکت مدنی و مطالبه خس�ارات دادرس�ی و تاخیرتادیه؛ خواهان 
دادخواس�تی تس�لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه 25 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا 

ابالغی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/322آگهی ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوس�یله به خانم مناکنعانی خالقی،فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای مهدی صنعت دار علیه ش�ما به 
خواس�ته اعس�ار از پرداخت محکوم به  بموجب دادنامه ش�ماره 9709977577501123 در پرونده کالس�ه 25/970557 ضمن احراز 
اعسار خواهان حکم به پرداخت هفتاد میلیون ریال به صورت یکجا و الباقی از قرار هر ماه یک میلیون تومان تا تسویه کامل محکوم 
به  صادر واعالم می نماید . بدیهی اس�ت چنانچه خوانده اموالی بعدا از خواهان بدس�ت آورد می تواند نس�بت به وصول محکوم به از 
محل آنها اقدام نماید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد .رأی صادره غیابی واز تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/323آگهی 
کالس�ه پرونده:26/970858؛ وقت رس�یدگی:1397/12/11 س�اعت 8 صبح؛ خواهان: بانک مهر اقتصاد؛ خوانده:طاهره احمدی فرزند 
علی مجهول المکان؛خواسته:مطالبه وجه چک و...؛ خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
26ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و 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 شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در 
مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/324آگهی 
کالس�ه پرونده:26/970881؛ وقت رس�یدگی:1397/12/13 س�اعت 8 صبح؛ خواهان: بانک ملی؛ خوانده:ص�ادق صمدپور فرزند احمد 
مجهول المکان؛خواسته:مطالبه وجه و...؛ خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/325آگهی 
کالسه پرونده:26/970863؛ وقت رسیدگی:1397/12/11 ساعت 9 صبح؛ خواهان: بانک سینا؛ خوانده:محمدسعید حسینی دامسکی فرزند علی 
اکبرمجهول المکان؛خواسته:مطالبه وجه چک و...؛ خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/326آگهی 
کالس�ه پرونده:26/970879؛ وقت رسیدگی:1397/12/12 ساعت 10 صبح؛خواهان: بانک ملی؛ خوانده:حسن نویدی فرزند ابراهیم-
محمد مریدی فرزند علی اکبر مجهول المکان؛خواس�ته:مطالبه وجه و...؛ خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 26ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان 
و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/327آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به خانمها مریم نادری ثانی کاللی مهرآبادی و مینا س�ادات کاللی فرد مجهول المکان ابالغع می 
ش�ود که در پرونده کالس�ه 26/970575 طبق دادنامه شماره 9709977577601333 به پرداخت مبلغ 281500000 ریال بابت اصل 
خواس�ته و مبلغ 17740500 ریال بابت هزینه دادرس�ی محکوم گردیده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد .رأی صادره 

غیابی و ظرف مدت 20 روزپس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیردفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/328آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سعید رویتی
ش�ماره بایگانی ش�عبه:970575؛ خواهان آقای جواد سرگزی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای سعید رویتی به خواسته الزام به 
فک رهن و غیره مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709987575500443 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هدثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/24 س�اعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در 
یک�ی از جرای�د کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوان�ده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفت�ر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد
511/329آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای جوادرضا زاده فرزند ابوالقاسم

شماره بایگانی شعبه:970849؛ خواهان آقای محسن قدوسی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جواد رضازاده به خواسته مطالبه 
اجور معوقه و غیره مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987575500669 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هدثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 س�اعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در 
یک�ی از جرای�د کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوان�ده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفت�ر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد
511/330آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی گلمکانی فرزند محمد تقی

ش�ماره بایگانی شعبه:970937؛ خواهان آس�تان قدس رضوی موقوفات ملک دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی گلمکانی به 
خواسته مطالبه وجه و غیره مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987575500738 شعبه 5 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مشهدثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 11 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یک�ی از جراید کثیراالنتش�ارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی ب�ه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/331آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
ش�ماره بایگانی ش�عبه:970216؛ خواهان بانک ملی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان آقایان علی اکبر زواری چش�مه علی- سعید 
زواری چش�مه علی به خواس�ته مطالبه خسارت دادرسی ومطالبه وجه بابت...و مطالبه خس�ارت تاخیرتادیه  مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709987580300160 ش�عبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان 
مش�هد)53 حقوقی س�ابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/09 ساعت 12 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قان�ون آئی�ن  دادرس�ی مدنی به علت مجهول الم�کان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوب�ت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود ، نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در دادگاه حاضر گردد.قرار رد دعوی توسط 

دادگاه تجدیدنظر نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به این دادگاه اعاده شده است.
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/332آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به خانم ش�یوا ذکاوت فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواست فاطمه غفرانی و... 
علیه ش�ما در کالس�ه پرونده 6/960776 بموجب حکم ش�ماره 9709977575600900 محکوم به خلع ید مش�اعی از پالک 23 فرعی از 
5969-اصلی بخش 1 مشهد و خسارات دادرسی محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد .رأی صادره غیابی واز تاریخ درج 

در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/333آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های منتشره قبلی به آقایان و خانمها نیک محمد بهشتی سنگانی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
آقای محمد تقی ش�یرازی زاده علیه شما به خواسته واخواهی از دادنامه ش�ماره 1334-96 بموجب حکم شماره 1006-97 در پرونده کالسه 
3/960781 قرار رد دعوی خواهان بدوی صادرگردیده است.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد .رأی صادره غیابی واز تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/334آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی 
تجدیدنظرخ�واه خانم محبوبه رمضانی قرقی فرزند اصغر و محبوب�ه ، غالمرضا ، رویا، محمدرضا ومریم گلمکانی فرزندان داود،دادخواس�ت 
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای سید متحد مصطفی زاده نسبت به دادنامه شماره 9709977575400970 در پرونده کالسه 
970322 شعبه 4 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و346 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل 
لوایح یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه 

نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد..
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/335آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده
کالسه پرونده:14/970639؛ وقت رسیدگی:1397/11/27 ساعت 8 صبح ؛ خواهان: زهرا ابراهیمی فرزند عیسی با وکالت سیدهاشم سرفرازان ؛ 
خواندگان:حسین ضمیری فرزند حاج علی،علی اصغر رجبی فرزندابراهیم، براتعلی اوشان فرزند محمد ؛ خواسته:اثبات وقوع بیع، اعالم بطالن 
معامله، الزام به تنظیم سند رسمی ملک؛ بدینوسیله اعالم می گرددخواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده که به شماره 14/970639 ثیت و وقت رسیدگی فوق تعیین گردیده است.

لذا به علت مجهول المکان بودن خواندگان حسین ضمیری فرزندحاج علی – علی لصغر رجبی فرزند ابراهیم –براتعلی اوشان فرزند محمد و به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم را دریافت 

نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/336آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده در دعوی اصلی و دعوی تقابل
کالس�ه پرونده:دعوی اصلی 14/970788 و )14/971006(دعوی تقابل ؛وقت رس�یدگی:1397/11/27 س�اعت 9 صبح ؛ خواهان:بهرام عباسی 
فرزند احمد در دعوی اصلی و مهدی –اشرف- هادی- معصومه- مریم-نگین همگی)موسوی پاکدل طرقبه( فرزندان محمد در دعوی تقابل 
با وکالت احسان بزمی مایوان ؛ خوانده:عباس محرری فرزند مصطفی و غیره در دعوی اصلی و تقابل؛خواسته:الزام به تنظیم سند- تسلیم مبیع؛ 
بدینوسیله اعالم می گرددخواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی وحقوقی 
ارجاع گردیده که به شماره 14/970788 و 14/971006 دعوی اصلی و دعوی تقابل ثبت و وقت رسیدگی فوق تعیین گردیده است.لذا به علت 
مجهول المکان بودن خوانده عباس محرری فرزند مصطفی در هردو پرونده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه 

بعدا ابالغی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

)512/357( دادنامه )961398(
در خصوص اتهام آقایان 1-سعید دشتی فرزند احمد متولد 1374 اهل و ساکن نیشابور،شغل کشاورز،متاهل،با سواد،آزاد با قرار قبولی کفالت2-

هادی نادمی فرزند علی 3-جابر دشتی 4-علی عابدی 5-رضا سید آبادی،ردیف 2 تا 5 فاقد سایر مشخصات به جهت عدم دسترسی به ایشان 
همگی دایر بر مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب عمدی.دادگاه با عنایت به شکایت شکات،گزارش مرجع انتظامی،تحقیقات 
صورت گرفته،اظهارات مطلعین در مراجع انتظامی،گواهی پزشکی قانونی و مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب نیشابور و 
ازآنجا که متهمان در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع و انکاری به عمل نیاورده اند؛بزهکاری متهمان را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 
125 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 615 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده حکم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل 
شش ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس 

ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکمه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
بشیر رمضانی برودی -دادرس شعبه 101 کیفری 2 نیشابور

511/358آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالس�ه پرونده: 23/970882 وقت رس�یدگی:97/11/27 س�اعت 8 صبح خواهان: محمدحس�ن ایران نژاد نجف آبادی فرزند عباس خوانده: 
محمدرحیم کوهستانی فرزند عزت اله . خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 23 دادگاه 
عمومی حقوقی  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی  مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
اگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم را دریافت نماید  و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی  حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی الزم شد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/359آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالس�ه پرونده: 23/970883 وقت رس�یدگی:97/11/25 ساعت 10 صبح خواهان: محمدحس�ن ایران نژاد نجف آبادی فرزند عباس خوانده: 
محمدرحیم کوهستانی فرزند عزت اله . خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 23 دادگاه 
عمومی حقوقی  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی  مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
اگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم را دریافت نماید  و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی  حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی الزم شد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/360ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای محمد رمضانی فرزند علی دادخواستی به طرفیت خواندگان به اسامی:  1- خانم معصومه سلیمانی فرزند غالمرضا 2- آقای محمد 
رمضانی فرزند غالمرضا 3- خانم گل فاطمه رمضانی فرزند غالمرضا 4- خانم زهرا رمضانی فرزند غالمرضا  به خواسته اثبات مالکیت- الزام به 
تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987576000416 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد  ثبت و وقت رسیدگی آن 97/12/05 ساعت11 جهت استماع شهادت شهود خواهان تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی  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 حاضر گردد. 
شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/361آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به زینب آل خمیس فرزند غالمعلی که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه 
صادره از ش�عبه نهم حقوقی مشهد در پرونده کالسه 961059 به موجب دادنامه 9709977575900311 ش�ماره مورخ 1397/3/31 صادره از 
شعبه 9 حقوقی محکوم علیه محکوم است به پرداخت خواسته و مبلغ 5450000  ریال خسارت دادرسی از باب تسبیب در مرحله بدوی 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 اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف 
ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرایی اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/362آگهی
خواهان: خیراله خلیل پور عزین آبادی . خوانده: محمدرضا قمری زارع . خواسته: مطالبه خسارت – مطالبه خسارت دادرسی . مهلت حضور 7 
روز. نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه به علت حضور مندرج دراین ابالغیه به شما ابالغ می گردد 

ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمنا عدم حضور به منزله پذیرش می باشد.
 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/363آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی
تجدید نظر خواه آقای مهدی و فاطمه مامات دادخواست تجدید نظرخواهی به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای علیرضا کاظمی سبزوار نسبت به 
دادنامه شماره 9709977575901017 در پرونده کالسه 970280 شعبه 9 حقوقی تقدیم که طبق موضوع 73 و346 قانون  آیین دادرسی مدنی 
به  علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظرخوانده 
ظرف ده روز پس از انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،  نسخه  ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی 
را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به 

دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.
شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/364آگهی
پیرو آگهي هاي قبلي به محمدحسین عسگری سلمانی فرزند محمدابراهیم فعال مجهول المکان در خصوص دادخواست  محترم کریمیان به 
خواسته ابطال مبایعه نامه و اثبات عقد بیع  بموجب دادنامه 9709977575901206 حکم به ابطال مبایعه نامه ای 90/4/4 فیما بین خوانده ردیف 
اول با خواندگان دوم و س�وم و 91/10/13 فیما بین خواندگان ردیف دوم و چهارم و 91/11/12 فیما بین خواندگان ردیف چهارم و پنجم و حکم 
به ابطال س�ند رسمی 91/3/31 به ش�ماره 230596 دفترخانه شماره 3 فیما بین خواندگان اول و دوم و سند رسمی شماره 91/12/24-8692 
دفترخانه 193 بین خواندگان دوم و پنجم و نیز محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی پالک مذکور در خواسته و پرداخت هزینه 
های دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. مراتب ضمن درج در روزنامه ظرف مهلت مقرر قابل رسیدگی در این 

دادگاه می باشد. 
شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

512/365(رای شورا)97/483(
کالسه پرونده:1/97/483 شماره دادنامه:665/88 – 97/7/22 خواهان مهران نجفی)خیابان امیرکبیر 3/2 پ 101( خواندگان1-هادی کوشکی 
2-محمد سلمی )مجهول المکان( خواسته:مطالبه وجه )) رأی شورا(( در خصوص دعوی آقای مهران نجفی فرزند ابوالفضل بطرفیت خواندگان1-

هادی کوشکی فرزند حسن2-محمد مسلمی فزرند احمد بخواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال وجه چک شماره 995231 مورخ 96/6/17 
عهده بانک س�په ش�عبه خیام به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و خس�ارات تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست با عنایت به 
محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان مستفاد می گردد ما حصل ادعای خواهان اینست که وجه را از خوانده طلبکار می باشدکه با 
مراجعات مکرر و سررسید از تادیه دین و پرداخت آن خودداری نموده است نظر به اظهارات خواهان و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت بانک محال علیه نظر به اینکه مستندات ابرازی خواهان داللت بر استقرار دین به میزان خواسته به عهده خوانده را داشته و بقاءاصول 
آن در ید مدعی داللت بر بقاءدین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد ضمن اینکه خواندگان در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و دلیلی بر برائت ذمه خویش و پرداخت آن ارائه ننموده اند.لذا دعوی خواهان را در این مرحله از رس�یدگی مقرون به صحت 
تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 310 و 313 قانون تجارت و تبصرا الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از 
قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجتمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 16/000/000 تومان 
وجه چک فوق به عنوان اصل خواس�ته به انضمام هزینه های دادرس�ی 220/000 تومان در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و در خصوص 
خس�ارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک مورخ 97/6/17 الی یوم االداء برابر ش�اخص قیمتها محاس�به می گردد.رای صادره غیابی محسوب 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش�ورای و 20 روز پس از اتمام واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 

دادگستری نیشابور می باشد.
حسین اصغر مهرطلب-قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان نیشابور 

)512/366( رای شورا )97/650(
کالسه پرونده:12/97/650 شماره دادنامه:687/61-97/8/22 خواهان:1-مجتبی بلوکی 2- سید محمد موسوی)بلوار دانشگاه بلوار قدس شرقی 
پالک 160(-خوانده :1- مجتبی سبرنجانی 2- حمید رضا اسماعیلی )شهرک امام رضا منازل سازمانی تیپ21 امام رضا بلوک دوم از درب جنوبی 
2- مجهول المکان ( خواسته: اصالح رأی ))رای شورا(( در خصوص دعوی آقای مجتبی بلوکی فرزند علی اکبر و 2-سید محمد موسوی فرزند 
سید رضا با وکالت آقای غالمحسین فخریان به طرفیت خواندگان1-مجتبی سبرنجانی2-حمید رضا اسماعیلی به خواسته اصالح رای دادنامه 
شماره 433/34 مورخه 97/6/12 با عنایت به محتویات پرونده و استعالمات انجام شده و اینکه دادنامه موصوف وفق موازین قانونی صادر گردیده 
و هیچگونه سهو قلمی از ناحیه شورا ایجاب نشده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی وکیل خواهان صادر و اعالم می گردد قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم حقوقی دادگستری نیشابور می باشد.
غالمحسین احمدیان سالمی -قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف نیشابور

511/367آگهی
خواهان خانم صدیقه جورکش دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقایان علی اصغر عصار زاده و عباس عصارزاده  به خواس�ته اثبات وقوع بیع و 
تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987575800821 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/11/18 ساعت9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق ماده 73 قانون آیین 
دادرسی  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 حاضر گردد. 
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/368آگهی
پیرو آگهی های قبلی درخصوص پرونده کالسه 8/970508 خواهان خانم ناهید افتخاری به طرفیت خواندگان 1- مصطفی حجت پناه 2- محمود 
کشاورزی 3- سپهری 4- سکینه باغ فیض آبادی اخطار می گردد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک هفته جهت مالحظه نظریه کارشناسی به شعبه 

8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مراجعه نمایند.
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/369ابالغ تبادل لوایح
بدینوسیله به خانم بی بی انسیه مهرگانیان  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که مجید علی اکبرزاده در پرونده کالسه 7/960567 نسبت به 
دادنامه شماره 9709977575700419  تجدیدنظر خواهی و نسخه  ثانی دادخواست و ضمایم تجدیدنظر خواهی در پرونده می باشد مقتضی 
است ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی با کارت شناسائی معتبر جهت دریافت دادخواست و ارائه پاسخ تبادل لوایح به شعبه 7 دادگاه عمومی 
حقوقی مشهد مجتمع امام خمینی واقع در ابتدای بلوار مدرس مراجعه نمائید واال پس از اتمام مهلت پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر 

ارسال خواهد شد .
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/370آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ابوذر فرزانه مقدم فرزند 
شکراهلل

خواهان آقای صفرعلی وزیری  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ابوذر فرزانه مقدم  به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709987575700687 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 97/11/23 ساعت12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی  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 حاضر گردد. 
شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/371آگهی
خواهان خانم فائزه ساالری دادخواستی به طرفیت خوانده خانم اعظم دباغی به خواسته اثبات وقوع بیع، الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم 
شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 161 شورای  حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در 
مشهد � بین قرنی 22 و 24 و به کالسه 970840 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/10 ساعت 10/30 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به شورا مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 161 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/372آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای سعید قوشان پور که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977503700887 صادره از شعبه 161 در پرونده شماره 970510 محکوم به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون ریال بابت 
مطالبه خسارت وارده و افت به یک دستگاه خودرو سواری پراید 111 مالک شماره انتظامی 36 ایران 466 ه 67 و مبلغ دو میلیون و ششصد و 
هشتاد هزار ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و هزینه تامین دلیل و مبلغ یک میلیون و دویست و نود هزار ریال بابت تمبر دادرسی و حق الدرج 
آگهی در حق محکوم له خانم یاسمن ابراهیمی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 161 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/373آگهی
خواهان میالد اصغر زاده دادخواستی به طرفیت خوانده صالح حبیبی فر به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 174 شورای حل  اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 و 
به کالسه 970222  ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/9 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 174 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � محدثه دهقان 
گجوان

511/374آگهی
پیرو آگهی های قبلی به مهدی  عابدی فرزند محمد اسماعیل فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد درخواست شرکت یونیلیور ایران 
سهامی خاص به نمایندگی آقای ابراهیم اوزگور بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک موجب حکم شماره 9709977505200266 در پرونده 
کالسه 970055 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/230/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 539875 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه مستندا به ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک از تاریخ 
سر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان صادر و اعالم میدارد 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 شورا است./ ج
مسئول دفتر شعبه 174 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � محدثه دهقان 
گجوان

511/375آگهی
پیرو آگهی های قبلی به 1� حسن کربالئی نژاد قوژدی فرزند عباس 2� خانم تکتم اسماعیل زاده حصار فرزند غالمرضا فعال مجهول المکان ابالغ 
می شود در مورد درخواست آقای سید حسین ساالری فرزند سید محمد بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 
9709977505200262 در پرونده کالسه 970134 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 11/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1502750 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه مستندا به ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
صدور چک از تاریخ تقدیم دادخواست گواهی عدم پرداخت لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان محکوم شده اید 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ ج
مسئول دفتر شعبه 174 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � محدثه دهقان 
گجوان

511/337آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های منتشره قبلی محسن رخشا فرزند عزیزاله همگی به نشانی مجهول المکان در خصوص دادخواست محمود ماهبدزاده 
در پرونده کالسه 14/970668 به موجب دادنامه 9709977580701212 خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و سی و شش میلیون و هشتصد و چهل 
و س�ه هزار و شش�صد و هشتاد ریال)336843680 ریال( به عنوان اصل خواسته و مبلغ 10/447/529 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ دو 
میلیون ریال)2/000/000 ریال( به عنوان حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیرتادیه مبلغ محکومیت از تاریخ مطالبه 97/6/18 لغایت اجرای 
حکم بر مبنای نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر واعالم می دارد رأی صادره غیابی وظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاو سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 14)57 سابق( دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/338آگهی ابالغ اجرائیه
شماره بایگانی شعبه:961087؛محکوم له:بانک مهر اقتصاد و محکوم علیهم: معصومه جعفری و هاشم کاظمی و نرگس صادقی ؛پیروآگهی های 
منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیهم: معصومه جعفری و هاشم کاظمی و نرگس صادقی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود به 
موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709977580500611 دادنامه بدوی 9709977580500700 دادنامه 
اصالحی محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 321/500/000 ریال بابت وجه سه طغری سفته به شماره 229029-30-31 مورخ 
97/3/11 بابت اصل خواسته و مبلغ 19/830/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ مطالبه 1396/11/17 تا  تاریخ تادیه بر 
مبنای نرخ تورم بانک مرکزی 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 کثیراالنتشار 
درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود . 
مدیردفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/339آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنر خواهی به خانم سمیه لطفی مجهول المکان 
تجدیدنظرخواه آقای/خانم شهربانوسپاهی ، علی سفیدگران، عادل سفیدگران ،دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای/

خانم  سمیه لطفی ، بانک آینده-مسعود سفیدگران تربتی-اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک مشهد- سپیده سفیدگران تربتی- بمانجان سفیدگران 
تربتی – اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان مشهد ناحیه یک – موقوفه متصرفی مدرسه سلیمان خانی با تولیت و مدیریت اداره اوقاف خراسان رضوی 
ناحیه 1 مشهد –مهناز سفیدگران تربتی- غالمرضا سفیدگران –زهره سفیدگران تربتی نسبت به دادنامه شماره 9709977580600307 در پرونده 
کالسه 2/961028 شعبه دوم تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و346 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب 
تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشارآگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در 

غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد..
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/340آگهی 
خواهان آقای بانک ملت دادخواس�تی به طرفیت خوانده 1- محبوبه عدالت پناه بس�ته به  بخواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد-بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 
31  ارجاع و به کالسه 53/970687ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/14 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/341آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان تعاونی ثامن االئمه به طرفیت خواندگان :مسلم شاهدی سنگ آتش بخواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار قره نی- نبش قره نی31 ارجاع و به 
کالسه بایگانی 970735ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/13 و ساعت 9/15صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/342آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده 1- مصطفی کردستانی 2- بتول کردستانی بسته به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل 
اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار قره نی- نبش 
قره نی31 ارجاع و به کالسه بایگانی 53/970659 گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/13 و ساعت 8/30صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

)512/343( آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول )951649(
بموجب اجرائیه صادره از شعبه 1 خانواده دادگستری نیشابور در کالسه 951649 اجرایی محکوم علیه ابراهیم محبی مقدم محکوم به پرداخت 100 سکه 
بهار آزادی در حق محکوم له فاطمه سیدآبادی شده است که محکوم له اقدام به توقیف خودرو 518ب51 ایران 32 که توسط کارشناس جمعا 73000000 
ریال ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/19 از ساعت 8 الی 9 در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری نیشابور با حضور نماینده دادستان محترم از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد.مورد مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ده 
درصد از بهای پیشنهاد شده نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی آن حداکثر یکماه وصول خواهد شد.طالبین به خرید میتوانند پنج روز قبل از 
انجام مزایده به اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور مراجعه تا از جزئیات کامل اموال مورد مزایده برای خریداران تشریح گردد و در صورت تمایل نظریه 

کارشناس را رویت و از مال توقیفی بازدید نمایند.ضمنا این اجرا هیچگونه مسئولیتی جهت تحویل مال فوق الذکر را ندارد.
رادنژاد - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی نیشابور  

512/344( آگهی ابالغ وقت رسیدگی به دادخواست و ضمائم )970677(
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 1-خانم معصومه جاودانی گرکری فرزند رضا 2-امیر فخریان فرزند غالمعلی خواهان خانم زهرا 
همت آبادی فرزند محمد حسن دادخواستی به طرفیت خواندگان 1-محمد بهفروز فرزند علی اصغر 2-امیر فخریان فرزند غالمعلی 3-معصومه 
جاودانی گرکری فرزند رضا 4-بانک مسکن به نشانی خ امام به خواسته الزام به تنظیم سند و... مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709985197700651 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 ساعت 09:30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر 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.
گلی طاهرآبادی -منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی شهرستان نیشابور

)512/345( آگهی ابالغ اخطاریه تبادل لوایح )970358(
بدینوسیله به آقای محمد دیمه فرزند محمود در پرونده کالسه 970358 ابالغ می گردد که آقای حسین حقانی نسب نسبت به دادنامه شماره 
9709975197700710 صادره از شعبه دوم حقوقی دادگستری نیشابور اعتراض نموده است.لذا چنانچه پاسخی دارید ظرف مهلت ده روز از تاریخ 

نشر آگهی کتبا پاسخ خود را به دادگاه اعالم نمائید،در پایان پرونده وفق مقررات به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان نیشابور

511/346ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان بانک مهر اقتصاد طرفیت خواندگان 1- محمد کربالئی زاده بقال 2- الهام کربالئی زاده بقال 3- حمید تشکری باغدریان خواسته مطالبه 
وجه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 54  شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد  
واقع در بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31  ارجاع و به کالسه بایگانی 970561ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/13 و ساعت 9/30 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/347آگهی ابالغ دادخواست تجدیدنظرخواهی
 پیرو آگهی های منتشره قبلی بدینوسیله به قدیر زراعتکار سراب فعال مجهول المکان ابالغ میشود که ازدادنامه شماره 9709977580301096 
صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی مشهد توسط بانک ملی تقاضای تجدیدنظرخواهی 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 نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظرخواهی را دریافت و 

پاسخ ان را نیز اعالم نمائید . پس از گذشت مهلت فوق سایراقدامات بعمل خواهد آمد 0 
شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد)53حقوقی سابق(

511/348ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک ملی ایران دادخواستی به طرفیت خوانده محمد حدادی فرزند ماشااهلل به خواسته مطالبه وجه – مطالبه خسارت دادرسی مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به  شماره پرونده کالسه 9709987579800474 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد )48 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/14 و ساعت 08/15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 حاضر گردد. 
شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد )48 حقوقی سابق(

511/349ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان خانم اقدس آغافانی فرزند میرزا محمدحسین – حمیدرضا – علیرضا- سعیدرضا همگی گرگانی طاهره گرگانی دیسفانی و مهناز گرکانی 
دیسفانی همگی فرزندان عبدالحسین دادخواستی به طرفیت خوانده محمد شاهی ایرانی فرزند علی اکبر به خواسته مطالبه خسارت دادرسی- 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به  شماره پرونده کالسه 9609987579800607 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )48 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 و ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
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 حاضر گردد. 
شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد )48 حقوقی سابق(

)512/350( آگهی احضار متهم )970851(
نظر به اینکه در پرونده کالسه به شماره بایگانی 970851 این شعبه متهم امید زمان فرزند محمد )فاقد مشخصات دیگری(در کیفر خواست به اتهام 
نگهداری شش گرم و پنجاه سانتی گرم هروئین تحت تعقیب بوده و هم اکنون متواری و مجهول المکان می باشد لذا به استناد ماده 174 و 344 
قانون آئین دادرسی در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد که در مورخه 1397/11/24 ساعت 9 صبح در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید مراتب 
دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود در صورت عدم حضور در دادگاه به صورت غیابی به موضوع رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم خواهد گردید. تاریخ انتشار نوبت اول:97/9/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/10/9
غالمحسین احمدیان سالمی-رئیس دادگاه انقالب شهرستان نیشابور
511/351ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان 1- مسعود طالقانی 2- منصور محدثی

خواهان آقای سید خلیل سیدی حالج دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان 1- مسعود طالقانی2- منصوره محدثی به خواسته 1- مطالبه خسارت 
) وارده به مصوع اسناد مالکیت راهنمایی 22 پالک 135 با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الزحمه کارشناس و حق 
الوکاله وکیل و هزینه دادرسی( با جلب نظر کارشناس2- مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970943 
شعبه 18دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/24 و ساعت 11 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده خواندگان آقایان1- مسعود طالقانی2- منصوره 
محدثی 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 حاضر گردد. 
شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

)512/352( آگهی ابالغ اجرائیه )940160(
پیرو آگهی های ابالغ وقت دادرسی و ابالغ دادنامه در روزنامه،بدینوسیله به آقا رضا دهنوی فرزند غالمعلی محکوم علیه پرونده کالسه 940160 ابالغ 
می شود که بنا به تقاضای وکیل خواهان و حسب دستور دادگاه دادنامه صادره به این شرح منتهی بصدور اجرائیه گردیده است:بموجب درخواست 
اجرای دادنامه های شماره 9409975197701222 – 9609975132801132 محکوم علیه محکوم اند به قلع و نزع اشجار غرس شده در پالک ثبتی 
محکوم له به شرح نظریه کارشناس و نقشه ترسیمی و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال هزینه کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق محکوم له و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق دولت.پرداخت هزینه حق االجرا با محکوم علیه است.با عنایت به غیابی 

بودن حکم دادگاه ، اجرای دادنامه منوط است به اخذ تامین مناسب از محکوم له.
حسین محیطی -مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

511/353ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان / شاکی شرکت تعاونی منحله میزان دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی ژیانی زرگران فرزند اسماعیل  به خواسته مطالبه وجه و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق(  واقع در استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – ابتدای بلوار شهید مدرس 
ارجاع و به کالسه 970860 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/10 ساعت11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد )47 حقوقی سابق(

511/354ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان / شاکی بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده علی هوشنگی فرزند محمدحسین  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق(  واقع در استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع 
و به کالسه 970851 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/10 ساعت8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد )47 حقوقی سابق(

511/355آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده: 970876 وقت رسیدگی:1397/11/10 ساعت 8 خواهان: نفیسه .مرتضی. علیرضا. زهرا. مهدی توانائی یوسفیان خوانده: زهرا توانائی 
یوسفیان – فاطمه توانائی یوسفیان. خواسته: اثبات مالکیت- اثبات وقوع بیع- الزام تنظیم سند رسمی. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی  مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
اگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید  و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی  حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد )58 حقوقی سابق(

511/356آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده: 970867 وقت رسیدگی:1397/11/11 ساعت 9 خواهان: علی اکبر دیبا خوانده: سید مهید هاشمی اول خواسته: الزام تنظیم سند 
خودرو. خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرس�ی مدنی  مراتب یک نوبت دریکی از جراید 
کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین اگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید  و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی  حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد )58 حقوقی سابق(

511/376آگهی
پیرو آگهی های قبلی به فرهاد بابانیا فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد درخواست جواد زیدی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک 
به موجب حکم شماره 9709977505200153 در پرونده کالسه 970022 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/600/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 397/700 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص 
تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی  و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است./ ج
دفتر شعبه 174 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/377رونوشت آگهی حصر وراثت
. نظر به اینکه خانم شهین کامل رحیمی دارای شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971810 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد تقی نادری به شناسنامه 112  در تاریخ 97/7/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� شهین کامل رحیمی همسر متوفی 2� عاطفه نادری فرزند. 3� عطیه نادری فرزند. 4� عطاء اله نادری 
فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/378رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای سید مهدی مصطفوی ترقی دارای شناسنامه شماره   به شرح دادخواست به کالسه 971752 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه رضازاده به شناسنامه 11  در تاریخ 94/9/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� س�ید مهدی مصطفوی ترقی  فرزند. 2� بی بی زکیه مصطفوی ترقی  فرزند. 3� س�یده مریم 
مصطفوی ترقی  فرزند. 4� سید مرضیه مصطفوی ترقی  فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/379رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای حسین سرکار کاشانی دارای شناسنامه شماره   به شرح دادخواست به کالسه 971834 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا دائمی به شناسنامه 67  در تاریخ 97/7/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� رقیه سرکار کاشانی فرزند. 2� محسن سرکار کاشانی فرزند. 3� علی سرکار کاشانی فرزند. 4� حسن 
سرکار کاشانی فرزند. 5� محمد سرکار کاشانی فرزند. 6� امیر سرکار کاشانی فرزند.7� حسین سرکار کاشانی فرزند.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/380رونوشت آگهی حصر وراثت 
 نظر به اینکه آقای مهدی قدیری خور دارای شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971733 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله قدیری خور  به شناسنامه 8  در تاریخ 97/8/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1�  سکینه مینائیان همسر متوفی. 2� احمد قدیری خور فرزند. 3� محمد قدیری خور فرزند4� محمد 
علی قدیری خور فرزند. 5� فاطمه قدیری خور فرزند. 6� صغری قدیری خور فرزند. 7� مهدی قدیری خور فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/381رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای آزاده شریفی نوغابی دارای شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971825 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی شریفی نوقابی به شناسنامه 8  در تاریخ 97/6/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� فاطمه خزاعی همسر متوفی. 2� مهدیه شریفی نوقابی فرزند. 3� آزاده شریفی نوقابی فرزند. 4� یگانه 
شریفی نوقابی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 

کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/382رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای علی اصغر وزیری  عاقل دارای شناسنامه شماره   به شرح دادخواست به کالسه 971855 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی وزیری عامل به شناسنامه در تاریخ 96/9/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� علی اصغر وزیری عاقل فرزند.2� صدیقه وزیری عاقل فرزند. 3� فاطمه وزیری عاقل فرزند. 4� جواد 
وزیری عاقل فرزند. 5� مریم وزیری عاقل فرزند. 6� زهرا سروری مفرد همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/383رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای ابوالقاسم شربتی بیارجمندی دارای شناسنامه شماره . به شرح دادخواست به کالسه 971856 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا شربتی بیارجمندی به شناسنامه 32444  در تاریخ 97/6/24 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مریم نیازی همسر متوفی. 2� ابوالقاسم شربتی بیارجمندی فرزند. 3� نرگس 
شربتی بیارجمندی فرزند. 4� نجمه شربتی بیارجمندی فرزند. 5� زهره شربتی بیارجمندی فرزند. 6� رقیه شربتی بیارجمندی فرزند.7� معصومه 
شربتی بیارجمندی فرزند. 8� فاطمه شربتی بیارجمندی فرزند. 9� محمود شربتی بیارجمندی فرزند. 10� احمد شربتی بیارجمندی فرزند. 11� 
محمد شربتی بیارجمندی فرزند . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/384رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای زهرا صابری دارای شناسنامه شماره ...........  به شرح دادخواست به کالسه 971829 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان رضا قربانی به شناس�نامه 0920983413 در تاریخ 97/6/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� فاطمه افشاری پور همسر متوفی. 2� زهرا صابری مادر متوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/385رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای داود نصرتی خورش بری دارای شناسنامه شماره   به شرح دادخواست به کالسه 971837 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی محمد نصرتی خورش بری به شناس�نامه 238 در تاریخ 97/7/16 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� عباسعلی نصرتی خورش بری فرزند. 2� حسین نصرتی خورش بری فرزند. 
3� برات اله نصرتی خورش بری فرزند. 4� علی اکبر نصرتی خورش بری فرزند. 5� زهرا نصرتی خورش بری فرزند. 6� داود نصرتی خورش بری 
فرزند. 7� رضوان عبداللهی خوش بری � همسر متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/386رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای سمیه قهروی دارای شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971845 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان احمد قهروی به شناسنامه 3 در تاریخ 97/3/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1� سعید قهروی فرزند. 2� ناصر قهروی فرزند. 3� سمیرا قهروی فرزند. 4� سمانه قهروی فرزند. 5� سوسن قهروی فرزند. 
6� سمیه قهروی فرزند. 7� زهرا قهروی فرزند. 8� ام البنین علیزاده مادر متوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/387رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای علیرضا امیدواری دارای شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971848 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمد ناصر امیدواری به شناسنامه 47 در تاریخ 97/7/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� علیرضا امیدواری فرزند. 2� محمدرضا امیدواری فرزند. 3� سعیده امیدواری فرزند. 4� وجیهه امیدواری فرزند. 
5� حمیدرضا امیدواری فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 

تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/388رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه خانم سمانه صولتی دارای شناسنامه شماره   به شرح دادخواست به کالسه 971874 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صولتی به شناسنامه 2664 در تاریخ 95/11/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1� سمانه صولتی فرزند. 2� سمیرا صولتی فرزند. 3� حبیب صولتی همسر. 4� فاطمه صغری کمالی مادر متوفی. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/389رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه خانم زهره پور اکبرزاده سعدی دارای شناسنامه شماره   به شرح دادخواست به کالسه 971823 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه ضیاپش به شناسنامه 60079 در تاریخ 95/2/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� حسن پور اکبرزاده سعدی فرزند. 2-جعفر پور اکبرزاده سعدی فرزند. 3� جواد پور اکبرزاده سعدی 
فرزند. 4� زهره پور اکبرزاده سعدی فرزند.5� زهرا پور اکبرزاده سعدی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/390رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه خانم حمید رئیس المحدثین دارای شناسنامه شماره   به شرح دادخواست به کالسه 971863 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مبارکه مروج خراسانی به شناسنامه 61 در تاریخ 96/3/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مرضیه رئیس المحدثین فرزند. 2� احمد رئیس المحدثین فرزند. 3� محمود رئیس المحدثین 
فرزند. 4� راضیه رئیس المحدثین فرزند. 5� عالیه رئیس المحدثین فرزند. 6� حمید رئیس المحدثین فرزند. 7� مهدی رئیس المحدثین فرزند. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/391آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای جمال اکبرزاده که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9609977503800061 صادره از شعبه 164 در پرونده شماره 970258 محکوم به محکوم له آقای  الیاس پاکیزه و نیم عشر دولتی شده اید 
ظرف ده رو از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام  خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/392آگهی اجرائیه
 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه ابراهیم قاسمی فرزند محمد علی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 97099756003000771 مورخ 97/7/8 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 970295 در خصوص دعوی ثامن االئمه محکوم 
علیه متضامنا محکوم است به پرداخت 1� مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته . 2� مبلغ 3/047/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق 
الدرج روزنامه. 3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری. 4� خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ 96/5/31 
تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان. 5� پرداخت نیم عشر دولتی به عهده 
محکومین می باشد. منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8�118 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید 
درج می گرددو این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت 

اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/393آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده: زهرا کاشفی پوست شور فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک قوامین علیه شما 
به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977458400470 در پرونده کالسه 970094/54 صادره از این شورا  مبنی بر محکومیت 
ش�ما به 1- مبلغ 200000000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 4310000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرس�ی 3- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک مورخ 96/10/27 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 4- پرداخت 
حق االجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.  منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است. لذا مراتب فوق مواد 9- 118- 119 قانون 
اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم 

کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
دفتر شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/394آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده: سید جمال سجادی خادر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک رسالت علیه شما 
به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977458400435 به تاریخ 96/5/24 در پرونده کالسه 950835/54 به 1- مبلغ 90000000 
ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 2835000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 94/6/14 
الی اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام به صورت تضامنی  محکوم شده اید.  مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
دفتر شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/395آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده: حمیدرضا مهدویان کسرینه فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک انصار علیه 
ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977458400063 در پرونده کالس�ه 960780/54 صادره از این شورا  مبنی بر 
محکومیت شما به 1- مبلغ 185000000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 5035000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری به مبلغ 614000 ریال  4- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/11/15 تا اجرای حکم بر 
مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 4- پرداخت حق االجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم 
علیه می باشد.  منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است. لذا مراتب فوق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج 
می گردد این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس 

از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
دفتر شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/396آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهي های قبلي به آقاي جواد نوری و فاطمه داودی میرآبادی فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست بانک مهر 
اقتصاد به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977579801196 کالسه 16/970577 حکم پرداخت بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت اصل خواسته 20350000 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک تا روز اجرا حسب نرخ اعالم یبانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و هزینه دادرسی آن مطابق تعرفه در حق خواهن صادر گردیده مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي 

صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0
شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد )48 حقوقی سابق(
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رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقاي مجتبي حس�ن زاده داراي شماره شناس�نامه 494  به شرح دادخواست به کالسه 1010/1/97 
از این ش�عبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ازبرعلي حسن 
زاده بشناس�نامه ش�ماره  4 درتاریخ 1397/2/26  اقامتگاه دائمی خ�ود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- متقاضی با مش�خصات فوق الذکر مجتبي حس�ن زاده 
داراي شماره شناسنامه 494 متولد 1351 پسرمتوفی 2-مرتضي حسن زاده دارای شماره شناسنامه 
495 متولد 1353 پس�رمتوفی 3-حسنعلي حس�ن زاده دارای شماره شناسنامه 616  متولد 1356 
پس�رمتوفی 4- رحمت حس�ن زاده دارای شماره شناسنامه 617 متولد 1358 پسرمتوفي 5-قاسم 
حس�ن زاده دارای شماره شناسنامه 19 متولد 1364 پس�رمتوفی 6- ناصر حسن زاده دارای شماره 
شناس�نامه 0410144843 متولد 1369 پسرمتوفی 7-صفیه حسن زاده دارای شماره شناسنامه 18 
متولد 1361 دخترمتوفی 8-مرضیه حسن زاده دارای شماره شناسنامه 67  متولد 1367 دخترمتوفی 
9- مهناز حس�ن زاده دارای ش�ماره شناس�نامه 0410373915  متول�د 1372 دخترمتوفی 10-تازه 
حسن زاده دارای شماره شناسنامه 281 متولد 1332 همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختالف شهرستان قرچک تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                        1945   رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خانم رقیه اکبري قویدل داراي ش�ماره شناس�نامه 761 به ش�رح دادخواست به کالسه 1009/1/97 
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد باقرمال 
باقري قاضي جهان بشناس�نامه ش�ماره 11 درتاریخ 97/8/22  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر رقیه اکبري 
قویدل داراي شماره شناسنامه 761 متولد 1351 همسرمتوفی 2- مهدي مال باقري قاضیجهان دارای 
شماره شناس�نامه 0021461481 متولد 1377 پس�رمتوفی 3- پري ناز مال باقري قاضیجهان دارای 
ش�ماره شناسنامه 1361038810 متولد 1371 دخترمتوفی 4- کبري کارگر قاضیجهان دارای شماره 
شناس�نامه 33 متولد 1319 مادرمتوفي اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش�عبه یکم  شورای حل اختالف شهرس�تان قرچک تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
                         1946  رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خواهان فاطمه صغری صفار تلوری ف شفیع س: بندرگز روستای گزغربی جنب مسجد امام حسین)ع(منزل روح اله پارچی خوانده عموم 
ملت ایران خواس�ته آگهی انحصاروراثت رای ش�ورا خانم فاطمه صغرا صفار تلوری فرزند شفیع بش�رح درخواستی که به کالسه970448-

ای�ن ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت صدور گواه�ی انحصاروراثت نموده واعالم داش�ته  که روح ال�ه پارچی فرزند روح اله امین به ش�ماره 
شناس�نامه29صادره ازکردک�وی درتاریخ1397/6/20دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان بندرگزفوت نموده ورث�ه/ وراث حین الفوت وی 
عبارتن�د از1-فاطم�ه صغرا ف صف�ار تلوری ف ش�فیع کدمل�ی2249558930ت ت1332/6/8همس�رمرحوم2-اکرم پارچ�ی ف روح اله 
کدمل�ی2249755884ت ت4/5 /1355فرزند مرحوم3-اعظم پارچی ف روح اله کدمل�ی2249781729ت ت1359/11/1فرزند مرحوم4-

عظیمه پارچی ف روح اله کدملی2249819912ت ت1362/6/25فرزندمرحوم5-محمدمهدی پارچی ف روح اله کدملی 2249775346ت 
ت1358/1/12فرزند مرحوم6-محمدرضا پارچی ف روح اله کدملی2249964793ت ت6/15/ 1365فرزند مرحوم والغیر اینک ش�ورا پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
                               706- قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بندرگز-رضایی

آگهی مزایده مرحله دوم
  بموجب اجراییه ش�ماره 940516/ش�عبه اول حقوقی بندرگز محکوم علیه  فاطمه جهانش�اهی وایمان کردجزی محکوم اس�ت بپرداخت 
مبلغ306379/699ریال درحق بانک مهراقتصاد باوکالت خانم کریمی ودرقبال بدهی ش�خص ثالث سیف اهلل کردجزی فرزند یوسف پالک 
ثبتی ش�ماره1667فرعی ازیک اصلی واقع دربندرگز خیابان ش�هید اس�دی عرب خیابان انقالب26کوچه زینبیه بن بست دوم سمت چپ 
باکدپس�تی4871755678که براس�اس نظریه کارشناسی دارای سند مالکیت بش�ماره174126که درمتن سند6دانگ عرصه 1قطعه زمین 
بمساحت352/15مترمربع که بشماره 1677و دارای شماره ثبت ملک2392بنام سیف اهلل کردجزی میباشد وملک فوق با سازه بنایی با کرسی 
چینی ازس�نگ الش�ه ودیوار آجری که شامل2خواب وهال وپذیرایی وآشپزخانه وسرویس بهداشتی وحمام وآشپزخانه سرامیک وکابینت 
کاری بانصب شیرآالت وکلیه پنجره ها ودربهای بیرونی ازجنس آلومینیوم ودرب داخلی ازجنس چوب وسیستم گرمایشی بخاری وآبگرمکن 
گازی وسیستم سرمایشی اسپیلت وضلع جنوبی دارای تراس که نمای ضلع جنوبی سنگ کاری ونمای زیرسقف آن کمپارس وپیشانی باورق 
آلومینیومی وس�قف س�اختمان باخرپا وپوشش ایرانیت وس�اختمان دارای امتیاز آب وبرق وگاز ودرعرصه جنوبی بصورت باغچه بوده که با 
بررسی بعمل آمده باتوجه به مساحت وموقعیت مکانی ملک وکاربری جمعا بمبلغ2/627/540/000ریال ارزیابی شده است)توصیف اجمالی 
ملک براساس ماده138قانون اجرای احکام مدنی()زمان ومکان مزایده(1- مزایده روزیکشنبه مورخ 1397/10/16ساعت10الی 11مکان مزایده 
دفترش�عبه اول اجرای احکام مدنی شهرس�تان بندرگز )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود 
وبرنده مزایده کس�ی اس�ت که باالترین مبلغ رادر جلس�ه مزایده قبول نماید 2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی 
المجلس به حساب سپرده دادگستری تودیع  ومابقی آن را ظرف یک ماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب 2171294791002سپرده دادگستری 
نزد بانک ملی واریز وقبض آنرا تحویل دایره اجرا نماید درغیر اینصورت وفق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی س�پرده پس ازکس�رهزینه 
های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد 3-طالبین خرید می توانند پنج روزقبل ازاجرای مزایده  با هماهنگی این 
اجرا اموال توقیفی را بازدیدنمایند 4-بدهی بابت حق االش�تراک یاحق انشعاب ومصرف وبدهی مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش�ده یانش�ده به عهده محکوم علیه میباش�د5-تحویل ملک پس از تایید صحت مزایده ازناحیه 
دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بودو درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع شده 

عودت خواهد شد6-مزایده با حضورنماینده دادستان عمومی وانقالب بندرگز ونماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهدشد.
703-دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان بندرگز-آشکاران

آگهی مزایده مرحله اول 
  بموجب اجراییه شعبه اول حقوقی بندرگزمحکوم علیه شرکت پانته آفوم محکوم است بپرداخت مبلغ50/000/000ریال در پرونده کالسه970102 
ومبلغ 68/352/437ریال درپرونده کالس�ه970104درحق حسین لیاقی وهمچنین پرداخت مبلغ3/000/000ریال بابت هزینه اجرایی درحق 
دولت ودرقبال بدهی تعداد50عدد ورق پونولیت 3سانتی جهت دیوارکشی بنشانی شهرک صنعتی باغو شرکت پانته معرفی نموده است که 
توسط  کارشناس مورد ارزیابی قرارگرفته است که باجمیع جهات بمیزان42/500/000ریال ارزیابی شده است)توصیف اجمالی ملک براساس ماده 
138قانون اجرای احکام مدنی ( )زمان ومکان مزایده(1-مزایده روزیک شنبه مورخ1397/10/23ساعت 10الی 11    مکان مزایده دفترشعبه اول 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرگز )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود وبرنده 
مزایده کسی است که باالترین مبلغ رادر جلسه مزایده قبول نماید 2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به 
حساب سپرده دادگستری تودیع  ومابقی آن را ظرف یک ماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب 2171294791002سپرده دادگستری نزد بانک 
ملی واریز وقبض آنرا تحویل دایره اجرا نماید درغیر اینصورت وفق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به 
نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد 3-طالبین خرید می توانند پنج روزقبل ازاجرای مزایده  با هماهنگی این اجرا اموال توقیفی 
را بازدیدنمایند 4- بدهی بابت حق االشتراک یاحق انشعاب ومصرف وبدهی مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یانشده به عهده محکوم علیه میباشد5-تحویل ملک پس از تایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه 
خواهد بودو درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد6-مزایده 

با حضور نماینده دادستان عمومی وانقالب بندرگز ونماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهدشد.
702-دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان بندرگز-آشکاران

آگهی مزایده مرحله دوم
  بموجب اجراییه930502/ شعبه اول حقوقی بندرگزمحکوم علیه مهدی مقصودی فرزند نعمت وامین صفار فرزند مصطفی ومحمد البرزی فرزند 
رجبعلی متضامنا محکوم است بپرداخت مبلغ341/250/000ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی درحق بانک رفاه کارگران ومبلغ16/500/000ریال 
بابت هزینه اجرایی درحق دولت ودرقبال بدهی ایشان شخص ثالث رجبعلی البرزی فرزند ذبیح 1واحد دامداری واقع در روستای کارکنده را درقبال 
بدهی ایشان معرفی نموده است که توسط کارشناس مورد ارزیابی قرارگرفته است ملک موصوف واقع دربندرگز روستای کارکنده انتهای روستای 
کارکنده )ضلع جنوبی روستا(حدفاصل روستا به سمت جاده قدیم بمساحت1133مترمربع که شماال بطول حدود22/40مترمحدود به زمین رمضان 
البرزی وجنوبا به طول حدود37مترمحدود به زمین محمد تیموری وشرقا بطول30/3مترمحدود است به راه روستایی کارکنده به جاده قدیم وغربا 
بطول46متر محدود به زمین کشاورزی سمیع اهلل تیموری که درضلع جنوبی ساختمان کارگری بمساحت24مترمربع درابعاد4*6بادیوار آجری 
احداث شده که دارای درب وپنجره چوبی وسقف خرپا چوبی وایرانیت ودیوار محوطه دامداری سنگ چینی باسنگ الشه ومحوطه دامداری بتن 
ریزی نبوده وفاقد امکانات شامل بهاربند وآخور وفضای سرپوشیده با سازه های بنایی جهت نگهداری دام وانشعابات جمعا بمیزان283/000/000ریال 
ارزیابی گردید که پس ازتشریفات  قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش خواهدرسید وطالبین خرید می توانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد 
خود را ارائه وتسلیم نمایند)زمان ومکان مزایده(1- مزایده روزچهارشنبه مورخ1397/10/26ساعت 10الی 11 مکان مزایده دفترشعبه اول اجرای 
احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرگز )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود وبرنده مزایده کسی 
است که باالترین مبلغ رادر جلسه مزایده قبول نماید 2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به حساب سپرده 
دادگستری تودیع  ومابقی آن را ظرف یک ماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب 2171294791002سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز وقبض آنرا 
تحویل دایره اجرا نماید درغیر اینصورت وفق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی 
مزایده تجدید خواهد شد 3-طالبین خرید می توانند پنج روزقبل ازاجرای مزایده  با هماهنگی این اجرا اموال توقیفی را بازدیدنمایند 4-بدهی بابت 
حق االشتراک یاحق انشعاب ومصرف وبدهی مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یانشده به 
عهده محکوم علیه میباشد5-تحویل ملک پس از تایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بودو درصورت عدم تائید صحت 
مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد6-مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی وانقالب 

بندرگز ونماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهدشد.
704-دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان بندرگز-آشکاران

آگهی مزایده مرحله دوم
بموجب اجراییه970038/صادره ازشعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بندرگز محکوم علیه حمیدرضا شهابی فرزند 
صفرعلی بپرداخت 156/499/781ریال درحق محکوم له غالمرضا علیانی فرزند محمد حسین وبات نیم عشراجرائیه مبلغ7/824/989ریال 
درحق دولت محکوم گردیده لذا اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بندرگز درنظردارد اموال متعلق به محکوم علیه حمیدرضا 
شهابی عبارتند از امتیاز تاکسی تلفنی رفاه بشماره پروانه 146مورخه1394/01/29به آدرس بندرگز کوچه شهیدکردی مبلغ000 /180/000ریال 
توس�ط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرارگرفته است پس ازتشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش برساند طالبین 
خرید می توانند درجلس�ه مزایده شرکت وپیش�نهاد خود را ارائه نمایند )توصیف اجمالی مال براساس ماده 122قانون اجرای احکام مدنی 
(نوع ومش�خصات اموال توقیف شده عبارتند ازطبق لیست باال می باشد )زمان ومکان مزایده(1- مزایده روزدوشنبه مورخه1397/10/17-

ازس�اعت 11الی 12مکان مزایده اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختالف بندرگز )ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارشناس 
تعیین ش�ده ش�روع می ش�ود وبرنده مزایده کسی اس�ت که باالترین مبلغ رادر جلس�ه مزایده قبول نماید 2-برنده مزایده می بایست ده 
درصد مبلغ پیش�نهادی را فی المجلس به حس�اب سپرده دادگس�تری تودیع  ومابقی آن را ظرف یک ماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب 
2171294791002سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز وقبض آنرا تحویل دایره اجرا نماید درغیر اینصورت وفق ماده 129قانون اجرای احکام 
مدنی س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد 3-طالبین خرید می توانند پنج روزقبل 
ازاج�رای مزایده  با هماهنگی این اجرا اموال توقیفی را بازدیدنمایند4-تحویل اموال پس از تایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده 
اجرائیه خواهد بودو درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد 

5-مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی وانقالب بندرگز ونماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهدشد.
701-رییس وقاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بندرگز-رضایی

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
   بموجب پرونده اجرایی بکالسه95/158/اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان بندرترکمن محکوم علیه کارخانه شهید باهنر بنشانی 
بندرترکمن میدان مختومقلی محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ140/000/000ریال بابت اصل طلب وغیره درحق محکوم له احمد خلیل خلیلی 
وهمچنین مبلغ1/000/000ریال بابت نیم عش�ردولتی درحق دولت مدیون میباش�د که اموال بش�رح ذیل توقیف وطبق نظریه کارشناسی از 
طریق مزایده بفروش میرس�د)توصیف اجمالی اموال درراستای ماده138قانون ا.ا.م براساس نظریه کارشناس محترم(1-آهن آالت ضایعات 
باس�کول5000کیلوقیمت واحد24500ریال ارزش کل 122/500/000ریال2-آهن آالت ضایعات واحد تولید5500کیلو قیمت واحد24500ریال 
ارزش کل134/750/000ری�ال ارزش کل ام�وال ارزش کل بمبلغ257/250/000ریال تعیین گردیده ش�رایط وزمان وم�کان مزایده1-مزایده 
درروزس�ه شنبه مورخ97/10/25 ساعت10الی11دراجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد2-برنده مزایده کسی میباشد 
که باالترین قیمت پیش�نهادی را ارائه نماید3-مبلغ پایه براس�اس قیمت کارشناس�ی ش�ده ش�روع میشود4-طالبین ش�رکت در مزایده 
5روزقب�ل اززمان مزایده با هماهنگی ای�ن اجراء میتوانند ازاموال موصوف بازدید وباروئیت اموال درمزایده ش�رکت نمایند5-برنده مزایده 
میبایس�ت10درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا بحساب سپرده دادگس�تری واریز ومابقی آن را ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب 
سپرده دادگستری وفیش واریزی را به دایره اجرای تحویل نمایند در غیراینصورت وفق ماده129ق .ا.ا.م سپرده پس ازکسر هزینه های اجرائی 
بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد ش�د6-تائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم تائید 
صحت مزایده این اجراء مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد7-این مزایده به استناد ماده 118قانون 

اجرای احکام مدنی در1نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار درج میگردد 8-این مزایده باحضور نماینده محترم دادستان صورت میپذیرد.
680-قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف بندرترکمن-یوسفی

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالسه پرونده: 886/209/97 وقت رسیدگی: به روز یکشنبه تاریخ 97/10/30 ساعت 16/00 خواهان: محمد کریم جلیل پور خوانده: عیدی 
طریفی خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده 
ووقت رس�یدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودستوردادگاه و بتجویز ماده73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضرشوید در 
صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا" چنانچه بعدابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3412 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالسه پرونده: 604/22/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/11/10 ساعت 17/45 خواهان: خدیجه نورالهی خوانده: رجبعلی محمدعلی/
مجهول المکان خواس�ته: مطالبه الباقی ثمن معامله خواهان دادخواس�تی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه 22 ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستور دادگاه 
وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده 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 منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3416 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالسه پرونده: 603/22/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/11/10 ساعت 17/30 خواهان: خدیجه نورالهی خوانده: رجبعلی محمدعلی/

مجهول المکان خواسته: فک پالک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 ارجاع 
گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجویز ماده73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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 
حاضرشوید درصورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا" چنانچه بعدابالغی بوسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3415 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختالف اسالمشهر

اگهی مزایده نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه 970360 اجرایی محکوم علیهم : 1- انیس محمد زاده طبری فرزند رجبعلی و 2- مجتبی کمالی فرزند علی محکوم 
اند به پرداخت مبلغ 153/301/000 ریال درحق محکوم له غالمرضا جهانی و همچنین پرداخت مبلغ  000/ 500/ 7 ریال بابت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت که از اموال محکوم علیهم در اجرای  وصول محکوم به ، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی فاقد سند مالکیت 
مفروزی ) بصورت سند عادی( واقع در شهر آشخانه –خیابان بدر – 12 متری پشت آموزش و پرورش- پالک 3 با پروانه ساختمانی بشماره 
7802 – 1383/08/12 در دو طبقه که طبقه همکف متعلق به محکوم علیهم ) بصورت سه دانگ سه دانگ( به مساحت 108 متر مربع و کل 
عرصه به مساحت 126/60 متر مربع و طبقه فوقانی به شخص ثالث تعلق دارد دارای چهار  امتیاز ،آب و برق و گاز و تلفن ارزش ملک فوق از قرار 
هر متر مربع 11/000/000 ریال و مجموعا کل ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف به مساحت 108 متر مربع به مبلغ 1/188/000/000 
ریال ارزیابی گردیده و نظریه کارشناس�ی به طرفین ابالغ و درمهلت مقرر اعتراضی واصل نش�ده که در مورخه 1397/10/27 ازساعت 8 الی 
9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان آشخانه به فروش می رسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به 
باالترین قیمت به فروش می رسد لذا طالبین خرید می توانند جهت بازدیدوهماهنگی های الزم  5 روز قبل از مزایده درمحل دفتر اجرای 
احکام مدنی شورا واقع در دادگستری شهرستان مانه و سملقان حاضرشوند.ضمنا درصورت برنده شدن می بایست ده درصد قیمت ملک 

نقداً و الباقی درطی  یک ماه پرداخت  گردد. 13
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف آشخانه – اسماعیل حیدری 

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت خدیجه بخشایش فرزند محمد تقی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709985895100345  از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد تقی بخشایش فرزند موسی به ش ملی 0759797102  
طبق گواهی فوت شماره ثبت 6814 در مورخه 1395/12/17  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس�ت به:  1- موس�ی الرضا بخش�ایش فرزند محمد تقی  به ش  ملی 5249399665  فرزند متوفی  2- محمد بخشایشی فرزند محمد تقی  
ب�ه ش  مل�ی 5249866921  فرزند متوفی3- علی بخش�ایش فرزند محمد تقی  به ش  مل�ی 5248995345  فرزند متوفی4- رمضانعلی 
بخش�ایش فرزند محمد تقی  به ش  ملی 5249397174  فرزند متوفی5- خدیجه بخش�ایش فرزند محمد تقی  به ش  ملی 5249397182  
فرزند متوفی6- کبری بخشایش فرزند محمد تقی  به ش  ملی 5249397190  فرزند متوفی7- زهرا بخشایش فرزند محمد تقی  به ش  ملی 
5249689140  فرزند متوفی8- میالد بخشایش فرزند محمد تقی  به ش  ملی 5240028680  فرزند متوفی9- صغری بخشایش فرزند محمد 
تقی  به ش  ملی 5249400205  فرزند متوفی10- فاطمه بخشایش فرزند محمد تقی  به ش  ملی 5249398741  فرزند متوفی  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختالف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره 
رحیمی

متن آگهی
 خواهان رونوش�ت حصر وراثت جواد قدیمی فرزند محمد به ش ملی 5240011818 به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709985895100368  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد قدیمی فرزند حسین به 
ش ملی 5249376551  طبق گواهی فوت شماره ثبت 6673 در مورخه 1395/08/28  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- ملکان رحمانی فرزند علی اصغر  به ش  ملی 5249377173  همسر متوفی  2- گل جنت قدیمی فرزند 
محم�د به ش  مل�ی 5249381847  فرزند متوفی3- رقیه قدیمی فرزند محمد به ش  ملی 5249769195  فرزند متوفی4- ملیحه قدیمی 
فرزن�د محمد به ش  مل�ی 5249947077  فرزند متوفی5- احمد قدیمی فرزند محمد به ش  مل�ی 5249383173  فرزند متوفی6- جواد 
قدیمی فرزند محمد به ش  ملی 5240011818   فرزند متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد و 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختالف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره 
رحیمی

آگهی حصروراثت
خانم فاطمه حاجیوند کرمی فرزند قلی به شماره شناسنامه 2534 دزفول استناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 970214 تقدیم این دادگاه نموده و چنین اشعار 
می دارد که شادروان مرحوم میرعباس حاجیوند نامداری فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 
9002 دزفول در تاریخ 1395/06/29 در اقامتگاه دائمی خود دزفول درگذشته و ورثه وی هنگام فوت 
عبارتند از 1- خواهان باال همسر متوفی 2- محمد حسین حاجیوند نامداری به ش ش 116 پدر متوفی 
3- طال حاجیوند کرمی ش ش 4160740571 الیگودرز مادر متوفی 4- حسین حاجیوند نامداری به 
ش ش 1991898274 دزفول پس�ر متوفی 5- زهرا حاجیوند نامداری به ش ش 199147201 دزفول 
6- زین�ب حاجیوند نامداری ب�ه ش ش 1991170815 دزفول 7- کوث�ر حاجیوند نامداری به ش ش 
1991655551 دزفول دختران متوفی اینک با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از 

این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
133 قاضی شورای حل اختالف دزفول 

آگهی حصروراثت 
بانو ترکی طال شهرت حاجی وند بهرامی نام پدر جعفرقلی به شناسنامه 862 صادره از الیگودرز درخواستی به شماره کالسه 970228/13/97 
بخواس�ته صدور گواهی  حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم حاجی مراد ش�هرت نادری به شناس�نامه 1288 صادره از - در تاریخ 
1397/9/7 در دزفول اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از : 1- متقاضی باال مادر متوفی 2- نسرین کلیوند رضایی کد ملی 4170164148 
صادره از اندیمش�ک همس�ر متوفی 3- نگار نادری کد ملی 1991931859 صادره از دزفول 4- نگین نادری کد ملی 1992183961 صادره از 
دزفول 5- نیکا نادری کد ملی 1992183988 صادره از دزفول دختران متوفی  و ال غیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
134 رئیس شعبه 13 شورای حل اختالف دزفول – عبدالمحمود حکام زاده

آگهی حصروراثت 
آقای عبدالرضا قیاسی دارای شناسنامه شماره 545 به شرح دادخواست به کالسه 9701200762 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضیح داده که شادروان نصرت اله قیاسی به شناسنامه شماره 17600 در تاریخ 96/12/04 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی گواهی حصروراثت پسر متوفی 2- علیرضا قیاسی به ش ش 617 
پس�ر متوفی 3- حمید رضا قیاس�ی به ش ش 11 پسر متوفی 4- فاطمه قیاس�ی به ش ش 23473 دختر متوفی 5- فریبا قیاسی به ش ش 
21241 دختر متوفی 6- پروین دخت شهبازی به ش ش 114 همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
3769 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

مفقودی
بدینوسیله ا عالم می گردد که سند کمپانی و برگ سبز خودرو نیسان آبی روغنی مدل سال 1382 
به ش�ماره پالک 28 ایران 479ج96 بنام ابراهیم غیاثوند به ش�ماره موتور 226775  شماره شاسی 

D 21888مفقود گردیده است  مر اتب برای یک بار در روزنامه  کثیر االنتشار آگهی می گردد. 
 7000

مفقودی
کارت مشخصات  کامیونت ون نیسان 2400 مدل 1385  به رنگ آبی روغنی به شماره پالک 663ج 
52- ایران 45  و ش�ماره موتور 324628   و ش�ماره شاس�ی PL140DH013328 مفقود و از درجه  

اعتبار ساقط ا ست. 
10629

مفقودی
 برگ س�بز  وانت پیکان 1600 به رنگ س�فید شیری روغنی  مدل 1392  به شماره پالک 824ج12- 
ایران 75 و ش�ماره موتور 118P0000149  و ش�ماره شاسی NAAA36AA6DC606534  مفقود  و 

از  در جه ا عتبار ساقط است. 
10630

مفقودی
ب�رگ س�بز س�واری پ�ژو 405  ج�ی ال ایک�س  آی م�دل 1390 ب�ه رن�گ نق�ره ای متالی�ک 
ب�ه ش�ماره پ�الک 472ج77- ای�ران 65 و ش�ماره موت�ور 12490210699 و ش�ماره شاس�ی 

NAAM11CA2CE285394مفقود و از در جه اعتبار ساقط  است. 
 10632

مفقودی
شناسنامه مشخصات سایپا سواری تیپ 131SL  به رنگ نوک مدادی   متالیک مدل 1390 به شماره 
پالک 234ج72 ایران 65 و شماره موتور 3929957  و شماره شاسی 3412290867248S مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است. 
 10633

کارت هوشمند اتوبوس – بیابانی 
کارت هوش�مند  اتوب�وس بیابان�ی به ش�ماره انتظام�ی  19-  487ع43 مدل 1382  ش�ماره موتور 
3650328153B281    ش�ماره شاسی NAVAI3BIVVIX00066  بنام سعید پروائی  راد نام پدر 

محمدعلی شماره شناسنامه 2285 محل صدور هرسین مفقود و از درجه ا عتبار ساقط می با شد. 
اردبیل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای غالمرضا یعقوبی فرزند حیدر دادخواس�تی به طرفیت خواندگان 1-یارحس�ین نامدارپور 2- نامدار عسگری فرزند سلطان به 
خواس�ته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه 9709980850000495 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان آبدانان ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/10/15 ساعت 9 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبدانان- سلمان صحرائی

9- حصروراثت
خانم فاطمه طاهری ریحانی فرزند علی دارای شناسنامه 7 شرح دادخواست شماره 97/571/3 مورخ 1397/9/5 توضیح داده شادروان مریم 
مالزاده گروکی فرزند حسین بشناسنامه 2980901547  در تاریخ 1396/11/14 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- فاطمه طاهری ریحانی فرزند علی ش.ش 7 متولد 1344 مادر متوفیه. 2- پدرام نوفرستی فرزند حسن ش.ش 2982761254 متولد 1392 
فرزند پسر متوفیه. 3- پانیدا نوفرستی فرزند حسن ش.ش 2983214826 متولد 1396 فرزند دختر متوفیه . 4- حسن نوفرستی فرزند ابراهیم 
ش.ش 5997 متولد 1365 همسر متوفیه. نامبرده به غیر از ورثه فوق وراث دیگری ندارد.  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.
571 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان کرمان

10- اجرائیه
مشخصات محکوم له : نیلوفر رجبی زاده دارزینی، فرزند : جمشید، نشانی : استان کرمان – شهرستان کرمان- شهر کرمان- بزرگراه ایت اله 
خامنه ای کوچه 47 مشخصات محکوم علیه : 1- سیده شهین فرهادی، فرزند : سیدخلیل، نشانی : استان فارس- شهرستان شیراز- شیراز- 
بلوارتخت جمشید خیابان اقبال الهوری شمالی کوچه شماره 16 پالک 412 کدپستی 7157758954 ، 2- مریم دهقان ، فرزند : جمشید، نشانی 
: کرمان – بلوار جهاد کوچه شماره 73 سمت راست درب 9 کدپستی 7619878787 ، 3- فاطمه پورشیخعلی ، فرزند : حسین، نشانی : مجهول 
المکان محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709973467100727 محکوم علیه محکوم 
است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند سواری پراید به شماره انتظامی 99 س 983 ایران 45 و نیم عشردولت در حق دولت.
387 شورای حل اختالف شماره 12 شهرستان کرمان

11- حصروراثت
آقای ابوالقاسم پورقربانی زاده باداموئیه فرزند اکبر دارای شناسنامه 113 شرح دادخواست شماره 593/21/97 مورخ 1397/9/6 توضیح داده 
شادروان اکبر پورباقری زاده باداموئیه فرزند قاسم بشناسنامه 4 در تاریخ 1397/5/30 در شهر --- فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- ابوالقاسم پورباقری زاده باداموئیه فرزند اکبر ش.ش 113 متلود 1358 صادره از کرمان پسر متوفی. 2- ابوالفضل پور باقری زاده باداموئیه 
فرزند اکبر ش.ش 326 متولد 1360 صادره از کرمان پس�ر متوفی. 3- ابوالحس�ن پورباقری زاده باداموئیه فرزند اکبر ش.ش 135 متولد 1366 
صادره از کرمان پس�ر متوفی. 4- نرگس پورباقری زاده باداموئیه فرزند اکبر ش.ش 3 متولد 1355 صادره از کرمان دختر متوفی. 5- فاطمه 
پورباقری زاده باداموئیه فرزند اکبر ش.ش 3 متولد 1357 صادره از کرما دختر متوفی. 6- نجمه پورباقری زاده باداموئیه فرزند اکبر ش.ش 2169 
متولد 1364 صادره از کرمان دختر متوفی. 7- خاتون قربانی باداموئیه فرزند شکراله ش.ش 1 متولد 1338 صادره از کرمان 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.
593 شورای حل اختالف شماره 21 شهرستان کرمان

12- حصروراثت
خانم نیره مختاری خیرآبادی فرزند قاس�م دارای کدملی 2992967696  ش�رح دادخواست ش�ماره اندیکاتور 97/12/24 مورخ 1397/9/27 
توضیح داده شادروان احمد مختاری خیرآبادی فرزند قاسم و صغری به کدملی 2992963518 در تاریخ 1396/9/30 در شهر تهران فوت شده و 
وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- خانم نیره مختاری خیرآبادی فرزند قاسم دارای کدملی 2992967696 خواهر متوفی. حسب اظهار خواهان 
ماترک متوفی نامحدود اعالم شده است.  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.
1200 شورای حل اختالف شماره 12 شهرستان کرمان

13- حصروراثت
آقای غالمرضا محمدی جرجافکی دارای شماره شناسنامه 378 شرح دادخواست شماره 9709983468200643 مورخ 1397/09/27 توضیح 
داده شادروان امیرحسین جرجافکی فرزند غالمرضا بشناسنامه 2980998451 در تاریخ 1397/04/14 در شهر نورمازندران فوت شده و وراث 
حی�ن الفوت وی عبارتند از : 1- آقای غالمرضا محمدی جرجافکی فرزند نصرال�ه ش.ش 378 متولد 1352/05/10 پدر متوفی. 2- خانم زهرا 
ابراهیمی دارس�ینوئی فرزند خیراله ش.ش 356 متولد 1355/10/30 مادر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
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.
1778 م/الف شورای حل اختالف شماره 22 شهرستان کرمان

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
 شماره بایگانی شعبه 970605 به موجب پرونده کالسه اجرایی 970605 و حسب نیابت شماره 9510531410400141 واصله از شعبه اول اجرای 
احکام مدنی دادگستری شهرستان الهیجان محکوم علیه آقای محمد علی حریری فرزند احمد به پرداخت تعداد 35 قطعه سکه تمام بهار 
آزادی و تادیه مبلغ 405000 ریال هزینه دادرس�ی له خانم افس�انه عباسقلی پور همچنین مبلغ 1000000 ریال بابت نیم عشر دولتی  محکوم 
گردیده است .محکوم علیه در ازاء بدهی مذکور سهم االرث خود از یک باب مغازه به پالک ثبتی 1002 اصلی مورد ثبت شماره 1098 در صفحه 
371 به مالکیت آقای احمد حریری واقع در لنگرود- خیابان شهید بهشتی – کوچه سادات را به این اجرا معرفی  نموده است. که ملک تعرفه 
شده  توقیف ومشخصات آن به  شرح ذیل   می باشد: ملک تعرفه شده ششدانگ یک باب دکان به شماره 1002 واقع در بازار شهر لنگرود 
بخش 15 گیالن می باشد.حدود اربعه ملک از  شمال دیوار مشترک به طول 3/55 متر با دکان پالک 1008 از شرق دیوار مشترک به طول 6/15 
متر با دکان پالک 1001 از جنوب به طول  3/67 به ش�ارع  عام و از غرب به دیوار مش�ترک به طول 6 متر  با دکان 1003 محدود و متصل می 
باشد. مساحت حدودی مغازه 20 متر  مربع بوده و دارای د هانه به طول تقریبی 3/67 متر به کوچه سادات می باشد. مغازه دارای شیشه میرال 
و ویترین مغازه و کف از سنگ ودیوار و سقف با پوشش دیوار پوشش پالستیکی دارای بالکن به طور کامل در نیم طبقه است. راه دسترسی از 
انتهای مغازه )  ضلع شمالی ( با اره پله دارای پوشش سنگی بوده  و دارای درب ورود و خروج است. قدمت  مغازه حدود  65 سال با  امتیاز برق و 
ارتفاع آن حدود 7 متر می باشد که در حال  حاضردر اجاره بوده و طالفروشی می باشد. ارزش ملک حسب نظر کارشناس  منتخب دادگستری 
هجده میلیارد ریال بر آورد شده است که قدرالسهم محکوم  علیه از مغازه مذکور سه میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و پانصد هزار 
ریال اعالم می گردد. ملک مذکور از طریق مزایده در روز چهارشنبه  مورخ 1397/10/26 از ساعت  11 الی 12 صبح  در محل  شعبه اول اجرای  
احکام مدنی دادگستری  لنگرود  به فروش  می رسد. مزایده  از قیمت  کارشناسی شروع  وملک متعلق به شخصی است که بیشترین قیمت 
را  پیشنهاد نماید. ده درصد  قیمت  مزایده فی المجلس  از برنده  اخذ ونامبرده  مکلف است ظرف مدت  یکماه  نسبت به پرداخت  باقیمانده  
وجه اقدام نماید در غیر اینصورت  در موعد مقرر  فوق سپرده واریزی  پس از کسر  هزینه های  اجرایی  به نفع  دولت ضبط  و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان شرکت در مزایده  ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده  می توانند با هماهنگی  اجرای احکام  مدنی از  محل ملک بازدید  به 

عمل آورند این آگهی  برای یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشارمحلی جهت  اطالع عموم درج می گردد.
ح  5644   دادورز شعبه  اول اجرای احکام  مدنی دادگستری  شهرستان لنگرود- قاسمی   

آگهی مزایده 
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 900237 برابر محتویات پرونده اجرایی کالس�ه 2/900237 وبه موجب رای ش�ماره  8909971838200273 مورخ 
1389/04/28 صادره از  شعبه  دوم دادگاه  عمومی حقوقی  فومن  آقای عباس حق شنو وغیره محکوم  اند بپرداخت  مبلغ  819/689/405 
ریال  در حق محکوم له بانک قوامین با نمایندگی آقای  شاملی  ومبلغ  8/000/000 ریال  نیم عشر دولتی  درحق  صندوق دولت ، که با توجه به  
عدم پرداخت  منتهی به توقیف ششدانگ یکباب  دکان  بمساحت  25/90 متر مربع  واقع در همکف بشماره  639/3 و639/9 باقیمانده  متصل 
بهم واقع در باال محله فومن بخش 24 گیالن  از مالکیت  احدی  از محکوم علیهم  بنام عباس حق شنو گردیده است علیهذا این اجرا قصد دارد 
ملک ذیل  را بر اساس قیمت پایه  به شرح نظریه کارشناسی  مورخ 1397/6/1 طی مزایده حضوری بفروش برساند. ششدانگ یکباب دکان 
بمساحت 25/90 متر  مربع واقع در همکف بشماره  639/3 و639/9 باقیمانده متصل بهم واقع در باال محله فومن  بخش 24 گیالن با حدود  
اربعه شماال پی دیوار  مشترک  بطول  6/80 متر به قطعه 12 مجزی شده  ، شرقا دهنه  دکان و پی است بطول  3/70 متر مربع  به پیاده  روی 
خیابان ومقدار  زمینی  که  می بایستی  در مسیر و جزء عقب نشینی  قرار گیرد ، جنوبا دیوار مشترک بطول 7 متر به  پالک 10 مجزی شده ، 
غربا دیواریست بطول 3/80 متر به  حیاط مشاعی. مغازه  مورد تعرفه در طبقه همکف یک ساختمان  2 طبقه  واقع گردیده است ،  که حالیه 
قسمت اول آن مطابق صورتمجلس تفکیکی ابرازی بمساحت 25/90 متر بانضمام  بالکن تجاری بمساحت  حدود 13/50 متر مربع  می باشد و 
همچنین قسمت  دوم آن در حد غربی  که به قسمت اول الحاق گردیده است مشتمل  بر انباری وسرویس بهداشتی  می باشد، که حالیه مغازه  
مورد تعرفه بصورت تجمیعی ) قسمت  اول و قسمت دوم ) الحاق به قسمت  اول(( در طبقه همکف دارای مساحت  کل 51/41 متر مربع بانضمام  
بالکن تجاری  بمساحت کل  36/99  متر مربع  می باشد ، که هم اکنون  دو قسمت مغازه مورد تعرفه  بصورت تجمیعی بعنوان  فروشگاه مواد لبنی  
مورد بهره برداری  قرار د ارد ، که  مغازه  مورد تعرفه دارای ارتفاع  حدود 4/40 متر ، سقف آن  دارای سقف  کمپارس ، دیوار ها سرامیک کاری  ، 
کف مفروش به سرامیک ودسترسی  به بالکن از  داخل  مغازه توسط راه پله سنگ کاری  شده  میسور می باشد و در ضمن  یک چشمه  سرویس  
بهداشتی در انتهای  مغازه  مورد تعرفه  موصوف  صدراالشاره احداث گردیده است و همچنین  مغازه مورد تعرفه از امتیاز  وانشعابات  آب ، برق  وگاز  
برخوردار است. با عنایت  به مطالب معروضه و مستندات ابزاری  ومواد  مسطور  و با لحاظ کردن شرایط زمانی ، موقعیت مکانی ، کیفیت و  کمیت 
بنا ، قدمت بنا ، مساحت ملک ،  کاربری تجاری  و رعایت جمیع جهات  و سایر فاکتور های موثر برقضیه ، ارزش ششدانگ حق مالکیت و سرقفلی  
مورد تعرفه با جمیع توابع ولواحق و.متعلقات ومنضمات شرعیه و عرفیه  بانضمام  تاسیسات  منصوبه و امتیازات   مربوطه بمبلغ 3/612/200/000 
ریال بعنوان  قیمت  پایه کارشناسی ارزیابی  وتعیین می گردد. زمان برگزاری  مزایده 1397/10/11  روز سه شنبه  ساعت 10 الی 11  صبح در محل 
دفتر اجرای  احکام  مدنی دادگستری  فومن برقرار  می باشد. مزایده با حضور  نماینده دادستان  عمومی و انقالب  راس  ساعت مقرر از قیمت  پایه 
ارزیابی  شده شروع  و به باالترین  قیمت پیشنهادی  فروخته  خواهد  شد.متقاضیان  شرکت در  مزایده موظف  به واریز 10 درصد  قیمت   پایه  
کارشناسی  در روز  مزایده )  یک ساعت قبل از  وقت مزایده (  بحساب سپرده دادگستری و ارائه  فیش واریزی  جهت  شرکت در  جلسه مزایده  
خواهد  بود. برنده مزایده  متعاقبا" مازاد10  درصد مبلغ  پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری  واریز ونسبت  به ارائه  فبیش واریزی  در روز 
مزایده  اقدام نموده  ومابقی  حداکثر  ظرف مدت  یکماه  وصل میگردد. خریداران 5 روز  قبل از  مزایده  می توانند  ضمن هماهنگی  با دفتر اجرایی 

از ملک موصوف  بازدید  و سپس  در مزایده  شرکت نمایند  این آگهی  فقط  در یک نوبت  منتشر خواهد  شد.
ح  5645   شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری فومن

 آگهی مزایده 
 شماره بایگانی  شعبه 970205 برابر محتویات  پرونده اجرایی کالسه  م/970205 و به موجب رای شماره  9609971838201398 مورخ 96/12/26 
صادره از  شعبه دوم  دادگاه عمومی  حقوقی فومن  دعوی خانم  سیده سمیه  معجزی  مالوانی  به طرفیت  آقای محمد علی  محمدی  نوگورابی  
به خواسته  دستور فروش  ملک  مشاع  موضوع سه دانگ  یکباب  مغازه موضوع فروشنامه عادی 1393/3/11 واقع در فومن – نوگوراب – بعد از  
کارگاه  اسالمی – سمت راست ، علیهذا این اجرا قصد دارد ملک فوق  الذکر را بر اساس  قیمت پایه به شرح  نظریه  کارشناسی مورخ  96/5/1 طی 
مزایده  حضوری بفروش برساند. یکباب مغازه بمساحت  حدود 35 متر مربع به مشخصات اربعه شماال  بطول حدود  7/47 متر  سابقا متصل به 
باقیمانده  ملک خانم بانو احسان منفرد نوگورابی  شرقا  بطول  حدود 4/70 متر متصل به حریم  جاده فومن به گشت جنوبا بطول  حدود 7/47 متر  
متصل به  مغازه  مجاور و غربا بطول حدود 4/70 متر متصل به زمین بانو احسان منفرد نوگورابی  می باشد دیوار مغازه  از نوع  دیوار بلوک سیمانی  
و سقف از  نوع شیروانی  با پوشش  حلب و  کف از نوع  موزائیک و دیوار  از نوع  سیمانکاری  و سقف داخلی از نوع توفال چوبی  و گچکاری  و 
دارای درب کرکره فلزی وامتیازبرق  و فعالیت فعلی آن نقاشی اتومبیل ودر ید خوانده  می باشد. قیمت  کارشناسی  ششدانگ  ملک مورد تعرفه  
با توجه  به موقعیت ومختصات مکانی ، شکل هندسی  ومقدار مساحت ملک ، خدمات شهری  ) آب و برق و...( دسترسی  به مراکز خرید با در نظر 
گرفتن هرمتر مربع قیمت  پایه  کال ششدانگ 35 مترمربع با وضعیت موجود ) عین مال ( مبلغ  به  عدد  875/000/000 ریال و قدرالسهم خواهان 
موضوع دادنامه فوق الذکر سه دانگ یک باب  مغازه  بمبلغ  437/500/000 ریال تعیین می گردد. زمان برگزاری  مزایده 1397/10/12روز چهار 
شنبه  ساعت 10 الی 11  صبح در محل دفتر اجرای  احکام  مدنی دادگستری  فومن برقرار  می باشد. مزایده با حضور  نماینده دادستان  عمومی و 
انقالب  راس  ساعت مقرر از قیمت  پایه ارزیابی  شده شروع  و به باالترین  قیمت پیشنهادی  فروخته  خواهد  شد.متقاضیان  شرکت در  مزایده 
موظف  به واریز 10 درصد  قیمت   پایه  کارشناسی  در روز  مزایده )  2 ساعت قبل از  وقت مزایده ( بحساب سپرده دادگستری و ارائه  فیش واریزی  
جهت  شرکت در  جلسه مزایده  خواهد  بود. برنده مزایده  معاقبا" مازاد10 درصد مبلغ  پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری  واریز ونسبت  
به ارائه  فبیش واریزی  در روز مزایده  اقدام نموده  ومابقی  حداکثر  ظرف مدت  یکماه  وصل میگردد. خریداران 5 روز  قبل ازمزایده  می توانند  

ضمن هماهنگی  با دفتر اجرایی از ملک موصوف  بازدیدو سپس  در مزایده  شرکت نمایند  این آگهی  فقط  در یک نوبت  منتشر خواهد  شد.
ح  5646   شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری فومن

 آگهی مزایده
 شماره بایگانی شعبه 970268 نظر به  اینکه آقای  فخرالدین رفاهی به موجب اجرائیه شماره  97104252328-97/5/21 محکوم به  فروش یک 
دستگاه  خودرو نیسان  - کامیونت  ون -  مدل  سال 87 به شماره انتظامی  ایران 46-991 ع41 وتقسیم بهای حاصله در حق گلعلی سبقتی  شیراز 
به انضمام هزینه های دادرسی  و اجرات المثل به میزان 73/200/000 ریال وهزینه  کارشناسی وغیره گردیده که خودرو مزبور  واقع در دهستان  
اردجان  روستای فیض محله درحیاط  مسکونی ومحکوم  علیه مورد بازدید و ارزیابی  کارشناس  به شرح  ذیل گشته :  مشخصات اموال :  یک 
دستگاه  کامیونت ون -  سیستم  نیسان  به شماره  پالک ایران 46-991 ع41 به رنگ آبی روغنی مدل  1387 چهار سیلندر دو گانه سوز)  بنزین 
– سی ان  جی ( شماره موتور 470454 همراه  بار بند آهنی ، بر اثر  تصادف از قبل داشته ترمیم گشته  ، از قسمتهای  جلو  و عقب و پهلو ضربه 
داشته  و صافکاری  ونقاشی گردیده وبیمه شخص  ثالث در  تاریخ  1394/9/13 منقضی گردیده، و چهار حلقه الستیک نیز  صاف است  و با طری 
نیز خراب است و نیاز  به تعویض دارد،  وموتور تعمیر  گشته در سال  94 ، خالفی  نیزتا تاریخ  1394/6/19 پرداخت شده ، و خودرو در حال  خواب 
است و جهت راه اندازی نیاز به تعمیر کار است ، و عوارض ومالیات  و دارائی  نیز در این مدت  پرداخت  نشده ، خودرو محصول  شرکت  سایپا  است و 
ارزش  مبلغ  135/000/000  ریال بر آورد قیمت گشته ، و مزایده  و فروش نسبت به آن در تاریخ  1397/10/12 از ساعت  11 الی 11:30 برگزار  خواهد و 
هرکس متقاضی  می باشد   ضمن  ثبت  نام ثنا  درخواست  خود را به همراه  تصویر کارت  شناسایی  و شماره تماس حتی االمکان  در پاکت در بسته  
قرار داده  وتا قبل ازاتمام  وقت مزایده تحویل شعبه نماید ، واال  ترتیب اثر داده نخواهد  شد و  پس ازمشخص شده برنده  مزایده _ باالترین قیمت 

-  موظف  است ده  درصد قیمت پیشنهادی به حساب  سپرده  واریز ومابه التفاوت  ظرف یکماه  واریز  نماید واال  وجه واریزی  ضبط  خواهد شد.
ح  5647   دادورز اجرای  احکام مدنی  دادگاه رضوانشهر- مراد طلب

اجرائیه
 شماره بایگانی شعبه 960371 مشخصات  ابالغ شونده حقیقی : 1- نام : رحیم 2- نام خانوادگی : اسالمی مسرور 3- نام پدر : 4- کد پستی :  5- 
کد ملی : 6- نشانی : گیالن – صومعه سرا- بیمارستان امام خمینی  دبیر خانه  7- منطقه شهرداری : پیروآگهی  های منتشره در جراید بدینوسیله 
به محکوم  علیه آقای / خانم  رحیم اسالمی مسرور که مجهول المکان می باشد ابالغ  می گردد چون  وفق دادنامه  شماره 9609971834200785 
صادره از  شعبه دوم  دادگاه  حقوقی  صومعه سرا در پرونده  شماره  9609981834200282 محکوم به  پرداخت  تضامنی  مبلغ چهل میلیون  
ریال بابت اصل خواسته  ومبلغ 2/150/000 ریال بابت هزینه دادرسی  و مبلغ  1/440/000 ریال بابت حق الوکاله  وکیل  و پرداخت  خسارت تاخیر  
تادیه در تاریخ  واخواست  دادخواست ) 95/2/17( تا زمان  وصول محکوم به بر اساس  نرخ  شاخص  تورم اعالمی  توسط بانک مرکزی جمهوری  
اسالمی ایران در حق  محکوم له درحق  محکوم  له آقای / خانم  بانک توسعه  و تعاون سرپرستی  شعب استان گیالن و نیم عشر دولتی  شده 
اید  ظرف ده روز  از انتشار این آگهی  مهلت دارید نسبت به  اجرای مفاد اجرائیه  اقدام  نمایید درغیر اینصورت دایره اجرای  احکام طبق مقررات 

نسبت  به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام  خواهد نمود.
ح  5648   مدیر دفتر  شعبه  دوم دادگاه  عمومی ) حقوقی ( دادگستری صومعه سرا- ادریسی

اجرائیه
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 960255 مش�خصات  ابالغ ش�ونده حقیقی : 1- نام : مهین 2- نام خانوادگی :  حقیقت جو 3- نام پدر : 4- کد پستی :  
5- کد ملی : 6- نش�انی :  گیالن-  رش�ت  منظریه - کوچه  مازیار ک نس�ترن  - پالک  2856  7-منطقه شهرداری : پیروآگهی  های منتشره  
در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه  آقای / خانم  مهین حقیقت جو که مجهول المکان می باش�د ابالغ  می گردد  چون وفق دادنامه شماره 
9609971834200659 صادره از  شعبه  دوم دادگاه  حقوقی  صومعه سرا  در پرونده شماره  9609981834200201 محکوم به  به پرداخت  سیصدو  
نود میلیون  ریال بابت اصل خواسته  ومبلغ  14/100/000 ریال  بابت هزینه  دادرسی و پرداخت  مبلغ 10/560/000 بابت حق الوکاله وکیل  وپرداخت  
خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ  تقدیم دادخواست 96/3/29 ) اوراق  سفته  واخواست نگردیده ( تا زمان  اجرای حکم بر اساس  نرخ  شاخص  تورم  
که توسط  بانک مرکزی  جمهوری اسالمی  ایران اعالم  میگردد در حق  محکوم له در حق  محکوم له  آقای / خانم  بانک توسعه و  تعاون سرپرستی  
شعب استان  گیالن ونیم عشر دولتی  شده اید ظرف  ده روزاز انتشاراین آگهی  مهلت دارید نسبت به  اجرای مفاد اجرائیه  اقدام نمایید در غیر 

اینصورت دایره  اجرای  احکام طبق مقررات نسبت  به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام  خواهد نمود.
ح  5649   مدیر دفترشعبه  دوم دادگاه  عمومی ) حقوقی ( دادگستری صومعه سرا- ادریسی

  آگهی حصر وراثت
 خانم اکرم شیرتری  فومنی  دارای شناسنامه  شماره 1119 به شرح  دادخواست به کالسه  از این دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده  که شادروان سهیل بهمنیان  بشناسنامه  9-28769-001 تاریخ  1397/6/20 اقامتگاه  دائمی خود را بدورد زندگی گفته  ورثه 
حین الفوت  آن مرحوم منحصر است به : 1- اکرم شیر تری فومنی  بشناسنامه  1119 مادر متوفی  واینک با انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست 
مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف  یکماه  

به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی  صادرخواهد شد.
ح  5650   قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف  فومن- علی جمالی 

  آگهی حصر وراثت
  آقای حسن ارجمند  دارای شناسنامه  شماره 115 به شرح  دادخواست به کالسه  از این دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده  که شادروان  تراب ارجمند بشناسنامه  8 تاریخ  1397/8/5 اقامتگاه  دائمی خود را بدورد زندگی گفته  ورثه حین الفوت  آن مرحوم 
منحصر است به : 1- حسن ارجمند بشناسنامه 115 پسر متوفی  2-  فاطمه ارجمند بشناسنامه 29  دختر متوفی 3-  سمیرا ارجمند بشناسنامه 
134  دختر متوفی 4-  زهرا ارجمند بشناسنامه 114 دختر متوفی 5- افسر حسین قراری  فومنی  شماره شناسنامه3 همسر متوفی واینک با انجام  
تشریفات مقدماتی  درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  نشر 

نخستین آگهی ظرف  یکماه  به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی  صادرخواهد شد.
ح  5651   قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف  فومن- علی جمالی 

آگهی حصر وراثت
 شماره 970493 آقای  ویسعلی  پور بخشی  سیا بیل فرزند محمود متولد 1333 شماره شناسنامه  5709312576 صادره از رضوانشهر شرح 
دادخواست  شماره توضیح داده که شادروان  محمود پور بخش  سیابیل فرزند آقا یار متولد 1305/5/13 دارنده  شماره شناسنامه 130 در تاریخ  
1397/3/8 در اقامتگاه  دائمی خویش فوت  نموده و وراث حین الفوت  نامبرده عبارتند از : 1- متقاضی  با مشخصات   فوق الذکر  پسر متوفی 
1- بیژن پور بخش�ی  س�یا بیل شماره شناس�نامه  261 تاریخ تولد  1364 پسر متوفی  2-  محمد علی پور بخشی  سیا بیل شماره شناسنامه  
5709312584 تاریخ تولد  1334 پسر متوفی 3-  رمضان پور بخشی  سیا بیل شماره شناسنامه  5709315268 تاریخ تولد  1331 پسر متوفی 
4-  عزیزعلی پور بخشی  سیا بیل شماره شناسنامه  5709656909 تاریخ تولد  1325 پسر متوفی 5- نوظهور  پور بخشی  سیاه بیل  شماره 
شناسنامه 8 تاریخ تولد 1336 دختر متوفی لذا مراتب  یکنوبت  در یکی از  جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد  تا چنانچه  کسی اعتراضی  دارد 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف  یکماه  از نشر  آگهی به  شعبه  اول  شورای حل اختالف رضوانشهر  تقدیم دارد واال گواهی  

صادرخواهد شد وهر وصیت نامه ای  جز رسمی  سری  که بعد از  این موعد  ابراز شود از  درجه اعتبار ساقط است . 
ح  5652   رئیس  شورای حل اختالف  شعبه اول  رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی

آگهی حصر وراثت
 شماره 970486 آقای  حامد موالئی بیگ زاد محله فرزند  عزت متولد 1357/1/24 شماره شناسنامه  5709556556 صادره از رضوانشهر 
ش�رح دادخواس�ت  شماره توضیح داده که شادروان   فرخنده  س�ایه بان فرزند   رجبعلی متولد 1323/11/1 دارنده  شماره شناسنامه 7 در 
تاری�خ  1397/1/14 در اقامت�گاه  دائمی خویش فوت  نموده و وراث حین الفوت  نامبرده عبارتند از : 1- متقاضی  با مش�خصات   فوق الذکر  
پسر متوفی1- زهره موالیی بیگ زاد  محله  شماره  شناسنامه  5709557676 تاریخ تولد 1358 فرزند  2- زیبا موالئی شماره  شناسنامه  
5709546984 تاریخ تولد 1347 فرزند 3-  زینب موالئی شماره  شناسنامه  5709550574 تاریخ تولد 1351 فرزند 4-  زمرد موالئی شماره  
شناس�نامه  5709563781 تاریخ تولد 1361 فرزند 5-  زیور موالئی ش�ماره  شناس�نامه  5709552356 تاریخ تولد 1353 فرزند6-  عزت 
موالئی شماره  شناسنامه  335 تاریخ تولد 131 همسر لذا مراتب  یکنوبت  در یکی از  جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد  تا چنانچه  کسی 
اعتراضی  دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف  یکماه  از نشر  آگهی به  شعبه  یکم  خانواده  رضوانشهر  تقدیم دارد واال 

گواهی  صادرخواهد شد وهر وصیت نامه ای  جز رسمی  سری  که بعد از  این موعد  ابراز شود از  درجه اعتبار ساقط است . 
ح  5653   رئیس  شورای حل اختالف  1  خانواده رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی

آگهی مزایده
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 970688 له خانم زهرا غنچه گاوگدهی و علیه 
اقای حسینگل باغچه گاوکدهی و خانمها بانو – گل بانو –معصومه و اشرف همگی به شهرت باغچه گاوکدهی به خواسته فروش و تقسیم ماترک 
مرحوم محمد باغچه گاو کدهی جلسه مزایده ای به منظور فروش خانه کلنگی و محوطه به مساحت 300 مترمربع و یکباب انباری داخل ان با 
امتیاز متعلقه و یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 4100 مترمربع واقع در کسما اسالم اباد جمعا به ارزش 570/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
و هم اکنون در تصرف ورثه ان مرحوم می باشد برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده در محل از ان پالک دیدن کرده و 
جهت شرکت  در خرید در تاریخ 1397/10/26 از ساعت 9 تا 10 صبح در دفتر این اجرا ی احکام واقع در دادگستری شهرستان صومعه سرا 
حاضر شوند فروش از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد  کننده باالترین  قیمت بوده و 10 درصد مبلغ تصویبی را 

فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و هزینه های مربوطه را متقبل شود
ح   5654   مدیر اجرای احکام  حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا- رافع مقدم 

آگهی مزایده
کالس�ه اجرایی 970970917 ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه س�را موضوع محکومیت اقای حسین جهانگرد بپرداخت مبلغ 
475174004 ریال در حق خانم شکوفه قاسمی نجات و پرداخت مبلغ 23758700 ریال بابت حق االجرا در حق دولت در قبال محکوم به یک 
دستگاه خودرو ام وی ام ایکس 33 بشماره انتظامی 89 ب 1542 ایران 56 متعلق به محکوم علیه توقیف سیستمی و فیزیکی گردیده است و 
محل استقرار خودرو پارکینگ اریا صومعه سرا می باشد پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری اینک از طریق مزایده بفروش می 
رسد مشخصات ماشین شماره وسیله نقلیه 254 ب 89 ایران -56 نوع و سیستم و مدل سواری ام وی ام xx33 مدل برنگ قرمز شماره موتور 
fa006132 شماره شاسی zz01006296 وضعیت شماره گذاری دارد وضعیت خودرو سالم در حد مدل سپر عقب شکستگی دارد خراش رنگ 
گلگیر عقب چپ دارد قیمت پایه کارشناسی )عددی( 720/000/000 ریال معادل 72/000/000 تومان می باشد حروفی هفتصد و بیست میلیون 
ریال معادل هفتاد و دو میلیون تومان می باشد اینک از طریق مزایده با حضور نماینده محترم دادستان در تاریخ 97/10/23 روز یکشنبه از 
ساعت 9 الی 10 در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا بفروش میرسد طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده مال را از نزدیک 
مشاهده سپس در مراسم مزایده شرکت نمایند  هر کس از قیمت پایه باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمناً خریدار باید 
فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری 2171294508003 سیبای بانک ملی واریز و فیش را به دفتر شعبه 
تحویل نماید برنده مزایده مابقی مبلغ را باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نمایید در غیر اینصورت مبلغ 

واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد وکلیه هزینه های اجرایی به عهده خریدار میباشد.
ح  5655    مدیر شعبه اجرای احکام  مدنی   دادگستری صومعه سرا-رافع

آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاوره بازرگانی آریا نهاد 
سرو ایده با مسئولیت محدود به شماره ثبت 428180 و شناسه 

ملی 10320798934 
به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صادق اکبری به شمار ملی 1841728896 
با پرداخت 50000000 ریال به صندوق ش�رکت در ردیف شرکاء شرکت 
قرارگرف�ت. جالل الدین س�جادی به ش�مار مل�ی 1841874388 با 
پرداخت 750000000 ریال به صندوق ش�رکت در ردیف شرکاء شرکت 
قرارگرفت . در نتیجه سرمایه شرکت از 5000000000 ریال به 5800000000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. - لیست 
شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: فرزاد ارزانی پور 
به ش�ماره ملی 5559138924 دارای 4950000000 ریال سهم الشرکه. 
ساالر کاله کج به شماره ملی 1910450960 دارای 50000000 ریال سهم 
الشرکه. صادق اکبری به ش�ماره ملی 1841728896 دارای 50000000 
ریال سهم الشرکه. جالل الدین سجادی به شماره ملی 1841874388 

دارای 750000000 ریال سهم الشرکه. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )321495(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کوچه باغ رضوان شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 419083 و شناسه ملی 

10320704400
 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/27 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : آرش عرابی 0068181612 
به سمت رئیس هیئت مدیره - بهاره هدایتی 0384909396 به سمت 
عضو هیئت مدیره - میالد درخشان پی 0079724248 به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره - راحله کمالی 0014719363 به سمت عضو 
هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب 
گردیدند کلیه ی اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیر عامل و ریس هیئت 

مدیره هر یک به تنهای همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )321496(
آگهی تغییرات شرکت هما آذین پاک سهامی خاص به شماره 

ثبت 303119 و شناسه ملی 10103408307
 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : سرمایه شرکت از مبلغ 58600000 ریال به 
مبلغ 5860000000 ریال منقسم به 586000 سهم 10000 ریالی بی نام از 
طریق مطالبات حال ش�ده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق 

الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )321497(

آگهی تغییرات شرکت پویش تهویه نیک ساران با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 427097 و شناسه ملی 10320802379

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : نش�انی ش�رکت به آدرس استان تهران ، 
شهرس�تان تهران ، بخش مرکزی ، ش�هر تهران، تهرانپارس ، خیابان 
شهید عبداله شفیعی مکرم )135( ، خیابان شهیدان مهدوی زفرقندی 
)196ش�رقی( ، پ�الک 215 ، طبقه چهارم ، واحد غربی به کد پس�تی 
1656798849 تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
ش�د. احسان ش�یخی با پرداخت 499500000 ریال به صندوق شرکت 
س�هم الش�رکه خود را از 500000 ریال به 500000000 ریال افزایش داد . 
مرضیه حیدری با پرداخت 499500000 ریال به صندوق ش�رکت سهم 
الشرکه خود را از 500000 ریال به 500000000 ریال افزایش داد . سرمایه 
ش�رکت از 1000000 ریال ب�ه 1000000000 ریال افزایش یافت و در نتیجه 
ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید. لیست شرکا پس از افزایش 
س�رمایه و میزان س�هم الش�رکه هر یک به قرار زیر اس�ت: -احسان 
ش�یخی با ش�ماره ملی 0080084516 دارای 500000000 ریال -مرضیه 

حیدری با شماره ملی 0078367719 دارای 500000000 ریال. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )321498(

آگهی تغییرات شرکت نصر راه معین با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 217313 و شناسه ملی 10102586598 -

 پی�رو آگه�ی مکانی�زه ب�ه ش�ماره 139630400901065273 مورخ 
96/6/21 نام رئیس هیات مدیره آقای مس�عود خوران به ش�ماره ملی 

4559875952 صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )321499(

آگهی تغییرات شرکت تحلیل گران اطالعات نگاره شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 303762 و شناسه ملی 

10103398086
 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -آقای همایون تاج بخش به ش�ماره ملی 
0039185524 با پرداخت10000000000 ریال، مبلغ س�هم الشرکه خود 
را به 45000000000 ریال افزایش داد. -آقای محمد حس�ن سلیمانی به 
ش�ماره ملی 1262188695با پرداخت10000000000 ریال، مبلغ س�هم 
الش�رکه خود را ب�ه 45000000000 ریال افزایش داددر نتیجه س�رمایه 
ش�رکت از 70000000000ریال به مبلغ 90000000000ریال افزایش یافت و 
ماده پنج اساسنامه به نحو مذکور اصالح می گردد.اسامی شرکاء بشرح 

فوق می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )321500(
آگهی تغییرات شرکت فراز آسمان شبکه با مسئولیت محدود به 

شماره ثبت 237989 و شناسه ملی 10102788573
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1397/09/07 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : آقای حامد مظفری فراز 
به ک�د ملی 0076212432 با پرداخت مبل�غ 1270000000 ریال به 
صندوق شرکت س�هم الش�رکه خود را به مبلغ 1410000000 ریال 
افزایش داد. آقای امیر حس�ین خادمی به کد ملی 0064356930 
با پرداخت مبلغ 1270000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه 
خود را به مبلغ 1410000000 ریال افزایش داد. آقای محمد مظفری 
ف�راز به کد ملی 0047903023 با پرداخ�ت مبلغ 160000000 ریال 
به صندوق شرکت س�هم الشرکه خود را به مبلغ 180000000 ریال 
افزایش داد. س�رمایه ش�رکت از 300000000 ریال به 3000000000 
ری�ال افزایش یاف�ت و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید. 
اس�امی و میزان سهم الش�رکه هر یک از ش�رکاء پس از افزایش 
: آقای امیر حس�ین خادمی به ش�ماره ملی 0064356930 دارای 
1410000000 ریال س�هم الشرکه آقای حامد مظفری فراز به شماره 
ملی 0076212432 دارای 1410000000 ریال س�هم الش�رکه آقای 
محمد مظفری فراز به شماره ملی 0047903023 دارای 180000000 

ریال س�هم الش�رکه
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )321501(
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511/397آگهي ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيرو آگهي های منتشره قبلي به آقاي هادی پور فرزانه فرزند علی فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در مورد دادخواست آستان 
قدس رضوی بطرفيت ش�ما به خواسته مطالبه وجه سفته و غيره به موجب حكم ش�ماره 9709977576901114-96/1/29 در پرونده کالسه 
19/970672 حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 240000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 268000 ريال بابت هزينه دادرسی و مبلغ 
6960000 ريال بابت حق الوکاله وکيل بانضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ مطالبه )97/06/21( لغايت يوم الوصول که براساس شاخص تورم 
بانک مرکزی توسط مدير محترم اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مي گردد 

راي صادره غيابي و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در اين دادگاه است 0
شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد

511/398آگهي ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيرو آگهي های قبلي به آقاي اصغر نظافت قره قويونلو فرزند رمضان و کبری قنبری قره قويونلو فرزند رستم فعال مجهول المكان 
ابالغ مي شود در مورد دادخواست آقای سعيد شايسته  عليه شما بخواسته اثبات شراکت و تنظيم سند رسمی ملک به موجب حكم شماره 
9609977577201099در پرونده کالسه 22/960180  حكم به اثبات شراکت خواهان در يک واحد آپارتمان واقع در بلوار سرافرازان – دالوران 
43 – مجتمع مسكونی پايداری – بلوک 11 – واحد 3 به ميزان نصف و پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله 

درروزنامه درج مي گردد راي صادره غيابي و ازتاريخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي در اين دادگاه است 0
شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد

511/399آگهي ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيرو آگهي هاي قبلي به آقاي 1- قاسم قدردان جوان فرزند محمد 2- حسن ابراهيميان آهنگر فرزند جواد فعال مجهول المكان 
ابالغ مي شود در مورد دادخواست محمدرضا شهری و حسين محمدپور و حسين قربانی   عليه شما بخواسته اعتراض ثالث اجرايی  بموجب 
حكم  شماره 9709977576000741 در پرونده کالسه 10/970180 حكم  به رفع توقيف از ملک در پالک ثبتی 1591 فرعی از 80 اصلی بخش 
9 مش�هد صادر ش�ده اس�ت مراتب بدينوس�يله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غيابي و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل 

واخواهي در اين دادگاه است 
شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد

511/400آگهی ابالغ اجرائيه
خانم عفت بهرام آبادی فرزند علی اصغر پيرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آستان قدس رضوی بطرفيت شما بدينوسيله ابالغ می شود که 
پرونده کالسه 10/950498  منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما مبنی بر خلع يد از زمين از مقدار 52/57 متر مربع از پالک 230 اصلی بخش 5 
مشهد اراضی موقوفه آستان قدس رضوی با مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی در قبال دريافت حقوق زارعانه به مبلغ 250000000 ريال که 
کارشناس در نظريه اش اعالم نموده و مبلغ 4020036 ريال خسارت دادرسی در حق صندوق دولت و پرداخت نيم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت محكوم گرديده است. لذا مراتب فوق مواد 9- 118- 119 قانونی اجرای احكام مدنی يک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد اين اجرائيه 
ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از اين برای عمليات اجرائی ابالغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد مگر اينكه محل 

اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعالم نمائيد. 
شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد

511/401آگهی اجرائيه
 پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه  علی محمد مودبی فرزند عليرضا که مجهول المكان ميباشد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9609975600301144 مورخ 96/12/22 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 960586 در خصوص دعوی بانک سينا محكوم 
عليه متضامنا محكوم است به پرداخت 1� مبلغ 90/000/000 ريال بابت اصل خواسته . 2� مبلغ 2/390/000 ريال بابت هزينه های دادرسی و حق 
الدرج روزنامه. 3� حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری. 4� خسارت تاخير تاديه از زمان سر رسيد چک مورخ 96/3/20 
تا اجرای حكم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دايره اجرای حكم در حق خواهان. 5� پرداخت نيم عشر دولتی به عهده 
محكومين می باشد. منجر به صدور اخطار اجرايی گرديده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8�118 قانون اجرای احكام مدنی يک نوبت در جرايد 
درج می گردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت 

اجرا پس از اين برای عمليات اجرای ابالغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/402آگهی اجرائيه
 پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه سيد محمد حسن مقدسی موسوی زاده فرزند سيد محمد حسين که مجهول 
المكان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9409975600300594 مورخ 94/11/18 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 940204 
در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد محكوم عليه متضامنا محكوم است به پرداخت 1� مبلغ 35/000/000 ريال بابت اصل خواسته . 2� مبلغ 
605/000 ريال بابت هزينه های دادرسی و حق الدرج روزنامه. 3� حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری. 4� پرداخت 
نيم عشر دولتی به عهده محكومين می باشد.  منجر به صدور اخطار اجرايی گرديده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8�118 قانون اجرای احكام 
مدنی يک نوبت در جرايد درج می گردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی 

محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از اين برای عمليات اجرای ابالغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/403آگهی اجرائيه
 پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه  محمدکدخدائی  گوارشكی فرزند غالمحسن که مجهول المكان می باشد ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره 9509975600301026 مورخ 95/11/5 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 950734 در خصوص دعوی ثامن 
االئمه محكوم عليه متضامنا محكوم است به پرداخت 1� مبلغ 90/000/000 ريال بابت اصل خواسته . 2� مبلغ 2/885/000 ريال بابت هزينه های 
دادرسی و حق الدرج روزنامه. 3� حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری. 4� خسارت تاخير تاديه از زمان سر رسيد چک 
مورخ 94/12/26 تا اجرای حكم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دايره اجرای حكم در حق خواهان. 5� پرداخت نيم عشر 
دولتی به عهده محكومين می باشد. منجر به صدور اخطار اجرايی گرديده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8�118 قانون اجرای احكام مدنی يک 
نوبت در جرايد درج ميگردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت 

خود به قسمت اجرا پس از اين برای عمليات اجرای ابالغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/404آگهی اجرائيه
 پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه   شكوفه سادات هاشمی متين فرزند سيد محمد و محمد برغمدی فرزند ابراهيم 
که مجهول المكان می باشد ابالغ ميگردد چون وفق دادنامه شماره 9509975600300533 مورخ 95/7/7 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 
950261 در خصوص دعوی ثامن االئمه محكوم عليه متضامنا محكوم است به پرداخت 1� مبلغ 96/621/543 ريال بابت اصل خواسته . 2� مبلغ 
1/930/000 ريال بابت هزينه های دادرسی و حق الدرج روزنامه. 3� حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری. 4� خسارت 
تاخير تاديه  از باقيمانده تسهيالت اعطايی به مبلغ 96/621/543 ريال از تاريخ 95/3/24 تقديم دادخواست تا يوم الوصول بر مبنای نرخ تورم 
بانک مرکزی با احتساب در دايره اجرای احكام در حق خواهان صادر . 5� پرداخت نيم عشر دلتی به عهده محكومين می باشد. منجر به صدور 
اخطار اجرايی گرديده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8�118 قانون اجرای احكام مدنی يک نوبت در جرايد درج ميگردد و اين اخطار اجرای 
ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از اين برای عمليات 

اجرای ابالغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/405آگهی اجرائيه
 پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه امير دشتبان زاده کاری فرزند  شمس اهلل که مجهول المكان می باشد ابالغ می 
گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9509985600300046 مورخ 96/1/24 صادره از س�وی شعبه 229 در پرونده 950971 در خصوص دعوی ثامن 
االئمه محكوم عليه متضامنا محكوم است به پرداخت 1� مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته . 2� مبلغ 5/630/000 ريال بابت هزينه های 
دادرسی و حق الدرج روزنامه. 3� حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری. 4� خسارت تاخير تاديه از زمان سر رسيد چک 
مورخ 95/1/26 تا اجرای حكم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دايره اجرای حكم در حق خواهان. 5� پرداخت نيم عشر 
دولتی به عهده محكومين می باشد. منجر به صدور اخطار اجرايی گرديده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8�118 قانون اجرای احكام مدنی يک 
نوبت در جرايد درج ميگردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت 

خود به قسمت اجرا پس از اين برای عمليات اجرای ابالغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/406آگهی اجرائيه
 پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه  بی بی سميه حسينی فرزند سيد ناصر و حميد فرشباف اعظمی فرزند صالح که 
مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9609975600300030 مورخ 96/1/23 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 
950969 در خصوص دعوی ثامن االئمه محكوم عليه متضامنا محكوم است به پرداخت 1� مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته . 2� مبلغ 
5/650/000 ريال بابت هزينه های دادرسی و حق الدرج روزنامه. 3� حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری. 4� خسارت 
تاخير تاديه از زمان سر رسيد چک مورخ 94/11/29 تا اجرای حكم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دايره اجرای حكم 
در حق خواهان. 5� پرداخت نيم عشر دولتی به عهده محكومين می باشد. منجر به صدور اخطار اجرايی گرديده است لذا مراتب وفق مواد 
119 و 8�118 قانون اجرای احكام مدنی يک نوبت در جرايد درج ميگردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد 

شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از اين برای عمليات اجرای ابالغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/407آگهی اجرائيه
 پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه معصومه سلطانی دوغ آبادی فرزند تيمور که مجهول المكان می باشد ابالغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره 9509975600300455 مورخ 95/6/28 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 950245 در خصوص دعوی ثامن 
االئمه محكوم عليه متضامنا محكوم است به پرداخت 1� مبلغ 88/888/689 ريال بابت اصل خواسته . 2� مبلغ 1/825/000 ريال بابت هزينه 
های دادرس�ی و حق الدرج روزنامه. 3� حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگس�تری. 4� خسارت تاخير تاديه از باقيمانده 
تسهيالت اعطايی به مبلغ 389887723 ريال از تاريخ 95/3/18 تقديم دادخواست تا يوم الوصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب 
در دايره اجرای احكام در حق خواهان صادر. 5� پرداخت نيم عشر دولتی به عهده محكومين می باشد. منجر به صدور اخطار اجرايی گرديده 
اس�ت لذا مراتب وفق مواد 119 و 8�118 قانون اجرای احكام مدنی يک نوبت در جرايد درج ميگردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتش�ار 
به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از اين برای عمليات اجرای ابالغ يا اخطار 

ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/408آگهی اجرائيه
 پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه سيد مهدی هاشمی فرزند سيد آقا که مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9509985600301005 مورخ 95/11/5 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 950736 در خصوص دعوی ثامن االئمه 
محكوم عليه متضامنا محكوم اس�ت به پرداخت 1� مبلغ 88/000/000 ريال بابت اصل خواس�ته . 2� مبلغ 2/835/000 ريال بابت هزينه های 
دادرسی و حق الدرج روزنامه. 3� حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری. 4� خسارت تاخير تاديه از زمان سر رسيد چک 
مورخ 94/12/10 تا اجرای حكم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دايره اجرای حكم در حق خواهان. 5� پرداخت نيم عشر 
دولتی به عهده محكومين می باشد. منجر به صدور اخطار اجرايی گرديده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8�118 قانون اجرای احكام مدنی يک 
نوبت در جرايد درج ميگردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت 

خود به قسمت اجرا پس از اين برای عمليات اجرای ابالغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/409آگهی اجرائيه
 پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه  علی نژاد حقيقی فرزند حجی قدير که مجهول المكان می باشد ابالغ ميگردد  
چون وفق دادنامه شماره 9609975600300028 مورخ 96/1/23 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 950974 در خصوص دعوی ثامن االئمه 
محكوم عليه متضامنا محكوم اس�ت به پرداخت 1� مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواس�ته . 2� مبلغ 5/635/000 ريال بابت هزينه های 
دادرسی و حق الدرج روزنامه. 3� حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری. 4� خسارت تاخير تاديه از زمان سر رسيد چک 
مورخ 94/1/18 تا اجرای حكم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دايره اجرای حكم در حق خواهان. 5� پرداخت نيم عشر 
دولتی به عهده محكومين می باشد. منجر به صدور اخطار اجرايی گرديده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8�118 قانون اجرای احكام مدنی يک 
نوبت در جرايد درج ميگردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت 

خود به قسمت اجرا پس از اين برای عمليات اجرای ابالغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/410آگهی اجرائيه
 پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه ابوالقاسم کدخدای گوارشكی فرزند غالمحسن که مجهول المكان می باشد ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره 9509975600301006 مورخ 95/11/5 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 950735 در خصوص دعوی ثامن 
االئمه محكوم عليه متضامنا محكوم است به پرداخت 1� مبلغ 90/000/000 ريال بابت اصل خواسته . 2� مبلغ 2/885/000 ريال بابت هزينه های 
دادرسی و حق الدرج روزنامه. 3� حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری. 4� خسارت تاخير تاديه از زمان سر رسيد چک 
مورخ 94/1/23 تا اجرای حكم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دايره اجرای حكم در حق خواهان. 5� پرداخت نيم عشر 
دولتی به عهده محكومين می باشد. منجر به صدور اخطار اجرايی گرديده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8�118 قانون اجرای احكام مدنی يک 
نوبت در جرايد درج ميگردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت 

خود به قسمت اجرا پس از اين برای عمليات اجرای ابالغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/1آگهی ابالغ دادنامه
بدينوس�يله پيرو آگهی های قبلی به آقای/ خالق محمدی فعال مجهول المكان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواست خانم زهرا قربانزاده مقدم 
فرزند براتعلی بطرفيت ش�ما بخواسته طالق به موجب حكم ش�ماره 9709977586401032 در پرونده کالسه 970513/ 14 دادگاه خانواده به 
طالق همسرتان محكوم شده ايد. مراتب بدينوسيله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غيابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در اين دادگاه است.
مدير دفتر شعبه 14 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهيد مطهری شهرستان مشهد � ذاکری

511/2آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 7/970646 . وقت رسيدگی: 1397/11/15ساعت 10/30 صبح. خواهان:حاجيه گل نرگس فرزند محمد با وکالت عليرضا ريحانی. 
خوانده: 1� نرگس کمالی زاده فرزند اکبر. 2� مصطفی کمالی زاده فرزند اکبر. 3� آرمان کمالی زاده فرزند جالل. 4� مهدی کمالی زاده فرزند 
اکبر. 5� مرتضی کمالی زاده فرزند اکبر. 6� طيبه کمالی زاده فرزند حس�ن. 7� محمد کمالی زاده فرزند اکبر. خواس�ته: ثبت واقعه رجوع � 
ثبت واقعه ازدواج )ثبت واقعه زوجيت( خواهان: دادخواستی به خواسته فوق تسليم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه 7 
ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده گان به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 
73 ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف مدت يک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی و استماع 

اظهارات خواهان حضور به هم رساند.
مدير دفتر شعبه 7 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهيد مطهری شهرستان مشهد )40 خانواده 
سابق( � علی نژاد

511/3آگهی
آقای عزيزاله آزموده پيرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی خانم سيده سوسن موسوی فرزند سيد جواد به طرفيت شما بدينوسيله ابالغ می 
شود که پرونده کالسه 960109 منجر به صدور اجرائيه عليه شما مبنی بر فک رهن  از اتومبيل به شماره 291 س 71 ايران 36 با پرداخت مبلغ 
سی و پنج ميليون و نهصد و هفتاد هزار و شصت و نه ريال بابت وجه الرهن خودرو در وجه شرکت جيليران موتور شرکت ليزينگ مربوطه و نيز 
پرداخت مبلغ يک ميليون و هشتصد و سی و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسی و درج آگهی و نيز پرداخت حق الوکاله وکيل خواهان طبق 
تعرفه کانون وکال در حق خواهان محكوم و اعالم می نمايد خواهان می تواند در صورت استنكاف محكوم عليه وجه الرهن را از محل ثمن هنگام 
تنظيم سند خودرو که در نزد وی می باشد به مبلغ چهل ميليون ريال تهاتر نمايد و نيم عشر دولتی گرديده است لذا مراتب فوق مواد 19� 
118� 119 قانون اجرای احكام مدنی يک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. اين اجرائيه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد 

شد و پس از اين برای عمليات اجرائی يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد مگر اينكه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجراء اعالم نماييد. 
مسئول دفتر شعبه 184 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/4آگهی
بدينوسيله پيروآگهی های قبلی به آقای سيد  احمد موسوی فعال مجهول المكان ابالغ می شود در مورد دادخواست خانم فاطمه گلی عليه شما به 
خواسته مطالبه وجه چک به موجب رای شماره 9709977506400969 مورخه 1397/09/13 در پرونده  کالسه 970702 به: 1� مبلغ سی ميليون 
ريال بابت اصل خواسته 2� مبلغ يک ميليون و يكصد و هفده هزار ريال هزينه دادرسی الصاق تمبر و درج آگهی 3�  خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سر رسيد چک تا يوم االداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در 
روزنامه درج می گردد رای صادره غيابی و از تاريخ درج در روزنامه ظرف بيست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همين شعبه است./. ب
مسئول دفتر شعبه 184 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/5آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيرو آگهی های قبلی به خانمها فرزانه احمدی و مريم رفيعی فعال مجهول المكان ابالغ می گردد در مورد دادخواست بهادر رضائی 
مقدم با وکالت اميد راعی عليه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حكم ش�ماره 9709977514401207 مورخ 97/9/18 در پرونده کالسه 
314/970653 خواندگان محكومند به پرداخت تضامنی 180/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/675/000 ريال هزينه دادرسی و مبلغ 
450/000 ريال هزينه نشر و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک 94/5/31 تا يوم االداء در حق خواهان 

محكوم شده ايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در  همين شعبه ميباشد.
دفتر شعبه 314 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/6آگهی ابالغ اخطاريه تبادل لوايح
بدينوسيله پيرو آگهی های قبلی به آقای علی منظر نظيری فعال  مجهول المكان ابالغ می شود در مورد دادخواست سيد هادی حسينی عليه شما 
بخواسته جلب ثالث به موجب حكم شماره 9709977506901054 در پرونده کالسه 970529 رای به قرار عدم استماع دعوای جلب ثالث داده 
شده است با توجه اينكه آقای سيد هادی حسينی تجديد نظر از رای فوق را خواسته است به شما اعالم می شود ظرف مدت 10 روز با مراجعه به 

شعبه189 شورای حل اختالف مجتمع 4 نسبت به انجام تبادل لوايح اقدام نمائيد.
مسئول دفتر شعبه 189 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/7آگهی
بدينوسيله پيروآگهی های قبلی به آقای رضا بختياری کوه سرخی فعال مجهول المكان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای امير حسين 
گلستانی عليه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب رای شماره 9709977506901215 مورخه 1397/09/18 در پرونده کالسه 970632 به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/836/000 ريال بابت هزينه ابطال تمبر و دادخواست و ضمائم و مبلغ 450/000 ريال 
هزينه درج آگهی و مطالبه خسارت تاخير تاديه از تاريخ مطالبه قانونی وجه چک به  موجب تاريخ تقديم دادخواست 97/6/21 تا يوم االداء و 
حق الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق خواهان محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج می گردد رای صادره غيابی و از تاريخ درج در 

روزنامه ظرف بيست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همين شعبه است./.ب
مسئول دفتر شعبه 189 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/8آگهی
بدينوسيله پيروآگهی های قبلی به آقای احسان وظيفه فعال مجهول المكان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای سيد محمد موسوی عليه 
شما به خواسته مطالبه وجه  � تامين خواسته  به موجب رای شماره 9709977506901213 مورخه 1397/09/18 در پرونده کالسه 970554 به 
مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 1/604/500 ريال هزينه دادرسی  الصاق تمبر  و مبلغ 450/000 ريال هزينه درج آگهی در روزنامه 
3� خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت 97/3/19 تا يوم االداء که بر مبنای نررخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان پرداخت نمايد محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج می گردد رای صادره غيابی و از تاريخ درج در روزنامه ظرف بيست 

روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همين شعبه است./.ب
مسئول دفتر شعبه 189 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/9آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت  مريم بهادری  فرزند محمد علی به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به کالسه 9709987514201181 از  اين دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان محمد علی بهادری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن منحصر است به: 1� مهناز حليمی )همسر( 2� مريم 3� منصوره 4� حميد همگی بهادری )فرزندان(. اينک با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 

مدت يک ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � فائزه احمديان بورنگ

511/10آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت  فاطمه صفار طبسی فرزند حسن به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به کالسه 9709987514201237 از اين 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان  حسن صفار زاده طبس در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و 
ورثه حين الفوت آن منحصر است به:1� طاهره ناظمی )همسر( 2� مرضيه 3� فاطمه 4� جعفر همگی صفار طبس )فرزندان( . اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر 

آگهی ظرف مدت يک ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � فائزه احمديان بورنگ

511/11آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت محمدرضا حسين زاده فرزند غالمرضا به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به کالسه 9709987514201169 از اين 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان غالمرضا حسين زاده در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن منحصر است به:1� کبری اميدوار طهرانی )همسر( 2� حسين 3� محمدرضا 4� معصومه 5� عليرضا 6� محمد تقی همگی حسين 
زاده )فرزندان( . اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از 

متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يک ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � فائزه احمديان بورنگ

511/12آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت نيره صدری  حافظ فرزند عبدالحسين  به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به کالسه 9709987514201206 از اين 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان  حسين مجرائی مقدم  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن منحصر است به: 1� نيره صدر حافظ )همسر( 2� حميد 3� نجمه 4� نعيمه 5� فاطمه 6� احمدرضا همگی مجرائی مقدم )فرزندان( 
. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او 

می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يک ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � فائزه 
احمديان بورنگ

511/13آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت  سيد مهدی موسوی فرزند سيد حجت اله به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به کالسه 9709987514201201 از 
اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان سكينه يوسفلی  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن منحصر است به: 1� سيد مهدی موسوی 2� فاطمه نشاسته پزی 3� ربابه رضوی سطوتی )فرزندان(. اينک با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 

مدت يک ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � فائزه 
احمديان بورنگ

511/14آگهی 
پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه علی فيضی که مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977513800344 صادره از شعبه 308 در پرونده شماره 97099878513800237 محكوم به پرداخت 1� مبلغ 46/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته 2� مبلغ 1/823/000 ريال بابت هزينه دادرسی در حق محكوم له سيد محمود محمدی موسوی صادر و اعالم می نمايد و نيم عشر دولتی 
ظرف ده روز از انتشار اين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجرای احكام طبق مقررات اين صورت 

دايره اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
شعبه  308 شورای حل اختالف  مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد 

511/15آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی
خواهان محمد ش�كوری تبريز دادخواس�تی به طرفيت خوانده محمد ابراهيم ابراهيمی به خواسته مطالبه خسارت تقديم شورای حل اختالف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسيدگی به شعبه 192 شورای حل اختالف مجتمع 4 ارجاع و به  کالسه 970943 ثبت گرديده که وقت رسيدگی 
آن 1397/11/03 و ساعت 9 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � اعظم سميعی

511/16آگهی 
بدينوسيله پيرو آگهی های قبلی به آقای فرزانه جوان مقدم  فعال مجهول المكان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای رضا  کشميری عليه 
شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977507201160 در پرونده کالسه 970660 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
35/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 811/500 ريال بابت هزينه دادرسی و مبلغ 450/000 ريال هزينه درج آگهی و خسارت تاخير تاديه  از 
تاريخ سر رسيد  چک مورخ 97/5/31 لغايت يوم االداء که بر مبنای نرخ تورم محاسبه و در حق محكوم له محكوم می نمايد و پرداخت نيم  عشر 
دولتی در حق صندوق دولت محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج می گردد رای صادره غيابی  و از تاريخ درج در روزنامه ظرف 

بيست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همين شعبه است./. ب
مسئول دفتر شعبه 192 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/17آگهی
بدينوسيله متهم پرونده کالسه 970281/435 شعبه 435 دادياری دادسرای عمومی و انقالب مشهد اقای مجيد تيموری که به اتهام خيانت در 
امانت تحت تعقيب می باشد و حسب گزارشهای واصله فعال مجهول المكان و متواری می باشد  ابالغ می گردد که ظرف يک ماه از تاريخ نشر 
آگهی در شعبه 435 دادياری دادسرای عمومی و انقالب مشهد مقدس واقع حاضر گرديد و در صورت عدم حضور در وقت مقرر و يا عدم ارسال 
اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وکيل، اين دادياری در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غيابی اقدام و پرونده جهت اتخاذ تصميم قضايی 
به دادگاه صالح ارسال خواهد شد اين آگهی در اجرای ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری در يک نوبت و در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار 

ملی يا محلی درج می شود. رايگان
داديار شعبه 435 دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 4 شهرستان مشهد � جواد چوخنده

511/18آگهی
بدينوسيله متهم پرونده کالسه 961155/435 شعبه 435 دادياری دادسرای عمومی و انقالب مشهد ، ستار صفت گل فرزند جبار که به اتهام 
توهين و تهديد با سالح سرد  تحت تعقيب می باشد و حسب گزارشهای واصله فعال مجهول المكان و متواری ميباشد ابالغ می گردد که ظرف 
يک ماه از تاريخ نشر آگهی در شعبه 435 دادياری دادسرای عمومی و انقالب مشهد مقدس واقع حاضر گرديد و در صورت عدم حضور در وقت 
مقرر و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وکيل، اين دادياری در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غيابی اقدام و پرونده جهت 
اتخاذ تصميم قضايی به دادگاه صالح ارس�ال خواهد ش�د اين آگهی در اجرای ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری در يک نوبت و در يكی از 

روزنامه های کثيراالنتشار ملی يا محلی درج می شود. رايگان
داديار شعبه 435 دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 4 شهرستان مشهد � جواد چوخنده

511/19آگهی
شماره پرونده: 961419. در خصوص شكايت عليه متهم امير سليمانی و محمد فرحزاد دائر بر مشارکت در ايراد صدمه بدنی عمدی  با عنايت به 
لزوم حضوری وی در دادسرا و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب بدينوسيله به وی ابالغ تا ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ نشر اين آگهی در محل دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد به آدرس بلوار وکيل آباد 43 ابتدای خيابان صدف شعبه 633 

دادياری در وقت اداری حاضر واال تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد. رايگان
داديار شعبه 633 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد � حسين بيابانگردزاک

511/20آگهی
شماره پرونده: 961431. در خصوص شكايت عليه متهم حميد قاسمی دائر بر خيانت در امانت با عنايت به لزوم حضور وی در دادسرا و عدم 
دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب بدينوسيله به وی ابالغ تا ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر اين آگهی در 
محل دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد به آدرس بلوار وکيل آباد 43 ابتدای خيابان صدف شعبه 633 دادياری در وقت اداری حاضر 

واال تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد. رايگان
داديار شعبه 633 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد � حسين بيابانگردزاک

511/21آگهی
بدين وسيله متهم پرونده کالسه 970962/435 شعبه 435 دادياری دادسرای عمومی و انقالب مشهد ، تكتم وحيد افاق که به اتهام توهين و 
تهديد تحت تعقيب می باشد و حسب گزارشهای واصله فعال مجهول المكان و متواری ميباشد ابالغ می گردد که ظرف يک ماه از تاريخ نشر 
آگهی در شعبه 435 دادياری دادسرای عمومی و انقالب مشهد مقدس واقع حاضر گرديد و در صورت عدم حضور در وقت مقرر و يا عدم ارسال 
اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وکيل، اين دادياری در حقوق الناس و حق عمومی به صورت غيابی اقدام و پرونده جهت اتخاذ تصميم قضايی به 
دادگاه صالح ارسال خواهد شد اين آگهی در اجرای ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری در يک نوبت و در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار 

ملی يا محلی درج می شود. رايگان
شعبه 435 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 4 شهرستان مشهد 

511/22آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 232/970685 آقای سيد علی سيدی احمد آباد به موجب شكايت خانم ام البنين باروئی به اتهام توهين تحت تعقيب می باشد 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب در روزنامه  آگهی، نامبرده مكلف است ظرف 
يک ماه در شعبه 232 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 2 مشهد واقع در خيابان کوهسنگی حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد، در 

صورت عدم حضور تا موعد مقرر رسيدگی و اتخاذ تصميم قانونی خواهد شد. رايگان
داديار شعبه 232 دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 2 مشهد � يحيايی

511/23آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 232/971283 آقای عليرضا خانی فرزند رحمان به اتهام رانندگی بدون پروانه تحت تحت تعقيب می باشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب در روزنامه  آگهی، نامبرده مكلف است ظرف يک ماه در شعبه 
232 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 2 مشهد واقع در خيابان کوهسنگی حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد، در صورت عدم حضور 

تا موعد مقرر رسيدگی و اتخاذ تصميم قانونی خواهد شد. رايگان
داديار شعبه 232 دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 2 مشهد � يحيايی

511/24آگهی
در پرونده کالس�ه 408/970634 اين بازپرس�ی آقای 1� امين  حيدری و 2�  مجيد جانقربان به اتهام معاونت در بدست آوردن شناسنامه فرد 
ايرانی و کارت ملی وی و استفاده از آن برای ايرانی قلمداد کردن هويت خود متهم اصلی ) محمد اشرف بختياری( موضوع شكايت آقای محمود 
پور علی اکبر تحت تعقيب می باشد بواسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آئين دادرسی مدنی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کيفری مراتب در روزنامه  آگهی نامبرده مكلف است ظرف مدت سی روز  در شعبه 408 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

ناحيه 4 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد درصورت عدم حضور  در موعد مقرر رسيدگی و اتخاذ تصميم قانونی خواهد شد. رايگان
بازپرس شعبه 408 دادسرای  عمومی و انقالب ناحيه 4 مشهد � هادی گلدانی

511/25آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 2/960291 ک 1 آقايان طالب ارتا و سلمان صيامی به علت اتهام انتسابی مشارکت در آدم ربائی و اخذ سفته به عنف تحت 
تعقيب می باشد به واسطه مجهول المكان بودن و به تجويز تبصره يک ماده 394 قانون آئين دادرسی کيفری مصوب 1392 در امور کيفری مراتب 
دو نوبت به فاصله ده روز از طريق آگهی روزنامه به شما ابالغ می گردد تا راس ساعت 9 صبح روز 1397/11/28 در شعبه 2 دادگاه کيفری يک 
استان خراسان رضوی واقع در مشهد بلوار ساجدی ساختمان مرکز دادگستری خراسان رضوی حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسيدگی و تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد./. رايگان
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه کيفری يک استان خراسان رضوی � محمد غفاريان مسلمی

511/26آگهی
شماره پرونده: 970343. در خصوص شكايت عليه متهم سيد سبحان علوی سبزواری دائر بر خيانت در امانت و فروش مال غير با عنايت به لزوم 
حضور وی در دادسرا و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب بدينوسيله به وی ابالغ تا ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ نشر اين آگهی در محل دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد به آدرس بلوار وکيل آباد 43 ابتدای خيابان صدف شعبه 633 دادياری 

در وقت اداری حاضر واال تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد. رايگان
داديار شعبه 633 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد � حسين بيابانگردزاک

511/27آگهی 
شماره پرونده: 961498. در خصوص شكايت عليه متهم عباس خانی دائر بر ورود به عنف و ايراد صدمه بدنی عمدی و سرقت تعزيری با عنايت 
به لزوم حضور وی در دادسرا و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب بدينوسيله به وی ابالغ تا ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ نشر اين آگهی در محل دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد به آدرس بلوار وکيل آباد 43 ابتدای خيابان صدف شعبه 633 

دادياری در وقت اداری حاضر واال تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد. رايگان
داديار شعبه 633 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد � حسين بيابانگردزاک

511/28آگهی
شماره پرونده: 970482. در خصوص شكايت عليه متهم محمدرضا اکرمی دائر بر رانندگی بدون پروانه با عنايت به لزوم حضور وی در دادسرا و 
عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب بدينوسيله به وی ابالغ تا ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر اين آگهی 
در محل دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد به آدرس بلوار وکيل آباد 43 ابتدای خيابان صدف شعبه 633 دادياری در وقت اداری حاضر 

واال تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد. رايگان
داديار شعبه 633 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد � حسين بيابانگردزاک

511/29آگهی 
شماره پرونده: 971010. در خصوص شكايت عليه علی جهانی خيرآبادی دائر بر خيانت در امانت با عنايت به لزوم حضور وی در دادسرا و عدم 
دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب بدينوسيله به وی ابالغ تا ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر اين آگهی در 
محل دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد به آدرس بلوار وکيل آباد 43 ابتدای خيابان صدف شعبه 633 دادياری در وقت اداری حاضر 

واال تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد. رايگان
داديار شعبه 633 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد � حسين بيابانگردزاک

511/30آگهی 
شماره پرونده: 970618. در خصوص شكايت عليه ابوالفضل حجی پور دائر بر توهين، تهديد با چاقو و تخريب عمدی با عنايت به لزوم حضور وی 
در دادسرا و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب بدينوسيله به وی ابالغ تا ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر 
اين آگهی در محل دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد به آدرس بلوار وکيل آباد 43 ابتدای خيابان صدف شعبه 633 دادياری در وقت 

اداری حاضر واال تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد. رايگان
داديار شعبه 633 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد � حسين بيابانگردزاک

511/31آگهی ابالغ نظريه کارشناسی
 بدينوس�يله به محكوم عليه پرونده اجرايی به کالس�ه 110/10/970621 آقای امير رافتی جاويدان فرزند جهانشير ابالغ می گردد با  عنايت به 
توقيف ملک از شما و ارجاع آن به کارشناسی برای اعالم ارزش ملک لذا از طريق نشر اين آگهی به شما ابالغ می گردد در صورت اعتراض يا 
عدم اعتراض به نظريه کارشناسی از زمان آگهی به مدت سه روز در شعبه حاضر تا ضمن ابالغ حضوری نظريه کارشناس اعتراض يا عدم اعتراض 

خود را اعالم واال وفق مقررات اقدام خواهد نمود. رايگان
مدير شعبه 10 اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان مشهد � خوشدل

511/32آگهی
بدين وسيله متهم پرونده کالسه 960299/435 شعبه 435 دادياری دادسرای عمومی و انقالب مشهد ،  بی بی معصومه حسينی که به اتهام 
نكاح در عده رجعيه تحت تعقيب می باشد و حسب گزارشهای واصله فعال مجهول المكان و متواری ميباشد ابالغ می گردد که ظرف يک ماه از 
تاريخ نشر آگهی در شعبه 435 دادياری دادسرای عمومی و انقالب مشهد مقدس واقع حاضر گرديد و در صورت عدم حضور در وقت مقرر و 
يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وکيل، اين دادياری در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غيابی اقدام و پرونده جهت اتخاذ 
تصميم قضايی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد اين آگهی در اجرای ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری در يک نوبت و در يكی از روزنامه 

های کثيراالنتشار ملی يا محلی درج می شود. رايگان
داديار شعبه 435 دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 4 شهرستان مشهد � جواد چوخنده

511/33آگهی
پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقای وحيد احمدی سنگانی  که مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد چون  وفق 
دادنامه غيابی شماره 9709977504400856 صادره از شعبه 172 در پرونده شماره 970288 محكوم به ضمن فسخ قرارداد مورخه 94/7/7 و 
مستندا به ماده 391 قانون مدنی و پرداخت 140000000  ريال بابت اصل خواسته و و مبلغ 2394000 ريال هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از 
زمان تقديم دادخواست تا يوم االدا در حق محكوم له محمود حسن زاده و پرداخت نيم عشر دولتی) اجرای حكم منوط به رعايت تبصره 2 ماده 
306 قانون آئين دادرسی مدنی/ معرفی ضامن می باشد(. ظرف ده روز پس از انتشار اين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام 

نماييد. در غير اينصورت دايره اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/34آگهی
پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه سيد رضا کاروانی  که مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد چون  وفق دادنامه 
غيابی شماره 9709977504400783 صادره از شعبه 172 در پرونده شماره 970358 محكوم به پرداخت 27000000  ريال بابت اصل خواسته ) 
دو فقره فاکتور بشمارهای 003721 مورخ 96/3/30 و00367 مورخ 96/3/23( بابت هزينه دادرسی مبلغ 450000 ريال هزينه درج آگهی و مبلغ 
585500 ريال و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 97/4/10 زمان تقديم دادخواست لغايت يوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در 
حق محكوم له علی اکبر پاکروان +  پرداخت نيم عش�ر دولتی) اجرای حكم منوط به رعايت تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرس�ی 
مدنی/ معرفی ضامن می باشد(. ظرف ده روز پس از انتشار اين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نماييد. در غير 

اينصورت دايره اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/35آگهی
پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقای شهريار صابری  که مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد چون  
وفق دادنامه شماره 9709977503200660 صادره از شعبه 146 در پرونده شماره 970235 حكم بر اثبات وقوع عقد بيع بر الزام خوانده 
رديف 2 ش�هريار صاحبی بحضور در دفتر خانه اس�ناد رسمی و تنظيم س�ند خودرو موضوع خواسته بنام خواهان و همچنين حكم به 
محكومي�ت خوانده بپرداخت مبلغ 1946000 ريال بابت هزينه دادرس�ی و درج آگهی در حق خواه�ان صادر و در حق محكوم له آقای 
س�يد حس�ين صاحبی فاروجی و نيم عشر دولتی ش�ده ايد ظرف ده روز پس از انتش�ار اين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای مفاد 
اجرائيه اقدام نماييد. در غير اينصورت دايره اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
شعبه 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/36آگهی
خواهان: حس�ن خزاعی فرد دادخواس�تی به طرفيت خواندگان: علی اکبر خوش حالت- فاطمه پايكار- مريم طرقی – کاظم خوش 
حال�ت- محمد مهدی زاده- س�يد عباس پايكار- فاطمه خوش حالت- فاطمه مهدی زاده – عل�ی اصغر خوش حالت – جواد مهدی 
زاده- صغری غالمپور- اداره اوقاف و امور خيريه اس�تان خراس�ان رضوی – بتول مهدی زده – اعظم خوش حالت – هاش�م توفيقی 
– رقيه خوش حالت – سكينه اعتمادی – زهرا اعتمادی – عليرضا خرمی دوست – حاجر اعتمادی – سكينه مهدی زاده – معصومه 
غالمپور – صغری خوش حالت – حسن خرمی دوست – فاطمه خرمی دوست – عصمت پايكار – اشرف خوش حالت – حسن توفيقی 
– عصمت مهدی زاده – معصومه خوش حالت – حس�ين توفيقی – معصومه پايكار- مريم خوش حالت – حس�ين خرمی دوس�ت – 
آستان قدس رضوی – شهربانو اعتمادی – کلثوم حسينی – محمد خرمی دوست – بی بی زهرا پايكار خواسته: جلب ثالث خواندگان 
رديف س�وم به بعد به دادرس�ی در پرونده کالسه 2/940535 مبنی بر اثبات وقوع بيع فی ما بين ايشان وخواهان حسن خزاعی فرد 
دقيم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسيدگی به شعبه 56 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی 
شهرستان مشهد واقع در استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – ابتدای بلوار شهيد مدرس ارجاع و به کالسه 2/960163 ثبت 
گرديده با عنايت به وصول نظريه تكميلی هيات کارشناس�ی پنج نفره 97283 مورخ 97/09/05 ش�ماره ثبت انديكاتور 995810 به 
علت مجهول المكان بودن خواندگان فوق و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش�ار آگهی می شود تا خواندگان مجهول المكان حداکثر 
ظرف مهلت 7 روز پس از انتش�ار اين آگهی و اطالع از مفاد آن با اصل کارت ملی به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود 

نظريه مذکور را دريافت و در مهلت مقرر هرگونه اظهار نظر نفيا يا اثباتا تقديم نمايند.
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد )56 حقوقی سابق(
511/37آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجديد نظرخواهی به آقای هاشم معروف به حاج هاشم 

تاجر و سيد علی قندی
 تجديدنظرخواه شهرداری مشهد) منطقه ثامن( دادخواست تجديدنظر خواهی به طرفيت تجديد نظرخوانده آقای هاشم معروف به 
حاج هاش�م تاجر و سيد علی قندی نسبت به دادنامه ش�ماره970997576100995 مورخ 1397/8/3 در پرونده کالسه 11/970269 
تقديم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن تجديد نظر خواندگان مراتب تبادل 
لواي�ح ي�ک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش�ار آگهی می گردد ت�ا تجديدنظرخواندگان ظرف ده روز پس از تاريخ انتش�ار اگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم  تجديد نظرخواهی را دريافت و چنانچه 
پاس�خی دارد کتبا به اين دادگاه اعالم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نس�بت به ارس�ال پرونده به دادگاه 

تجديد نظر اقدام خواهد شد. 
شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد

511/38آگهی تبادل لوايح 
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجديد نظرخواهی به آقای نيک محمد بهشتی سنگانی

تجديدنظرخواه آقای محمد تقی شيرازی زاده دادخواست تجديدنظر خواهی به طرفيت تجديد نظرخوانده آقای نيک محمد بهشتی 
س�نگانی نس�بت به دادنامه شماره 1008--97 در پرونده کالسه 3/970566 ش�عبه 3 دادگاه حقوقی مشهد تقديم که طبق موضوع 
ماده 73 و 346 قانون آيين دادرس�ی مدنی به علت مجهول المكان بودن تجديد نظر خوانده مراتب تبادل لوايح يک نوبت در يكی 
از جرايد کثيراالنتش�ار آگهی می گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتش�ار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم  تجديد نظرخواهی را دريافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به اين دادگاه 

اعالم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر اقدام خواهد شد. 
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد)42 حقوقی سابق(

511/39آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به شرکت پرسون پارس فرزند
خواهان آقای س�يد حس�ين صدقی قصاب دادخواس�تی به طرفيت خوانده آقای محمد قوميان و ش�رکت پرسون پارس  به خواسته 
مطالبه وجه و ... مطرح که به اين ش�عبه ارجاع و به ش�ماره کالسه 9709987579200704 ش�عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضايی امام خمينی شهرس�تان مش�هد)42 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسيدگی مورخ  1397/11/10 و ساعت 8/30 تعيين که حسب 
دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرس�ی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يک نوبت در يكی از جرايد کثير االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از 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 رسيدگی حاضر گردد. 
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد)42 حقوقی سابق(

511/40آگهی ابالغ دادنامه
بدينوس�يله پيرو آگهی های قبلی به آقای س�يدمحمود موسوی مهر  فعال مجهول المكان ابالغ می شود در مورد دادخواست مطالبه 
وج�ه چک و غيره عليه ش�ما در کالس�ه 970407 ب�ه موجب حكم ش�ماره 9709977578201159  به ص�ورت تضامنی به پرداخت 
مبل�غ25000000 ري�ال بابت اصل خواس�ته و 6945000 ريال بابت هزينه دادرس�ی و پرداخت 720000 تومان ح�ق الوکاله و پرداخت 
خسارت تاخير از تاريخ سر رسيد تا يوم الوصول بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله 

در روزنامه درج می گردد . رای صادره غيابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل وا خواهی در اين دادگاه است.
شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی شهرستان مشهد

511/41آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيرو آگهی های قبلی به خانم صديقه دلشاد محمود آبادی وآقای مهدی صالحی زاده  فعال مجهول المكان ابالغ می شود در مورد 
دادخواست آقايان علی خيابانی تنها، محسن فضلی عنبران، مجيد تاج بخش، سيدمحسن اصغری نكارح، حسين عباس زاده و سيد جالل کاللی 
نيا عليه شما در کالسه پرونده 970370 و 970421و 970422 و 970423و970424و 970425 به موجب حكم شماره 9709977578201053  
به اخذ پايان کار و اخذ صورتمجلس تفكيكی و اثبات وقوع بيع موضوع مبايعه نامه مورخه 1393/10/5 محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در 

روزنامه درج می گردد . رای صادره غيابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل وا خواهی در اين دادگاه است.
شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی شهرستان مشهد

511/42آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيرو آگهی قبلی به آقای احمد معاف مشهدی فرزند حسين  فعال مجهول المكان ابالغ می شود در مورد دادخواست آستان قدس 
رضوی عليه ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب دادنامه ش�ماره1397/8/3- 9709977575100993 در پرونده کالسه 970133 به 
پرداخت 69069900000 ريال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 6000000 ريال بابت هزينه دادرس�ی و پرداخت خسارت تاديه محكوم شده ايد مراتب 

بدينوسيله در روزنامه درج می گردد . رای صادره غيابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل وا خواهی در اين شورا است.
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی شهرستان مشهد

511/43آگهی ابالغ  اجرائيه
بدينوسيله در اجرای ماده9 و 118 و 119 قانون اجرای احكام مدنی و پيرو آگهی قبلی، به آقای جواد يوسفی ده سرخی فعال مجهول ابالغ می 
ش�ود که حكم محكوميت شما به ش�ماره 9709977575100271 در پرونده ش�ماره 1/961169 منجر به صدور برگ اجرائيه بر پرداخت مبلغ 
310000000 ريال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 10045000 ريال بابت هزينه دادرس�ی و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه نسبت به اصل خواسته 
براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاريخ سررسيد چک 96/8/1 تا زمان اجرای دادنامه و هم چنين حق الوکاله وکيل به مبلغ 8640000 ريال 
در حق خواهان. هزينه اجرا نيز بعهده محكوم عليه می باشد. مراتب بوسيله انتشار آگهی به شما ابالغ می گردد و ده روز پس از نشر آگهی 
حكم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود. پس از اين برای ادامه عمليات اجرائی ابالغ ديگری به شما نخواهد شد،  مگر اين که محل اقامت 

خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهيد. 
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی شهرستان مشهد

511/44آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيرو آگهی های قبلی به آقای حسن اکبری فرزند علی  فعال مجهول المكان ابالغ می شود در مورد دادخواست احسان الهام راد 
عليه شما به خواسته مطالبه وجه و غيره به موجب دادنامه شماره9709977575501148 در پرونده کالسه 5/960700 به پرداخت مبلغ سيصد 
و شصت ميليون ريال بابت مجموع هزينه ساخت متراژ اضافی در حق خواهان و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
)96/8/24( تا زمان اجرای حكم بر اساس جدول شاخص تورم بانک مرکزی و نيز پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال بابت حق الزحمه کارشناسی 
و نيز پرداخت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل از باب تسبيب  محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج می گردد . رای صادره غيابی 

و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل وا خواهی در اين شورا است.
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی شهرستان مشهد

511/45آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اکبر تقوی پامچلو فرزند اياز
خواهان آقای محمد کالته عربی دادخواستی به طرفيت خوانده آقای اکبر تقوی پامچلو  به خواسته مطالبه وجه مطرح که به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709987575700726 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رس�يدگی مورخ  1397/11/14 و س�اعت 10 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثير االنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردد. 
شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد

511/46آگهی تبادل لوايح تجديدنظرخواهی 
بدينوسيله در اجرای دستور مواد 73و346 قانون  آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی به  آقايان 1- فريدون بهلول خبيری 
2- ابوالحسن مجيدی فعال مجهول المكان ابالغ می شود که بانک تجارت از دادنامه شماره  300948 در پرونده شماره  960427 تجديدنظر 
خواهی نموده است. لذا مراتب با درج در روزنامه به شما ابالغ می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار  اين آگهی بامراجعه به دفتر دادگاه و اعالم 
نشانی اقامتگاه خود و دريافت نسخه  ثانی دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهی چنانچه پاسخی داريد کتبا اعالم نمائيد. پس از گذشت ده روز 

از انتشار آگهی اعم ازاين که پاسخی از ناحيه شما رسيده يا نرسيده باشد پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال خواهد شد .
شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد
511/47آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقايان و خانمها فرهاد و قاسم و زينب 
و زهرا و فاطمه آهنچی فرزند عباس و احمد و جواد حميد و بتول و عباسعلی و محمدباقر فوالدکار 

و حرمت اهنيان
خواهان آقای حميدرضا و وحيد ناصری مقدم دادخواستی به طرفيت خوانده ها آقايان و خانم ها فرهاد و قاسم و زينب و زهرا و فاطمه آهنچی 
فرزند عباس و احمد و جواد حميد و بتول و عباسعلی و محمدباقر فوالدکار و حرمت اهنيان  به خواسته تجوير تعميرات مغازه مطرح که به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987578300754 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسيدگی مورخ  1397/11/27 و ساعت 8/15 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثير االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک 
ماه پس از 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 رسيدگی حاضر گردد. 
شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد

511/48آگهی ابالغ اجرائيه
آقای مجتبی عمارلو پيرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی حسين اسكندری اصل بطرفيت شما بدينوسيله ابالغ می شود که پرونده کالسه 
960831 منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما مبنی بر الف- خوانده) آقای مجتبی عمارلو( به تنظيم سند رسمی نسبت به يک واحد آپارتمان به 
متراژ 90 متر مربع واقع در پالک ثبتی 2577 فرعی از 56 فرعی از 192 اصلی بخش 10 مشهد بابت اصل خواسته ب – خوانده ) آقای صفر قهرمانی( 
به پرداخت مبلغ 2034956 ريال خسارت دادرسی ) به علت تعهد وی به تنظيم سند و عدم اقدام وی به فراهم نمودن مقدمات آن و تقصير وی 
در بروز خسارت دادرسی( در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتی. لذا مراتب فوق مواد 9- 118- 119 قانونی اجرای احكام مدنی يک نوبت در 
روزنامه محلی درج می گردد و ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از اين برای عمليات اجرائی ابالغ يا اخطار ديگری به شما 

نخواهد شد مگر اينكه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعالم نمائيد. 
شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد

511/49آگهی ابالغ اجرائيه
آقای حسن جوينی پيرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی رجبعلی منظری ازغندی فرزند محمد بطرفيت شما بدينوسيله ابالغ می شود که 
پرونده کالسه 960956 منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما مبنی بر تنظيم سند رسمی اجاره اعم از عرصه ) توسط آستان قدس رضوی( و اعيان 
) آقای حسن جوينی( نسبت به يک باب مغازه واقع در پالک ثبتی باقيمانده 742 فرعی از 24 اصلی مكرر بخش نه مشهد به مساحت 15 متر 
مربع بابت اصل خواسته و محكوميت خوانده مذکور ) آقای جوينی( به پرداخت مبلغ 927100 ريال هزينه دادرسی به علت تقصير در بروز خسارت 
دادرسی در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتی. لذا مراتب فوق مواد 9- 118- 119 قانونی اجرای احكام مدنی يک نوبت در روزنامه محلی درج 
می گردد و ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از اين برای عمليات اجرائی ابالغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد مگر 

اينكه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعالم نمائيد. 
شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد

511/50آگهی ابالغ اجرائيه
آقای حسن جوينی پيرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی علی ابراهيم پور محمدآبادی فرزند محمد بطرفيت شما بدينوسيله ابالغ می شود که 
پرونده کالسه 960955 منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما مبنی بر تنظيم سند رسمی اجاره اعم از عرصه ) توسط آستان قدس رضوی( و اعيان 
) آقای حسن جوينی( نسبت به يک باب مغازه واقع در پالک ثبتی 24 اصلی مكرر) پالک باقيمانده فرعی از 724 فرعی از 256 اصلی( بخش نه 
مشهد به مساحت 70 متر مربع بابت اصل خواسته و محكوميت خوانده مذکور ) آقای جوينی( به پرداخت مبلغ 1873750 ريال هزينه دادرسی 
به علت تقصير در بروز خسارت دادرسی در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتی. لذا مراتب فوق مواد 9- 118- 119 قانونی اجرای احكام مدنی 
يک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد و ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از اين برای عمليات اجرائی ابالغ يا اخطار 

ديگری به شما نخواهد شد مگر اينكه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعالم نمائيد. 
شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی مشهد

511/51آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيرو آگهی های قبلی به آقای حسن فخری فعال مجهول المكان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای سيد جواد جعفری فرزند علی 
اکبر عليه شما به خواسته مطالبه وجه – مطالبه هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه به موجب دادنامه شماره9709977578001058 – 97/9/14 
در پرونده کالسه 30/970570 به پرداخت مبلغ 397850000 ريال بابت اصل خواسته بنحو تضامن وجبران خسارات دادرسی و تاخير تاديه از 
تاريخ سر رسيد چک ها تا زمان تاديه دين در حق خواهان محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج می گردد . رای صادره غيابی و از 

تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل وا خواهی در اين دادگاه است.
شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی شهرستان مشهد

511/52آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيرو آگهی های قبلی به خانم طاهره دست خوش نيک فرزند محمدعلی 2- محمدرضا – منيره – مليحه همگی دهباشی فرزندان 
رستم فعال مجهول المكان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای سعيد ايزدپناه طوسی فرزند علی اکبر عليه شما به خواسته الزام به تنظيم 
سند- اثبات وقوع بيع- مطالبه خسارت موجب دادنامه ش�ماره9709977578001105 – 97/9/22 در پرونده کالسه 970332/حكم به بطالن 
دعوی صادر گرديد. مراتب بدينوسيله در روزنامه درج می گردد . رای صادره غيابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل وا خواهی 

در اين دادگاه است.
شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمينی شهرستان مشهد
511/53آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم  علی اشرف احمدی فرزند محمد 

منصور
خواهان آقای/ خانم  شهناز شاويسی فرزند خداکرم با وکالت حسين توسلی دادخواستی به طرفيت خوانده آقای/ علی اشرف احمدی فرزند محمد 
منصور به خواسته طالق مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده  کالسه 9709987586700683 شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضايی 
شهيد مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/04 ساعت 8/30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار 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 رسيدگی  در دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهيد مطهری شهرستان مشهد � غالمرضا مشمول امان 
محمد

511/54آگهی 
محكوم له:  خديجه رحيم زاده فيض آباد فرزند محمد علی. محكوم عليه: محمدرضا عاقلی فرزند حسين علی. پيرو آگهی های منتشره در جرايد 
بدينوسيله به محمدرضا عاقلی فرزند حسين علی که مجهول المكان ابالغ می باشد طبق اجرائيه صادره از شعبه 17 دادگاه خانواده مشهد در 
پرونده کالس�ه 17/920154 به موجب دادنامه ش�ماره 9309977586700197 مورخ 1393/05/13 صادره از شعبه 17 محكوم عليه محكوم به 
پرداخت تعداد 25 عدد سكه بهار آزادی طبق سند نكاحيه در حق محكوم له می باشد. پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه های اجرايی بر 
عهده محكوم عليه می باشد. بديهی است با توجه به غيابی بودن حكم، اجرای حكم غيابی منوط به معرفی ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از 
محكوم له، يا ابالغ واقعی اجرائيه به محكوم عليه می باشد. لذا مفاد اجرائيه صادره يک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احكام 
در يكی از جرايد کثيراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اينصورت واحد 

اجرای احكام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهيد مطهری شهرستان مشهد � غالمرضا مشمول امان 
محمد

511/55آگهی ابالغ رای غيابی دادگاه
در خصوص دادخواست تقديمی خانم ام البنين سجادی فرزند سيد حسين بطرفيت آقای سيد علی حسين حسينی فرزند سيد ابراهيم بخواسته 
حضانت به نام محدثه 15 ساله باالتفات به مطاوی پرونده، دادخواست تقديمی و ضمائم ابرازی مالحظه می گردد خواهان خواسته خود را اختصاراً 
چنين عنوان نموده خوانده همس�ر بنده می باش�د که به لحاظ اختالف جدا  از يكديگر به سر می بريم دارای فرزند مشترک به نام محدثه می 
باشيم فرزند نزد خودم می باشد تقاضای حضانت فرزند را دارم. خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نيافته و اليحه ای نيز 
ارسال نداشته، با عنايت به مراتب معنويه و اظهار نظر قاضی محترم مشاور  صرف نظر از اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 
حضور نيافته با توجه به اينكه فرزند 15 ساله می باشد و به سن بلوغ رسيده و موضوع حضانت وی منتفی می باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را 
وارد  تشخيص نداده و متكی به دليل به دليل ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به  بطالن 
دعوی مطروحه صادر می نمايد . رای صادره حضوری بوده پس از ابالغ ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم صالحه تجديد 

نظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئيس شعبه 27 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهيد مطهری مشهد مقدس � محمد  عيسی پرهيزکار

511/56آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم سيد مسعود احمدی فرزند سيد 
محمد علی

خواهان خانم مهری هژبری فرزند علی اکبر با وکالت خانم فاطمه عبداللهی عبدل آباد فرزند امراهلل دادخواستی به طرفيت خواند آقای/ سيد 
مس�عود احمدی فرزند س�يد محمد علی، به خواسته مطالبه نفقه )تهيه مس�كن و اثاث البيت و صدور حكم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت 
نفق�ه جاري�ه از تاري�خ تقديم دادخواس�ت 1397/04/26 ماهان�ه مبلغ 12000000( مطرح که به اين ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 
9709987887700692 ش�عبه 27 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهيد مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/25 
ساعت 9/15 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم  نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه 27 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهيد مطهری شهرستان مشهد � هادی فيروزی

511/57آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسيله پيروآگهی های قبلی به آقای ذعير درويشی فرزند حسن به عنوان جدی پدری و خوانده رديف دوم خانم زکيه نيسی فرزند تعيمه به 
عنوان جده پدری  فعالً مجهول المكان ابالغ می شود در  مورد دادخواست  خانم نسرين قويدل فرزند علی اکبر با وکالت خانم پريسا عطاريان عليه 
شما به خواسته اثبات نسبت فرزند خواهان از صلب مرحوم حميد درويشی فرزند خواهان از صلب مرحوم حميد درويشی فرزند ذعير با شماره 
ملی 1755716575 در پرونده کالسه 24/970636 حكم به اثبات نسب فرزند مشترک دختر متولد شده در مورخه 1397/04/24 از بطن خواهان 
به عنوان مادر و از صلب مرحوم حميد درويشی فرزند ذعير با شماره ملی 1755716575 به عنوان پدر صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی 
بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه بوده و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در دادگاه محترم 

تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد. و سپس ظرف مدت بيست روز قابل فرجام خواهی در ديوانعالی کشور است.
مدير دفتر شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهيد مطهری شهرستان مشهد )51 خانواده سابق( � 
فاطمه محمدی غزنوی

511/58آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 7/970911 . وقت رسيدگی: 1397/11/16ساعت 10 صبح. خواهان: صديقه باخدای رباطی با وکالت فرزانه خوشرو. خوانده: محمدرضا 
اسكندری فريمانی فرزند محمد باقر. خواسته: طالق به درخواست زوجه. خواهان دادخواستی به خواسته فوق تسليم دادگاه های عمومی نموده 
که جهت رسيدگی به شعبه 7 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73  ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف 
مدت يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 

رسيدگی و استماع اظهارات خواهان حضور به هم رساند.
مدير دفتر شعبه 7 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهيد مطهری شهرستان مشهد )40 خانواده سابق( � علی نژاد

511/59آگهی
پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به بشير احمد ابراهيمی و آقای وحيد براهويی که مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد طبق 
اجرائيه صادره از 262 در پروند کالسه 970186 به موجب دادنامه شماره 9709977516100811 مورخ97/6/7 صادره از شعبه 262 محكوم عليه 
محكوم به پرداخت مبلغ چهل و هشت ميليون ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه مبلغ مذکور از تاريخ  گواهی عدم 
پرداخت چک 97/2/23 الی يوم االداء و پرداخت مبلغ 977000 ريال بابت خسارات ناشی از هزينه دادرسی  و نيز پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه 
هزار ريال بابت حق درج آگهی در حق محكوم له می باشد. پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه های اجرائی بر عهده محكوم عليه می باشد. 
بديهی است با توجه به غيابی بودن حكم، اجرای حكم غيابی منوط به معرفی ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له، يا ابالغ واقعی 
اجرائيه به محكوم عليه می باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م وماده 9 قانون اجرای احكام مدنی در يكی از جرايد 
کثيراالنتشار درج می گرددتا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اينصورت واحد اجرای احكام 

طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 262 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � سيده 
محترم فيروزی

511/60آگهی
در پرونده کالسه 621/970593 متهم مجيد حسينی به اتهام توهين � تهديد � قذف � تخريب تحت تعقيب می باشد. به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی در شعبه 621 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 

مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگی و اظهار عقيده خواهد شد.  رايگان
داديار شعبه 621 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد � داود دّره شيری

511/61آگهی
در پرونده کالسه 621/970100 متهم علی محمد ترحم فرزند محمد  به اتهام فروش مال غير تحت تعقيب می باشد. به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی در شعبه 621 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد 

حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگی و اظهار عقيده خواهد شد.  رايگان
داديار شعبه 621 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد � داود دّره شيری

511/62آگهی
در پرونده کالسه 621/970554 متهم : 1� مريم قنبری زاده 2� رسول مظفری پور هر دو متهم به اتهام 1� دسترسی غير مجاز و 2� توزيع تصاوير 
مبتذل  3� افترا 4� توهين 5� تهديد  تحت تعقيب می باشد. به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 
30 روز از تاريخ نشر آگهی در شعبه 621 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد. در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسيدگی و اظهار عقيده خواهد شد.  رايگان
داديار شعبه 621 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد � داود دّره شيری

511/63آگهی
در خصوص شكايت عليه متهم مهنوش يوسفی خوش دره گی فرزند ابوالقاسم دائر بر خيانت در  امانت با عنايت به لزوم حضور وی در دادسرا 
و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب بدينوسيله به وی ابالغ تا ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر اين آگهی 
در محل دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد به آدرس بلوار وکيل آباد 43 ابتدای خيابان صدف شعبه 633 دادياری در وقت اداری حاضر 

واال تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد. رايگان
داديار شعبه 633 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد � حسن بيابانگردزاک

511/64آگهی
در پرونده کالسه 970954 متهم آقای محمد رسول بخشی راد  ف: حسن کد ملی 0945756542 به اتهام نگهداری دو گرم حشيش تحت تعقيب 
می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده  و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب 
در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی در شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مشهد دادسرای ناحيه 4 واقع در 
بلوار وحدت � وحدت 12 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگی و اظهار عقيده خواهد شد.  رايگان
بازپرس شعبه  403 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 4 مشهد � علی محمد زاده الری

511/65آگهی
شماره پرونده : 970073. در خصوص شكايت قربان محمد عفتی عليه متهم جواد منتظری قندشتی فرزند غالم حسن دائر بر توهين و تهديد و 
صدمه بدنی عمدی با عنايت به لزوم حضور وی در دادسرا و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب بدينوسيله 
به وی ابالغ تا ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر اين آگهی در محل دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد به آدرس بلوار وکيل آباد 43 ابتدای 

خيابان صدف شعبه 627 دادياری در وقت اداری حاضر واال تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد. رايگان
داديار شعبه 627 دادياری دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 6 مشهد � جواد خسروی

511/66آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت حسين جهان شاهی فرزند لطفعلی به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به کالسه 9709987506701853 از 
اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان لطفعلی جهان شاهی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به: 1� فاطمه 2� مرضيه 3� حسين 4� زهرا  5� حبيب 6� مهدی 7� ابوالفضل 8� راضيه 9� راضيه 
همگی جهان شاهی 10� نرگس نظيری ده ارباب )همسر( اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يک ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل

511/67آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت رضا معنوی فرزند قربان به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به کالسه 9709987506701890  از اين دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان قربان معنوی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن منحصر است به: 1� زهرا بيک زاده )همسر( 2� رضا 3� علی 4� حميد 5� فاطمه 6� عفت 7� نرگس همگی معنوی )فرزند(. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 

تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يک ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل
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رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم فاطمه قبادي داراي ش�ماره شناسنامه 6 به شرح دادخواست به کالسه 1011/1/97 از این شعبه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن قبادي بشناسنامه 
شماره 943  درتاریخ  97/9/18  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر فاطمه قبادي داراي شماره شناسنامه 6 متولد 
1362 همسرمتوفی 2- پارسا قبادي دارای شماره شناسنامه 3243657490 متولد 1387 پسرمتوفی 
3- مهسا قبادي دارای شماره شناسنامه 3242746716 متولد 1382 دخترمتوفی 4- اله مراد قبادي 
دارای شماره شناسنامه 91 متولد 1312 پدرمتوفي 5- گلندام ضیائي کرجي دارای شماره شناسنامه 
328 متولد 1322 مادرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شعبه یکم  شورای حل اختالف شهرستان قرچک تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                       1927    رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقاي علي محمد حسیني داراي شماره شناسنامه 18434 به شرح دادخواست به کالسه 1007/1/97  
از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله معصومي 
بشناسنامه شماره 5  درتاریخ 96/10/26  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-علي معصومي دارای شماره شناسنامه 10607 متولد 1359 پسرمتوفی 
2- حسین معصومي دارای شماره شناسنامه 1722 متولد 1361 پسرمتوفی 3- محمد معصومي دارای 
شماره شناسنامه 6205 متولد 1355 پسرمتوفی 4- فاطمه معصومي دارای شماره شناسنامه 1792 
متولد 1357 دخترمتوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شعبه یکم  شورای حل اختالف شهرستان قرچک تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                        1948  رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرون�ده اجرایی941045/ش�عبه س�وم اجرای احکام کیفری گرگان مبن�ی بر مزایده ملک زینب بیگی بپ�الک ثبتی39/3595-اصلی 
طبق بازدید صورت گرفته توس�ط کارش�ناس مورد ارزیابی قرار گرفته که پس ازاجرای تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش 
میرسد طالبین خرید می توانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خودرا ارائه وتسلیم نمایند)توصیف اجمالی ملک توقیف شده براساس 
ماده138قانون اجرای احکام مدنی(محل ملک آدرس ملک بنشانی گرگان خیابان ملل روبروی مدرسه دخترانه خواجه میرزایی مجتمع تمیشه 
طبقه2کدپس�تی4917513469واقع شده است ب-مش�خصات ثبتی 6دانگ آپارتمان باقدرالسهم ازعرصه ومشاعات ومشترکات طبق قانون 
تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرائی آن درطبقه اول دوم شمالی دارای پالک39فرعی از16فرعی از3595-اصلی واقع دربخش 1حوزه ثبتی گرگان 
بمساحت 19/76مترمربع به انضمام انباری واقع درهمکف بمساحت6/97مترمربع که سند به شماره چاپی ورقه مالکیت الف/87(0422926وشماره 
ثبت ملک33474درصفحه271جلد 244بنام زینب بیگی صادرگردیده است ج-مشخصات بنای احداثی ملک موصوف بمساحت19/76 مترمربع 
که4/09مترمربع آن بصورت تراس با پالک3613/172-اصلی مجموعا تشکیل 1دستگاه آپارتمان مستقل را می دهند که درطبقه2سمت شمالی 
مجتمع آپارتمانی 4طبقه روی پیلوت8واحدی بنام تمیشه وبه آدرس فوق الذکر قراردارد همچنین مجتمع ساختمانی بصورت تقریبا قدیمی سازباسازه 
اسکلت بتنی طبقات تیرچه بلوک سقف نهایی شیروانی بازیر سازی فلزی بوده ومشخصات بصورت زیراست ج-1-مشخصات خارجی نمای کلی 
ساختمان ازجنس سنگ با پنجره های آلمینیومی بوده ودارای درب آهنی ماشین رو وآیفون تصویری وفاقدآسانسورمیباشدج-2-مشخصات داخلی 
واحد مورد نظر شامل3-اتاق خواب باکف سرامیک پذیرایی وآشپزخانه اوپن باکف سرامیک بدنه وسقف گچکاری ودرب های چوبی میباشد همچنین 
س�رویس بهداشتی وحمام موردنظر بصورت کف سرامیک ودیوارهای کاشی کاری است د-امتیازات وانشعابات واحد مذکور دارای امتیاز ات آب 
عمومی وبرق وگاز مستقل وفاقد پارکینگ اختصاصی است ز-براساس موقعیت محلی قدمت بنا شکل وابعاد هندسی عرصه وشرایط منطقه وکاربری 
ارزش ملک مذکور با درنظر گیری کلیه منصوبات وامیازات بمبلغ220000000ریال دویست وبیست میلیون ریال اعالم میگردد زمان مزایده:روزشنبه 
مورخه97/10/15ساعت 9الی10مکان مزایده دفترشعبه سوم اجرای احکام کیفری گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین 
گردیده شروع برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را 
نقدا”به حساب دادگستری واریزومابقی آن را ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز وقبض واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید 
درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-

طالبین خرید می توانند یک هفته قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجرا احکام اموال توقیف شده بازدید نمایند4- کلیه هزینه های نقل وانتقال 
اموال اعم ازعوارض مالیات وغیره به عهده برنده مزایده میباشد5-تحویل اموال پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد 
بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت میشود6-مزایده باحضورنماینده 
محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد7-هزینه نقل وانتقال به عهده برنده مزایده میباشد.
676-مدیردفترشعبه سوم اجرای احکام کیفری گرگان-میر

آگهی مزایده 
   نظربه اینکه در پرونده اجرایی کالسه1/970404بموجب دادنامه شماره 9700469صادره ازشعبه چهارم خانواده شهرستان گرگان محکوم علیهم 
محمدهزار جریبی فرزند علی اصغر بپرداخت500عدد سکه بهارآزادی بابت محکوم به درحق محکوم له فخری سادات امیرلطیفی فرزند سید یوسف 
ونیزپرداخت مبلغ 342305000ریال بابت خسارت دادرسی درحق محکوم له فخری سادات امیرلطیفی فرزند سیدیوسف و5درصد مبلغ دریافتی 
بعنوان نیم عشر دولتی درحق دولت محکوم گردیده است لذا1/5دانگ از6دانگ 1قطعه زمین واقع درگرگان شهرک ویال شهر ویالی27سه راهی 
به سمت راست قواره چهارم سمت راست بشماره قطعه503-اززمینهای شرکت تعاونی مسکن البرز توقیف که پس ازکارشناسی1/5دانگ ازکل 
زمین موصوف بمبلغ320000000ریال موردارزیابی قرارگرفته است که پس ازانجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین 
خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند)توصیف اجمالی براساس ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی(1/5دانگ 
از6دانگ زمین 1قطعه زمین بمس�احت250متر مربع به آدرس گرگان ویال ش�هر ویالی27س�ه راهی به سمت راست قواره4سمت راست بشماره 
قطعه503-ازشرکت تعاونی البرز2میباشد که بدون سند وبصورت دستارمی میباشد وحدوداربعه آن طبق نقشه ودومبایعه نامه ابرازی ازطرف خواهان 
بصورت شماال بطول10متربه کوچه12متری وشرقا بطول25متر به قطعه 504وجنوبا بطول10 متربه قطعه 490وغربا بطول25متربه قطعه502میباشد 
که خواهان اظهار میداشت که مقدارسهم خودرا که1/5دانگ مشاعات ازکل زمین موصوف باال است که درتاریخ15 /1395/3به ابراهیم بیاری صلح 
کرده است ولی دادخواست اعتراض ثالث ارائه ننموده است که پس از کارشناسی1/5دانگ از6دانگ زمین موصوف بمبلغ320000000ریال موردارزیابی 
قرارگرفته است زمان مزایده روز1397/10/25-ساعت10الی11صبح مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان)شرایط مزایده(1-
مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را قبول نماید2-برنده مزایده می بایست ده 
درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا" بحساب2171294778000سپرده دادگستری واریز وقبض آن را تسلیم دفترشعبه نمایند درغیراین صورت وفق 
ماده129قانون اجرای احکام مدنی10 درصد سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده برای مرحله بعد تجدید خواهد 
شد3-طالبین خرید میتوانند یک  هفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف شده بازدید نمایند4-تحویل ملک پس 
ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه باخریدارندارد 
فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد5-کلیه هزینه های نقل انتقال ملک/زمین اعم ازمالیات عوارض وهزینه دفترخانه وغیربرعهده برنده مزایده 

است6-مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
661-دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
   خواهان محمدرضا حصاری ازغندی دادخواستی بطرفیت خوانده بهرام رستگاربه خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره 
پرونده کالسه9709981725300689بایگانی970715/شعبه15شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/10/30س�اعت9تعیین که حسب دس�تور دادگاه 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.
713-مسئول دفترشعبه15شو رای حل اختالف گرگان-حسینی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به بهرام رستگار
   خواهان محمدرضا حصار ازغندی فرزند علی اکبردادخواستی بطرفیت خوانده بهرام رستگار فرزند ارسالن به خواسته مطالبه وجه چک ومطالبه 
خس�ارات دادرسی ومطالبه خس�ارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالس�ه9709981722100708بایگانی970718/

شعبه12شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/11/08ساعت8تعیین که حسب دستوردادگاه 
طبق موضوع ماده73 قانون 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 دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
714-مسئول دفترشعبه12شو رای حل اختالف گرگان-میرشکارمعظم

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوش�ت حصروراثت س�میرا درویش�ی قلی آباد فرزند کاظم بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالس�ه9709981720500645با

یگانی970657/ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان میالد کاردل ایلواری فرزند رضا بش�ماره 
شناسنامه2708دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-سمیرا درویشی قلی آباد ف کاظم ش 
ش2110054654نسبت با متوفی 2-زهرا عامریان ف عباس ش ش197مار متوفی3-رضا کاردل ایلواری ف عباسعلی ش ش17704پدرمتوفی اینک 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر 

آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
712-مسئول دفترشعبه5 شورای حل اختالف گرگان-شکیبا راد

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت حمیدرضا عبادی فرزند محمد بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالسه 9709981720500684بایگانی970697-
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدعبادی  فرزند معصوم بشماره شناسنامه40دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-رقیه خاتون شهواری ف محمد حسن ش ش45همسرمتوفی2-نرگس عبادی 
ف محمد ش ش28دخترمتوفی3-حمیدرضا عبادی ف محمد ش ش1240-پسرمتوفی4-لیال عبادی ف محمد ش ش3882 دختر متوفی5-امه 
سلیمه عبادی ف محمد ش ش1181دخترمتوفی6-علی اکبرعبادی ف محمد ش ش 117پسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
716-مسئول دفترشعبه5 شورای حل اختالف گرگان-شکیبا راد

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت علی اصغر لطفعلی فرزند عباس بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بایگانی 970659/ازاین دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عباس لطفعلی فرزند لطفعلی بشماره شناسنامه471 دراقامتگاه دائمی خود درتاریخ96/1/20بدرود 
زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-صدیقه لطفی ف یحیی ش ش563ت ت22/2/10همسرمتوفی2-یحیی لطفعلی ف 
عباس ش ش23ت ت40/6/1پسرمتوفی3-معصومه لطفعلی ف عباس ش ش13ت ت43/1/2دخترمتوفی4-مریم لطفعلی ف عباس ش ش10ت 
ت45/5/15 دخت�ر متوف�ی5-ام البنین لطفعل�ی ف عب�اس ش ش2ت ت48/1/1دخترمتوفی6-علی اکبر لطفعلی ف عب�اس ش ش901ت 
ت52/10/1پسرمتوفی7-علی اصغر لطفعلی ف عباس ش ش1057ت ت56/4/1پسرمتوفی8-حسین لطفعلی ف عباس ش ش2110251565ت 
ت70/4/29پسرمتوفی 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.
715-قاضی شعبه14شورای حل اختالف گرگان-مومنی کشتلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکالس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  مرتض�ی  فرزن�د  یوس�فی  حس�ن  حصروراث�ت  رونوش�ت  خواه�ان     
9709981720300649بایگانی970665/ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراث�ت نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان مرتضی 
یوس�فی فرزند علی دراقامتگاه دائمی خود درشهرس�تان گرگان بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن منحصراست به1-بی بی شهابی ف 
احمد همسرمتوفی2-محمود یوسفی ف مرتضی فرزندمتوفی3-مجیدیوسفی ف مرتضی فرزند متوفی4-حسن یوسفی ف مرتضی فرزند 
متوفی5-علی اصغر یوسفی ف مرتضی فرزند متوفی6-طیبه یوسفی ف مرتضی فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
711-شعبه 3شورای حل اختالف شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای رضا چش�ک فرزند محمد بش�رح درخواس�تی که بکالسه970701/این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت صدور گواهی انحصاروراثت 
نموده واعالم داش�ته که محمدچشک فرزند دادخدا بشماره شناس�نامه1087صادره از نهبندان درتاریخ1397/7/29دراقامتگاه دائمی خود 
شهرس�تان گرگان-روس�تای آلوفن فوت نموده و ورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-رضا چشک ف محمد ش ش1014ت 
ت1350/3/1 پس�رمتوفی2-غالمرضا چش�ک ف محمد ش ش366ت ت1355/3/1پس�رمتوفی3-فاطمه چش�ک ف محمد ش ش1013ت 
ت1349/3/1دخترمتوفی4-معصومه چش�ک ف محمد ش ش32106ت ت1358/1/1دخترمتوفی5-زهراچش�ک ف محمد ش ش4740ت 
ت1359/7/1 دخترمتوفی6-زیب�ا چش�ک ف محم�د ش ش48ت ت1363/1/26 دخترمتوفی7-فض�ه هژب�ر ف رس�ول ش ش481ت 
ت1308/3/16همسرمتوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی 
دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 717-رئیس شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم جمیله کر بش�ماره ملی4979088791به اس�تناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره970034/
ش1تقدیم این ش�ورا نموده چنین اشعارداشته که شادروان بشیرپورقاز بشماره ملی4970158665 درتاریخ1397/08/22دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند از1-جمیله کر ف سخید جبار کدملی4979088791ت ت1351/01/01مادرمتوفی2-
مرمرضیه نظری ف قربانقلی کد ملی 4970189587ت ت1374/09/10همسرمتوفی3-محمدارسالن پورقاز ف بشیر کدملی4970803420ت 
ت12/13/  1395پس�ر متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مذکوررا یکمرتبه آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
718-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف آق قال-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوش�ت حصر وراثت ممتازس�نائی فرزند محمدعلی بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالس�ه9709988183700040بایگا
نی970040/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان روح انگیز روحانی بشماره ملی2249463

921درتاریخ1397/05/13دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-هوش�مند ثنائی ف محمدعلی 
کدملی2121316582ت ت27 /1340/08پسرمتوفی2-هوشیار ثنائی ف محمدعلی کدملی2121349723ت ت1343/09/14پسرمتوفی3-
ممتاز س�نائی ف محمدعلی کدمل�ی2121303502ت ت1339/04/01پس�رمتوفی4-مژگان ثنائی ف محمدعلی کدمل�ی 2121388389ت 
ت1347/01/06دخترمتوف�ی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
719-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف آق قال-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای حس�ین بدیع صحراگرد بش�ماره ملی4979162312به اس�تناد ش�هادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی 
بش�ماره970050/ش 1تقدی�م ای�ن ش�ورا نم�وده چنین اشعارداش�ته که ش�ادروان علی بدی�ع صحراگرد بش�ماره مل�ی 3670958428 
درتاریخ1396/08/25دراقامت�گاه دائم�ی خ�ود بدرود زندگ�ی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند از1-حس�ین بدی�ع صحراگرد ف علی 
کدملی4979162312ت ت06/01/ 1358پسرمتوفی2-زلیخا بدیع صحراگرد ف علی کدملی3670896163ت ت1345/02/04دخترمتوفی3-
ب�ی بی ج�ان بدی�ع صحراگ�رد ف عل�ی کدمل�ی 367089708ت ت1349/02/02دخترمتوفی4-س�یدبی ب�ی بدیع صحراگ�رد ف علی 
کدمل�ی4979684599 ت ت 1354/01/01دخترمتوفی5-ش�هناز بدی�ع صحراگرد ف علی کدمل�ی  4979118607ت ت1355/01/01دختر 
متوفی6-زین�ب بدی�ع صحراگ�رد ف عل�ی کدمل�ی 4979853056ت ت1363/06/31دخترمتوفی7-مرضی�ه بدیع صحراگ�رد ف علی 
کدملی4979969321ت ت1365/08/10دخترمتوفی8-زهرا بدیع صحراگرد ف علی کد ملی 4970035245ت ت1369/06/08دخترمتوفی9-
صدیقه بدیع صحراگرد ف علی کدملی4979825303ت ت 1361/10/15دخترمتوفی10-صغرا بدیع صحراگرد ف علی کدملی2120571392ت 
ت1356/07/01دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مذکوررا یکمرتبه آگهی مینماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
720-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف آق قال-ماهری

آگهی حصروراثت 
آقای بهزاد سهرابی  دارای شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 9701200757 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
توضیح داده که شادروان اذر حمیدوند به شناسنامه شماره  195 در تاریخ 97/06/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه و چنین 
حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی پسر متوفی 2- بهنام سهرابی به ش ش 7008 پسر متوفی 3- آزاد سهرابی به 
ش ش 496 همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 

دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
3768 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
آقای ولی اله کیانی  دارای شناسنامه شماره 707 به شرح دادخواست به کالسه 9701200738 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
توضیح داده که شادروان فرنگیس امرائی به شناسنامه شماره 19206 در تاریخ 94/02/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه و 
چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی پسر متوفی 2- اسداله کیانی به ش ش 365 پسر متوفی 3- خیراله کیانی 
به ش ش 262 پسر متوفی 4- زهرا کیانی به ش ش 661 دختر متوفی 5- شکراله کیانی به ش ش 24516 پسر متوفی 6- حجت اله کیانی به 
ش ش 541 پسر متوفی 7- عزیزاله کیانی به ش ش 56 پسر متوفی 8- صحبت اله کیانی به ش ش 699 همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
3766 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
آقای ولی اله کیانی  دارای شناس�نامه شماره 707 به شرح دادخواست به کالس�ه 9701200737 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضیح داده که شادروان صحبت اله کیانی به شناسنامه شماره 699 در تاریخ 96/05/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی پسر متوفی 2- اسداله کیانی به ش ش 365 پسر متوفی 3- خیراله 
کیانی به ش ش 262 پسر متوفی 4- زهرا کیانی به ش ش 661 دختر متوفی 5- شکراله کیانی به ش ش 24516 پسر متوفی 6- حجت اله 
کیانی به ش ش 541 پسر متوفی 7- عزیزاله کیانی به ش ش 56 پسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
3767 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کالسه پرونده: 931/5/97 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 97/11/2 ساعت 16/30 خواهان: صفر معصومی خوانده: 
نقی دهقان خواس�ته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تس�لیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 ارجاع 
گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجویز ماده73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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 
حاضرشوید درصورت عدم حضور داد خواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا" چنانچه بعدابالغی بوسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3414 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده:1- مصطفی جان محمدی 2- علی رضا گودرزی نیا  کالس�ه پرونده: 759/7/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/10/4 ساعت 
15:30خواهان: حمید فتاحی خوانده: 1- مصطفی جان محمدی 2- علی رضا گودرزی نیا خواس�ته: تنظیم س�ند خواهان داد خواستی 
تس�لیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ش�ورای حل اختالف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین 
ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودستورش�ورا وبتجویزماده72 قانون آئین دادرس�ی مدنی با 
عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختالف مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی 
تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت 
مقررفوق جهت رس�یدگی دراین شورا حاضرش�وید درصورت عدم حضور داد خواست ابالغ شده محسوب و شوراغیابا”اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. م الف 3419
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: س�امان عبادللهی کالسه پرونده: 783/2/97 وقت رسیدگی: به روزیکشنبه  تاریخ 97/11/7 ساعت 16:00 خواهان: حسن 
احدی خوانده: س�امان عبادللهی خواس�ته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگس�تری اسالمشهرنموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه ش�ورای حل اختالف ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به 
درخواس�ت خواهان ودستور دادگاه وبتجویزماده72 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش�ود تا خوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست 
وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواس�ت ابالغ شده 
محس�وب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد ابالغی بوس�یله آگهی الزم ش�ود فقط یک نوبت منتشرومدت 

آن ده روزخواهد بود.
م الف 3417 مدیردفترشعبه دوم شورای حل اختالف اسالمشهر

    آگهی 
در خصوص پرونده کالس�ه 970383 ج.ک اجرای احکام  با توجه به نیابت  واصله از دادیار مس�تقر در ش�عبه دادس�تانی  دادس�رای  
عمومی و انقالب  ا ردبیل و صدور دستور ضبط  وثیقه علی محمدی به ششدانگ  یک قطعه زمین یونجه زار آبی به شماره پالک ثبتی 
213/613  از پالک 66  ا صلی  واقع در روس�تای تپه بخش 120 اردبیل  به قیمت چهل میلیون ریال  که توس�ط کارش�ناس  ارزیابی 
شده  که در مورخه 1397/10/27  روز یکشنبه از ساعت 11:00 الی  14:00 ظهر از طریق مزایده  در  واحد اجرای احکام  کیفری گرمی 
واقع  در  جنب فرمانداری س�اختمان دادگس�تری به فروش خواهد رس�ید. مزایده از مبلغ ارزیابی شده  کارشناسی شروع و به کسی 
که باالترین مبلغ را پیش�نهاد نماید فروخته خو اهد ش�د و  ده درصد مبلغ پیش�نهادی  فی المجلس از برنده مزایده اخذ و به مابقی  
حداکثر یک ماه فرصت داده می ش�ود که برنده مزایده  به هر عنوان ا عالم انصراف نماید ده درصد مبلغ پییش�نهادی به نفع دو لت 
ضبط خواهد شد هزینه اجرایی و سایر هزینه ها طبق مقررات  خواهد بود طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک فوق و به 
شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند. ملک مورد مزایده عبارت است از: 1. ملک فوق الذکر واقع  در گرمی روستای تپه که 

ارزش  کارشناسی پالک 213/613 از 66 اصلی  به مساحت 3964/30   متر مربع  به مبلغ 58/000/000 ریال می باشد. 
1099941  مدیر دفتر اجرای احکام  کیفری دادسرای  عمومی و انقالب  گرمی – علی طهماسبی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای سیروس خوشحال فرزند رحیم 
  خواهان  آقای  قاس�م ابوطالبی دریاس�ری دادخواس�تی  به طرفیت خوانده   آقای س�یروس خوش�حال فرزند ریال حیم  به خواسته 
تس�لیم مبیع مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه  9709980404900289   ش�عبه 9  دادگاه  عمومی حقوقی 
شهرستان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/13 ساعت 10:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار 
آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
10999309  منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 970650  ب1 ا ین شعبه  آقای افشین مناف ز اده شکایتی علیه آقای غالمرضا سلمی فرزند علی اکبر دایر بر  غصب 
عناوین و مشاغل دولتی و سرقت چک و جعل آن و استفاده از اسناد جعلی و کالهبرداری مطرح و در حال رسیدگی  می باشد با توجه 
به مجهول المکان  اعالم نمودن ایش�ان در اجرای ما ده 174  قانون آئین دادرس�ی کیفری بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد ظرف 
یک ماه از تاریخ نش�ر آگهی در ش�عبه اول بازپرسی دادسرای  عمومی و انقالب ا ردبیل حاضر و از خود دفاع نما ئید. واضح و  مبرهن 
می باشد که با ا تمام مهلت یک ماه اخیر  الذکر  در صورتی که متهمان در موعد مقرر  در این بازپرسی حاضر نگردند وفق مقررات به 
صورت غیابی محاکمه و تصمیم قضایی اتخاذ خو اهد ش�د متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی می توانند یک نفر وکیل دادگستری 

وفق ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری همراه خود داشته باشد. 
1099940 بازپرس شعبه  اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردبیل – حسن شاهی 

آگهی 
در پرونده کالس�ه 970469ب7 متهمین بدریه رضا فرزند  محس�ن و نوری نایف فرزند طعمه به اتهام کالهبرداری رایانه ای  موضوع  
ش�کایت   عباس زاده ش�یران تحت تعقیب  می باش�ند با توجه به مجهول المکان  اعالم شدن ایشان  و با  استناد به ما ده 174  ق.آ.د  
دادگاه های عمومی و انقالب  در امور کیفری مصوب 1392 بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد به مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در ش�عبه هفتم بازپرس�ی دادس�رای   عمومی و انقالب اردبیل حاضر و از خود دفا ع نمایند. در غیر اینصورت  وفق مقررات رسیدگی  

و اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
10999306  بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ا ردبیل -  اکبر مرادی 

آگهی ابالغ اجرائیه 9701502
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه  9701502  بدینوسیله به وراث مرحوم لطفعلی شفیع زاده  ، آقای کیارش شفیع زاده فرزند لطفعلی با  کد 
ملی 1450405851  و خانم مستوره اعیادی  احسن فرزند مشهدی  حسن با  کد ملی 1365032991  بدهکار پرونده کالسه 9701502  
که برابر گزارش مامور پس�ت ش�ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج 30620- 69/01/12 بین مرحوم لطفعلی شیع 
زاده و خان�م رحیم�ه بی�گ پور مبل�غ 1/114/329/268 ریال از بابت  اجرای  مهریه بدهکار می باش�ید که بر اث�ر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی  اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس�ناد رس�می به شما  ابالغ می گردد از تاریخ انتشار ا ین آگهی   که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است فقط یک نوبت در روزنامه  کثیر االنتشار  درج و منتشر می گردد ظرف  مدت ده روز  نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 

غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری  عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
10999307  مسئول واحد  اجرای  اسناد رسمی اردبیل 

آگهی 
محک�وم ل�ه:   ش�رکت تانکر بار امی�د اردبیل به مدیری�ت عاملی امید تعاون�ی محکوم علیه: ج�واد دین پرور کنپچوب�ه پیرو آگهی 
ه�ای منتش�ره در جرای�د   بدینوس�یله ب�ه جواد دی�ن پرور  کنپچوب�ه  که مجهول المکان می باش�د ابالغ می ش�ود طب�ق اجرائیه  
9710420404900263 صادره از شعبه  نهم حقوقی اردبیل در پرونده کالسه 970006 به موجب دادنامه شماره 9709970404900597 
م�ورخ 97/9/24 صادره از ش�عبه  نهم حقوق�ی اردبیل محکوم علیه محکوم ب�ه پرداخت مبل�غ 5/323/974/884 ریال بابت اصل 
خواس�ته و نیز پرداخت خس�ارت تهران استحقاق خواهان از زمان وصول دادخواست  تا یوم الوصول در زمان اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ 184/624/121 ریال بابت خسارات ناشی از  هزینه دادرسی  و نیز پرداخت مبلغ 101/087/699 ریال بابت  حق الوکاله وکیل  در 
مرحله بدوی در حق  محکوم له می باشد و نیز پرداخت مبلغ 266/198/744 ریال بابت نیم عشر  حق ا جرا و نیز هزینه های اجرائی 
ب�ر عهده محکوم علیه می باش�د. بدیهی اس�ت  با توج�ه به غیابی بودن  حکم اجرای  حکم   غیابی من�وط 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 کثیر االنتش�ار  درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار  آگهی  
نس�بت ب�ه اجرای مفاد  اجرائیه  اق�دام گردد. در غیر اینصورت  واحد اجرای احکام  طبق مقررات نس�بت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
10999308 مدیر دفتر شعبه  نهم دادگاه   عمومی حقوقی  شهرستان اردبیل – یوسف ستاری نیا

ابالغیه 
 خواهان آقای عقیل صفا بخش فرزند محمد با   وکالت فریبا مومن ابادی دادخواس�تی به طرفیت خانم فاطمه س�لیمانی فرزند  محمد 
به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند یک قطعه زمین از پالک 1841  واقع در خ  مصطفی ا مام خمینی و  دس�تور موقت مبنی بر منع از 
نقل انتقال تقدیم دادگاه عمومی شهرس�تان بم نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه دوم حقوقی شهرستان بم و اقع در استان کرمان 
شهرس�تان بم بزرگراه خلیج فارس دادگس�تری شهرس�تان بم کد پس�تی 7661674485 تلفن 03444340397- 03444340402  
ارجاع و به کالس�ه 9709983429200230 ثبت گردیده و تاریخ رس�یدگی  آن 1397/11/07 و س�اعت 09   تا 10 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان  بودن خانم فاطمه س�لیمانی فرزند محمد و به درخواس�ت و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی  دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 

آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نام کامل نشانی خود در جلسه رسیدگی شرکت نماید. 
10631 -  شعبه دوم دادگاه   عمومی حقوقی شهرستان بم 

ابالغ اخطار  اجرایی 
به موجب رای  ش�ماره 9710098516200203 مورخ 97/7/11 حوزه 112  ش�ورای حل اختالف شهرستان مالیر که قطعیت یافته است   
محکوم علیه  غضنفر  صباغ فرزند به نش�انی مجهول المکان  محکوم  اس�ت به ابراهیم غیاثوند فرزند حس�ین به حضور در احدی از 
دفترخانه های اسناد رسمی  جهت تنظیم و انتقال سند خودروی سوای نیسان به شماره انتظامی 28 ایران 479 ج96 در حق محکوم 
له علی نجف ترکاش�وند  فرزند س�ردار  به نشانی نهاوند دهستان گاماسیاب  روستای جعفرآباد خ اصلی و حق االجرای حکم بر عهده 
محکوم علیه می باش�د. محکوم علیه  مکلف اس�ت پس از ابالغ این اجرائیه پس از ده روز   مفاد  آن را به موقع به اجرا  بگذارد و  اال 

اقدامات الزمه قانونی معمول خو اهد گردید. 
مسئول شورای حل اختالف حوزه 112 شهرستان مالیر 

آگهی مزایده اموال  غیر منقول 
 ب�ه اس�تناد پرونده کالس�ه 970058ش2 اجرای اح�کام حقوقی  محک�وم علیه مجید کمالی س�رور فرزند  عباس محکوم اس�ت به 
پرداخ�ت تع�داد 50 عدد س�که تمام به�ار آزادی  بابت مهری�ه به نرخ روز در ح�ق  محکوم له خان�م  کلثوم بندان�ی فرزند اکبر که 
محک�وم ل�ه جهت اس�تیفای حقوق خود ب�دوا تقاضای توقیف و مزایده یک  دس�تگاه  خودرو به ش�ماره انتظام�ی 85-  892س85 
را نم�وده ک�ه پ�س از تش�ریفات قانونی و ارجاع به کارش�ناس رس�می دادگس�تری به ش�رح ذیل م�ورد ارزیابی قرار گرفته اس�ت 
 س�واری  جیل�ی تیپ اس�گرائی س�فید رنگ مدل 2013، 4 س�یلندر، س�وخت بنزی�ن  ا تاق و بدن�ه ، موتور،  گیربکس ، دیفرانس�یل 
، شیشه ها ، صندلی و جلو داشبورد ، چراغها ، سپرها، جلو پنجره ، آئینه و برف پاک کن سالم و الستیک ها 70  درصد، اطاق با اسید کامل 
شسته شده و تمام رنگ می باشد. لذا با جمیع جهات فوق قیمت پایه کارشناسی  به مبلغ 800/000/000 ریال هشتصد میلیون ریال  ارزیابی 
و قیم�ت گ�ذاری می گردد. با توجه به تقاضای فروش  خودرو از طریق مزایده  عمومی و عدم پرداخت  محکوم به توس�ط محکوم علیه این 
اجرا قصد دارد در روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 ساعت  9 تا 11 با حضور نماینده محترم دادستان و   همچنین محکوم له در محل اجرای 
احکام  حقوقی دادگستری زاهدان از طریق مزایده  عمومی اموال توقیفی محکوم  علیه را به قیمت  کارشناسی به فروش برساند. طالبین و 
خریداران می توانند همه رو زه تا یک  هفته قبل از زمان  مزایده از اموال  مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و  در زمان مزایده حضورا 
شرکت نمایند. بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد  که با ال ترین قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار  می بایستی مبلغ 10  
درصدی پیشنهادی مزایده  را فی المجلس  به حساب سپرده دادگستری زاهدان و اریز نمایند و مابقی را ظرف  مدت یکماه به حساب سپرده 
دادگستری  و اریز  و  تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت 
اموال نمایدو در صورت عدم تائید مزایده توس�ط دادگاه  مبلغ ده درصدی واریزی به خریدار مس�ترد خو اهد ش�د و  در صو رتی که خریدار 
مابقی  و جه مزایده  را در زمان مقرر به حساب سپرده و اریز ننماید و یا اعالم انصراف  نماید مبلغ 10  درصد پیشنهادی  خریدار به نفع دولت 
ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی  را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی  و 
ماده 129  اجرا خواهد شد و به استناد ماده 131  قانون اجرای احکام مدنی  در صورت نبود خریدار طلبکار  نیز می تواند در قبال طلب خود 

از اموال مورد مزایده قبول نماید. 
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری زاهدان – علی تاجیان 

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی 
در اجرای ماده 174 آئین دادرس�ی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری با انتش�ار این آگهی برای یک نوبت در یکی از جر اید کثیر 
االنتش�ار متهم بنام رضا عرفانی به لحاظ مجهول المکان بودن احضار وی ممکن نگردیده اس�ت احضار می گردد تا ظرف مدت یک ماه پس 
از نش�ر این آگهی در این دادیاری  حاضر ش�ده و از اتهام منتس�به در پرونده کالسه 970425 موضوع سرقت خودرو پژو به شماره انتظامی 

24- 174 د27  خود دفاع نمایند واال در صورت عدم حضور  متهم  یا  عدم ا عالم  عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود. 
دادیار  شعبه 2 دادیاری دادسرای   عمومی و انقالب  شهرستان اندیمشک 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای  عادل رباهاط فرزند  علیرضا 
 خواهان خانم آمنه عس�اکره دادخواس�تی به طرفیت خوانده  آقای عادل رباهاط   به خواس�ته طالق به درخواس�ت زوجه مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه  9709986310500551 شعبه 5  دادگاه عمومی حقوقی  شهرس�تان ابادان ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/15 ساعت 08:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

14- اجرائیه
مشخصات محکوم له : رسول ایران منش، فرزند : احمد، نشانی : استان کرمان – شهرستان کرمان – شهر کرمان- کرمان خیابان شهاب بلوار 
صاوه خیابان نیایش 12 ، مش�خصات محکوم علیه : عل ناروئی پور، فرزند : ش�عبان، نشانی : مجهول المکان محکوم به : به موجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709973468400468 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 1397/03/23 و مبلغ 1/340/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 

و نیم عشر دولت در حق دولت.
1036 شورای حل اختالف شماره 24 شهرستان کرمان

15- حصروراثت
آقای محمدکریم رحمانیان فرزند عبدالرحیم  دارای شناسنامه 547 شرح دادخواست شماره 970591 مورخ 1397/9/13 توضیح داده شادروان 
محمدرحیم رحمانیان فرزند عبدالرحیم بشناس�نامه 548 در تاریخ 1396/1/1 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- محمدکری�م رحمانیان فرزند عبدالرحیم متولد 1344/8/1 ش.ش 547 کدمل�ی 2992468053 برادر متوفی. 2- منیره رحمانیان فرزند 
عبدالرحیم متول�د 1347/5/30 ش.ش 402 کدملی 2992078379 خواهر متوفی. 3- طاهره رحمانیان فرزند عبدالرحیم متولد 1329/2/20 
ش.ش 22 کدملی 2993128191 خواهر متوفی. 4- طیبه رحمانیان آواز فرزند عبدالرحیم متولد 1331/12/1 ش.ش 202 کدملی 3719555097 
خواه�ر متوفی. 5- محمدعلی رحمانی�ان آواز فرزند عبدالرحی�م متول�د 1334/5/14 ش.ش 95 کدملی 3719561933 ب�رادر متوفی. 6- 
محمدعظیم رحمانیان آواز فرزند عبدالرحیم متولد 1349/12/28 ش.ش 14197 کدملی 2990554262 برادر متوفی. 7- محمدرضا رحمانیان 
آواز فرزند عبدالرحیم متولد 1341/9/11 ش.ش 768 کدملی 2992439169 برادر 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.
591 شورای حل اختالف شماره 26 شهرستان کرمان

16- اجرائیه
مشخصات محکوم له : بانک ملت به مدیریت عاملی آقای هادی اخالقی، نشانی : بل صدوقی سرپرستی بانک ملت مشخصات محکوم علیه : 
1- علیرضا ارجمند اندوهجردی، نشانی : کرمان- خ مدیریت خ حکیم ک 6 بعد از چهارراه 2 س چ درب 3 ، 2- عباس پورشیخعلی ، فرزند : 
حسین، نشانی : کرمان – خ مدیریت خ حکیم ک 6 بعد از چهارراه 2 درب 5 س چ 3- عفت پورشیخعلی ، فرزند : - نشانی : کرمان- خ مدیریت 
خ حکیم 6 جنوب 2 منزل 3 س چ مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه : ستاره سرساالری ، فرزند : محمدرسول، 
نشانی : کرمان ابتدای خ فردوسی مقابل اداره ارشاد مجتمع نور واحد 202 ، نوع رابطه : وکیل بانک ملت به مدیریت عاملی آقای هادی اخالقی 
محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610093468400413 و شماره دادنامه مربوطه 9609973468400679 محکوم 
علیها محکوم اند تضامنی به پرداخت مبلغ 114/116/863 ریال بابت اصل خواسته وجه و انضمام خسارت تاخیر تادیه به استناد ماده 4 قرارداد 
فیمابین از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل حکم روزانه مبلغ 42/378 ریال و پرداخت مبلغ 2/850/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال در حق خواهان و نیم عشریه بنفع صندوق دادگستری می باشد.
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آگهی حصر وراثت
 ش�ماره 970377  خانم نازنین ش�یری  آهنگر محله فرزند قربانعلی متولد 1339 شماره شناسنامه  5709424277 صادره از رضوانشهر شرح 
دادخواست  شماره توضیح داده که شادروان  قر بانعلی  شیری آهنگر محله فرزند  درویشعلی متولد 1303 دارنده  شماره شناسنامه 47 در تاریخ  
1381/6/3 در اقامتگاه  دائمی خویش فوت  نموده و وراث حین الفوت  نامبرده عبارتند از : 1- متقاضی  با مشخصات   فوق الذکر دخترمتوفی 
1- یحیی شیری آهنگر محله  شماره شناسنامه 5709820210 تاریخ تولد 1334 پسر متوفی 2-  روشنعلی شیری آهنگر  محله  شماره شناسنامه 
57098307504 تاریخ تولد 1341 پسر متوفی 3-  سلطانعلی شیری آهنگر  محله  شماره شناسنامه 5709424331 تاریخ تولد 1342 پسر متوفی 
4-  علی شیری آهنگرمحله  شماره شناسنامه 5709841331 تاریخ تولد 1343 پسر متوفی 5-  جواهر شیری آهنگر محله  شماره شناسنامه 
5709424171 تاریخ تولد 1330  دختر متوفی 6-  گلناز نمایان آهنگرمحله شماره شناسنامه 5709423718 تاریخ تولد 1306  همسر متوفی لذا 
مراتب  یکنوبت  در یکی از  جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد  تا چنانچه  کسی اعتراضی  دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد 
ظرف  یکماه  از نشر  آگهی به  شعبه  اول  شورای حل اختالف رضوانشهر  تقدیم دارد واال گواهی  صادرخواهد شد وهر وصیت نامه ای  جز رسمی  

سری  که بعد از  این موعد  ابراز شود از  درجه اعتبار ساقط است . 
ح  5656   رئیس  شورای حل اختالف  1 خانواده   رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی

آگهی حصر وراثت
 شماره 970473  آقای فرامرز رشیدی فرزند محمد متولد 1344/9/1 شماره شناسنامه  5709759481 صادره از رضوانشهر شرح دادخواست  
شماره توضیح داده که شادروان محمد رشیدی  فرزند حاجت متولد 1314/3/10 دارنده  شماره شناسنامه 12 در تاریخ  1396/12/18 در اقامتگاه  
دائمی خویش فوت  نموده و وراث حین الفوت  نامبرده عبارتند از : 1- متقاضی  با مشخصات  فوق الذکر پسر متوفی  1- حلیمه  غالمی  دشتمیان 
شماره شناسنامه 5709653985 تاریخ تولد  1321 همسر متوفی لذا مراتب  یکنوبت  در یکی از  جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد  تا چنانچه  
کسی اعتراضی  دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف  یکماه  از نشرآگهی به  شعبه  اول  شورای حل اختالف رضوانشهر  تقدیم 

دارد واال گواهی  صادرخواهد شد وهر وصیت نامه ای  جز رسمی  سری  که بعد از  این موعد  ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است . 
ح  5657   رئیس  شورای حل اختالف  شعبه اول  رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی

آگهی حصر وراثت  
 شماره 970500 آقای   شهرام  محمدی فرزند عزیز اهلل متولد 1376/6/15 شماره شناسنامه  5700038447 صادره از رضوانشهر شرح دادخواست  
شماره توضیح داده که شادروان عزیز اهلل محمدی  فرزند احمد  متولد 1326/3/4 دارنده  شماره شناسنامه 2 در تاریخ  1397/8/11 در اقامتگاه  
دائمی خویش فوت  نموده و وراث حین الفوت  نامبرده عبارتند از : 1- متقاضی  با مشخصات  فوق الذکرپسر متوفی1- شهال محمدی شماره 
شناسنامه 570008638 تاریخ تولد  1376 دختر متوفی  2- سیده فاطمه باستی  شماره شناسنامه 1828 تاریخ تولد  1343 همسر متوفی لذا 
مراتب  یکنوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد  تا چنانچه  کسی اعتراضی  دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد 
ظرف  یکماه  از نشرآگهی به  شعبه  اول  شورای حل اختالف رضوانشهر  تقدیم دارد واال گواهی  صادرخواهد شد وهر وصیت نامه ای  جز رسمی  

سری  که بعد از  این موعد  ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است . 
ح  5658   رئیس  شورای حل اختالف  شعبه اول  رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی

آگهی حصر وراثت  
 شماره 970490  آقای    بیژن یونس زاده  فرزند عزیز متولد 1341/3/3 شماره شناسنامه  5709541877 صادره از رضوانشهر شرح دادخواست  
شماره توضیح داده که شادروان  گل کز مهدوی مرشت  فرزند  درویش  متولد 1317/5/2 دارنده  شماره شناسنامه 8 در تاریخ  1397/8/25 در 
اقامتگاه  دائمی خویش فوت  نموده و وراث حین الفوت  نامبرده عبارتند از : 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر پسر متوفی 1- عباس  یونس 
زاده  شماره شناسنامه  5709544566 تاریخ تولد  1344 پسر متوفی 2-  عفت  یونس زاده  شماره شناسنامه  259548956 تاریخ تولد  1335  
دختر متوفی 3- ثریا یونس زاده  ش�ماره شناس�نامه  5709551511 تاریخ تولد  1352  دختر متوفی 4- پرویز یونس زاده  ش�ماره شناسنامه  
5709553301 تاریخ تولد  1354 پسرمتوفی لذا مراتب  یکنوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد  تا چنانچه  کسی اعتراضی  دارد 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف  یکماه  از نشرآگهی به  شعبه  اول  شورای حل اختالف رضوانشهر  تقدیم دارد واال گواهی  

صادرخواهد شد وهر وصیت نامه ای  جز رسمی  سری  که بعد از  این موعد  ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است . 
 ح  5659   رئیس  شورای حل اختالف  شعبه اول  رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی

آگهی حصر وراثت  
 ش�ماره 970496 آقای  محمد  جاللوند فرزند  خداداد متولد 1369 ش�ماره شناسنامه  2610020546صادره از شرح دادخواست  شماره توضیح 
داده که شادروان خداداد جاللوندفرزند   یولچی متولد 1327/3/6 دارنده  شماره شناسنامه 4 در تاریخ  1397/1/16 در اقامتگاه  دائمی خویش 
فوت  نموده و وراث حین الفوت  نامبرده عبارتند از : 1- متقاضی  با مش�خصات  فوق الذکرپس�ر متوفی 1- فرش�ید جاللوند شماره شناسنامه  
5709454036 تاریخ تولد 1352 پسر متوفی 2-  فرشاد جاللوند شماره شناسنامه  2630026310 تاریخ تولد 1356 پسر متوفی 3-  مهشید 
جاللوند ش�ماره شناس�نامه  5709869562 تاریخ تولد 1354دختر متوفی4-  مهشاد جاللوند شماره شناس�نامه  2630844110 تاریخ تولد 
1359  دختر متوفی 5-  هاله جاللوند شماره شناسنامه  2630864227 تاریخ تولد 1362  دختر متوفی 6-  بلقیس جاللوند شماره شناسنامه  
2631648722 تاریخ تولد 1364  دختر متوفی 7- اکرم رحیم پورشماره شناسنامه  26197744540 تاریخ تولد 1331 همسر متوفی لذا مراتب  
یکنوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد  تا چنانچه  کسی اعتراضی  دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف  
یکماه  از نشرآگهی به  شعبه  اول  شورای حل اختالف رضوانشهر  تقدیم دارد واال گواهی  صادرخواهد شد وهر وصیت نامه ای  جز رسمی  سری  

که بعد از  این موعد  ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است . 
ح  5660   رئیس  شورای حل اختالف  شعبه اول  رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی

آگهی حصر وراثت
اقای جالل الدین طالبی خاکیانی شناسنامه 913 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 97/507 
صومعه سرا تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته که شادروان غالمحسین طالبی خاکیانی به شماره شناسنامه 92 در تاریخ 1397/07/14 
در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از : 1- پیمان طالبی خاکیانی فرزند غالمحسین ش ش 486 متولد 1346 پسر متوفی 
2- فاطمه طالبی خاکیانی فرزند غالمحسین ش ش 2827  متولد 1348 دختر متوفی 3 – خدیجه طالبی خاکیانی فرزند غالمحسین ش ش 
93  متولد 1352 دختر متوفی 4 – محمد علی طالبی خاکیانی فرزند غالمحسین ش ش 14  متولد 1357 پسر متوفی 5- علی طالبی خاکیانی 
فرزند غالمحسین ش ش 107  متولد 1359 پسر متوفی 6- جالل الدین طالبی خاکیانی فرزند غالمحسین ش ش 913  متولد 1361 پسر متوفی 
7- معصومه بشری قدیم طبع فرزند شعبان ش ش 742 متولد 1323 همسر متوفی اینک با انجام تشریفات  مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت اگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال  این گواهی صادر خواهد شد .
ح  5661     رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف صومعه سرا- غالمرضا دهقان 

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه رحمانی چیرانی شناسنامه 7923  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 97/502 صومعه 
سرا تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته که شادروان حسین رحمانی چیرانی  به شماره شناسنامه 719 در تاریخ 1397/08/27 در اقامتگاه 
دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از : 1- مریم رحمانی چیرانی فرزند حسین ش ش 3110 متولد 1346 دختر متوفی 2- آسیه 
رحمانی چیرانی فرزند حسین ش ش 4969 متولد 1347 دختر متوفی 3- فاطمه رحمانی چیرانی فرزند حسین ش ش 7923 متولد 1357 دختر 
متوفی 4- زهرا رحمانی چیرانی فرزند حسین ش ش 7924 متولد 1357 دختر متوفی 5- امنه رحمانی چیرانی فرزند حسین ش ش 140 متولد 
1353 دختر متوفی 6- سمیه رحمانی چیرانی فرزند حسین ش ش 705 متولد 1359 دختر متوفی 7- اعظم رحمانی چیرانی فرزند حسین ش 
ش 275 متولد 1355 دختر متوفی 8- محسن رحمانی فرزند حسین ش ش 4737 متولد 1367 پسر متوفی 9- حسن رحمانی فرزند حسین ش 
ش 5980 متولد 1348 پسر متوفی 10- خدیجه عابد محزون فرزند کریم ش ش 18 متولد 1323 همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات  مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال  این گواهی صادر خواهد شد .
ح   5662   رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف صومعه سرا- غالمرضا دهقان 

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 950266 اجرای حسب نیابت واصله از شعبه اجرای احکام مدنی رحیم اباد حکم به فروش اموال ماترک مرحوم رضا شیر علیزاده 
صادر گردیده که اموال مورد نظر طبق نظریه کارشناسی از طریق مزایده به فروش می رسد یک باب محوطه خانه به ادرس شهر رودسر کرجه 
پشت = کوچه چهارم= پالک 64567 – 44816 /102 بازدید و معاینه دقیق بعمل اورده که ورودی ان از کوچه به صورت دهنه 2/5 متری می باشد 
و مساحت عرصه برابر تقریبی یکصد و پنجاه مترمربع که اعیان مسکونی یک طبقه کرسی بلند به مساحت تقریبی بیست و پنج متر مربع )25( 
با مصالح سنگ و بلوک و سربندی چوب و درب و پنجره  چوب و نما فاقد تعمیرات= سربندی هم چوب به همراه امتیازات برق و گاز که که جهت 
سکونت نیازمند بازسازی می باشد علی الحال حسب بازدید به عمل امده – نحوه وضعیت استقرار – میزان مساحت عرصه و اعیان – راه ورودی 
ارزش امالک مسکونی فاقد سند رسمی در منظقه ارزش ملک خانه و محوطه مذکور به مساحت عرصه تقریبی یکصد و پنجاه مترمربع به مبلغ 
سیصد و پنجاه میلیون ریال معادل سی و پنج میلیون تومان براورد می گردد در مورخه 1397/10/27 روز پنج شنبه ساعت 9-11 صبح در دفتر 
اجرای احکام  شعبه دوم حقوقی عمومی دادگاه رودسر با حضور نماینده دادستان محترم شهرستان رودسر از قیمت پایه ی  ارزیابی شده به فروش 
می رسد کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند برنده ی  مزایده شناخته می شوند ده درصد مبلغ فروخته شده وصول و مابقی  ظرف مدت 
یک ماه وصول می گردد در صورت عدم پرداخت مابقی فروخته شده در فرجه ی مقرر ده درصد وصول شده به نفع دولت ضبط می گردد کلیه 
هزینه های متعلقه به عهده خریدار می باشد خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از شروع  جلسه مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال 

مورد بازدید به عمل اوردند این اگهی مستند به ماده 118 ق.ا.ا.م در یکی از رو زنامه های کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد. 
ح  5663    دادورز اجرای احکام شعبه دوم حقوقی عمومی دادگاه رودسر- ذکریا پور

آگهی مزایده نوبت دوم
 شماره بایگانی شعبه960482 نظر به اینکه در پرونده اجرائی کالسه 960482 شعبه اجرای  احکام مدنی  رضوانشهر، حکم به محکومیت آقای  
فرامرز کاظمی به پرداخت 1/869/422/111 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خانم آسیه خسروی صادر که در این  راستا یک 
قطعه زمین خشکی واقع در قریه ویشه سرای خوشابر تعرفه و توقیف و جهت مزایده ارزیابی گشته به شرح  ذیل: مشخصات ملک طبق نظر 
کارشناس : ملک موضوع مزایده شامل یک قطعه  زمین  خشکی به طول 38 متر و عرض 15 متر ، شماال محدود به  خانه  ومحوطه سیروس 
ابری  معاف ، جنوبا اراضی شالیزاری اشخاص ، شرقا جاده آسفالته درواز به خوشابر ، غربا مزرعه کریم عزیز دوست ،  که با کسر حریم 12 متری 
جاده  درواز به خوشابر ، از حریمی میزان 416 متر مربع  بر خوردار است و توسط کارشناس مهندس اکبری در تاریخ  1397/8/28 به ارزش 
374/400/000 ریال بر آورد قیمت گردیده ومزایده  و فروش نسبت به آن راس تاریخ  1397/10/17 از ساعت 11  الی 11:30 در دفتر این شعبه بر 
گزار خواهد شد و ضمنا در مزایده نوبت اول به علت عدم وجود خریدار و عدم تقبل محکوم له منجر به تعیین وقت مزایده  نوبت دوم  گردیده  
، لذا کلیه متقاضیان با در دست داشتن پیشنهاد خود عند الزوم در پاکت در بسته به همراه تصویر کارت شناسایی معتبر و شماره تماس و 
ضمن ثبت نام در سامانه  ثنا ، در خواست خود را تا قبل از  انقضای  وقت مزایده  - ساعت 11:30 تحویل این شعبه نمایند و به در خواستهای 
خارج از وقت ترتیب اثر داده  نخواهد شد .ملک به باالترین پیشنهاد واگذار و نامبرده حداقل 10 درصد قیمت پیشنهادی را در روز مزایده به 
حساب شماره 2171294543000 واریز نموده و مابه التفاوت حداکثر ظرف یکماه  واریز نماید واال  وجه واریزی در حق  دولت ضبط  می گردد.
 ح  5664  دادورز اجرای احکام  مدنی دادگاه رضوانشهر- مراد طلب

 آگهی مزایده 
 کالسه اجرایی 970352 شعبه اجرای مدنی دادگستری  صومعه سرا موضوع محکومیت آقای کامران وقاری قرابائی  به پرداخت 224 قطعه 
سکه طالی تمام بهار  آزادی درحق خانم مهدخت بهمنش در قبال محکوم به سهم االرث محکوم علیه  از اموال  پدری ) مرحوم محمد و قاری 
( واقع در ضیابر نوپا شان شامل خانه  محوطه به مساحت 1000 متر مربع  و  زمین صیفی  کاری به مساحت  2000 مربع  و  زمین شالیزاری به 
 )utm( مساحت  9400 متر مربع توقیف و ارزیابی و اینک از طریق مزایده بفروش میرسد. مشخصات ملک قطعه اول: به مختصات جغرافیایی
345336/4144610- عبارت اس�ت از یک قطعه زمین محدود ومس�تقل با کاربری  خانه ومحوطه با حدود اربعه : ) شمال به باغ صیفیکاری 
مرحوم محمد وقاری  - شرق به باغ صیفیکاری  مرحوم  محمد وقاری  - جنوب به خانه  محوطه علیرضا خداپرست غرب به کوچه عمومی 
موسوم به  شهیدان  مهری ( داخل عرصه یک خانه  مسکونی با قدمت حدود 40 ساله ویالیی قرار داشته  و دارای امتیاز برق و گاز سراسری 
است . خانه  با سازه بلوک سیمانی ، سقف چوبی با پوشش حلبی ، دو خوابه ، با هال و پذیرایی و آشپز خانه  داخلی- حمام و سرویس بهداشتی 
بیرونی  به همراه تعدادی اش�جار  مغروس�ه مثمر در پیرامون- درب آهنی ماشین رو در ناحیه غربی  وپیرامون  ملک محصور با دیواربلوکی 
سیمانی  است قطعه دوم : به مختصات )utm(  345370/4144605- عبارت است از یک قطعه زمین صیفیکاری  که حالیه  بخش شرقی  آن 
به زیر کشت اشجار صنوبر اختصاص یافته و سن و سال اشجار مغروسه حدود سه ساله  است و بخش  غربی بصورت بایر می باشد . با حدود  
اربعه : ) ش�مال به کوچه امام  رضا ) ع( – ش�رق  به خانه ومحوطه رحمت وقاری – جنوب  به خانه محوطه محمد رضا خداپرس�ت – غرب به 
کوچه عمومی موسوم به شهیدان مهری  و بخشی دیگر همجوار است به خانه مرحوم  محمد وقاری ( قطعه سوم :  به مختصات جغرافیایی 
)utm(346043/4144192 – عبارت اس�ت از یک قطعه   زمین دایر ، مس�تقل ومحدود با مرز خاکی  بصورت  ش�الیزاری ) مزروعی ( که در 
سالهای  ماضی تحت طرح  تجهیز و نوسازی اراضی به وسیله مجریان طرح ، نوسازی گردیده است. با حدود اربعه  : ) شمال به نهر فاضلکش 
عمومی که  ورای  آن ش�الیزار وراث مس�لم نعمتی  قرار دارد- ش�رق به ش�الیزار نادر صادقی  - جنوب به نهر آبرس�ان وجاده عمومی  بین 
مزارع – غرب به شالیزار عزیز اله کاظمی( 1- کل  قطعه  زمین های موصوف  وموضوع گزارش با قطعه زمینهای  موضوع نسق زارعانه مرحوم 
محمد وقاری  قرابایی  فرزند جعفر ) موضوع نامه شماره 97/44544 مورخ 97/4/3 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صومعه سرا  خطاب به 
اجرای  احکام مدنی دادگستری  شهرستان صومعه سرا مضبوط در پرونده ( مطابقت دارد. 2- قطعه زمینهای  موصوف ، همان  امالک توقیف 
شده طبق صورت جلسه  مورخ 1397/4/10 میباشد. علیهذا با امعان نظر   در مقدار مساحت – وضع کاربری ، موقعیت مکانی ، وضع دسترسی  
به شوارع و امکانات  عمومی – عرف  محل و با جمیع عوامل موثر در ارزیابی  ، ارزش ریالی سه قطعه  زمین موضوع  کارشناسی وموصوف  در 
متن گزارش به شرح  ذیل اعالم میگردد1- ارزش ریالی  پایه  کارشناسی، هر متر مربع از قطعه زمین شماره یک )  با کاربری خانه  ومحوطه 
و با امتیاز برق وگاز سراس�ری(: با توجه به قدمت  باالی اعیانی ، به ازای هر متر مربع 1/100/000 ریال  در مس�احت  1000 متر مربع به میزان  
1/200/000/000 ریال )  یک میلیارد و دویست میلیون ریال ( بر آورد و اعالم  میگردد.2- ارزش ریالی پایه کارشناسی ، هر متر مربع از قطعه   
زمین شماره دو ) با کاربری  باغ ( : به ازای  هر متر مربع  1/000/000 ریال درمساحت 2000 متر مربع  به میزان 2/000/000/000  ریال )  دو میلیارد 
ریال ( بر آورد و اعالم میگردد 3- ارزش  ریالی  پایه کارشناسی ، هر متر  مربع از  قطعه   زمین شماره  سه )  با کاربری  شالیزاری (: به ازای  
هر متر مربع  120/000 ریال   در مساحت  10000  متر مربع  به میزان  1/200/000/000 ریال )  یک میلیارد و دویست میلیون ریال ( برآورد و اعالم 
میگردد . ارزش ریالی  کل  سه قطعه  زمین موضوع  پرونده  ) قیمت  پایه کارشناسی (  به مبلغ 4/400/000/000  ریال ) چهار میلیارد و چهارصد 
میلیون ریال  بر آورد و اعالم میگردد و سهم االرث محکوم علیه  از اموال  مذکور  676/923/076 ریال می باشد. اینک از طریق  مزایده  با 
حضور  نماینده  محترم دادستان  درتاریخ  97/10/17 روز  دو شنبه  از ساعت  9 الی 10 در  شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری  صومعه  سرا 
بفروش  میرسد هر کس  از قیمت  پایه  باالترین  قیمت را  پیشنهاد  نماید  فروخته  خواهد شد و خریدار  باید فی المجلس 10 درصد  قیمت 
پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری 2171294508003   سیبای  بانک ملی  واریز و فیش  را به دفترشعبه  تحویل  نماید   ضمنا  برنده  
مزایده مابقی  مبلغ را  باید حداکثر  ظرف  مدت یک  ماه   به حساب  سپرده دادگستری  واریز  نمایید در غیر اینصورت  مبلغ  واریزی به نفع  

دولت  ضبط  خواهد شد و کلیه  هزینه های  اجرایی به عهده  خریدار میباشد.
ح  5665   مدیر شعبه اجرای  احکام  مدنی    دادگستری  صومعه سرا-  حامد رافع

آگهی تغییرات موسسه صندوق امداد جامعه اسالمی کارکنان 
صنعت بیمه به شماره ثبت 2552 و شناسه ملی 10100193180 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت امنا مورخ 1397/06/13 و مجوز شماره 
97 /518884 مورخ 31/ 6/ 97 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 
در راستای اجرای بند 4 ماده 17 اساسنامه موادی از اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح گردید : ماده 18 هیئت مدیره صندوق دارای پنج نفر عضو 
می باشد که توسط شورای مرکزی جامعه اسالمی از بین اعضاء جامعه 
اسالمی بمدت 6 سال انتخاب می گردند. »ماده 21 هیئت مدیره باید در 
نخس�تین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخاب آنان توسط 
هیئت امناء تش�کیل خواهد ش�د، از بین خود یک رئیس و یک نائب 
رئیس انتخاب نمایند. ضمناً مدیر عامل می تواند با حفظ سمت به عنوان 
رئیس هیأت مدیره نیز انتخاب شود. ماده 33 هیئت مدیره و بازرسان تا 
زمانیکه جانشین آنها از سوی هیئت امنا تعیین و معرفی نشده است به 
مسئولیت خود باقی خواهند بود. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای 
مدت 6 س�ال انتخاب گردیدند : آقای اسمعیل مهمانی)به شماره ملی 
5599269833 ( آقای محمد صادق نجفی )به شماره ملی 0044608411 
( آقای محس�ن قاضی زاده هاش�می) به ش�ماره ملی 0056595565 ( 
آق�ای محمد کاظم احمدی)به ش�ماره مل�ی 3932462556 ( و آقای 
عبدالصمد بحیرائی)به ش�ماره ملی 3960916728 ( اش�خاص ذیل به 
عنوان بازرس�ین شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند : آقای 
ولی فرجی)به شماره ملی 0600536882( به سمت بازرس اصلی و آقای 
داود سرائی )به شماره ملی 5939822444( به سمت بازرس علی البدل
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )321502(

آگهی تغییرات موسسه صندوق امداد جامعه اسالمی کارکنان 
صنعت بیمه به شماره ثبت 2552 و شناسه ملی 10100193180 

به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/13 و مجوز شماره 
97 /518884 م�ورخ 31/ 6/ 97 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 
آقای اسمعیل مهمانی)به ش�ماره ملی 5599269833( به سمت مدیر 
عام�ل و رئیس هیئت مدی�ره آقای محمدصادق نجفی)به ش�ماره ملی 
0044608411( به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محسن قاضی زاده 
هاشمی)به شماره ملی 0056595565( به سمت عضو هیئت مدیره و قائم 
مقام مدیرعامل آقای محمدکاظم احمدی)به شماره ملی 3932462556( 
به س�مت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالصمد بحیرائی)به شماره ملی 

3960916728( به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )321503(

آگهی تغییرات شرکت مثلث عمران سازه با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 870 و شناسه ملی 10100299576 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناهیده یحیوی به شماره ملی 1380982472با 
پرداخ�ت مبلغ 500/000 ریال به صندوق ش�رکت در ردیف ش�رکاء قرار 
گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 4/000/000ریال به 4/500/000ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید لیس�ت شرکا 
پس از افزایش سرمایه: محمدرحیمی دارای1/500/000ریال سهم الشرکه 
و بهروز رحیمی دارای 1/500/000ریال سهم الشرکه و زمرد تاج محمدی 
دارای 500/000ریال سهم الشرکه و بابک رحیمی دارای 500/000ریال سهم 

الشرکه و ناهیده یحیوی دارای 500/000 ریال سهم الشرکه 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری قدس )321504(

آگهی تغییرات شرکت آرین صنعت آرتاویل سهامی خاص به 
شماره ثبت 428003 و شناسه ملی 10320811976 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هئیت مدیره از اعضا ء ذیل برای 
دو سال انتخاب گردیدند : مرتضی سعادتی به کدملی 6038882677 
فاطمه سعادتی به کدملی 6039927356 مجتبی سعادتی به کدملی 
1450258141 محمدرضا نش�اط به کدمل�ی 0042343844 و معرفت 
علی سجادی به کدملی 4370304989 به ترتیب بعنوان بازرس اصلی 

وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )321505(

آگهی تغییرات شرکت حامیان سالمت بشر سهامی خاص به 
شماره ثبت 318438 و شناسه ملی 10103566503

 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق الع�اده مورخ 
1397/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : ش�کور امیدی به شماره ملی 
5699534091 بسمت مدیر عامل )خارج از اعضا( - زرانگیز حاجی پور 
به شماره ملی 2659796386 بسمت رئیس هیئت مدیره - سارا شاهمرد 
به شماره ملی 0072853174 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - انجمن 
حمایت از بیماران دیابتی کشور با شناسه ملی 10720030409 با نمایندگی 
شکور امیدی به شماره ملی 5699534091 بسمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته،برات 
و اوراق تعه�د آور و قراردادهای عقود اس�المی واوراق ع�ادی و اداری با 
امضای منفردا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . 
مسعود مهری پور فیشمی به شماره ملی 2595774247 به سمت بازرس 
اصلی و فرزانه خورس�ندی لنگی به شماره ملی 4310797164 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322856(

تاسیس شرکت سهامی خاص پاکان تجارت سبز میهن 
درتاریخ 1397/02/11 به شماره ثبت 525780 به شناسه ملی 14007563134 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :واردات و صادرات - خرید و فروش کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی - انجام امور حق العملکاری - ترخیص کاال از گمرکات 
- اخذ وام و تسهیالت بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری - شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتی و خارجی - انعقاد قرار داد با اش�خاص حقیقی 
و حقوقی - برپایی همایش ها و سمینارهای خصوصی و دولتی - ایجاد شعب 
و نمایندگی در سراس�ر کش�ور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
تهران - شهرس�تان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-دهکده المپیک-
خیابان مرودش�ت شمالی-خیابان نهم )ش�هید یداله میرنظامی (-پالک 19-
طبقه اول- کدپستی 1489648933 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم 
آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
18197006 م�ورخ 1397/01/20 نزد بانک اقتصاد نوین ش�عبه بلوارمیرداماد با 
کد 181 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا 
هیئت مدیره خانم سمانه جهانی پریدری به شماره ملی 0016300661و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
وحید رضائی پریدری به ش�ماره ملی 3934320414و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 س�ال آقای ایوب رضائی به ش�ماره ملی 3934339301و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها 
عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت 
مدیره منفردا” همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقای علی گلستانی چری به شماره ملی 0016937694 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای روح اله توکلی به شماره 
ملی 4848593328 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. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322862(
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511/68آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت  سارا صابری فرزند علی اکبر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701900  از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا جوادی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 
ـ اعظم همگی صابری )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  ـ حسن 5 ـ افسانه 4 ـ سعید 3 ـ  سارا 2 آن منحصر است به: 1
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 

به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
ـ زهرا لعل

511/69ابالغ  اجرائیه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکومین 1- آقای محمدرضا کیانی خضری فرزند علی محمد 2- خانم سیده زهرا مرتضوی 
فرزند سیدمحمد 3-حمیدرضا کیانی خضری فرزند علی محمد؛خواهان:بانک صادرات ؛ 9710427458100427 صادره از شعبه 51 در پرونده 
کالسه 950264 محکوم علیه محکوم است به پرداخت1- مبلغ 42/622/491 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 1/410/000 ریال بابت هزینه های 
دادرسـی و حق الدرج آگهی روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگسـتری 4- خسارت تاخیرتادیه از باقیمانده 
تسهیالت اعطائی به مبلغ 28/584/161 ریال از تاریخ 1394/3/15 تا اجرای حکم به ماخذ 31 درصد با احتساب در دایره اجرای احکام در حق 
خواهان صادر واعالم می دارد5- پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده صندوق دولت می باشد. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود0 
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/70آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت به طرفیت خوانده محمد صادق تقابنی فرزند سیاوش به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31 
ارجاع و به کالسه بایگانی 970995 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/11/10 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد
511/71آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم آمنه نوروزی فرزد رحمت 

اله
شماره بایگانی شعبه: 970226؛ خواهان آقای مهدی افواجی فرزند حسین دادخواستی به طرفیت خوانده خانم آمنه نوروزی فرزند رحمت اله 
به خواسته مطالبه وجه سفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987578900109 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهدثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/16 ساعت 12 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 کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/72آگهی ابالع وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم مجتبی صفدری فرزند غالمعلی
شماره بایگانی شعبه:970262؛خواهان آقای مهدی فروندی فرزندعلی اکبردادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجتبی صفدری فرزند غالمعلی 
به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987578900135 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهدثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/14 ساعت 12 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 کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/73آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست و ضمائم
خواهان مجید مجرای بهره دادخواستی بطرفیت 1-اسیه 2- محمدرضا 3- رقیه همگی رفیعی 4- هادی 5- تکتم6- سعید 7- محمد 8- مهدی 
همگی گل مکانی 9- محمود ظریف محبی 10- مرضیه اذرهوشنگ 11- غالمحسین ذاکری میر اباد 12-یداهلل کاوئی 13- جواد عباس اباد عربی 
بخواسـته اثابت وقوع بیع تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسـیدگی به شعبه 28 ارجاع گردیده و به شـماره 28/970951 ثبت و وقت 
رسیدگی برای 1397/11/09 ساعت 10 صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم 

رساند.چنانچه بعدا ابالغی الزم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/74آگهی ابالغ اجرائیه
آقای/خانم مهسـا آب برین فرزند شاهرضا پیروآگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای احمد محمدی نسب فرزند آنه دردی بطرفیت شما 
بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 10/941169 منجر به صدوراخطاراجرائیه برعلیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون 
ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و یکصد و چهل هزار ریال بعنوان خسارت دادرسی وخسارت تأخیرتأدیه بر مبنای شاخص نرخ 
تورم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چکها تا خاتمه عملیات اجرایی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
محکوم گردیده است لذا مراتب فوق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اخطاراجرائی 
ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شدمگر اینکه محل 

اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مدیر  دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی مشهد 

511/75آگهی
بدین وسیله به آقای خسرو بی نوا فرزند بابا فاقد مشخصات بیشتر ومتواری ابالغ  می گردد به موجب دادنامه 9709977593801095 مورخ 
97/8/6 به اتهام جعل به تحمل دو فقره حبس به مدت دو سال و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل دو فقره دو سال حبس محکوم شده که 
مجازات اشد قابل اجراست و از تاریخ انتشار دادنامه قابل اعتراض در مهلت قانونی است .چنانچه اعتراضی داشته باشند می بایست به این دادگاه 

مراجعه نموده و اال اقدامات بعدی انجام خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 138 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد

511/76آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به 1- محمد ثابتی ترشیزی 2- مرتضی خردمند 3- جوادتوانایی مروی 4- حسین حشمتی فعال مجهول المکان 
ابالغ می شود در مورد دادخواست تعاون میزان در حال تصیفیه  علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9309985115100431 در 
پرونده کالسه 920488 به پرداخت تضامنی مبلغ یکصد و پنج میلیون ریال به همراه هزینه دادرسی آن برابر قانون و همچنین خسارت قراردادی 
را تا روزتسویه برابر قرارداد طرفین در حق خواهان محکوم شده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی مشهد

511/77آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کالسـه پرونده:31/970991؛وقت رسیدگی:1397/11/03 سـاعت 12/30؛ خواهان: سارا ساسانی ؛ خوانده:مهری ثالثی فرزند عباس؛ خواسته: 
اعتراض به عملیات اجرایی؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یک از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید.و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/78آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان
کالسـه پرونده:31/970913؛وقت رسیدگی:1397/11/06 سـاعت 9/30 ؛ خواهان: بانک ملت ؛ خوانده: 1-احمد حسن زاده رمی 2-محمدرضا 
خراتی ؛ خواسـته: مطالبه وجه ؛خواهان دادخواسـتی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید.و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/79آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کالسه پرونده:31/950157؛وقت رسیدگی:1397/11/06 ساعت 8/30 ؛ خواهان: مجید سلطانی ؛ خوانده:علی اصغر علی نژاد؛ خواسته: اثبات 
وقوع بیع و غیره ؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یک از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید.و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/80آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سعید نجاتی اقتدا فرزند عسکر مجهول المکان ابالغ می شود که در پرونده کالسه 29/970757 
طبق دادنامه شماره 9709977577901133 به پرداخت مبلغ 365 میلیون ریال بعالوه هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه محکوم گردیده 

اید. مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد.رأی صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/81آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسـیله پیروآگهی های قبلی به آقای مجتبی شکرشـکن عالقه جنبان فرزند محمد مجهول المکان ابالغ می شود که در پرونده کالسه 
29/970740 طبق دادنامه شـماره 9709977577901119 به پرداخت مبلغ 278/500/000 ریال بعالوه هزینه دادرسـی وخسارت تاخیرتادیه 
محکوم گردیده اید. مراتب بدین وسـیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/82آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به طاهره عمادی فرزند محمدرضا مجهول المکان ابالغ می شود که در پرونده کالسه 29/970480 طبق دادنامه 
شـماره 9709977577900946 به پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال  بعنوان ثمن معامله و بعالوه هزینه دادرسـی ومبلغ 23/514/340 ریال و 
خسارت بابت وجه التزام مبلغ 47/500/000 ریال تا زمان صدور رأی و همچنین پرداخت روزانه 500/000 ریال تا زمان اجرای حکم محکوم گردیده 

اید. مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/83آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسـیله پیرو آگهی های قبلی به آقای 1-مسعود خروشـی طرقی فرزند محمود 2-محمود خروشی طرقی فرزند رجبعلی 3- غالم رضا 
شعبان زاده فرزند عسکر4- محمد ابهری فرزند محسن، مجهول المکان ابالغ می شود که در پرونده کالسه 29/970737 طبق دادنامه شماره 
9709977577901123 به پرداخت مبلغ 496/600/000 ریال بعالوه هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه محکوم گردیده اید. مراتب بدین وسیله 

در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/84آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسـیله پیرو آگهی های قبلی به آقای مرتضی احمدی قبق تاز فرزند رمضانعلی مجهول المکان ابالغ می شـود که در پرونده کالسـه 
29/970650 طبق دادنامه شـماره 9709977577901134 به پرداخت مبلغ 240 میلیون ریال بعالوه هزینه دادرسـی وخسـارت تاخیرتادیه 
محکوم گردیده اید. مراتب بدین وسـیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/85آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/شاکی بانک رفاه کارگران دادخواستی به طرفیت خوانده خانم عاطفه سادات موذنی فرزند سیدعبداله به خواسته مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق(واقع دراستان خراسان رضوی –شهرستان مشهد- ابتدای بلوار 
شهید مدرس ارجاع و به کالسه 970652 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/08 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/خواندگان و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/86آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/شاکی بانک صادرات ایران دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فاطمه انتظار یزدی فرزند ابوطالب به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق(واقع دراستان خراسان رضوی –شهرستان مشهد- ابتدای بلوار شهید 
مدرس ارجاع و به کالسه 970787 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/08 و ساعت 8/30 تعیین شده است.به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/خواندگان و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/87آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/شاکی بانک مهراقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده حسین یگانه فرزند غالمعلی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق(واقع دراستان خراسان رضوی –شهرستان مشهد- ابتدای بلوار شهید مدرس 
ارجاع و به کالسـه 970846 ثبت گردیده که وقت رسـیدگی آن 1397/11/07 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/خواندگان و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یک از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/88آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت  زهرا قدمیاری فرزند غالمعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506702089  از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  کاظم خبازی بیدختی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
ـ الهام همگی قدمیاری )فرزند(. اینک با انجام  ـ علی5 ـ حامد 4 ـ میترا 3 ـ  زهرا قدمیاری )همسر( 2 و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
ـ زهرا لعل متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/89آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 طی درخواست به شماره 9709977515100917 خواهان محمد رستمی دمسکی دادخواستی به طرفیت خوانده مصطفی روان بخش دلوئی 
خواسته الزام به تنظیم سند تقدیم شوراهای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای حل اختالف مجتمع 
ـ کوثر 15 ارجاع و به کالسه 970928 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/09 و ساعت  شماره شش شهرستان مشهد واقع در بلوار کوثر 
8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

و استماع شهادت شهود حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 321 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/90آگهی
بدینوسـیله به آقای علی اکبر کاردانی فرزند غالمحسـین فعال مجهول المکان ابالغ می شـود که آقای محمد عبداللهی و اکرم بهمنی فرد 
دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت به طرفیت شما به شعبه 190 شورای حل اختالف مشهد ارائه و به کالسه 970942 ثبت و برا ی مورخه 
97/11/15 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می 
گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 190 شهرستان مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد 
ـ کوثر 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا  ـ بلوار کوثر 

حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 190 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/91آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه علی کوشه که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977514400614 صادره از شعبه 314 در پرونده شماره 970266 محکوم به استرداد یک فقره چک به شماره 680969 به مبلغ  50/000/000 
ریال و هزینه نشر به مبلغ 450/000 ریال و مبلغ 775/000 ریال در حق محکوم له یوسف عطائی کاریزی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز 
از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
دفتر شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/92آگهی
بدینوسیله به علیرضا بهشتی خاف فعال مجهول المکان ابالغ می شود که رویا صامدی دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به پژو  پارس 
به مبلغ 6/151/000 و خسارات دادرسی تقدیم شوراهای حل اختالف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 314 شورای حل اختالف شماره 
ـ نبش کوثر شمالی 15 ارجاع و به کالسه 970847 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/10 ساعت  چهار مشهد واقع در بلوار وکیل آباد 
8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردید.
مسئول دفتر شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/93آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه  حمید کیان فر که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
ـ بیست و هشت میلیون ریال دو  9709977515000772 صادره از شعبه 320 در پرونده شماره 9709987515000174 محکوم به پراخت  مبلغ 1
فقره چک به شماره های 901/17091983-1393/5/25 به مبلغ سیزده میلیون ریال و 901/17091981-93/8/25 به مبلغ پانزده میلیون ریال 
ـ مبلغ نهصد و نود و شش هزار  هر دو  عهده پست بانک شعبه نیشابور جمعا به مبلغ بیست و هشت میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی 2
ـ خسارت تاخیر تادیه  ـ حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 5 ـ مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج آگهی 4 ریال بابت هزینه دادرسی 3
از تاریخ سر رسید چک ها در حق محکوم له احسان جعفری قوژدری و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 320 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان 
مشهد ـ زکیه زشکی

511/94آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسـیله پیرو آگهی های قبلی به آقای جواد کمالی فرزند محمد جمعه فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواسـت حسـن 
محروقی علیه شـما به خواسـته مطالبه وجـه چک. به موجب حکم شـماره 9709977515001239 مـورخ 1397/09/17 در پرونده کالسـه 
ـ مبلغ 1/086/000 ریال هزینه دادرسی  ـ مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسـته 2 970998751500488 خوانده محکوم اسـت به اینکه 1
ـ خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سر رسید 9/2/4 7 تا یوم االداء که بر مبنای  الصاق تمبر و مبلغ 450/000 ریال هزینه درج آگهی  در روزنامه 3
نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 

روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 320 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان 
مشهد ـ زکیه زشکی

511/95آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید  بدینوسیله به محکوم علیه   زهره میر جلیلی که  مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
ـ مبلغ 60/000000 ریال اصل خواسته یک  شماره 9709977515000754 صادره از شعبه 320 در پرونده شماره 970425 محکوم به پرداخت 1
ـ مبلغ 1054000 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و مبلغ 450000 ریال  فقره چک به مبلغ 60/000/000 ریال به شماره 93580 مورخه 96/11/1.  2
ـ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/11/1 سر رسید تا یوم االداء که بر مبنای نرخ  تورم بانک مرکزی محاسبه  هزینه درج آگهی در روزنامه. 3
خواهد شد در حق محکوم له سید حسینعلی ناریابی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 320 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان 
مشهد ـ زکیه زشکی

511/96آگهی
ـ غالمرضا با دست که مجهول المکان می باشد ابالغ  ـ سارا رحیمی ژیان 2 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه 1
می گردد  چون وفق دادنامه شماره 9609977506300959  صادره از شعبه 183 در پرونده شماره 183/960208 محکوم به ضمن اثبات وقوع 
عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول آقای با دست حکم به محکومیت خانم سارا رحیمی نژاد به حضور در دفترخانه و انتقال سند 
ـ ایران 42 و حکم به محکومیت خواند ردیف دوم آقای غالمرضا بادست بر پرداخت  رسـمی خودرو پراید 132 به شـماره انتظامی 918 ج 58 
مبلغ سه میلیون و پانصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر در حق خواهان صادر و اعالم می گردد در حق 
محکوم له مهدی خزیمه و نیم عشر دولتی شده اید ظرف  ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید  نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید 
در غیر اینصورت دایره اجرای نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید 
در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره  اجرای احکام طبق مقررات نسـبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.
شعبه 183 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/97آگهی
خواهان ایمان پژوهی صالح آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده نگار توکلی بقمچ به خواسته اثبات وقوع عقد بیع تقدیم شورا حل اختالف 
ـ کوثر  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 183 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع در بلوار کوثر 
15 ارجاع و به کالسه 183/970924 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/10 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های  عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

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

511/98ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  علی اکبر کاظمی مقدم
خواهان صفر علی صفارزاده خمک دادخواستی به طرفیت خوانده علی اکبر کاظمی مقدم به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شـماره پرونده کالسـه 303/970913 شـورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشـهد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/14 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست  خواهان مراتب یک نوبت در یکی از  جراید کثیراالنتشار 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.
مسول دفتر شعبه  303 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/99آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای مهدی نادری باغکند فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست خانم فاطمه گلی علیه شما 
ـ مبلغ بیست  به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977506301222 مورخه 1397/9/18 در پرونده کالسه 970713 به : پرداخت 1
ـ مبلغ دویست و دو هزار ریال  ـ مبلغ سیصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر 3 و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2
ـ در خصوص خسارت تاخیر تادیه وفق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک از تاریخ گواهی عدم پرداخت  بابت تعرفه خدمات قضایی 4
)95/4/20( لغایت یوم االداء در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی  از تاریخ درج در 

روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./.ب
مسول دفتر شعبه 183 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/100آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم  علیهما هاشم  جعفری و سید مصطفی حسنی جاغرق که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره 9409977500800321 صادره از شعبه 8 شورای حل اختالف در پرونده شماره 940189 محکوم به پرداخت 
مبلغ سی و شش میلیونو پانصد و چهل هزار  ریال بابت اصل خواسته ، مبلغ چهارصد هزار ریال بابت هزینه ی دادرسی و ابطال تمبر، خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها )93/8/20 به میزان هجده میلیون و دویست هزار ریال  93/9/3 به میزان هجده میلیون و سیصد چهل 
هزار ریال( الی یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در واحد اجرای احکام محاسبه می گردد، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، مبلغ یکصد 
و بیست هزار ریال بابت یک مرحله حق الدرج آگهی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد  اجرائیه اقدام 

نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام  طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/101آگهی
خواهان فرهاد  ریگی میر جاوه. دادخواستی به طرفیت خوانده وحید نعیمی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف شهرستان 
ـ ابتدای خیابان خواجه  مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد 
ـ روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کالسه 970876 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/13 ساعت 13 تعیین شده است  ربیع 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و 

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

511/102آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده آقای عبدالحسین فاطمی و احسان فرخنده مقدم فعال مجهول المکان ابالغ می شود درمورد دادخواست آقای 
سید مجید خطیبی کاخکی به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977500701012 در پرونده کالسه 970713 حکم به محکومیت  
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 167000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2797500 ریال هزینه دادرسی تمبر هزینه درج آگهی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها تا یوم االداء به تاریخ های 97/05/29 و 97/05/27 براساس نرخ تورم در حق خواهان صادر و 
اعالم میدارد بدینوسیله در روزنامه درج می گردد.رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا می 

باشد.و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد
مسئول دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد ـ مریم وسیله 
سرایان

511/103آگهی
خواهان: آقای مجید فارسیان فرزند محمد حسین دادخواستی به طرفیت خوانده آقای: هادی میرزا بابائی مزرعه آخوند فرزند: محمد به خواسته: 
مطالبه وجه چک مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987501500875 شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع شماره 
یک شهرسـتان مشـهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/13 ساعت 8  تعیین که حسب دستور شورا طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/104آگهی
خواهان: آقای حسین اله یاری دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان سعید معینی و عبدالحسین معینی به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
شـورای حل اختالف شهرسـتان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع 
ـ روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کالسـه 970734 ثبت گردیده که وقت رسـیدگی آن مورخ  ـ ابتدای خیابان خواجه ربیع  در مشـهد 
1397/11/14 ساعت 13 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی  و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد ـ زهرا گل مزاری

511/105آگهی
پیرو آگهی های قبلی به فرح ناز کاتب زاده فعال مجهول المکان ابالغ می شـود در مورد دادخواسـت رضا قاسـمی سرنیش بطرفیت 
شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977500801020 در پرونده کالسه 970654  حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت : 1ـ مبلغ 189/000/000 ریال وجه چکها )بابت اصل خواسـته( 2ـ مبلغ 3/468/500 ریال )خسـارات دادرسـی درج آگهی( 
3ـ پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چکها از تاریخ سر رسید آنها )95/5/31، 95/6/31 ، 95/7/30( تا زمان وصول وجه چکها بر 
مبنای آخرین نرخ تورم اعالم شـده بانک ملی مرکزی جمهوری اسـالمی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای  احکام شوراهای 
حل اختالف انجام و در حق خواهان لحاظ خواهد شـد مراتب بدین وسـیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره  غیابی و از تاریخ  

درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/106 آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد و علی همگی عاکفی مقدم و شـرکت اس دی ام به نمایندگی آقای شـاهین شـکار سـرائی  مجهول 
المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای صادق قهارپور کلوخی بطرفیت شما به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو به موجب حکم 
شماره9709977501001327 در پرونده کالسه 970724 محکوم شده اید به تعویض و تنظیم سند خودرو نیسان پاترول به شماره 942 س 13 
ایران 44 به شماره موتور z24015118z به انضمام هزینه دادرسی و روزنامه به مبلغ پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد و سی و هفت هزار و پانصد 
ریال در حق خواهان. مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره  غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 10 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان 
مشهد ـ حمیدرضا فکور تنباکوئی

511/107آگهی
خواهان شیر محمد سارانی دادخواستی به طرفیت خوانده سید محسن عسکرزائی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف 
ـ  ابتدای  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد 
ـ روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کالسه 9709987501700742 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/13  خیابان خواجه ربیع 
ساعت 9 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دسـتور شـورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشـار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به شـورا مراجعه و ضمن اعالم نشـانی کامل  خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر  گردد.
منشی شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/108آگهی
ـ مجید اسماعیل زاده به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم  ـ فهیمه اسحاقی 2 خواهان مجتبی ظریفیان زیبالو دادخواستی به طرفیت خواندگان 1
ـ روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به  ـ ابتدای خیابان خواجه ربیع  شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد 
کالسه 970755 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/13 ساعت 9/30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل  خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد.
منشی شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/109آگهی
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای مجید محمدی کاظم زده به وکالت آقای احمد آسکار بطرفیت حسن حیدریان میری نسبت به دادنامه شماره 
9709977500400907 صادره از این شعبه ، به  پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به شما ابالغ می شود . مقتضی است 
حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به 

این شورا اعالم نمایید یا به شورا تحویل دهید . واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظرخواهی ارسال میگردد.
مسئول دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/110آگهی
خواهان آستان قدس رضوی با وکالت محسن اسدی دادخواستی به طرفیت  محمد جعفر حسین زاده داداش به خواسته مطالبه وجه جهت 
ـ روبروی آیت ا...  ـ ابتدای خیابان خواجه ربیع  رسیدگی به  شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد 
عبادی 8 ارجاع و به کالسه 970856 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/06 ساعت 11 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد.
مسئول دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد ـ 

511/111آگهی
خواهان شرکت پخش گستر آبتیت آرا به مدیریت سهیل وحدتی با وکالت خانم فریبا برنا به طرفیت خوانده فاطمه نیرومند فرزند محمد حسن 
به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم شورای  حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به  شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع 
ـ روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کالسه 9709987501400668  ـ ابتدای خیابان خواجه ربیع  شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/06 ساعت 10 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد ـ 

511/112رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم محمد مهدی فرزبد دارای شناسنامه شماره 2993  به شرح دادخواست به کالسه 971337 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  جعفر فرزبد به شناسنامه 28  در تاریخ 1397/7/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
ـ فاطمه صدیق کفش چین فرزند محمد حسین ش ش 3943 متولد 1346 صادره  زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1
ـ فرزاد فرزبد فرزند  ـ محمد مهدی فرزبد فرزند جعفر ش ش 2993 متولد 1361 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3 از مشهد همسر متوفی. 2
ـ فرهادفرزبد فرزند جعفر ش ش 4400 متولد 1356 صادره از تهران  جعفـر ش ش 1150 متولـد 1355 صادره از تهران مرکزی فرزند متوفی.4
ـ علی فرزبد فرزند جعفر  ـ امیر حسین فرزبد فرزند جعفر ش ش 9000 متولد 1366 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6 مرکزی فرزند متوفی. 5
ش ش 0921064071 متولد 1369 صادره از مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

511/113رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم فاطمه منصوری رشتی دارای شناسنامه شماره 36636  به شرح دادخواست به کالسه 1262-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  خدیجه واحدی به شناسنامه 35  در تاریخ 1397/7/15 در اقامتگاه دائمی خود 
ـ رباب منصوری رشتی فرزند حسین به ش ش 43507 متولد 1343 مشهد  بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1
ـ آمنه منصوری رشتی فرزند  ـ فرزند متوفی. 3 ـ اسمعیل منصوری رشتی فرزند حسین به ش ش 500 متولد 1346 صومعه سرا  ـ فرزند متوفی. 2
ـ فرزند  ـ معصومه منصوری رشتی فرزند حسین به ش ش 16940 متولد 1352 قم  ـ فرزند متوفی. 4 حسین به ش ش 16939 متولد 1350 قم 
ـ لیال منصوری رشتی فرزند حسین به  ـ فرزند متوفی. 6 ـ فاطمه منصوری رشتی فرزند حسین به ش ش 36636 متولد 1339 رشت  متوفی. 5
ـ فرزند متوفی.  ـ زهرا منصوری رشتی فرزند حسین به ش ش 328 متولد 1332 الهیجان  ـ فرزند متوفی. 7 ش ش 9147 متولد 1336 تهران 
ـ فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  ـ ابراهیم منصوری رشتی فرزند حسین به ش ش 234 متولد 1341 تهران  8
را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

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

511/114رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم فاطمه منصوری رشتی دارای شناسنامه شماره 36636  به شرح دادخواست به کالسه 1261-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسین آقا منصوری رشتی به شناسنامه 7291  در تاریخ 1397/7/11 در اقامتگاه 
ـ رباب منصوری رشتی  فرزند حسین به ش ش 43507 متولد  دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1
ـ فرزند  ـ اسمعیل منصوری رشتی  فرزند حسین به ش ش 500 متولد 1346 صادره از صومعه سرا  ـ فرزند متوفی . 2 1343 صادره از مشهد 
ـ معصومه منصوری رشتی  فرزند  ـ فرزند متوفی 4 ـ آمنه منصوری رشتی  فرزند حسین به ش ش 16939 متولد 1350 صادره از قم  متوفی.3
ـ فاطمه منصوری رشـتی  فرزند حسین به ش ش 36636 متولد 1339  ـ فرزند متوفی. 5 حسـین به ش ش 16940 متولد 1352 صادره از قم 
ـ  زهرا  ـ فرزند متوفی. 7 ـ لیال منصوری رشتی  فرزند حسین به ش ش 9147 متولد 1336 صادره از تهران  ـ فرزند متوفی. 6 صادره از رشت 
ـ ابراهیم منصوری رشتی  فرزند حسین به ش  ـ فرزند متوفی. 8 منصوری رشتی  فرزند حسین به ش ش 328 متولد 1332 صادره از الهیجان 
ـ همسر متوفی.  ـ خدیجه واحدی فرزند عبدالحسین به ش ش 35 متولد 1314 سراب  ـ فرزند متوفی. 9 ش 234 متولد 1341 صادره از تهران 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

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

511/115رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم سید حمید سخاوتی دارای شناسنامه شماره 2080  به شرح دادخواست به کالسه 1277-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سید مهدی سخاوتی به شناسنامه 117 در تاریخ 1353/8/13 در اقامتگاه دائمی خود 
ـ سید حمید سخاوتی فرزند سید مهدی به ش ش 2080 متولد 1360 صادره  بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1
ـ فاطمه شاه سواری فرزند   ـ اشرف جهانگیری فرزند علی به ش ش 82572  متولد 1325 مشهد همسر متوفی.3 از مشهد فرزند  متوفی. 2
ـ سید سعید سخاوتی فرزند سید مهدی ش ش 4910 متولد 1347 صادره  عباس به ش ش 23077 متولد 1304 صادره از همدان مادر متوفی. 4
ـ سید مصطفی سخاوتی فرزند مرحوم سید غالمحسین به ش ش 22578 متولد 1272 صادره ازمشهد پدر متوفی.  از مشهد  فرزند متوفی. 5
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

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

511/116رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم ربابه قاضی خانی دارای شناسنامه شماره 725  به شرح دادخواست به کالسه 1274-97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد آقا قاضی خانی به شناسنامه 23655 در تاریخ 1343/12/5 در اقامتگاه دائمی خود 
ـ محمد جواد قاضی خانی فرزند احمد به ش ش 803 متولد 1321 صادره از  بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1
ـ عذرا  قاضی خانی فرزند  ـ زهرا قاضی خانی فرزند احمد به ش ش 40830 متولد 1330 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3 مشهد فرزند متوفی. 2
ـ  بتول  قاضی خانی فرزند احمد به ش ش 1236 متولد 1331 صادره از مشهد  احمد به ش ش 1924 متولد 1335 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4
ـ ربابه قاضی خانی فرزند احمد  ـ عصمت قاضی خانی فرزند احمد به ش ش 32617 متولد 1337 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6 فرزند متوفی. 5
ـ خدیجه قاضی خانی فرزند حاجی محمد حسن به ش ش 23649 متولد 1300  به ش ش 725 متولد 1339 صادره از مشهد فرزند متوفی. 7
صادره از مشهد مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
شورا ـ شعبه 6 شورای حل  اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/117رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم محمد جعفر محمد زاده وطن چی دارای شناسنامه شماره 591  به شرح دادخواست به کالسه 971135 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان راضیه شاهرخیان کرمانی به شناسنامه 46107 در تاریخ 1397/4/20 
ـ محمد جعفر محمد زاده وطن چی فرزند علی به  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1
ـ عادله محمد زاده وطن چی فرزند محمد جعفر به ش ش1628 متولد 1356 صادره از  ش ش 591 متولد 1321 صادره از مشهد همسر متوفی. 2
ـ عباس محمد زاده وطن چی فرزند محمد جعفر به ش 13041 متولد 1352 صادره از مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام  مشهد فرزند متوفی. 3
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/118رونوشت آگهی حصر وراثت
ـ 97 از این شورا درخواست گواهی  نظر به اینکه آقای/ خانم کتایون کادری دارای شناسنامه شماره 7258  به شرح دادخواست به کالسه 1301
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا حسنعلی زاده حقیقی به شناسنامه 14371 در تاریخ 1397/8/28 در اقامتگاه دائمی 
ـ غالمحسین کادری فرزند محمد حسن به ش ش 16479 متولد 1327  خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1
ـ کتایون کادری فرزند غالمحسین به ش ش 7258 متولد 1365 صادره از اصفهان فرزند متوفی. اینک با انجام  صادره از بیرجند همسر متوفی. 2
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/119رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم مینا نقدی کرمانی دارای شناسنامه شماره 1471  به شرح دادخواست به کالسه 971344 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی جمعه نقدی کرمانی به شناسنامه 18 در تاریخ 1397/8/23 در اقامتگاه دائمی خود 
ـ مینا نقدی کرمانی فرزند علی جمعه ش ش 1471 متولد 1356 صادره  بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اسـت به: 1
ـ فرح ناز نقدی کرمانی  ـ مهین نقدی کرمانی فرزند علی جمعه ش ش 202 متولد 1336 صادره تربت جام فرزند متوفی. 3 مشهد فرزند متوفی. 2
ـ مجید نقدی کرمانی فرزند علی جمعه ش ش 222 متولد 1339 صادره  فرزند علی جمعه ش ش 917 متولد 1342 صادره مشهد فرزند متوفی.4
ـ مهری تیموری فرزند رضا ش ش 1262 متولد 1341 صادره تربت جام همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی  مشهد فرزند متوفی. 5
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
شورا ـ شعبه 6 شورای حل  اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد
511/120آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم محمد گلزاری فرزند علی

خواهان/ آقای خانم مریم شـیخ نصیری دادخواسـتی به طرفیت خوانده آقای/ خانم محمد گلزاری به خواسـته طالق مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987586300797 شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/21 ساعت 9/30 تعیین که  حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشـار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشـانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری شهرستان مشهد ـ سیده فاطمه 
علیزاده

511/121آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده:970985 . وقت رسیدگی : 1397/11/13 ساعت 8/30 صبح. خواهان: عصمت اکبری فرزند ولی محمد. خوانده: علی احمد حسین 
پور فرزند غالم سخی. خواسته: ثبت واقعه طالق. خواهان: دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا 

ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک  نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )39 خانواده 
سابق( ـ عبدالهی

511/122آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای حسین علیزاده فرزند یوسف فعالً مجهول المکان ابالغ می شود در  مورد دادخواست طاهره نهری 
علیه شما به خواسته مطالبه نفقه به موجب حکم شماره 9709975113601048 در پرونده کالسه 11/970766 به پرداخت ماهانه مبلغ سیصد 
هزار تومان بابت نفقه جاریه فرزند مشترک به نام مهدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )1397/8/27( و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان 
محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در 

این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )41 خانواده 
سابق( ـ 
511/123آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم ترمه توکلی فرزند هاشم 

آقای علی رضا صمدی بخارائی فرزند علی
خواهان آقای/ خانم هاشم توکلی و فریبا ذلفقاری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم ترمه توکلی فرزند هاشم آقای علی رضا صمدی 
بخارائی فرزند علی به خواسـته نفی نسـب مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسـه 9709987586500079 شعبه 15 دادگاه 
خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/14 ساعت 10 جهت استماع شهادت شهود و 
جهت آزمایش دی ان ای نیز حاضر شوید  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 کثیراالنتشار 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 15 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ـ نرجس عسکری 
فرسنگی
511/124آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم سید رضا حسینی فرزند 

یحیی
خواهان آقای/ خانم فاطمه عبدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم سید رضا حسینی به خواسته ثبت واقعه طالق مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987587100911 شعبه 12 دادگاه  خانواده مجتمع قضایی  شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/11/24 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشـار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشـانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی  در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 

511/125آگهی ابالغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه ی شماره 9709977591401298 مورخ 1397/9/12 در پرونده کالسه ی 114/970725 به 
آقای سجاد عطاردی مقدم فرزند سبحان قلی فاقد مشخصات دیگرفعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد اتهام شما دائر بر ایراد صدمه 
بدنی غیر عمدی به پرداخت دیه در حق شاکی و از جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ چهارمیلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم 
شده اید؛ مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد، رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در این 

شعبه است.رایگان
مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/126آگهی ابالغ دادنامه
بدین وسیله پیروآگهی های قبلی به موجب دادنامه ی شماره 97099775914001357 مورخ 1397/09/20 در پرونده کالسه ی 114/970729 
به آقای امیرجان قربانیان فرزند جمشید فاقد مشخصات دیگرفعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد اتهام شما دائر بر معامله و فروش مال 
مسروقه به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق تعزیری محکوم شده اید؛ مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد، رأی صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در این شعبه است.رایگان
مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/127آگهی ابالغ دادنامه
بدین وسیله پیروآگهی های قبلی به موجب دادنامه ی شماره 9709977591401296 مورخ 1397/9/12 در پرونده کالسه ی 114/970648 به آقای 
رحمت علیزاده فرزند نوراحمد فاقد مشخصات دیگرفعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد اتهام شما دائر بر رانندگی بدون پروانه به پرداخت 
مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده اید؛ مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد، رأی صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در این شعبه است.رایگان
مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/128آگهی ابالغ  وقت رسیدگی
شماره:961251؛ بدینوسیله به آقای سعید حیدر فرزند علی ابالغ می گردد جلسه رسیدگی به  اتهام شما دایر به جعل و استفاده از سند مجعول 
موضوع شکایت آقای محمد حسن نقی پورکندی رأس ساعت 9 صبح مورخ 1397/11/11 در محل این شعبه برگزار خواهد گردید. لذا به تجویز 
ماده 115 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی وانقالب در امورکیفری مراتب از طریق جراید کثیراالنتشار به شما ابالغ می گردد مقتضی است 
در وقت مقرر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذخواهد گردید.رایگان
مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/129آگهی ابالغ دادنامه
پیروآگهی قبلی بدین وسـیله به آقای حسـن شـبح سـازان فرزند علی اکبر فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد به موجب دادنامه شـماره 
9709977592301377 صادره از شعبه 123 دادگاه کیفری دو مشهد متهم هستید به موضوع شکایت اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی مشهد در 
پرونده کالسه 970736 که بموجب رای صادره فوق به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی به جایگزینی از چهارماه حبس تعزیری محکوم که 
در صورت تعذر از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا می گردد محکوم گردیده اید.رای صادره غیابی و قابل واخواهی است مراتب یک نوبت 
آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت بیست روز پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم  نماید.رایگان
مدیر دفتر شعبه 123 دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت مشهد 

511/130آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به متهم مجهول المکان عباس قاسمی فرزند اکبر ابالغ می گردد به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب مشهد به اتهام 
مشارکت در سرقت اموال از داخل خودرو برای وی تقاضای کیفر گردیده که پرونده به این شعبه ارجاع و به کالسه 960860 ثبت و برای مورخه 
1397/11/23 سـاعت 8/30 صبح وقت رسـیدگی تعیین گردیده است. در اجرای مقررات ماده 344  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92  ، 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم ضمن حضور در جلسه رسیدگی و اعالم نشانی خود ،از اتهام انتسابی دفاع نماید، درغیر اینصورت دادگاه غیابا 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.محل حضور:مشهد، نبش شیرودی 13، مجتمع قضایی عدالت. رایگان
مدیر دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/131آگهی
احترام در پرونده کالسه 129/970934 پیروآگهی قبلی به آقای بهرام محب علی فرزند محمود فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد به موجب 
دادنامه شماره 9709977592901410 صادره شعبه 129 دادگاه کیفری دو مشهد به تحمل هشت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و 

رد مال محکوم شده اید. رأی صادره غیابی و قابل واخواهی ظرف مهلت بیست روز پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم  نماید.رایگان
مدیر دفتر شعبه 129 دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت مشهد 

511/132آگهی ابالغ حکم
بدینوسیله به آقای مهدی رمضانپور فاقد مشخصات دیگر که در حال حاضر مجهول المکان می باشد در پرونده کالسه 127/970873 شعبه 127 
دادگاه کیفری دو مشهد به اتهام ایجاد مزاحمت برای بانوان،توهین و تهدید برابر مندرجات حکم شماره 9709977592701371 به تحمل 74 
ضربه بابت توهین و بابت تهدید به دو سال حبس تعزیری و از حیث مزاحمت برای بانوان شش ماه حبس تعزیری و ایراد 74 ضربه شالق تعزیری 
محکوم گردیده و حکم صادره پس از روئیت ظرف 20 روز قابل واخواهی می باشد مراتب اعالم تا با مراجعه به این دفتر در مهلت قانونی نسبت به 

واخواهی اقدام نمایددرغیراینصورت حکم صادره الزم اجراء می گردد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/133آگهی احضار متهم
در پرونده به شماره بایگانی 971112 این شعبه آقای رضا عرب زاده فرزند محمدحسین به اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهین وتخریب 
تحت تعقیب می باشد؛اما ابالغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نشده و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده و 
ابالغ نیز به طریق دیگر میسر نگردیده است،لذا بنا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،بدینوسیله متهم از طریق انتشار 
آگهی در روزنامه احضار می شود. نامبرده مکلف است ظرف مدت یک ماه در شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب مشهد واقع در خیابان 
وحدت ،نبش وحدت 12-دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد مقدس حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید.در صوت عدم حضور ، بازپرسی 

پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند.رایگان
بازپرس شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد

511/134آگهی احضار متهم
در پرونده به شماره بایگانی 971112  این شعبه آقای محمد لعلی فرزند به اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهین وتخریب تحت 
تعقیب می باشد؛اما ابالغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نشده و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده و ابالغ 
نیز به طریق دیگر میسر نگردیده است،لذا بنا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،بدینوسیله متهم از طریق انتشار 
آگهی در روزنامه احضار می شود. نامبرده مکلف است ظرف مدت یک ماه در شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب مشهد واقع در خیابان 
وحدت ،نبش وحدت 12-دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد مقدس حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید.در صوت عدم حضور ، بازپرسی 

پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند.رایگان
بازپرس شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد

511/135آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 970985 متهم خانم فاطمه فرهمند فرزند قربانعلی به کد ملی 2020369362 به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب می باشد؛ به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب  در روزنامه 
آگهی تا ظرف مدت 30 روزاز تاریخ نشر آگهی  در شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب مشهد دادسرای ناحیه 4 واقع در بلوار وحدت 

،وحدت 12 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید، در صوت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.رایگان
بازپرس شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد

511/136آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه970985 متهم آقای سیدعلی غیورباغبانی فرزندسیدجمال به کد ملی 0946702101 به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب می باشد؛ 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب  در روزنامه 
آگهی تا ظرف مدت 30 روزاز تاریخ نشر آگهی در شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب مشهد دادسرای ناحیه 4 واقع در بلوار وحدت 

،وحدت 12 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صوت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.رایگان
بازپرس شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد

511/137آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 970632 آقای سجاد ملکی به اتهام ضرب وجرح عمدی با چاقو 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 ، تا ظرف 30 روز از تاریخ  
نشرآگهی در شعبه 410 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد واقع در بلوار وحدت ، وحدت 12 حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید. 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.رایگان
بازپرس شعبه 410 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/138دادنامه
پرونـده کالسـه 9709985147600708 شـعبه دوم دادگاه انقـالب مجتمـع انقـالب اسـالمی شهرسـتان مشـهد تصمیـم نهایـی شـماره 
9709975149901180-متهم:منصور مرادی فرزند شکراله به نشانی خراسان رضوی-مشهد پورسینای 31 ممیز 9 پالک46-اتهام:نگهداری 60 سانت 
شیره تریاک-رای دادگاه-در خصوص اتهام آقای منصور مرادی فرزند شکراله متولد 1358 متاهل ساکن مشهد فاقد سابقه محومیت کیفری آزاد به قید 
التزام دایر به نگهداری شصت سانت شیره تریاک موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب مشهد با توجه به محتویات پرونده اعم از 
گزارش مرجع انتظامی صورتجلسه کشف مواد مخدر مذکور از وی و برگ توزین و تخلیص مواد مذکور اقرار صریح متهم و سایر قرائن و امارات موجود 
بزه انتسابی محرز و مسلم است لذا دادگاه مستندا به بند 1 ماده 5 قانون اصالح و یا اعمال ماده 37 قانون مجازات اسالمی به پرداخت پنجاه هزار تومان 
جریمه نقدی محکوم می گردد که مبلغ ده هزار تومان آن بدل از یک ضربه شالق می باشد و ایام بازداشتی وی محاسبه گردد رای صادره غیابی و 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان خواهد بود رایگان
رئیس شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی مشهد

511/139اگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 141/971125 آقای آرش کالنتری دهقی فرزند بهروز به اتهام توهین تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری مراتب درروزنامه اگهی می شود نامبرده مکلف است در تاریخ 1397/11/10 و ساعت 12 
صبح در شعبه 141 دادگاه کیفری 2 مشهد واقع در مجتمع قضایی امام خمینی ابتدای بلوار شهید مدرس حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 141دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

511/140احضار متهم 
در پرونده کالسه121/970858 آقایان 1-حمید مزارزهی 2-امید مزار زهی  به اتهام  توهین و تهدید و تهدید با سالح سرد و ایراد صدمه بدنی 
عمدی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب 
در روزنامه آگهي نامبردگان مکلف است راس ساعت 8/30 صبح روز 1397/11/23  در شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد  حاضر و از اتهام انتسابي 

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

511/141آگهي احضار متهم 
در پرونده کالسه 122/971001 آقاي یوسف شکری  به اتهام توهین موضوع شکایت آقای رسول جمشید پناه فرزند محمد صادق تحت تعقیب 
مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب 
در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اسـت راس ساعت8/30 روز1شـنبه 97/11/14 در شعبه 122 دادگاه کیفری دو مشهد واقع در مجتمع قضایی 
عدالت به نشـانی مشـهد نبش بلوار شهید شیرودی 13 حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و 

اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 122دادگاه کیفری دو مشهد

511/142آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 772/970352  آقای رسول و مصطفی فالح-هردو فرزند محمد  به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب مي باشد 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه آگهي نامبرده مکلف 
است ظرف مدت سی روز در شعبه 772 دادیاری دادسرای ناحیه 7 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند و در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
دادیاری   شعبه 772 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 7 مشهد

511/143آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 960210 شعبه 752 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 7 مشهد-آقای حسین افشار مقدم فرزند محمد حسن  به موجب 
شکایت آقای مهدی زیدانلو  به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب مي باشد و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی 
و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهي و 

متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد رایگان
بازپرسی  شعبه 752 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 7 مشهد

511/144آگهی احضار متهم
آقای حمید داوری  جلسه  رسیدگی به اتهام شما در پرونده بایگانی 103/970988 دایر بر سرقت کبوتر از مغازه  موضوع شکایت جعفر امین 
زاده  راس ساعت 9 صبح روز 1397/11/10 در این شعبه برگزار خواهد شد در اجرای ماده180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امورکیفری )مصوب1378(از طریق آگهی روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام در جلسه یاد شده حاضر شوید نتیجه عدم حضور اتخاذ 

تصمیم خواهد بودرایگان
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو  مشهد

511/145آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 971086 آقای مهدی احمدی   متهم به خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو  موضوع شکایت مهدی مجاور فرزند محمد 
حسین  می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده 
مکلف است  ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 630 دادیاری واقع در دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6مشهد به آدرس:اول صدف-وکیل 
آباد 43 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید ضمنا متهم می تواند وکیل به همراه خود در شعبه داشته باشد در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد رایگان 
دادیار شعبه 630 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد

511/146آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 222/962187 متهم علی محمدی  به اتهام توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسـي کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اسـت  ظرف 30 روز در شعبه 
222 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب دادسرای ناحیه 2مشهد جهت دفاع از اتهام انتسابی دفاع نماید د رصورت عدم حضور در مهلت مقرر 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد
مدیر دفتر  شعبه 222 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد

511/147آگهی احضار متهم
درپرونده کالسه 214/970314  متهمان حجت سهرابی ملقب به کریم و محمد درک زهی احمدی  به اتهام مشارکت در کالهبرداری به مبلغ سی 
میلیون تومان   تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در 
روزنامه آگهي نامبرده مکلف است ظرف مدت 30 روز در شعبه 214بازپرسی دادسرای ناحیه 2مشهد واقع در مشهد خیابان کوهسنگی –چهارراه 
الندشت –دادسرای ناحیه دو  حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید،یک نفر وکیل دادگستری همراه خود به شعبه معرفی نماید  درصورت عدم حضور 

درموعد مقرررسیدگي واضهار عقیده می نماید رایگان
بازپرسی شعبه 214 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد

511/148آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 971105 آقای صفی اله سیدی فرزند بسم اله   متهم به عدم ثبت واقعه نکاح موضوع شکایت خانم مهناز لطفی  می باشد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است  ظرف 
30 روز در شـعبه 630 دادیاری واقع در دادسـرای عمومی و انقالب ناحیه 6مشهد به آدرس:اول صدف-وکیل آباد 43 حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نمایید ضمنا متهم می تواند وکیل به همراه خود در شعبه داشته باشد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد شد رایگان 
دادیار شعبه 630 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد

511/149اگهی احضار متهم
آقای علی بهرامی مهر فرزند اکبر  جلسـه رسیدگی به اتهام شـما در پرونده کالسه 142/971121 دائر بر مشارکت در سرقت  موضوع شکایت 
مصطفی علیزاده  در جلسه رسیدگی مورخ 97/11/13 راس ساعت 8/30 در شعبه 142 دادگاه کیفری 2 مشهد مستقر در مجتمع قضایی امام 
خمینی مشهد برگزار خواهد شد لذا مراتب بدینوسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طیق درج آگهی 
روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد بود رایگان 
رئیس شعبه 142دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد 

511/150آگهی
بدینوسیله به آقای رامین جوادی فرزند عبداله ابالغ می گردد که به اتهام رانندگی فاقد گواهینامه ملزمید به حضور در جلسه مورخه 97/11/11 

ساعت 9 صبح در شعبه 146/971181 دادگاه کیفری دو مشهد در صورت عدم حضور رای غیابی صادر خواهاد گردید رایگان
مدیر دفتر شعبه 146 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/151آگهی
در پرونده کالسه 131/970801 و پیرو آگهی های قبلی و حسب دادنامه صادره از این شعبه آقای سجاد محمدی فاقد مشخصات بیشتر محکوم 
گردیده اسـت از جهت تحصیل مال مسـروقه به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و از جهت رانندگی بدون پروانه به 
پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت که مجازات اشد قابل اجرا می باشد به لحاظ مشخص نبودن آدرس به استناد ماده 344 قانون 
آئین دادرسی کیفری در یک روز نامه ها منتشر تا چنانچه به رای صادره اعتراض دارید با توجه به غیابی بودن رای ظرف 20 روز قابل واخواهی و 

سپس پس از 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی می باشد اعالم در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 131 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد
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آگهی ابالغ اجرائیه
آقاي هادي آب سواران پیرو آگهی های قبلی درخصوص دعوی آقاي رضا اشكاني پور به طرفیت شما 
بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 14/97ش/46 منجر به صدور اجرائیه برعلیه شما مبنی 
ب�ر پرداخت مبلغ 3/800/000 تومان طبق گزارش اصالحي بدین صورت که در تاریخ 97/4/15 مبلغ 
1/800/000 توم�ان و 97/5/15 مبلغ یك میلی�ون تومان و 97/6/15 مبلغ یك میلیون تومان درحق 
خواهان و نیز خوانده محكومست به پرداخت نیم عشر دولتي درحق صندوق دولت لذا مراتب وفق 
مواد 9-118-119 قانون اجرای احكام مدنی یك نوبت در روزنامه محلی درج میگردد، این اجرائیه ده 
روز از انتشار به اجرا گذارده خواهد شد. پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما 

نخواهد شد مگر اینكه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
                           1949    رئیس حوزه  14 شورای حل اختالف دادگاه بخش قرچك

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آق�ای یحی�ی افس�رنگان بش�ماره ملی4979827225ب�ه اس�تناد ش�هادتنامه وگواهی ف�وت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی 
بش�ماره970053/ش1تقدیم این شورا نموده چنین اشعارداشته که شادروان حسین افرنگان بش�ماره ملی 3673252682در تاریخ8/22/ 
1397دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند از1-ماه بی بی آکوش ف میرقیص کدملی3673252763ت 
ت1312/06/07همس�رمتوفی2-یحیی افس�رنگان ف حس�ین ک�د مل�ی4979827225ت ت1361/10/24پس�رمتوفی3-امین ال�ه نیك 
کدمل�ی4979246397ت  حس�ین  ف  /1364/04پسرمتوفی4-شهنازافس�رنگان  ت11  کدمل�ی4979944371ت  حس�ین  ف  زاده 
ت1347/03/01دخترمتوفی5-مریم افسرنگان ف حسین کدملی4979804845ت ت1351/01/01دخترمتوفی6-فاطمه افسرنگان ف حسین 
کد ملی4979251412ت ت1356/01/15دخترمتوفی7-قدسیه افسرنگان ف حسین کدملی4979819052ت ت 1360/06/30دخترمتوفی8-
رقیه افس�رنگان ف حس�ین کدملی4979848052ت ت1363/03/01دخترمتوفی اینك با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مذکوررا 
یكمرتبه آگهی مینماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف1ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
721-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف آق قال-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آق�ای حاج�ی گل�دی گرکزبش�ماره ملی4979586831به اس�تناد ش�هادتنامه وگواه�ی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی 
بش�ماره972609/ش1تقدیم این ش�ورا نموده چنین اشعارداش�ته که ش�ادروان رحمان ب�ردی گرکزبش�ماره ملی4979580394درتاریخ 
1397/02/07دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند از1-زهرا بی بی گرکز ف قولمان کدملی4979584470ت 
ت1332/01/01همس�رمتوفی2-طاهرگرکزف رحمان ب�ردی کدمل�ی4979586848ت ت1350/07/01پس�رمتوفی3-عبدالخالق گرکزف 
رحم�ان بردی کدمل�ی   4979108199ت ت1354/01/01پس�رمتوفی4-محمود گرکز ف رحم�ان بردی کدمل�ی4979720609ت ت01/01/ 
1362پس�رمتوفی5-ایوب گرکز ف رحمان بردی کدملی4979147453ت ت1358/01/01پسرمتوفی6-حاجی گلدی گرکز ف رحمان بردی 
کدملی4979586831ت ت1353/01/01پسرمتوفی7-ام کلثوم کرکر ف رحمان بردی کدملی4979919804ت ت1367/01/01دخترمتوفی8-
زلیخ�ا گرکز ف رحمان بردی کدملی4979796036ت ت 1347/01/02دخترمتوفی9-نعیمه گرکزف رحمان بردی کدملی4979399983ت 
ت1349/04/10دخترمتوفی اینك با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مذکوررا یكمرتبه آگهی مینماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
722-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف آق قال-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای مهدی ایمری دارای شماره شناسنامه2020600250بشرح دادخواست بكالسه970835/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان حلیم بردی ایمری به شناسنامه  119 درتاریخ1391/11/19دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به1-مهدی ایمری ف حلیم بردی ش م2020600250ت ت1375پسرمتوفی2-علیرضا ایمری ف حلیم بردی ش 
م   2021174484ت ت1385پسرمتوفی3-مهران ایمری ف حلیم بردی ش م20200798107ت ت1378 پسر متوفی4-زهرا ایمری ف حلیم 
بردی ش م2021441237ت ت1389دخترمتوفی5-آینا ایمری ف حلیم بردی ش م2020919151ت ت1380دخترمتوفی6-نعیمه قولجائی ف 
اس�معیل ش ش409ت ت1355همسرمتوفی7-گل سلطان ایمری ف سیف علی ش ش 263ت ت1321مادرمتوفی  اینك 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.
723-شعبه 3شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای عیسی شكیبا دارای شماره شناسنامه 7 بشرح دادخواست بكالسه970778/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان تقان دوردی شكیبا به شناس�نامه 362درتاریخ1395/1/20 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به1-متقاضی فوق الذکر فرزند تقان دوردی کد ملی2031992090متولد1362/2/16صادره ازگنبد پسرمتوفی2-
موس�ی ش�كیبا ف تقان دوردی ش م 2030910686ت ت1358/6/1صادره ازگنبد پس�رمتوفی3-عبدالرحیم ش�كیبا ف تقان دوردی ش 
م2020288559ت ت1370/2/15صادره ازگنبد پس�رمتوفی4-آغا گل ش�كیبا ف تق�ان دوردی ش م2030912786ت ت1359/3/7صادره 
ازگنبد دخترمتوفی5-بی بی رحیمه شكیبا ف تقان دوردی ش م 2032009072ت ت1364/2/9صادره ازگنبد دخترمتوفی6-فاطمه شكیبا 
ف تقان دوردی ش م2032318938ت ت1367/6/3صادره ازگنبد دخترمتوفی7-امان بی بی عطائی ف ایشان محمد ش م 2030918792ت 
ت1334/6/8صادره ازگنبد همسرمتوفی اینك 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.
724-شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس

آگهی مزایده
   درپرونده اجرایی کالسه962510/ش�عبه اول اجرای احكام مدنی دادگس�تری گنبد کاووس علی اکبر قجر محكوم اس�ت بپرداخت مبلغ 
1/245/921/442ری�ال درحق محكوم له حبی�ب ا... آزادیان وپرداخت مبلغ 62/296/072 ریال باب�ت هرینه اجرا درحق صندوق دولت که 
درقبال بدهی نامبرده ملك مشتمل بر:ششدانگ 1دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی1/48118-اصلی واقع درگنبد کاووس-خ ولیعصرجنوبی 
کوچه اش�رفیون مجتمع مهتاب ط 2بمس�احت79/79 مترمربع بانضمام پارکینگ وانباری باقدمت بیش از7 س�ال کف پارکینگ موزائیك 
وشیشه تك جداره متعلق به محكوم علیه توقیف گردیده که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-مطابق نظریه کارشناس 
مل�ك م�ورد مزایده بمبلغ1/000/000/000ریال ارزیابی گردیده اس�ت2-مزایده ازمبلغ کارشناس�ی ش�روع وبه باالترین قیمت پیش�نهادی 
فروخته میش�ود3-مكان مزایده درش�عبه اول اجرای احكام مدنی دادگس�تری گنبد کاووس میباش�د4-موعد مزایده روزدوشنبه مورخه 
1397/10/24س�اعت10الی11صبح میباش�د5-متقاضیان ش�رکت درجلس�ه میتوانند 5روزقبل ازتاریخ مزایده ازاموال مورد مزایده دیدن 
نمایند6-مزایده مذکور برای نوبت اول تش�كیل میگردد 7-همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی میباشد8-برنده مزایده مكلف 
است10درصد مبلغ پیشنهادی خویش رافی المجلس ومابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یكماه بصندوق دادگستری تودیع وفیش آنرا ارائه نماید 
درغیراینصورت10 درصد واریزی بنفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد9-باعنایت به اینكه اصل ملك در رهن بانك مسكن قراردارد 

انتقال سند بنام برنده مزایده پس ازتصفیه بدهی بمبلغ 154/119/617ریال وفك رهن ازملك به عمل خواهد آمد. 
 725-مدیرشعبه اول اجرای احكام مدنی دادگستری گنبد کاووس-بهاری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای1-ح�اج دروی�ش خمر ف عباس2-نازنین خمر ف غالمرضا بش�رح درخواس�تی بكالس�ه 3862)97/9/14(این ش�ورا ثبت گردیده 
درخواس�ت ص�دور گواه�ی انحصاروراثت نموده واعالم داش�ته ک�ه غالمرضا خمر فرزند درویش بش�ماره شناس�نامه61 ص�ادره ازکالله 
درتاریخ97/7/26دراقامتگاه دائمی خود شهرستان کالله فوت نموده  وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از1-درویش خمر پدرمتوفی2-
س�كینه نظری اول مادرمتوفی3-لیال ش�اه حسین دستجردی همس�رمتوفی4-نازنین خمر دخترمتوفی اینك باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه 

به این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 726-رییس شعبه 8شورای حل اختالف شهرستان کالله

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای مصطفی س�اق زائی دارای ش�ماره شناسنامه 2020522926بشرح دادخواست بكالسه 970723/ازاین شورا در خواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان عبدالرحمن س�اق زائی به شناس�نامه350درتاریخ 96/7/27 دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-مصطفی س�اق زائی ف عبدالرحمن ش م2020522926صادره 
ازگنبدکاووس پس�رمتوفی2-مرتضی س�اق زائ�ی ف عبدالرحم�ن 2020847965صادره ازگنبد پسرمتوفی3-س�ارا س�اق زائی ف 
عبدالرحمن ش م2020522918صادره از گنبد دختر متوفی4-س�حرناز س�اق زائی ف عبدالرحمن ش م 2021175677صادره ازگنبد 
کاووس دخترمتوف�ی5-گل پ�ری حلقه بگوش ف غف�ور ش ش 614صادره ازگنبد همس�رمتوفی  اینك باانجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 

1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
727-شعبه 7شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم فاطمه س�لیمان دوست اسبفروشان دارای شماره شناسنامه 47بشرح دادخواست بكالس�ه 970754/ازاین شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خانم اخترامنی به شناسنامه 26درتاریخ 97/4/3 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-علی سلیمان دوست ف س�لمان ش ش2180ت ت1348صادره ازگنبد پسرمرحوم2-

اسماعیل سلیمان دوست ف س�لمان ش ش  2363متولد1351صادره ازگنبد کاووس پسرمرحوم3-طاهره سلیمان دوست اسبفروشان ف 
س�لمان ش ش51متولد 1336صادره ازسراب دخترمرحوم4-فاطمه سلیمان دوست اسبفروش�ان ف سلمان ش ش47ت ت 1342صادره از 
سراب دخترمرحوم5-زهرا سلیمان دوست اسبفروشان ف سلمان ش ش55ت ت1345صادره از سراب دخترمرحوم اینك 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.
728-شعبه 3شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کالسه پرونده: 247/10/97ح خواهان: یاسر محمدی فارسانی به نشانی ابادان احمدآباد یك اصلی فرش پدر  خوانده : محمد راشدی نشانی: 
مجهول المكان خواس�ته:  مرجع رس�یدگی : شعبه 10 ش�ورای حل اختالف آبادان وقت رسیدگی: 97/10/30 س�اعت 17:45 صبح  خواهان 
دادخواستی به خواسته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کالسه 247/10/97ح به ثبت رسیده و با رعایت اینكه 
خوانده مجهول المكان می باش�د به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی آگهی  ابالغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی برای 
یك نوبت در روزنامه کثیر االنتش�ار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رس�یدگی   به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمائم 

آن را تحویل بگیرد. 
116/97 - رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف آبادان 

آگهی مزایده  مال منقول 
 با توجه به نیابت واصله  از  دادگستری  شهرستان خرمشهر به شماره 961557 مورخ 1397/8/26 و اینكه محكوم علیه چاسب سكینی فرزند 
گباش با کد ملی 6629578211 محكوم است به پرداخت مبلغ 363/000/000 ریال و مبلغ 10/9630/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس�ت 96/02/17 تا زمان پرداخت به میزان 139/980/392 ریال در حق محكوم  له خانم طاهره مزرعه و 
مبلغ 18/150/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت می باشد با توجه به توقیف خودرو تویوتا هایلوکس به شماره پالک 77587  و پس 
از ارزیابی خودرو که  مدل آن را 2017  با شماره  موتور 2 جی  دی 4220066 و شماره شاسی ام آر او  دی بی 8 سی دی اچ   ا و 170298 اعالم 
نموده و به میزان دو میلیاردو یكصد و میلیون ریال  کارشناسی گردیده و با توجه به کارشناسی پالک فوق  توسط کارشناس و ابالغ نظریه وفق 
ما ده 75 قانون اجرای احكام مدنی  و عدم اعتراض  محكوم علیه و با توجه به تقاضای  محكوم له پالک موصوف بر اساس کارشناسی انجام 
شده در تاریخ 1397/10/16 از ساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزایده به فروش می رسد. محل انجام مزایده  اجرای احكام مدنی بوده و مراتب  
مزایده یك نوبت در جراید منتشر می گردد. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و  پالک به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد. طالبین 
شرکت در مزایده می  توانند 5  روز قبل از  تاریخ مزایده با هماهنگی شعبه  اجرای احكام مدنی از پالک بازدید و در جلسه مزایده در ساعت 
و  تاریخ تعیین شده حضور بهم رسانند. خریدار ده درصد بهای پالک را  فی المجس و مابقی را حداکثر ظرف یك ماه تودیع می نماید. خریدار 

ده درصد اخذ شده به نفع  دولت ضبط و مزایده تجدیدمی گردد.
دفتر اجرای احكام مدنی دادگستری ابادان – فروزان 

دادنامه 
پرونده کالسه 9609986310300292 شعبه 3  دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان ابادان تصمیم نهایی  شماره 9709976310300752  خواهان: 
آقای س�ید نوراله مرتضوی  دره یاس�ی فرزند سیدولی اله  به نشانی   استان خوزستان  شهرستان آبادان شهر  ابادان  روستای مدن تیرچه 
بلوک  چهارمحال  خوانده : آقای سید  نادر موسی  نیا  فرزند جعفر  به نشانی خواسته: مطالبه خسارت تاخیر تادیه  رای دادگاه  در خصوص 
دعوی سید نوراله مرتضوی   دره یاسی به طرفیت سید نادر موسی نیا به خواسته مطالبه   مبلغ 300/000/000 ریال بابت و جه  یك فقره  چك 
به شماره 474126  مورخ 1392/03/0927   عهده بانك کوثر به اضافه خسارات ناشی ا ز  دادرسی و  خسارات  تاخیر تادیه  با این توضیح که 
خواهان مدعی است  مبلغ فوق الذکر  را از خوانده  طلب داشته لیكن مشارالیه  نسبت به ادائ  دین خود اقد  ام نكرده است لذا مبادرت به  
اقامه دعوی  نموده  در مقابل خوانده   حضور نیافته و دفاعی نكرده است  دادگاه توجها به اوراق پرونده  از جمله تصویر مصدق  یك فقره چك 
مذکور و گواهینامه عدم پرداخت  صادره از بانك محال  علیه  و همچنین با لحاظ و صف تجریدی اسناد تجاری و اصل استصحاب و با عنایتا  به 
عدم ا عالم هرگونه دفاع از سوی خوانده   و آنكه دلیلی بر برائت ذمه خود از  دین مورد بحث  ارائه نكرده است دعوی خواهان را  وارد دانسته 
با استناد به ماده 2 قانون صدور چك   و   تبصره آن و استفساریه صادره از مجمع تشخیص مصلحت نظام  در آن خصوص و مواد 310 و 311  
قانون تجارت و مواد 198، 515  و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حكم به حقانیت خواهان و محكومیت  خوانده  به پرداخت مبلغ 
300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و  پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق تغییر نرخ شاخص ساالنه اعالمی از بانك مرکزی  جمهوری اسالمی 
ایران از تاریخ چك لغایت زمان اجرای  حكم و  پرداخت خسارات ناشی از دادرسی  در حق  خواهان صادر و ا عالم می نماید. رای صادره غیابی  
ظرف بیست روز از   تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و در مهلت بیست روز از تاریخ انقضای  مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی 

در  محاکم تجدید نظر استان خوزستان است. 
دادرس شعبه  سوم دادگاه حقوقی  ابادان 

آگهی مزایده و فروش مال غیر منقول )نوبت اول(
زمان برگزاری مزایده: 1397/10/19  نوبت مزایده: نوبت اول   محل برگزاری مزایده:  ش�عبه س�وم اجرای احكام  کیفری  دادس�رای  
عمومی و انقالب  شهرس�تان بوش�هر  به موجب پرونده کالسه 970946  شعبه سوم اجرای احكام  کیفری دادسرای  عمومی و انقالب  
شهرس�تان بوش�هر  حس�ب ابالغ 30 روزه وثیقه گذار  فضل اله حس�ینی  اقبال فرزند اس�فندیار  به جهت  احضار  محكوم علیه و   
همچنین ابالغ  و انقضای  موعد ده روزه قانونی و عدم  ا عتراض ضبط  وثیقه با شرایط قانونی نسبت به فروش مال مرهونه وثیقه اقدام 
ش�ده اس�ت. مش�خصات مال مورد مزایده :  شماره ملك 2051/11  شماره ثبت 40837 دارای عرصه اصالحی به مساحت 139/8     و ا 
عیانی در دو طبقه به مس�احت تقریبی 210 متر مربع  با اس�كلت بنایی با ش�ناژ بتنی و سقف تیرچه بلوک و نما سرامیك  که از زمان 
س�اخت آن بیش از 6 س�ال می گذرد همچنین دارای دو  انش�عاب  آب و  دو انش�عاب گاز و دو اش�تراک گاز شهری می باشد.  نشانی 
ملك مورد مزایده:  بوش�هر کوی رونی کوچه مهر 33 فرعی اول س�مت چپ سمت راست پالک دوم  مبلغ  کارشناسی: سه میلیارد و 
سیصد میلیون ریال مزایده در روز چهارشنبه 1397/10/19 ساعت 10 الی 12 بعد از ظهر  از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس  شروع 
و باالترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد از وجه پیشنهادی را نقدا 
و فی المجلس  به حساب سپرده دادگستری  بوشهر تودیع نماید و نسبت به مابقی آن  حداکثر ظرف مدت یك ماه اقدام نماید واال و 
جه تودیعی  پس از  کس�ر هزینه مزایده به نفع  دو لت ضبط خواهد ش�د عالقمندان می توانند در وقت مقرر فوق در دفتر شعبه سوم   

اجرای احكام  کیفری دادسرای عمومی و انقالب بوشهر   جهت برگزاری مزایده  حضور یابند. 
811 دادیار شعبه سوم اجرای احكام  کیفری دادسرای   عمومی و انقالب بوشهر – محمدرضا زمانی 

آگهی مزایده و فروش مال غیر  منقول )نوبت اول(
زمان برگزاری مزایده:  1397/10/18  نوبت مزایده: نوبت اول محل برگزاری مزایده: ش�عبه س�وم اجرای احكام  کیفری دادس�رای  عمومی و 
انقالب  شهرستان بوشهر  به موجب پرونده کالسه 970946 شعبه سوم اجرای احكام  کیفری دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان بوشهر 
حسب ابالغ 30 روزه وثیقه گذار زهره محمدی فرزند نجف  به جهت احضار  محكوم علیه و همچنین ابالغ و انقضای  موعد ده روزه قانونی  و 
عدم  ا عتراض ضبط وثیقه با شرایط قانونی نسبت به فروش مال مرهونه وثیقه اقدام شده است. مشخصات  مال مورد مزایده:  شماره ملك 
3035/515  ش�ماره ثبت 50027 به مس�احت 34/65  واقع در طبقه همكف  یك مجتمع مسكونی – تجاری با اسكلت فلزی، سقف تیرچه 
بلوک و کف سرامیك  که از  زمان ساخت آن تقریبا 12 سال می گذرد همچنین دارای اشتراک برق  و انشعاب آب یك دوم اینچ دارد.  نشانی 
ملك مورد مزایده: بوشهر  خیابان امام خمینی جنب بانك پارسیان مغازه گل فروشی )خشكبار خندان قدیم( مبلغ کارشناسی: با احتساب 
سرقفلی پالک مذکور از قرار هر متر مربع 350000000 ریال )دوازده میلیارد و یكصد و بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال(  مزایده در 
روز سه شنبه 1397/10/18 ساعت 10 ا لی 12 بعد از ظهر از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی به عنوان 
برنده مزایده شناخته خواهد  شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد از وجه پیشنهادی را نقدا و فی المجلس به   حساب سپرده  دادگستری 
بوشهر تودیع  نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یك ماه اقدام نماید و اال وجه تودیعی پس از  کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد ش�د. عالقمندان می توانند در وقت مقرر فوق در  دفتر ش�عبه  سوم اجرای احكام  کیفری  دادسرای  عمومی و انقالب  بوشهر 

جهت برگزاری مزایده  حضور یابند. 
812 دادیار شعبه سوم اجرای احكام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بوشهر – محمدرضا زمانی 

آگهی مزایده و فروش مال غیر  منقول )نوبت اول(
زمان برگزاری مزایده:  1397/10/26  نوبت مزایده: نوبت اول محل برگزاری مزایده: ش�عبه س�وم اجرای احكام  کیفری دادس�رای  عمومی و 
انقالب  شهرستان بوشهر  به موجب پرونده کالسه 970946 شعبه سوم اجرای احكام  کیفری دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان بوشهر 
حسب ابالغ 30 روزه وثیقه گذار زهره محمدی فرزند نجف  به جهت احضار  محكوم علیه و همچنین ابالغ و انقضای  موعد ده روزه قانونی  و 
عدم  ا عتراض ضبط وثیقه با شرایط قانونی نسبت به فروش مال مرهونه وثیقه اقدام شده است. مشخصات  مال مورد مزایده:  شماره ملك 
657/73 شماره ثبت 73209 دارای عرصه به مساحت 174/50 و  اعیانی به مساحت تقریبی 124 متر مربع در یك طبقه با اسكلت بنایی و 
سقف طاق ضربی   که از زمان ساخت آن بیش از 22 سال می گذرد الزم به ذکر  است ا عیانی فوق بازسازی گردیده است. نشانی ملك مورد 
مزایده: بوشهر  خیابان شهید  عاشوری  کوچه بهارستان 11 سمت چپ  پالک دوم مبلغ کارشناسی: نه میلیارد و پانصد میلیون ریال مزایده 
در روز چهارش�نبه 1397/10/26 س�اعت 10 ا لی 12 بعد از ظهر از مبلغ تعیین ش�ده توسط کارشناس شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد  شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد از وجه پیشنهادی را نقدا و فی المجلس به   حساب سپرده  
دادگستری بوشهر تودیع  نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یك ماه اقدام نماید و اال وجه تودیعی پس از  کسر هزینه مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان می توانند در وقت مقرر فوق در  دفتر شعبه  سوم اجرای احكام  کیفری  دادسرای  عمومی و انقالب  

بوشهر جهت برگزاری مزایده  حضور یابند. 
813 دادیار شعبه سوم اجرای احكام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بوشهر – محمدرضا زمانی 

آگهی مزایده و فروش مال غیر  منقول )نوبت اول(
زمان برگزاری مزایده:  1397/10/25  نوبت مزایده: نوبت اول محل برگزاری مزایده: شعبه سوم اجرای احكام  کیفری دادسرای  عمومی و انقالب  
شهرستان بوشهر  به موجب پرونده کالسه 970946 شعبه سوم اجرای احكام  کیفری دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان بوشهر حسب 
ابالغ 30 روزه وثیقه گذار حامد کمائی فرزند اله قلی به جهت احضار  محكوم علیه و همچنین ابالغ و انقضای  موعد ده روزه قانونی  و عدم  ا 
عتراض ضبط وثیقه با شرایط قانونی نسبت به فروش مال مرهونه وثیقه اقدام شده است. مشخصات  مال مورد مزایده:  شماره ملك 727/810 
شماره ثبت 92015 یك  واحد آپارتمان به مساحت 145/68 متر مربع به انضمام بالكن به مساحت 10/49 و انباری به مساحت 5/28 متر مربع 
و پارکینگ به مساحت 18 متر مربع و اقع در طبقه دوم یك مجتمع 5 طبقه 4  واحدی با اسكلت بتن سقف تیرچه بلوک و نما ترکیب سنگ و 
آجر که از زمان ساخت آن بیش از 3 سال می گذرد همچنین دارای یك اشتراک برق تك فاز و یك انشعاب آب یك دوم اینچ و یك اشتراک 
گاز شهری دارد. نشانی  ملك مورد مزایده: بوشهر خیابان بدر کوچه بدر 7 بعد از  مسجد مجتمع مسكونی هنزا مبلغ کارشناسی: هفت میلیارد 
و ششصد میلیون ریال مزایده در روز سه شنبه 1397/10/25 ساعت 10 ا لی 12 بعد از ظهر از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و به 
باالترین قیمت پیش�نهادی به عنوان برنده مزایده ش�ناخته خواهد  شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد از وجه پیشنهادی را نقدا و فی 
المجلس به   حساب سپرده  دادگستری بوشهر تودیع  نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یك ماه اقدام نماید و اال وجه تودیعی 
پس از  کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان می توانند در وقت مقرر فوق در  دفتر شعبه  سوم اجرای احكام  کیفری  

دادسرای  عمومی و انقالب  بوشهر جهت برگزاری مزایده  حضور یابند. 
814 دادیار شعبه سوم اجرای احكام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بوشهر – محمدرضا زمانی 

آگهی مزایده و فروش مال غیر  منقول )نوبت اول(
زمان برگزاری مزایده:  1397/10/24  نوبت مزایده: نوبت اول محل برگزاری مزایده: شعبه سوم اجرای احكام  کیفری دادسرای  عمومی و انقالب  
شهرستان بوشهر  به موجب پرونده کالسه 970946 شعبه سوم اجرای احكام  کیفری دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان بوشهر حسب 
ابالغ 30 روزه وثیقه گذار علیرضا مروج فرزند علی به جهت احضار  محكوم علیه و همچنین ابالغ و انقضای  موعد ده روزه قانونی  و عدم  ا 
عتراض ضبط وثیقه با شرایط قانونی نسبت به فروش مال مرهونه وثیقه اقدام شده است. مشخصات  مال مورد مزایده:  شماره ملك 642/100 
شماره ثبت 24774 دارای عرصه به مساحت 201 و ا عیانی  به مساحت تقریبی 120 متر مربع در یك طبقه با اسكلت بنایی و نما سرامیك 
که از زمان س�اخت آن تقریبا 25 س�ال می  گذرد همچنین دارای اشتراک برق و انشعاب  آب یك دوم اینچ دارد نشانی  ملك مورد مزایده: 
بوشهر خیابان  عاشوری خیابان نسترن چهارراه پارک سمت چپ  کوچه شهید زنگویی  مبلغ کارشناسی: شش میلیارد و پانصد میلیون ریال 
مزایده  در روز  دوشنبه 1397/10/24 سا عت 10 الی 12 بعد  از ظهر از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد  شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد از وجه پیشنهادی را نقدا و فی المجلس به   حساب سپرده  
دادگستری بوشهر تودیع  نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یك ماه اقدام نماید و اال وجه تودیعی پس از  کسر هزینه مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان می توانند در وقت مقرر فوق در  دفتر شعبه  سوم اجرای احكام  کیفری  دادسرای  عمومی و انقالب  

بوشهر جهت برگزاری مزایده  حضور یابند. 
815 دادیار شعبه سوم اجرای احكام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بوشهر – محمدرضا زمانی 

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9709980056300089 بایگانی 970112 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی  گرگان تصمیم نهایی  شماره 9709970056301093   
خواهان ها: 1.  آقای ا حسان حسینی فرزند  سعداله 2.  آقای وحید حسینی فرزند سعداله 3.  آقای سهراب حسینی فرزند سعداله  4. آقای 
سید عسكر حسینی  فرزند  سعداله با وکالت آقای  مهدی گشتاسبی فرزند قربانعلی  به نشانی استان گلستان  شهرستان بندرگز  بندر گز  
خ امام خمینی کوچه انقالب 51 ط فوقانی  اداره اوقاف و آقای مزدک تابان فرزند محمد  به نشانی استان گلستان شهرستان  گرگان گرگان 
بلوار ناهارخوران نبش  عدالت 53 مجتمع صدف ط2 واحد 4   خواندگان:  1. آقای شیخ کتولی  2. آقای عبداله خمبر  3.  آقای صادق موذنی  
فرزند ابراهیم 4. آقای کربالیی  حاجی سبزواری 5. آقای اله قلی عرب فرزند سبزعلی 6. آقای احمد حسینی فرزند  صادق 7.  آقای  عبدین 
موذنی  موذنی  فرزند  اسماعیل 8.  آقای سید رجب حسینی فرزند باقر 9.  آقای ذبیح قریب ازادی  فرزند سیف اله 10. آقای اسماعیل حسینی 
فرزند  عبداله 11.  آقای باقر حسینی  12.  آقای سید علی حسینی 13.  آقای استا  محمد  ورسنی 14.  آقای قربان  خمبرپور 15.  آقای سعید 
مشهد مقدم 16.  آقای سعادتقلی طهماسبی  فرزند جواد 17. آقای سید تراب حسینی 18. آقای   کاظم حسینی  فرزند نصیر 19.  آقای  نصیر 
حسینی  فرزند میرقربان 20.  آقای سید ضیاء حسینی  21. آقای  نادر پهلوان 22. آقای  نجف طهماسبی  فرزند سادات 23. آقای محمد کوهكن 
24.  آقای عبداله حسینی 25. آقای سید هاشم حسینی فرزند باقر 26.  آقای میرزا حسینی فرزند مسلم همگی به نشانی  استان گلستان 
شهرستان گرگان گرگان روستای للدوین منزل شخصی  27.  آقای شاه زور خمبر  28. آقای محمد شیری همگی  به نشانی   استان گلستان  
شهرستان گرگان  گرگان روستای للدوین خمیرآباد نرسیده به  کامشلی منزل شخصی  29. آقای غالمعلی کوهكن  فرزند  مرادعلی  به نشانی 
استان گلستان  شهرستان گرگان  گرگان روستای هشت خانه منزل شخصی 20.  آقای خسرو کوهكن 31.  آقای اکبر خمرپور فرزند کاظم 32.  
آقای قربان خمرپور  فرزند  کاظم همگی  به نشانی  استان گلستان  شهرستان گرگان  روستای للدوین هشت خانه منزل شخصی   خو استه ها: 
1. مطالبه ا جرت المثل اموال  2.  رفع تصرف  عدوانی رای دادگاه در خصوص  دادخواست آقایان سید عسكر ، وحید، سهراب،  ا حسان همگی    
حسینی فرزند  سعداله با  وکالت آقایان مهدی گشتاسبی    و مزدک تابانان به طرفیت آقایان 1.   غالمعلی  کوهكن  فرزند مرادعلی  2.  صادق 
موذنی  فرزند ابراهیم 3. عبدین موذنی فرزند اسماعیل  4.  میرزا حسینی فرزند مسلم  5.  باقر حسینی  6. ذبیح قریب آزادی  فرزند سیف 
اله 7. احمد حسینی فرزند صادق  8. اله قلی عرب فرزند سبز علی 9.  سید علی حسینی 10. سعادتقلی طهماسبی فرزند جواد 11. سید ضیاء 
حسینی 12.  اسماعیل حسینی فرزند  عبداله 13. کربالیی حاجی سبزواری 14.  عبداله حسینی 15.  نصیر حسینی فرزند میرقربان 16.  کاظم 
حسینی فرزند نصیر 17. خسرو کوهكن 18.   قربان خمرپور 19. محمد کوهكن 20.   عبداله خمبر 21. اکبر خمرپور فرزند  کاظم  2. سید تراب 
حسینی 23. سید هاشم حسینی فرزند باقر 24.  سید رجب حسینی فرزند باقر 25. نادر پهلوان 25. نجف طهماسبی سادات 17.  استا محمد 
ورسنی 28. شیخ کتولی 29.  قربان خمبرپور 30.  شاه زور خمبر 31.  محمد شیری  32. سعید مشهد مقدم به خواسته  1. رفع تصرف  عدوانی  
از زمین پالک 156  اصلی و اقع در دهستان سدن رستاق بخش 2  ثبت  گرگان 2. مطالبه اجرت المثل  اموال بین شرح که وکالی خواهان اظهار 
داشته اند که  مساحت 25 هكتار از  اراضی پالک 156 اصلی روستای للدوین در اجرای قانون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره به زارعین 
مستاجر  به نام مرحوم سعداله حسینی مورث موکلین انتقال یافته تا اینكه پس از پیروزی انقالب اسالمی تعداد 17 نفر از ساکنین روستای 
للدوین اراضی موضوع  خواس�ته را به تصرف درآورده اند لذا تقاضای رفع تصرف از  اراضی موکلینو درخواس�ت اجرت المثل  ایام تصرف را 
خواستارم که  پس از تشكیل جلسه حسب صورتجلسه   مورخ 97/6/12 خواندگان حاضر در جلسه اظهار داشته اند که  خواندگان ردیف  13، 
31، 16، 14، 1، 10، 8، 5  فوت نموده اند و شخص  ثالث با هویت آقای  بهرام فاتحی شیخی نیز اظهار  داشته که  زمین مذکور را به همراه برادران 
خویش متصرف می باشد  که نامبردگان طرف دعوی قرار  نگرفته اند و  حسب ا ستعالم صورت گرفته از اداره ثبت احوال و صرف نظر از   نقص  
موجود در پاسخ آن مرجع  فوت خواندگان ردیف اول، هشتم، شانزدهم گواهی  گردیده علیهذا با عنایت به موارد فوق و نظر به تكلیف قانونی 
ماده 232 از قانون امور حسبی مبنی بر اینكه دعوا علیه میت می بایست به طرفیت و رثه و یا نماینده قانونی ایشان طرح گردد و همچنین 
نظر به اینكه برابر ماده 953 از قانون مدنی   میت اهلیت قانونی جهت طرح  دعوا قرار گرفتن نداشته لذا دادگاه دعوی خواهان ها را مبنی بر 
رفع تصرف عدوانی به شكل مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا  به ماده  2 از قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در ا مور 
مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید و در خصوص   خواسته دیگر خواهان نظر به اینكه  وکالی خواهان  ها حسب الیحه 1748  مورخه 
97/6/12 دعوی خویش را مسترد نموده اند و  ا قدام  ایشان  قبل از تشكیل جلسه و ورود در  ماهیت موضوع خو  استه از سوی  این دادگاه 
می باشد لذا مستندا به بند الف از ماده 107  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در ام ور مدنی قرار ابطال دادخواست را صاد 
و ا عالم می نماید. آرا صادر شده  حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از   ابالغ  قابل اعتراض در   محاکم تجدید نظر استان گلستان می باشد. 
612  دادرس شعبه چهارم دادگاه   عمومی حقوقی  گرگان 

دادنامه 
پرونده کالسه 9709981788400123 بایگانی 970199 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبد کاووس تصمیم نهایی  شماره خواهان: 
آقای علی اصغر  آزاد فرزند محمد با وکالت  آقای ابوالفضل  نوروزی  فرزند  محمدحسن به نشانی استان گلستان  شهرستان  گرگان  شهر گرگان 
خیابان  ولیعصر نبش  عدالت 16 مجتمع  تجاری مرجان طبقه 4 واحد  5 خواندگان :  1. آقای بهزاد کریمی  فرزند حمزه به نشانی   2.  آقای اراز 
محمد قرنجیك به نشانی  استان گلستان شهرستان گنبد کاووس  گنبد کاووس انتهای خ خیام شمالی  نرسیده به کو چه رحمانیه  پالک 970 
،  3. آقای حامد بندیشه فرزند امان محمد به نشانی استان  گلستان  شهرستان  گنبد کاووس  گنبد کاووس  روستای چاروایلقی   جنب نانوایی 
خواسته ها: 1.  مطالبه  خسارت تاخیر تادیه 2.  مطالبه خسارت دادرسی  3.  مطالبه وجه چك  رای دادگاه  در این پرونده  آقای   علی اصغر آزاد 
با وکالت  آقای ابوالفضل نوروزی دعوایی به طرفیت آقایان بهزاد کریمی   ، اراز محمد قرنجیك  و حامد  بندیشه به خواسته  محكومیت  خواندگان  
به پرداخت  و جه 1 فقره چك عهده با نك ملت  چهارراه  ولیعصر به مبلغ 250/000/000 ریال به شماره 309156/47 با احتساب  خسارات دادرسی 
و  خسارت تاخیر تادیه مطرح نموده است با عنایت به جمیع او راق پرونده  مالحظه می گردد باتوجه به مر اتب فوق و  اینكه خوانده  ردیف اول  
نیز با ابالغ قانونی وقت دادرسی از طریق نشر آگهی در  شعبه  حاضر نگردیده  و نسبت به رد  ادعای خواهان دفاعی به عمل  نیاورده است لذا 
نظر به مراتب فوق و نظر به حاکمیت  اصل استقالل امضائات و  وصف تجریدی در اسناد تجاری و  با عنایت  به اینكه و  جود اصل  مستندات  
ابرازی در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه  خوانده  دارد و  گواهینامه عدم پرداخت  و اینكه  خوانده  دلیلی جهت پرداخت دین خود به شعبه 
ارائه ننمودند دادگاه دعوی خواهان را  وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 249، 310، 311  و 313  قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چك مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  و مواد 198، 515  و 519  قانون آئین دادرسی  مدنی حكم به   محكومیت  خوانده  به پرداخت  
مبلغ 250/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 7/322/000 ریال  هزینه دادرسی   حق الوکاله وکیل  تا  میزان تعرفه قانونی  و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ دادخواست تاریخ مطالبه تا  یوم االداء طبق شاخص  اعالمی از  طرف بانك مرکزی در حق خواهان صادر و ا عالم می نماید. رای  
صادره  غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در  این شعبه می باشد و ظرف 20 روز پس از مضی مدت  واخواهی  قابل تجدید نظر 
خواهی در دادگاه تجدید نظر   استان گلستان می باشد. در خصوص  خواسته دیگر خواهان مبنی بر محكومیت  خواندگان  ردیف دوم و سوم 
مبنی بر پرداخت   وجه 1 فقره چك عهده بانك ملت  چهارراه و لیعصر به  مبلغ 250/000/000  ریال به شماره 309156/47   با احتساب خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مالحظه می گردد  نامبردگان ظهرنویسان   چك یاد شده بوده و حتی طی ال یحه ای  به این امر اذعان داشته 
اند. در حین حال از ز مان اخذ گواهینامه عدم پرداخت  تا زمان طرح دعوی بیش از یك سال سپری شده است. بنا به مراتب  فوق برای اینكه 
دارنده از حقی  که  در ماده 249 قانون تجارت  مسئولیت تضامنی ظهر نویس با صادر کننده بهره مند شود  طبق ماده 286 دارنده سند تجاری 
بایستی ظرف یك سال از تاریخ ا  عتراض گواهی عدم پرداخت  اقامه دعوی نماید در  حالی که در مانحن فیه مالحظه می گردد تاریخ صدور  
گواهینامه  عدم پرداخت  مورخ 96/1/6  می با شد   که  بیش از یك سال از آن تاریخ طرح دعوی شده است بنابراین مستندا به بند 11 ماده 84 
قانون آئین دادرسی  مدنی  قرار رد  دعوی صادر و ا عالم می نماید. در خصوص دعوای  خواهان علیه خوانده  ردیف اول مبنی بر مطالبه  خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان اجرای  حكم از سوی خوانده  ردیف سوم برگشت خورده است و بعد از آن به خواهان منتقل شده است.  
با عنایت به این  که بحث  خسارت تاخیر تادیه در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالحی موادی از قانون  صدور چك  مصوب 
مورخ 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام که خسا رات تاخیر تادیه  را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چك تا  زمان  وصول آن در نظر گرفته 
است از دید این مرجع ناظر به جایی است که دارنده ذی نفع اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید و متعاقب آن طرح دعوی نماید  و در 
صورتی که چك پس از اخذ  گواهینامه عدم پرداخت به ثالثی منتقل  شود  خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست و به عبارتی از زمان 
مطالبه  بر  اساس قیود مندرج در  ماده 522  قانون آئین دادرسی  مدنی خواهد بود  چرا که طبق تبصره ماده 2 قانون مزبور کلیه خسارات و 
ارده  به دارنده  که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از عمل صادر کننده و ارد شده باشد از تاریخ چك محاسبه خواهد شد 
در حالی که در عرف انتقال سند  تجاری حاکی از ان  است که دارنده قبلی به حق و حقوق خود رسیده است و با ظهر  نویسی آن را به ید بعدی 
منتقل  نموده استو لذا اگر دارنده  ای که حق خود استیفا نموده  اقدم به اخذ گواهینامه عدم پرداخت  کرده و آن را با ظهر  نویسی به دارنده 
بعدی منتقل نموده باشد.  دارنده اخیر تا زمان انتقال حقی جهت مطالبه و  خسارت از زمان سررسید سند تجاری ندارد و حق وی در خصوص  
اخذ خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه بر اساس قیود مندرج در ماده یاد شده محاسبه می گردد. لذا در مورد دعوی خواهان در این  خصوص 
مستندا به مواد فوق الذکر و ماده به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی  حكم به بی حقی ایشان صادر و اعالم می 

نماید. آراء صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل  تجدید نظر خواهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان گلستان می باشد. 
467 دادرس شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهرستان گنبد  کاووس 

دادنامه 
پرونده کالسه 9609981767800594 بایگانی 970458 شعبه 102 دادگاه  کیفری دو شهرستان علی آباد کتول 102 جزایی سابق  تصمیم نهایی   
شماره 9709971765901363  شاکی:  آقای مهدی صحرائی فرزند  محمد به نشانی  گلستان علی آباد خ  هنرستان 16 متری نفت منزل شخصی   
متهمین: 1. آقای محسن خاوری فرزند محمدرضا 2.  آقای علی خاوری بربر  فرزند محمدرضا همگی به نشانی اتهام:  ایراد جرح عمدی با چاقو  
گردشكار:   با عنایت به  محتویات پرونده  و با توجه به گزارش و  شكایت شاکی مبنی بر اینكه متهمان محسن و علی خاوری جرائمی را نسبت به وی 
مرتكب شده ا ند که پس  از دستور قضایی و ا نجام تحقیقات اولیه  توسط انجام تحقیقات تكمیلی توسط دادسرا منتهی به قرار جلب   به دادرسی 
و کیفرخواست  در خصوص  متهمان گردید و پرونده جهت  ادامه رسیدگی  به محاکم عمومی علی آباد ارسال گردید. دادگاه نسبت به تعیین وقت 
رسیدگی  و استماع اظهارات  حضار اقدام و پس از اجرای  تشریفات قانونی ختم رسیدگی   و دادرسی را ا عالم و با استعانت از خداوند  متعال و تكیه 
بر و جدان و  شرف  ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه  در خصوص اتهام 1.  محسن خاوری  فرزند  محمدرضا 2.   علی خاوری فرزند  
بربر فرزند   محمدرضا دائر بر   مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به  مهدی صحرائی  فرزند محمد  موضوع کیفرخواست  صادره 
از دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان علی اباد کتول  که به موجب   آن برای متهمان  تقاضای مجازات شده است دادگاه با  توجه به محتویات 
پرونده از جمله شكایت شاکی  مبنی بر اینكه علی خاوری    به سمت بنده لیو ان پرتاب  کرد و بعد با مشت توی سینه  من زد و با کارد به پای  من 
زد  و محسن خاوری با تابلوی اعالم خطر به بنده حمله کرد صفحه 9 پرونده ولی متوجه نشدم چه کسی با چاقو ز ده ولی آنهایی که آنجا بودند 
گفتند علی تو را با چاقو زده است صفحه 24 پرونده  علی خاوری با چاقو ران پای  مهدی صحرایی را زد و اظهارات  متهمین در پرونده که به اصل  
وقوع درگیری فی مابین و مشاجرات لفظی و حمله ور شدن به یكدیگر را  مورد تایید قرار می دهند صفحه   6و 7  و  اظهارات محسن خاوری با 
برادر  کوچكترم درگیر شد صفحه 11 و صفحات 12 و اظهارات  مطلعین در مرجع انتظامی  که حاکی از  و جود در گیری بین  طرفین است صفحه 13 
و اظهارات  مطلعین  در دادسرا  علی با چاقو به ران شاکی زد  و فرار کرد صفحه 28  و 30  پرونده  و نظر به  گواهی پزشكی قانونی   به شرح برگ 16 
پرونده   که داللت بر و رود جراحت عمدی نسبت به شاکی دارد و  با عنایت به کیفرخواست صادره و با توجه سایر اماره ها و قرینه ها مفید علم و 
ضمن اصالح  کیفرخواست   صادره از عنوان مشارکت تنها بزهكاری  متهم ردیف دوم علی خاوری را در حد ا تهام معونه محرز و مسلم دانسته لذا 
با استناد به ماده 709  و 710  قانون مجازات اسالمی  1392 و ماده 614 قانون تعزیرات 1375 متهم ردیف دوم را از لحاظ جنبه عمومی موضوع به 
تحمل شش ماه حبس  تعزیری و از ل حاظ جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه شامل سه صدم دیه کامل انسان بابت جراحت متالحمه ران راست 
در حق شاکی خصوصی محكوم می نماید مهلت پرداخت دیه یك سال از تاریخ  وقوع جرم است.  و در خصوص اتهام متهم ردیف اول محسن 
خاوری فرزند  محمدرضا ذائر بر مشارکت در ایر اد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع  کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
علی آباد کتول که به موجب  ان برای متهم تقاضای مجازات شده است دادگاه  با توجه به  محتویات پرونده  از جمله گزارش ضابط و صورتجسات 
تنظیمی و تحقیقات به عمل آمده داللتی بر صحت اظهارات شاکی نمی باشد. عدم حضور شاکی در جلسه دادگاه و کمبود دلیل متقن بر اثبات و 
اسناد بزه با توجه به  اینكه  مجازات  به عنوان  امری حتمی و قطعی  مستلزم داشتن  مقدماتی حتمی و قطعی می باشد  که این مقدمات در مانحن 
فیه  و جود ندارد  و صرفا با ظن و  گمان  صدور حك متهم اثر بازدارنده نداشته علی هذا  وقوع بزه محرز و مسلم نمی باشد و با استناد به ما ده 4  و 
265  از قانون آئین دادرسی   کیفری مصوب 92/12/4  حكم بر  برائت متهم ردیف اول از اتهام انتسابی   صادر و اعالم می دارد. رای صادره حضوری 
محسوب توجها به مواد 426- 427- 431  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مصوب 92/12/4 ظرف مدت بیست روز 

از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان گلستان می باشد. 
562 دادرس علی البدل شعبه  102 دادگاه کیفری دو شهرستان  علی آباد

آگهی مفقودی 
مجوز تاس�یس مرکز آموزشی زبانهای خارجی دخترانه دراستان البرز-شهرستان نظرآباد به شماره 
سریال 4000581 به تاریخ صدور 1391/5/2 صادره از طرف رئیس شورای نظارت مدارس و مراکز غیر 
دولتی متعلق به خانم مریم بكان فرزند غیاث به شماره ملی 4899110103 در تاریخ 94/4/25 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. تاریخ چاپ اول : 97/9/21      تاریخ چاپ دوم :  97/9/28
     دادنامه 293

            اجرائیه
مشخصات محكوم له: نام و نام خانوادگی : بانك ملت با مدیریت اقای هادی اخالقی فیض آثار نام پدر: -    شغل:-  نشانی محل اقامت: اهواز 
– بانك ملت مدیریت شعب استان خوزستان محكوم به: به موجب دادنامه شماره 530/96 مورخ: 17 / 7 / 96   شورای حل اختالف شعبه یك 
مجتمع شماره یك محكوم علیها 1 – سمیه دشت بردل و علی عساکره حكم به محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یكصدو سی 
و شش میلیون و سیصدو شصت و چهار هزار وهفتصد و بیست و هفت ریال بابت اصل خواسته بدهی و جرایم تاخیر تادیه تا زمان 3 / 2 / 96 
و پرداخت روزانه مبلغ هشتاد و هفت هزار و پانصد و هشتاد و شش ریال براساس قرارداد بانكی فیمابین بابت تاخیر و تادیه از تاریخ تا زمان 
اجرای حكم در حق محكوم له و پرداخت مبلغ یك میلیون و هفتصد و چهار هزار و پانصد و پنجاه و نه ریال هزینه ی دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی در حق محكوم له + نیم عشر در حق دولت به استناد ماده 29 قانون شوراهای حل اختالف محكوم علیه 
مكلف است پس ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد 

در غیر اینصورت طبق قانون اجرای احكام مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای دادگستری صورت می پذیرد . 
 -9 /78 قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یك اهواز

اجرائیه
مش�خصات محكوم له/محكوم لهم: 1.بانك مهر اقتصاد به ش�ماره ثبت 42970 به نمایندگی اقای مس�عود حاتم وند مدبر کل ش�عب 
اس�تان خوزس�تان نام پدر :-  نشانی: اس�تان خوزستان – شهرستان اهواز – اهواز – میدان ش�هدا خ آزادگان پشت باغ معین کوچه 
سپید ساختمان مرکزی مشخصات محكوم علیه/محكوم علیهم : 1.فاطمه شمسی نام پدر : سلطان محمد نشانی :استان خوزستان – 
شهرستان ایذه – ایذه – خیابان شهید نادری جنب منازل فرهنگیان 2- محمدرضا منصوری تكابی نام پدر : رضاعلی نشانی : استان 
خوزس�تان – شهرس�تان ایذه – ایذه – خیابان امام خمینی کوچه ش�هید بهروز محمدی 3 – زینب شمس�ی نام پدر : سلطان محمد 
نشانی : استان خوزستان – شهرستان ایذه – ایذه – خیابان شهید نادری جنب منازل فرمانداری 4 – پروین منصوری تكابی نام پدر 
: رضا علی نشانی : استان خوزستان – شهرستان ایذه – ایذه – خیابان محمد رسول اهلل کوچه توحید مشخصات نماینده یا قائم مقام 
قانونی محكوم له/محكوم علیه: الهام بدخشان نام پدر : محمد حسین نشانی : استان خوزستان – شهرستان اهواز – اهواز – خیابان 
امام محمد حسین شرقی بین خ گندمی و حق بین جنب بانك مسكن ساختمان یادآوری ط 3 واحد 6  نوع رابطه : وکیل محكوم له / 
محكوم لهم : بانك مهر اقتصاد به شماره ثبت 42970 به نمایندگی آقای مسعود حاتم وند مدبر کل شعب استان خوزستان محكوم به: 
بموجب درخواس�ت اجرای حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709976195900201 خواندگان دعوی منفردا و متضامنا 
ب�ه پرداخ�ت مبل�غ 000 / 000 / 380 ریال به عنوان اصل خواس�ته و پرداخ�ت مبلغ 000 / 972 / 13 ریال به عنوان هزینه دادرس�ی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چك استنادی مورخ 16 / 07 / 1396 
بر طبق نرخ ش�اخص قیمت که از طرف بانك مرکزی جمهوری اس�المی ایران اعالم و محاسبه آن به عهده اجرای احكام مدنی است . 
دایره اجرای احكام مكلف است که ان را محاسبه و از خوانده دعوی وصول و به خواهان ایصال نماید . خواهان نیز موظف به پرداخت 
مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهد بود . محكوم علیه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 
)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفا محكوم 
به از آن میس�ر باش�د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت س�ی روز صورت کلیه اموال خود را 
ش�امل تع�داد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نق�دی که به هر عنوان نزد 
بانكها 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 یك سال قبل از طرح دعوای اعسار ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مال�ی 1394( 4- خ�ودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال ب�ه منظور فرار از اجرای حكم ، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پ�ی دارد . )م�اده 34 قان�ون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اج�رای محكومیت 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 نباش�د موجب مجازات تعزیری 
درجه ش�ش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می ش�ود . )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكوم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا 

معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود . )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(
86 / 9- مدیر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز- خشایار نیك مقام

آگهی فقدان سند مالكیت 
خانم لیال قدیمی به موجب نامه شماره 11138 .97 مورخه 7/8/ 97 شهرداری هشتگرد ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالكیت ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت صدوهشتادو دو مترو هفتاد دسیمتر مربع  قطعه 6 تفكیكی به شماره 
پالک 641 فرعی از 4 اصلی مفروز از پالک 415 فرعی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ به نام کبری انصاری نمینی ذیل صفحه 361 دفتر 
406 صادر و تسلیم شده است سپس تمامی مورد ثبت مع الواسطه طبق سند قطعی شماره 72380 مورخه 78/8/24 دفترخانه 11هشتگرد به 
شهرداری هشتگرد منتقل شد که به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالكیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالكیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملك 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالكیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد .
رشیدی –کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ  

آگهی
کالس�ه پرونده : 603/3/97    ش�ماره احكام: 917/97     تاریخ رس�یدگی 97/7/23مرجع رسیدگی کننده : شعبه 3 قاضی شورای حل اختالف 
شهرس�تان مسجدس�لیمان خواهان: امین لواهی بندانی      نشانی: نفتك- منازل س�د- بلوک 14خوانده : 1-علی هاشمی 2-هوشنگ زهیری 
3-صدیقه عتابی    نشانی : نفتك رو به روی شرکت وحدت بنگاه اتومبیل آسماری خواسته : مطالبه رای قاضی شورادر این پرونده آقای امین 
لواهی بندانی با طرح دعوی به طرفیت آقایان علی هاشمی و هوشنگ زهیری و خانم صدیقه عتابی الزام خواندگان را به تنظیم سند رسمی نسبت 
به شش دانگ یك دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی 954د 56 ایران 14 مقوم به سه میلیون و یكصد هزار ریال خواستار گردیده و ضمن 
شرح دادخواست توضیح داده است که به موجب مبایعه نامه مورخ 94/10/21 مبادرت به خرید یك دستگاه خودروی پراید با مشخصات ستون 
خواسته از خوانده ردیف اول نمودم که مقرر گردید مدتی بعد سند خودروی فوق را به نام اینجانب انتقال بدهد نظر به اینكه سند خودرو وکالتنا از 
آقای هوشنگ زهیری به نام خانم صدیقه عتابی منتقل گردیده استخواهان نقل و انتقال خودروی فوق بنام خودم میباشم شورا با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده و امضا خوانده  ردیف اول در ذیل مبایعه نامه که از هرکونه ایراد و اعتراض مصون مانده و اظهارات طرفین دعوی و با عنایت به مبایعه 
نامه مورخه 94/10/21 و وکالتنامه مورخه 93/3/11 در دفترخانه 331 اهواز و نظر به اینكه خوانده ردیف سوم اقدام به فروش خودروی فو ق نموده و 
مالك اصلی خودرو بوده و سپس وکالتنا خودرو را به خوانده ردیف دوم انتقال داده است و با توجه به اینكه خوانده ردیف سوم علیرغم ابالغ از طریق 
نشر آگهی الیحه ای ارسال ننموده اند دفاعی بعمل نیاورده که مورد امعان نظر واقع گردد لهذا دعوی خواهان را مقرون دانسته و مستندا به مواد 10 
و 219 و 220 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حكم برالزام خوانده سوم خانم صدیقه عتابی به انتقال سند  یك دستگاه خودروی 
پراید تحت پالک 954د56 ایران 14 به رنك نوک مدادی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و 
پس از بیست روز از ابالغ قابل تجدید نظر ودر خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

نزد قاضی شورا و سپس طی بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم دادگستری شهرستان مسجدسلیمان می باشد.
شماره:6692قاضی شعبه 3 شورای حل اختالف مسجدسلیمان-چعباوی                                                              

آگهی برگ اجرائیه
محكوم له: صالح مددی کاهكش فرزند: علی پناه  آدرس: مسجدسلیمان-نفتك–کوچه مهدکودک رعنا محكوم علیه :حسین دحیمی آدرس: 
مجهول المكان  بموجب دادنامه ش�ماره 883/97  مورخ 97/7/17 ش�ورای حل اختالف شهرس�تان مسجدسلیمان شعبه 3 محكوم علیه 
محكوم به انتقال یك دس�تگاه س�ند خودروی پژو 405 به ش�ماره 445ق35 ایران 24 به نام محكوم له و پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق 

صندوق دولت می گردد.
شماره : 6693شعبه3 شورای حل اختالف شهرستان مسجدسلیمان

آگهی حصر وراثت
خانم سودابه شهرت اسدی حاجی وند  نام پدر اسفندیار  بشناسنامه 257 صادره از اندیكا در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که همسرش مرحوم اسد اهلل شهرت  اسدی حاجی وند  بشناسنامه 414  صادره از اندیكا در تاریخ96/8/21 در اندیكا  
اقامتگاه  دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-س�ودابه اس�دی حاجی وند بش�ماره شناسنامه  257 صادره از اندیكا) همسرمتوفی(2-

نصرت اس�دی حاجی وند بشماره شناس�نامه1972043129  صادره از مسجدس�لیمان )فرزندمتوفی(3-فتح اهلل اسدی حاجی وند بشماره 
شناسنامه6639913992 صادره از اندیكا )فرزندمتوفی(4-ناهید اسدی حاجی وند بشماره شناسنامه 3166 صادره از اندیكا )فرزندمتوفی(5-
نبی اهلل اس�دی حاجی وند بشماره شناس�نامه 66300241011صادره از اندیكا )فرزندمتوفی(6-یعقوب اسدی حاجی وند بشماره شناسنامه  
6630125045  صادره از اندیكا )فرزندمتوفی(7-فرج اهلل اسدی حاجی وند بشماره شناسنامه2462  صادره از اندیكا )فرزندمتوفی(8-مسعود 
اسدی حاجی وند بشماره شناسنامه 6630125037 صادره از  اندیكا )فرزندمتوفی(9-ایوب اسدی حاجی وند بشماره شناسنامه 6630024028 
صادره از اندیكا )فرزندمتوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینك با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یك نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6691 شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان اندیكا

   اخطاریه
ن�ام اخطارشونده:ش�یرین س�عیدی ب�ه نش�انی:مجهول المكان مح�ل حضور:حوزه 11 ش�ورای حل اختالف شهرس�تان بهارس�تان وقت 

حضور:1397/11/07      ساعت:15:30علت حضور:وقت رسیدگی.
  م الف/219    شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

  ابالغ تبادل لوایح
کالسه پرونده:970443/6  تجدیدنظرخواه:قاسم نصیرپور قوناققران تجدیدنظر خوانده:عباس وصالی –ارسالن وظیفه ترک پورخواسته :تبادل 
لوایح خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده درخواست تجدیدنظرخواهی بعلت 
مجهول المكان بودن خواهانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت در یكی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده عباس وصالی از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز جهت تبادل لوایح به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست تجدید نظر خواهی و ضمائم را دریافت نماید چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم 

شود فقط یك بار منتشر میشود..
     م الف/220      مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان

آگهی فقدان برگ سبز خودرو
برگ س�بز خودرو دوو س�ی یلو مدل 81 به ش�ماره موتور 855470 و شماره 
شاسی IR81165049829  به شماره پالک ایران 62- 785 ب 55 به نام علی 
اصغر شاهین نوری با شماره ملی 2090251794 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.15
928-25

آگهی مفقودی 
سند خودرو سواری سمند LX_EF7_1700 سفید روغنی مدل 1388 بشماره 
موتور 14788004000 و ش�ماره شاس�ی NAACJ1JC9AF255720 بشماره 
پالک ایران 62_474 ج 76 بنام محمد خاکپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.15
928-26
قاضی محترم شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری بخش سرخرود

سالم علیكم احتراما بازگش�ت به نامه ش�ماره 1397047001301231 مورخه 
97/9/5 ذیل کالسه پرونده 9709982090100018 آن شعبه در خصوص اعالم 
مش�خصات سجلی مرحومه عش�رت جواهریان پس از بررسی از سامانه ثبت 
احوال مشخصات سجلی مشارالیه به شرح ذیل مشاهده گردید، مضافا اینكه 
دسترسی به وراث از طریق سامانه سازمان ثبت احوال میسر نمی باشد و جهت 

اعالم مشخصات سجلی نیاز به اعالم اسامی از آن شعبه نمی باشد.
نام و نام خانوادگی: عش�رت جواهریان ش مل�ی: 47868279/ ش ش: 765/ 
ت ت: 1331/5/24 / م. ص�دور: ته�ران مرکزی /نام پدر: علی اصغر / نام مادر: 

عزت20
27-928 مسعود خادم رئیس ثبت احوال محمودآباد

1- فراخوان عمومی
شرکت مجتمع صنعتی کشاورزی کرمان طیور جهت تامین مالی شرکت و راه اندازی خط تولید کشتارگاه طیور خود قصد افزایش سهام خود را 
دارد از متقاضیان خرید سهام دعوت به همكاری بعمل می آید. حداکثر زمان برای ارسال تقاضا تا پنجم دیماه سال جاری می باشد. آدرس دفتر 

شرکت:  کرمان خیابان فتحعلی شاهی بعد از پاساژ ستاره تلفن تماس : 32237508 ساعت اداری 8 الی 14 

2- ابالغ وقت رسیدگی
خواهان سیدمجیدسیدحسینی کرمانی به طرفیت خوانده زهرا نجفی فرسنگی به خواسته مطالبه به شماره کالسه پرونده ش-97578-29 
ثبت و وقت رسیدگی 97/11/6 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت 
ش�ورا به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود خوانده مذکور 
می تواند از تاریخ نشرآگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا 
در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در این ش�عبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختالف غیابا رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود.
578 شورای حل اختالف شماره 29 شهرستان کرمان

3- حصروراثت
آقای سیدهاشم حسینی فرزند سید اکبر دارای شناسنامه 8685 شرح دادخواست شماره 97/8/654 مورخ 1397/9/8 توضیح داده شادروان 
سیدعلی حسینی فرسنگی فرزند سیدمحسن بشناسنامه 1149 در تاریخ 76/11/6 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- کبری اشرف گنجویی فرزند محمد ش.ش 652 متولد 1317 همسر متوفی. 2- سیدعباس حسینی فرسنگی فرزند سیدعلی ش.ش 34 
متولد 1333 فرزند متوفی. 3- سیداصغر حسینی فرسنگی فرزند سیدعلی ش.ش 45 متولد 1324 فرزند متوفی. 4- سیدفضل اله حسینی 
فرسنگی فرزند سیدعلی ش.ش 41 متولد 1339 فرزند متوفی. 5- سیداکبر حسینی فرسنگی فرزند سیدعلی ش.ش 11 متولد 1322 فرزند 
متوفی. 6- صدیقه حسینی فرسنگی فرزند سیدعلی ش.ش 9 متولد 1327 فرزند متوفی. 7- سكینه بیگم حسینی فرسنگی فرزند سیدعلی 
ش.ش 44 متولد 1331 فرزند متوفی.  لذا مراتب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 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 که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
654 شورای حل اختالف شماره 8 شهرستان کرمان

4- دادنامه
پرونده کالس�ه 9709983468400108 شورای حل اختالف شماره 24 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973468400390 
خواه�ان : بان�ك مهر اقتصاد به وکال�ت آقای امیرناصر ابراهیمی میمند فرزند عباس به نش�انی کرمان- خ بهش�تی- کوچه ش�ماره 
6- مجتمع آفتاب واحد 13 دفتر وکالت عباس ابراهیمی میمند خواندگان : 1- آقای رضا میراحمدی چناروئیه فرزند حسین به نشانی 
استان کرمان- شهرستان کرمان- باغین- خ امام – ک 21 – سمت چپ 2- آقای علی حسنی سعدی فرزند حسین به نشانی کرمان- 
ابوحامد- ک 12 – پ 6 ، 3- آقای حسین میراحمدی چناروئیه فرزند اسداله به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر باغین- 
امام کوچه 21 س�مت چپ منزل سوم خواس�ته : مطالبه وجه چك گردشكار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم داش�ته که پس از ارجاع به این ش�ورا و ثبت به کالس�ه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر مالحظه 
می گردد اعضای ش�ورا نظریه مش�ورتی خود را کتبا اعالم داش�ته، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان بانك مهر اقتصاد با وکالت آقای امیرناصر 
ابراهیمی میمند فرزند عباس به طرفیت خواندگان 1- آقای رضا میراحمدی چناروئیه فرزند حس�ین 2- آقای علی حس�نی س�عدی 
فرزند حس�ین 3- آقای حس�ین میراحمدی چناروئیه فرزند اسداله به خواسته مطالبه وجه یك فقره چك به شماره سریال 823085 
عهده بانك ملی شعبه کرمان به مبلغ 240/000/000 ریال با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق 
چك و گواهینامه عدم پرداخت بانك محال علیه و بقای اصول مس�تندات مذکور در ید مدعی که داللت بر بقای دین و اش�تغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده دفاع موثری در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیلی 
بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نكرده است لهذا بنا بر مستندات فوق دعوای خواهان بنحو مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستندا 
به ماده 198 و 522 قانون آیین دادرس�ی مدنی حكم بر محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 125/000/000 ریال بابت اصل 
خواس�ته و پرداخت مبلغ 3/522/500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك 
97/2/10 تا زمان اجرا که توس�ط اجرای احكام حقوقی براس�اس نرخ تورم که توس�ط بانك مرکزی اعالم میشود محاسبه و از محكوم 
علی�ه وص�ول و به محكوم له مس�ترد نمای�د در حق خواهان صادرو اعالم می نماید رای صادره غیابی اس�ت و ظ�رف مدت 20 روز از 

تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از گذشت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی کرمان می باشد.
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5- دادنامه
پرونده کالسه 9709983468400238 شورای حل اختالف شماره 24 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973468400684 خواهان 
: بانك مهر اقتصاد به وکالت آقای امیرناصر ابراهیمی میمند فرزند عباس به نشانی کرمان- خ بهشتی- کوچه شماره 6- مجتمع آفتاب واحد 
13 دفتر وکالت عباس ابراهیمی میمند خواندگان : 1- آقای محمدجواد پوراسترآبادی فرزند ماشااله به نشانی کرمان- شهرک ایرانمنش بعثت 4 
درب 5 ، 2-آقای علی اکبر افضلی ده زیاری فرزند مرتضی به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- چترود- روستای ده زیار شهرک الغدیر 
جنب مس�جد جواد االئمه خواس�ته : مطالبه وجه بابت...  گردشكار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر مالحظه می گردد اعضای شورا نظریه 
مشورتی خود را کتبا اعالم داشته، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد 
رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان بانك مهر اقتصاد با وکالت آقای امیرناصر ابراهیمی میمند فرزند عباس به طرفیت خواندگان 
1- آقای علی اکبر افضلی ده زیاری فرزند مرتضی 2- آقای محمدجواد پوراسترآبادی فرزند ماشااله به خواسته مطالبه وجه یك فقره چك به 
ش�ماره سریال 1482/434482/22 عهده بانك ملت به مبلغ 270/000/000 ریال با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و 
فتوکپی مصدق چك و گواهینامه عدم پرداخت بانك محال علیه و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی که داللت بر بقای دین و اشتغال 
ذمه خوانده و اس�تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده دفاع موثری در قبال دعوای مطروحه معمول نداش�ته و دلیلی بر 
برائت ذمه خود اقامه و ارائه نكرده است لهذا بنا بر مستندات فوق دعوای خواهان بنحو مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 198 
و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حكم بر محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
3/047/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك 97/3/22 تا زمان اجرا که توسط اجرای 
احكام حقوقی براساس نرخ تورم که توسط بانك مرکزی اعالم میشود محاسبه و از محكوم علیه وصول و به محكوم له مسترد نماید  این رای 
نسبت به آقای محمد جواد پوراسترآبادی فرزند ماشااله شجاعی غیابی است و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 
و پس از گذشت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی کرمان می باشد و نسبت به آقای علی اکبر افضلی ده زیاری حضوری و 

ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی کرمان می باشد.
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آگهی  مزایده 
 کالس�ه اجرایی  960055 ش�عبه اجرای مدنی  دادگس�تری صومعه سرا موضوع دس�تور فروش ماترک به جا مانده  از مورث اصحاب  
پرونده  مرحوم محمود دادخواه  و تقسیم  بهای آن  به نسبت  سهم االرث بین طرفین  به اسامی  طاهره شاه  رجبیان )همسر متوفی 
( ومهرن�وش و فرن�وش و یاس�ر و غالمرضا و محمد علی ش�هرت جملگی دادخواه  جدید ومحكوم  به پرداخ�ت 1/800/000 ریال بابت 
حق االجرا در حق دولت ، اموال  موضوع دانامه توس�ط کارش�ناس رس�می دادگس�تری  ارزیابی  و اینك  از طریق مزایده بفروش می 
رس�د. مش�خصات  ملك  قطعه اول : ش�امل یكباب خانه ومحوطه بمس�احت 1456 متر مربع  که به حدودات اربعه ش�ماال: به اراضی 
آقای ش�اکری ، ش�رقا : به خانه  ومحوطه آقای  رضا توفیقی ، جنوبا : به کوچه و غربا : به خانه  و محوطه آقای حس�ن دادخواه محدود 
بوده که داخل در محدوده مورد تعرفه یكباب خانه مس�كونی  و به – همراه بهار خواب  در مجموع به مس�احت 130 متر مربع احداثی 
با مصالح بلوک س�یمانی  ، س�ربندی  از چوب و حلب و همچنین یك حلقه چاه آب نیمه عمیق و دارای  امتیازات برق و گاز اس�تقرار 
داش�ته اس�ت. النهایه د ارزش کل  ملك موصوف ) خانه  و محوطه ( توجها به موقعیت مكانی  ، مقدار مس�احت ونوع کاربری عرصه ، 
وضعیت و قدمت  اعیانات  و تاسیسات  و امتیازات  به مبلغ  عادله یك میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون  ریال ) 1/350/000/000 ریال 
( محاس�به  و ارزیابی   می گردد. قطعه دوم : یك قطعه  زمین  ش�الیزاری به مس�احت  3006 متر مربع  که به  حدودات اربعه ش�ماال : 
به اراضی ش�الیزاری  خانم آمنه دادخواه ، ش�رقا : به اراضی آقای  حس�ن دادخواه  ، جنوبا: به اراضی اقای  حسن دادخواه  و غربا :  به 
جاده  عمومی  محدود بوده است. النهایه ارزش ملك موصوف  توجها به موقعیت مكانی  ، مقدار  مساحت  نوع کاربری  به مبلغ  عادله 
هر متر مربع هش�تاد هزار ریال )80/000 ریال ( که ارزش کل در مقدار مس�احت 3006 متر مربع معادل 240/480/000 ریال ) دویس�ت 
وچهل میلیون و چهارصد وهش�تاد هزار ریال ( محاس�به و ارزیابی می گردد. قطعه س�وم : بصورت شالیزاری و به مساحت  1503 متر 
مربع که به حدودات اربعه ش�ماال : به اراضی ش�الیزاری خانم فاطمه دادخواه ، ش�رقا : به اراضی ش�الیزاری مهماندوس�ت ، جنوبا : به 
اراضی شالیزاری خانم آمنه دادخواه و غربا : به جاده عمومی  محدود می باشد. النهایه ارزش ملك موصوف  توجها به موقعیت مكانی 
، مقدار مساحت ونوع کاربری به مبلغ  عادله هر متر مربع  هشتاد هزار ریال ) 80/000 ریال (  که ارزش کل در مقدار  مساحت  1503 
متر مربع معادل 120/240/000 ریال ) یكصد و بیست میلیون و دویست و چهل  هزار ریال ( محاسبه و ارزیابی می گردد. قطعه چهارم: 
بصورت  ش�الیزاری وبمس�احت 6050 متر مربع که به حدودات اربعه ش�ماال : به اراضی شالیزاری آقای  قاسم مهماندوست ، شرقا : به 
جاده احداثی طرح تجهیز ونوس�ازی مزارع ، جنوبا : به اراضی نجفعلی نس�ب  و غربا : به اراضی آقای  قاسم مهماندوست محدود بوده 
است. النهایه ارزش ملك موصوف توجها به موقعیت مكانی ، مقدار مساحت نوع کاربری  به مبلغ  عادله هر متر مربع هفتاد هزار ریال 
)70/000 ریال( که ارزش کل در مس�احت  6050 متر مربع  معادل 423/500/000 ریال ) چهارصد وبیس�ت و س�ه میلیون  و پانصد هزار 
ریال( محاس�به  و ارزیابی می گردد. اینك از طریق  مزایده  با حضور  نماینده  محترم دادس�تان  درتاریخ  97/10/18 روز چهار شنبه  
از س�اعت  10 الی 11 درش�عبه  اجرای احكام  مدنی دادگس�تری  صومعه  سرا بفروش  میرسد هر کس  از قیمت  پایه  باالترین  قیمت 
را  پیش�نهاد  نماید  فروخته  خواهد ش�د و خریدار  باید فی المجلس 10 درصد قیمت پیش�نهادی  را به حس�اب  سپرده دادگستری 
2171294508003 سیبای  بانك ملی  واریز و فیش  را به دفترشعبه  تحویل  نماید   ضمنا  برنده  مزایده مابقی  مبلغ را  باید حداکثر  
ظرف  مدت یك  ماه   به حساب  سپرده دادگستری  واریز  نمایید در غیر اینصورت  مبلغ  واریزی به نفع  دولت  ضبط  خواهد شد و 

کلیه  هزینه های  اجرایی به عهده  خریدار میباشد.
ح  5666   مدیر شعبه اجرای  احكام مدنی دادگستری  صومعه سرا-  حامد رافع

 آگهی مزایده
 کالس�ه اجرایی 970053 ش�عبه اجرای  مدنی دادگس�تری  صومعه سرا موضوع محكومیت دس�تور فروش اموال مشاعی به جا مانده  
از مورث اصحاب پرونده  واقع در روس�تای  خرفكام ) به ش�رح ذیل ( وتقس�یم بهای  آن بین ورثه به اسامی  محمود و محمد وغفور و 
فاطمه وداود واحمد وحس�ین ش�هرت  جملگی  کریمی  وتقسیم بهای  آن به نسبت سهم االرث بین ورثه و طرفین  محكوم بپرداخت  
مبلغ 1800000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت ، اموال  موضوع دادنامه پس ازارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری از طریق 
مزایده بفروش میرسد.مشخصات ملك 1-1قطعه اول زمین شالیزاری بمساحت6000 متر مربع  که 300 متر مربع از آن  بصورت صیفی  
کاری اس�ت با حدود اربعه بش�رح ذیل ش�ماال : خانه و محوطه محمد گلرخ  ش�رقا: نهر زهكش وماورای آن شالیزاری  ابراهیم  انوری 
جنوبا : جاده دسترس�ی  غربا : نهر آبرس�ان و جاده ارتباطی 2-1 قطعه دوم  زمین شالیزاری بمساحت  7090 متر مربع  با حدود  اربعه   
ش�رح  ذیل  ش�ماال :  نهر زهكش  و وماورای  آن ش�الیزاری مهدی  محبوبی + خانه  ومحوطه محمد گلرخ شرقا :  نهر آبرسان و جاده 
دسترس�ی  جنوبا : ش�الیزاری ابراهیم انوری غربا : نهر زهكش و ماورای آن ش�الیزاری مورث وخانه و محوطه محمد گلرخ قیمت  پایه 
دو قطع�ه  زمین با مش�خصات فوق االش�اره کال بالغ  ب�ر 400/000/ 905  ریال ) نهصد و پنج میلیون  و چهارصد هزارریال ( و بش�ر ح 
ذیل می باش�د.1- 2 قطعه  اول : قیمت پایه ملك فوق با توجه  به اجرای  طرح تجهیز اراضی ، راه دسترس�ی قس�متی بصورت صیفی  
کاری ،موقعیت مكانی ،نوع کاربری وسایر عوامل موثر وذی مدخل درتعیین قیمت پایه  از قرار هر متر مربع 80/000 ریال  کال بالغ  بر 
480/000/000 ریال ) چهارصدو هش�تاد  میلیون ریال ( 2-2 قطعه دوم: قیمت پایه ملك  فوق با توجه به اجرای طرح تجهیز اراضی ، 
راه دسترس�ی ، موقعیت مكانی ، نوع کاربری وس�ایر عوامل موثر ذی مدخل در تعیین قیمت پایه از قرارهرمتر مربع 60/000 ریال کال 
بالغ بر 425/400/000 ریال) چهارصد و بیس�ت و پنج میلیون وچهارصد هزار ریال ( اینك از طریق  مزایده  با حضور  نماینده  محترم 
دادستان  درتاریخ  97/10/19 روز 4 شنبه  از ساعت 10الی 11 درشعبه  اجرای احكام  مدنی دادگستری  صومعه  سرا بفروش  میرسد 
هر کس  از قیمت  پایه  باالترین  قیمت را  پیشنهاد  نماید  فروخته  خواهد شد و خریدار  باید فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی  
را به حساب  سپرده دادگستری 2171294508003 سیبای  بانك ملی  واریز و فیش  را به دفترشعبه  تحویل  نمایدضمنا  برنده  مزایده 
مابقی  مبلغ را باید حداکثر  ظرف  مدت یك  ماه   به حساب  سپرده دادگستری  واریز  نمایید درغیر اینصورت  مبلغ  واریزی به نفع  

دولت  ضبط  خواهد شد و کلیه  هزینه های  اجرایی به عهده  خریدار میباشد.
ح  5667   مدیر شعبه  اجرای  احكام مدنی دادگستری  صومعه سرا-  حامد رافع

 مزایده مال غیر منقول
 در پرونده کالسه 96/368 ارجاعی / شورا موضوع نیابت شماره 960291 مورخه 96/10/96 اجرای  احكام مدنی شورای حل اختالف 
قزوین آقای  فیروز نبی زاده  فرزند اس�معیل س�اکن صومعه سرا روبروی پمپ بنزین کارگاه  آهن آالت سینا بپرداخت  220/300/000 
ریال بابت اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی  و حق الوکاله تاخیر  تادیه در حق جواد مش�كینی و پرداخت مبلغ 11/015/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتی محكوم گردیده در قبال شخص  ثالث بنام  سیمن نبی زاده  برابرتصویر مبایعه نامه  عادی مورخ 96/02/26 یك باب  
مغازه برای فروش تعرفه نموده اس�ت و س�پس توس�ط کارش�ناس ارزیابی  و جمعا  مبلغ 250/000/000 ریال بر آورد و اینك  از طریق 
مزایده بفروش می رس�د. مش�خصات ملك ششدانگ  یكباب  مغازه  بمس�احت حدود 13 متر مربع متعلق به سینا  نبی زاده که بابت 
بدهی  فیروز نبی زاده برای فروش تعرفه نموده است به حدود اربعه شماال متصل به مغازه رضا فقیری شرقا متصل به رستوران و کافه 
سنتی محمد علی  رجبی جنوبا متصل به مغازه احمد یارلو غربا متصل به  حریم جاده آسفالته چنه سر به چوبه که طبق  نظر کارشناس 
بمس�احت  حدود 13 متر مربع می باش�د و با ارتفاع 20/4 متر دارای اس�كلت بتنی ، س�ربندی  ش�یروانی فلزی با پوشش دیوارها تا  
ارتفاع 1/70 متر کاش�ی کاری و مابقی  اندود گچ ، کف  مفروش به س�رامیك بوده  و فاقد درب ورودی و فاقد امتیازات وانشعابات می 
باش�د و ارزش ملك جمعا مبلغ  250/000/000 ریال به عنوان  قیمت  پایه برآورد ش�ده و اینك از طریق مزایده برای تاریخ 97/10/25 
روزسه شنبه از ساعت 10 الی 11 واقع  در روستای  چنه سر روبروی کوچه شهید مهرد اد رفعتی جنب رستوران و کافه سنتی محمد 
علی رجبی با حضور نماینده محترم دادستان بفروش می سد طالبین وخریدارن می توانند  در روز مزایده به نشانی  فوق حاضر و در 
مزایده شرکت نمائید.هر کس که از قیمت پایه باالترین  قیمت را پیشنهاد نماید فروخته  خواهد شد وخریدار باید فی المجلس 10 در 
صد قیمت قیمت پیش�نهادی را بحس�اب 2171294508003 سپرده شورای  حل اختالف صومعه سرا واریز و قبض را  به اجرای احكام  

تسلیم  نماید و کلیه هزینه های  اجرایی وغیره بر عهده  خریدار می باشد.
ح  5668   مدیر اجرای  احكام  شورای حل اختالف صومعه سرا - شعبانی

 آگهی مزایده 
 ش�ماره بایگانی  ش�عبه 970392 نظر به اینكه د رپرونده کالس�ه 970392 اجرایی دادنامه صادره از ش�عبه اول شورای  حل اختالف 
رضوانش�هر محكوم علیه حس�ین عنایت پور محكوم به پرداخت مبلغ 40000000 ریال بابت اصل خواس�ته وخس�ارات قانونی  در حق 
محكوم له  حافظ نوری ونیز مبلغ  دومیلیون ریال نیم عش�ر دولتی در قبال مبالغ  فوق  الذکر یك دس�تگاه کیوس�ك توقیف گردیده 
اس�ت که با مش�خصات ذیل می باشد. مش�خصات مال : یك دستگاه کیوس�ك فلزی به ابعاد 2 در 2/10  و با ارتفاع 2/10 متر واقع در  
میدان نماز – نبش خیابان ش�هید بهش�تی  که بر روی بتنی به ابعاد 2/90 در 2/80 متر و ضخامت 20 س�انت تعبیه  شده است اسكلت 
کیوس�ك از  فلز و تلفیقی از نبش�ی و قوطی  وورق و شیش�ه می باشد س�قف کیوسك کمپارس و پوشش س�قف از گالوانیزه کرکره 
ای  اس�ت قس�متهای  شیش�ه ای  آن بصورت تاش�و با دربهای  فلزی و ورق گالوانیزه باز و بسته می ش�ود تعرفه شده برابر بررسی و 
اس�تعالمات به عمل  آمده  و ش�رایط  اس�تقراری  آن  وارزش ریالی برآورد ش�ده ،  جمعا 400000000 ریال ) چهل میلیون تومان ( که 
توس�ط کارش�ناس رسمی دادگستری  تقویم و ارزیابی شده  ودر  روز پنجشنبه 1397/10/27 ساعت 11 الی 12 ظهر با حضور  نماینده 
محترم دادس�تان عمومی  و انقالب  شهرس�تان  رضوانشهر در محل اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان رضوانشهر به 
فروش میرس�د طالبین وخریدارن می توانند  در وقت فوق الذکر در  محل مزایده حاضر وش�رکت  نمایند هر کس  که از قیمت  پایه 
باالترین قیمت را پیش�نهاد نماید به ایش�ان فروخته  خواهد ش�د  وخریدار باید فی المجلس 10درصد قیمت پیشنهادی را به حساب 
س�پرده دادگس�تری  نزد بانك ملی  ش�عبه رضوانشهر واریز نموده  و قبض را به  اجرای  احكام تسلیم نماید کلیه هزینه های  اجرایی 

وغیره  بر عهده خریدار  است.
ح  5669   قاضی اجرای  احكام شورای حل  اختالف شهرستان رضوانشهر- رضا علی  دوریشی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ش�ماره بایگان�ی پرون�ده 970289  در خصوص دعوی تعدیل اجاره به�ا )تعدیل اجاره بها به نرخ روز با جلب نظر کارش�ناس به مبلغ 
21/000/000 ریال الزام به تنظیم س�ند رس�میت اجاره غیر منقول الزام به خواندگان به تنظیم و انعقاد اجاره نامه مقوم به 21/000/000 
ری�ال مطالب�ه وجه بابت تقاض�ای صدور حكم مبنی بر پرداخ�ت اجاره بها بمبل�غ 6/320/000 ریال از تاری�خ 84/2/13 لغایت صدور 
اجرای کامل حكم تعدیل اجاره بها به نرخ روز با جلب نظر کارش�ناس الزام   خواندگان به تنظیم و انعقاد اجاره نامه هر کدام مقوم به 
21/000/000 ریال 6/320/000 ریال مهدی بدری و فرید کرگانرودی به طرفیت 1- فریبرز جعفریان 2- نس�رین شیبانی موضوع پرونده 
کالس�ه 970289 ش�عبه س�وم دادگاه عمومی حقوقی استارا ثبت و تحت رسیدگی می باش�د و به لحاظ مجهول المكان بودن خوانده 
ردیف دوم نسرین شیبانی دعوت می شود به روز دادرسی چهارشنبه مورخ 1397/12/22 ساعت 9 صبح در دفتر شعبه سوم دادگاه 
عمومی حقوقی اس�تارا حاضر و نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند تاریخ انتشار اگهی تا جلسه رسیدگی یك ماه می 

باشد در غیر این صورت دادگاه تصمیم قضایی اتخاذ می نماید 
ح  5670   مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی استارا- سید جعفر یوسفی 

آگهی مزایده نوبت اول مال غیر منقول 
 شماره بایگانی شعبه 960795  در پرونده اجرایی کالسه 960795  شعبه اجرای احكام مدنی دادگستری رودبار   محكوم  علیه بابك 
مهدوی فرزند الیاس به ش�ماره ملی 2659788979   محكوم اس�ت به پرداخت  محكوم به در حق  محكوم له حسین طهماسبی مال 
اموال محكوم علیه به ش�رح ذیل بوس�یله این اجرا توقیف و توس�ط کارشناس ارزیابی گردیده اس�ت  مقرر است از طریق مزایده در 
تاریخ 1397/10/22 ساعت :10:00 صبح در شعبه  اجرای احكام مدنی  دادگستری رودبار به فروش می رسد قیمت پایه از 180/000/000 
ریال    ش�روع  می ش�ود ومال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را  پشینهاد نماید.کل وجه مورد مزایده فی المجلس به صورت 
وجه نقد یا چك بانكی تضمین ش�ده از برنده    مزایده دریافت و متعاقبا مال مورد مزایده در موعد قانونی به ایش�ان تحویل خواهد 
ش�د در صورتی که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باش�د مزایده فردای اداری همان روز در همان س�اعت و مكان برگزار می گردد 
، ش�كایت از مق�ررات مزایده ظرف یك هفته از تاریخ فروش به دادگاه ارایه می ش�ود و قبل از انقض�ای مهلت مذکور و قبل از اتخاذ 
تصمیم دادگاه ) در صورت وصول شكایت ( مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ، ضمنا طالبین می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
به دفتر اجرا مراجعه  و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند . مال / اموال مورد مزایده و بهای آن به شرح ذیل است :  اموال مورد 
مزایده و بهای ان بشرح ذیل است: یك دستگاه سواری رنو ال نود به شماره انتظامی 462 ل 47 ایران 46 مدل 1389 به شماره موتور 
NAPLSRALD91088271 و ش�ماره شاسی K4MW048537 که بدنه خودرو دارای خسارت از قسمتهای جلو چپ سقف و عقب 
می باش�د وضعیت موتوری ظاهرا س�الم به نظر می رسد که به جهت دش�ارژ بودن باتری روشن نمودن خودرو میسر نگردید سیستم 
جلوبندی و تعلیق از ناحیه چپ اکسل عقب آسیب دیدگی داشته و برای جلوبندی احتمال معیوب شدن کمك فنرها و بازویی وجود 
دارد س�ایر متعلقات ش�امل شیشه های جلو و عقب- داشبورد و بخش تزیینات داخلی اس�یب دیده اند با توجه به وضعیت خودرو با 
توجه به در نظر گرفتن افت مدل و افت ناش�ی از خس�ارت وارده هزینه تعمیرات و بازس�ازی ارزش خودرو با مبلغ پایه 180/000/000 

ریال تعیین می گردد.
ح    5671     دادورز  اجرای  احكام مدنی دادگستری شهرستان رودبار – داریوش برهانی

دادنامه
ش�ماره بایگانی ش�عبه 970452 پرونده کالس�ه 9709981841100260 ش�عبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رضوانشهر تصمیم 
نهایی شماره 9709971841100919 خواهان اقای احمد ندائی فرزند عبدالباقر به نشانی استان اردبیل شهرستان اردبیل شهر اردبیل 
اردبیل ش�هرک کارشناس�ان خ فرهنگ 2 پالک 153 خواندگان 1- اقای ابوالفضل امیری با والیت قهری روح اله امیری فرزند روح اله 
به نش�انی تهران عبدل آباد خیابان ش�هید زنهاری کوچه 22 – 2- اقای محمد رسول هاشمی فرزند علیرضا به نشانی استان اصفهان 
شهرس�تان گلپایگان شهر گلپایگان خ امام پاساژ شفقی س�فره خانه هاشمی 3- اقای ایوب طالبی به نشانی مجهول المكان خواسته 
الزام به تنظیم س�ند خودرو با وصول دادخواس�ت از س�وی خواهان و ثبت ان پس از ابالغ به خوانده سپس تشكیل جلسه دادرسی و 
رس�یدگی الزم جهت  بررس�ی موضوع خواسته دادگاه با مالحظه محتویات پرونده ختم دادرس�ی را اعالم به شرح اتی با استعانت از 
خدای متعال مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص دادخواس�ت تقدیمی اقای احمد ندایی فرزند عبدالباقر بطرفیت 
اقایان 1- محمد رسول هاشمی فرزند علیرضا 2- ابوالفضل امیری حاجمیر فرزند روح اله با والیت قهری اقای روح اله امیری 3- ایوب 
طالبی بخواس�ته الزم خواندگان به تنظیم س�ند رس�می انتقال یك دس�تگاه خودروی پژو 405 مدل 94 به ش�ماره پالک 339 ل88 
ایران 10 به ارزش 235/000/000 ریال با کلیه خس�ارات قانونی ملخص اظهارات خواهان به این ش�رح است که برابر مبایعه نامه مورخه 
1396/10/18 ی�ك دس�تگاه اتومبیل س�واری پژو 405 را از خوانده ردیف اول خریداری نموده اس�ت و ثم�ن ان را نیز تماما پرداخت 
نموده اس�ت و وی نیز اتومبیل مذکور را از خوانده ردیف دوم با والیت قهری اقای روح اله امیری خریداری نموده اس�ت و نامبرده نیز 
اقرار به وقوع  بیع نموده اس�ت که به ش�رح خواسته درخواس�ت صدور حكم مورد استدعاست ولی قهری خوانده ردیف دوم با وصف 
ابالغ در جلس�ه دادگاه حاضر و به اختصار دفاعا بیان داش�ته فرزندم 14 س�اله است و من به والیت قهری از اینجانب در دادگاه حاضر 
ش�ده ام س�ند رسمی اتومبیل مورد خواس�ته به نام فرزند بنده می باش�د من دعوی خواهان را قبول ندارم من اتومبیل را در مورخه 
27/08/1396 ب�ه اقای محمد رس�ول هاش�می امانت دادم و حتی امانت نامه را نیز تقدیم نم�وده ام و وی بابت این امانت به من اجاره 
می داد ولی نامبرده خیانت در امانت نموده و اتومبیل را به خواهان فروخته اس�ت و من به کس�ی اتومبیلی نفروخته ام و زمانی که به 
من اجاره نداد من در مورخه 28/12/96 رفتم در دادس�رای بعثت تهران به اتهام خیانت در امانت اقدام کرده ام ان ش�اء اله توقیفش 
صادر می شود دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینكه برار تصویر مصدق سند عادی مورخه 1396/10/18 خوانده ردیف اول 
اقای محمد رسول هاشمی خودروی موصوف را به خواهان با بیع قطعی انتقال داده است و خوانده ردیف دوم نیز در پرونده استنادی 
کالسه 961113 شعبه اول دادگاه حقوقی رضوانشهر در جلسه دادگاه اقرار نموده که خودروی مذکور را به اقای محمد رسول هاشمی 
فروخته است بنابراین خودروی موصوف به موجب عقد بیع به خواهان منتقل گردید ه و برابر پاسخ استعالم به عمل امده از مدیریت 
راهنمایی و رانندگی مالك خودروی پژو 206 به شماره شهربانی مذکور را اقای ابوالفضل امیری حاجمیر اعالم گردیده است لهذا بنا به 
مراتب فوق با احراز انتقال قانونی وسیله نقلیه موضوع خواسته بموجب بیع نامه مورخ 1396/10/18 دادگاه دعوی مطروحه خواهان را 
محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به ماده 362 و ماده 219 – 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519  قانون ایین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی حكم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی اتومبیل 
پژو 405 مدل 94 به شماره پالک 339 ل  88 ایران 10 بنام خواهان و نیز محكومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 6/813/000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان می نماید اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم با عنایت به 
اینكه سند رسمی اتومبیل به نام خوانده ردیف دوم می باشد به لحاظ عدم توجه دعوی به نامبردگان مستندا بند 4 ماده 84 ناظر به 
م�اده 89 قانون ایین دادرس�ی دادگاه های عمومی و اقنالب در امور مدن�ی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 

حضوری و   ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان گیالن می باشد 
ح   5672    دادرس محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رضوانشهر – محمد علی نیرومند
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  پنجشنبه

  29 آذر 1397   
  شماره  4369

   قضایی  

اخبار

نظریه مشورتی

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس کل دادگس�تری اس�تان گلس�تان 
گفت: عامل اصلی تص�ادف منجر به فوت 
رییس س�ازمان تامی�ن اجتماعی، تخلف 

راننده استانداری بود .

هادی هاشمیان با بیان اینکه عامل اصلی تصادف 
منجر به فوت رییس س��ازمان تامین اجتماعی، 
تخلف راننده اس��تانداری بود، اظه��ار کرد: تیم 
کارشناس��ی در نظریه خود اعالم کرده اند اگرچه 
نقص در برخی زمینه ها وجود دارد اما تخلف اصلی 
و علت تامه تصادف 24 آب��ان که منجر به فوت 
رییس و معاون س��ازمان تامین اجتماعی کشور 
در گلستان ش��د، رعایت نکردن حق تقدم عبور 
وس��ایل نقلیه مس��تقیم  هنگام دور زدن )نقض 
ماده 140 آیین نامه راهنمایی و رانندگی( توسط 
راننده تویوتا لندکروز )راننده اس��تانداری( است. 

به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 
گلس��تان، وی اف��زود: با اعالم نظ��ر نهایی این 
تیم کارشناس��ی، نظریه به طرفین پرونده اعالم 

شد. هاشمیان ادامه داد: نظریه اولیه کارشناسی 
در نخس��تین روزهای پ��س از حادثه به طرفین 
پرونده اعالم ش��ده بود که ب��ا اعتراض طرفین، 

پرونده برای اعالم نظر دوباره به یک هیات س��ه 
نفره کارشناس��ی ارجاع شد  که نتیجه آن نیز روز 

گذشته اعالم شد. 
رییس کل دادگس��تری استان گلستان به تمرکز 
کارگ��روه کاهش تصادفات معاون��ت اجتماعی 
و پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری اس��تان 
اش��اره کرد و گفت: در این کارگروه با مشارکت 
دستگاه های متولی به دنبال رفع نقاط حادثه خیز 

و ایمن سازی جاده های استان هستیم. 
در تاریخ 24  آبان امس��ال در تص��ادف رانندگی 
محور گرگان ب��ه کردکوی، خودرو حامل رییس 
و معاونین سازمان تامین اجتماعی کشور با یک 
دس��تگاه کامیون، برخورد کرد که متاس��فانه در 
این حادث��ه دکتر نوربخش و دکتر ت��اج الدینی، 
رییس و معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی 

جان باختند .

اعالم نظر تیم کارشناسی درباره 
تصادف منجر به فوت رییس   تامین اجتماعی

رییس کل دادگستری استان گلستان مطرح کرد

ضرورت ارتقای خدمات رفاهی برای 
ایجاد انگیزه در کارکنان زندان ها 

 مدیرکل زندان های استان قزوین گفت: 
ارتقای خدمات رفاهی برای ایجاد انگیزه 

در کارکنان زندان ها ضروری است.
محمدعل��ی محمدی در جلس��ه کمیته 
رفاه��ی کارکن��ان زندان های اس��تان 
قزوین اظهار ک��رد: ارتقای خدمات رفاهی ب��رای ایجاد انگیزه در 
کارکنان زندان ها ضروری اس��ت و یک��ی از مهمترین راهبردهای 
افزایش بهره وری و کارآمدی منابع انس��انی خواهد بود. وی افزود: 
بهبود خدمات رفاهی در راس��تای افزایش نش��اط در بین کارکنان 
و خانواده ه��ای آنها ض��روری ب��وده و تعلق س��ازمانی را به دنبال 
خواهد داش��ت. مدیرکل زندان های اس��تان قزوین به رایزنی ها و 
برنامه ریزی های به عمل آم��ده به ویژه امضای تفاهم نامه بانک ها 
اشاره و بیان کرد: کمیته رفاهی زندان های استان تمام تالش خود را 
به کار خواهد گرفت تا همکاران از تسهیالت ویژه ای برخوردار شوند.

تاکید بر حل مشکالت قضایی زندانیان 
 مدیرکل زندان های اس��تان خراس��ان 
جنوبی بر حل مشکالت قضایی زندانیان 

تاکید کرد.
علی هاشمی در بازدید از زندان نهبندان با 
تاکید بر همدلی و هم افزایی بین کارکنان 
زندان ها ضم��ن توجیه آنان در خصوص قوانی��ن و مقررات افزود: 
زندانبانی کار س��ختی است که نیازمند کس��ب تجربه و اطالعات 
است لذا تعامل، همدلی و انتقال تجربیات به همدیگر نقش مهمی 

در تامین امنیت در زندان ها دارد.
وی ضم��ن تاکید بر حل مش��کالت قضایی زندانی��ان گفت: حل 
مشکالت قضایی زندانیان بس��یار مهم و نیازمند تعامل با دستگاه 
قضایی است چرا که وقتی زندانیان مشکل قضایی نداشته باشند با 
روحیه ای مناسب در برنامه های اصالحی و تربیتی شرکت می کنند.

ضرورت ارتقا و توسعه فعالیت های 
روان درمانی در زندان ها

 مدیرکل زندان  های استان ایالم خواستار 
ارتقا و توس��عه فعالیت های مش��اوره و 

روان درمانی در سطح زندان ها شد.
عبدالمجید کش��وری در جلسه شورای 
اداری زندان های استان ایالم به امنیت 
و ارتقای آن در زندان ها، تعامل بین بخش��ی، همکاری در پیشبرد 
کار، توسعه کارگاه های آموزشی و توانمندسازی گروه های هدف، 
بازرسی های غیرمترقبه، ارزیابی و پایش نقاط قوت و ضعف، توجه 
ویژه به پرس��نل وظیفه و کارکنان بهداشت و درمان، ایجاد انگیزه 
خدمتی، انسجام فعالیت های اصالحی و تربیتی و …. اشاره کرد.

وی خواستار ارتقا و توسعه فعالیت های مش��اوره و روان درمانی در 
سطح زندان ها شد و نقش مددکاران را در بازگشت سالم زندانیان به 
جامعه و کاهش بار روانی آنها پررنگ دانس��ت و به اقدامات کمیته 

صیانت از کارکنان و اهمیت توجه به این مقوله نیز اشاره کرد.

دیدار مدیرکل زندان های سمنان
 با خانواده های شهدا

 مدیرکل زندان های اس��تان سمنان با خانواده 
شهدای منتس��ب به کارکنان زندان های این 
اس��تان دیدار کرد. محمود باهن��ر در دیدار با 
خانواده شهدای منتسب به کارکنان زندان های 
اس��تان س��منان ضمن تجلیل از مقام شهید و 
شهادت، فداکاری و ایثار را از بارزترین صفات شهدا دانست و افزود: عزت 
و افتخاری اس��ت که در کنار یادگاران این عزیزان هس��تیم و باید گفت 
هرآنچه داریم از خون این عزیزان است چرا که با اخالص و بر کف نهادن 
جان خویش آرامش وامنیت این نظام را تامین کردند. وی در ادامه با اشاره 
به عزت و افتخاری که خون شهیدان برای انقالب ما به ارمغان آورده است، 
ادامه داد: باید با حفظ ارزش های گران بهای این نظام پاس��دار خون آنان 

باشیم.

آزادی 10 مددجو از ندامتگاه کرج 
10 مددج��و در بازدید قضات اجرای احکام کیف��ری از ندامتگاه کرج آزاد 
شدند. سید مهدی رضا کاظمی معاون دادستان مرکز استان البرز و رییس 
اجرای احکام استان در حاشیه دیدار و بررسی مشکالت زندانیان ندامتگاه 
ک��رج از آزادی 10 زندانی از این ندامت��گاه خبر داد. وی اف��زود: دیدار با 
مددجویان ندامتگاه های استان البرز توسط قضات دادگستری، مخصوصًا 
ش��عب اجرای احکام کیفری کرج به صورت مس��تمر و م��داوم صورت 
می پذیرد. با توجه به ازدحام و شلوغی ش��عب دادگستری امکان بررسی 
مشکالت مددجویان در شعب فراهم نیست اما در این گونه دیدارها، قضات 

با فراغ بال به مشکالت مددجویان رسیدگی می کنند.

بررسی 1400 پرونده در جلسه 
شورای طبقه بندی زندان قائمشهر

رییس زندان قائمش��هر گفت: یک هزار و  400 پرونده در جلس��ه شورای 
طبقه بندی زندان مورد بررسی قرار گرفت.

سید س��عید رحمتی با بیان اینکه طی هش��ت ماه نخست سال جاری 4۳ 
جلسه شورای طبقه بندی در زندان برگزار شد، تصریح کرد: در این جلسات 
بیش از یک هزار و 400 پرونده با شرکت تمامی اعضای شورای طبقه بندی 
زندان مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد پرونده یک هزار و ۷2 مورد 
به موافقت با درخواست مرخصی روزانه و ۷0 پرونده هم به مرخصی پایان 
حبس مربوط می ش��ود. رحمتی اضافه کرد: این شورا با درخواست آزادی 

مشروط تعداد ۹۷ نفر و رای بازی 1۹۷ نفر مددجو نیز موافقت کرد.

 در صورت�ی که پس از ص�دور گواهی 
حصر وراثت، نسبت به تعدادی از ورثه 
یا س�ایر امور مربوط به صدور گواهی 
اعتراض ش�ود مرج�ع رس�یدگی به 

اعتراض، کدام دادگاه است؟
چنانچه بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، اعتراض به عمل آید مشمول 
ماده 44 قانون امور حس��بی بوده و معت��رض می تواند طبق مقررات مواد 
582 و 58۳ و بعد قانون آیین دادرس��ی مدنی، نسبت به آن اعتراض کند. 
طبق ماده 585 این قانون مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که 

حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده است.

مس�تاجر م�ورد اج�اره را بدون اخ�ذ رضایت مال�ک با اخذ 
س�رقفلی از فردی به وی منتقل کرده و شهرداری نیز برای 
انجام طرح های عمرانی با تملک محل کل، حق کسب و پیشه 
را به منتقل الیه پرداخت کرده است. آیا مالک می تواند با طرح 
دعوی نسبت به استرداد نصف حق کسب و پیشه اقدام کند ؟

با توجه به اینکه انتق��ال، غیر قانونی و بدون رضایت مالک بوده اس��ت، 
مس��تاجر یا متصرف بیش از نصف حق کسب و پیش��ه استحقاق ندارد و 
دریافت کل حق کسب و پیشه از ش��هرداری فاقد وجاهت قانونی است. 
چرا که اگر موجر قبل از تملک ش��هرداری اق��دام به طرح دعوی و تخلیه 
ملک می کرد منتقل الیه مس��تحق دریافت نصف حق کس��ب و پیش��ه 

شناخته می شد.
 

ش�خصی از دادگاه تقاض�ای تقس�یم ماترک کرده اس�ت. 
خواندگان در جلس�ه دادگاه با ارایه م�دارک اظهار کرده اند 
که خواهان در زمان حیات مورث با دریافت حقوق خود حق 
مطالبه س�هم االرث خود را بعد از فوت مورث اسقاط کرده. 

آیا دفاع خواندگان موجه است؟
طبق م��واد 86۷ و 868 قانون مدنی، مالکیت ورثه نس��بت به ماترک به 
محض وقوع فوت به طور قهری حاصل می ش��ود و استقرار آن منوط به 
ادای حقوق و دیونی است که بر ترکه تعلق می گیرد. تعهد هر یک از وراث 
به محرومیت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث، فاقد ارزش و 
اعتبار است زیرا هنوز حقی به وجود نیامده است که بتوان آن را ساقط کرد. 

»اسقاط مالم یجب« و فاقد ارزش و اعتبار است.

در صورتی که الزم ش�ود که خواهان ورثه خوانده متوفی را 
معرفی کند، آیا مکلف است رأس�ا اقدام به تحصیل گواهی 
انحصار وراثت کند یا اینکه با شناس�ایی و معرفی آنان رفع 

تکلیف قانونی خواهد شد؟
طبق ماده 2۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت فوت یکی از اصحاب 
دعوی دادگاه به طرف دیگر اخطار می کند که جانشین متوفی را تعیین کند، 
شناسایی و معرفی جانش��ین متوفی به دادگاه کافی است و طرف دعوی 

مکلف به تحصیل گواهی انحصار وراثت نیست.

ب�ا عنای�ت ب�ه م�واد ۳۸۲ و ۵۵4 چنانچ�ه قاتل م�ردی از 
اقیلت های دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص 

قاتل رد فاضل دیه الزم است؟ 
ب��ا توجه به ماده 554 قانون مجازات اس��المی 1۳۹2 که دیه اقلیت های 
مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است لذا تفاضل دیه 

نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد.

متاسفانه امروزه استفاده از فضای مجازی سبب شده افراد 
به راحتی به هتک حیثیت دیگران بپردازند. دسترسی آسان 
به فضای مجازی، افزایش روز افزون کاربران شبکه های 
اجتماعی، گسترش س�ایت های گوناگون و شاید قابلیت 
پنهان ش�دن ابتدایی در فضای مجازی سبب شده است 

روزانه شاهد بسیاری از این موارد باشیم. 

ه��ر انس��انی در وجود خ��ود دارای 2 بعد جدا از هم اس��ت. اول بعد 
جسمانی که به جسم و جان انسان ها مرتبط است و از طریق قتل و 
ضرب و جرح مورد آسیب قرار می گیرد. بعد دیگر، بعد روحی و روانی 
است. به این معنا که هر انسانی در طول زندگی خود بین اطرافیانش 
ش��خصیت و جایگاه اجتماعی معینی دارد. این بخش از شخصیت 
انسان ممکن است به روش هایی مانند تمسخر، افترا، نسبت دادن 

اعمال دروغین به فرد و … مورد آسیب قرار بگیرد.
هتک  حیثیت و حمله به هویت معنوی افراد مسئله جدیدی نیست 
و در طول تاریخ هم��واره مورد توجه بوده  اس��ت؛ مثال عدم احترام 
ب��ه رییس قبیله، پادش��اه، مقامات و … در هم��ه جوامع همواره با 

مجازات های شدیدی همراه بوده است.
هتک حیثیث در لغت به معنای ازبین بردن آبرو و اعتبار افراد اس��ت 
و در اصطالح به معنای خدشه دار کردن احترام یا اعتماد دیگران به 

فرد یا لطمه بر حسن شهرت او در افکار عمومی است.
هتک حرمت می تواند از طریق 
توهین، فحاش��ی، نسبت 
 دادن جرم به فرد، گفتن 
اخبار دروغین در مورد او 
یا حتی انتش��ار تصاویر 
خصوصی فرد در فضای 
مجازی صورت  گیرد که 
به ط��ور جداگان��ه به 
بررس��ی هر یک از 
این موارد خواهیم 

پرداخت.
1- هتک  حیثیت از طریق انتشار تصاویر، فیلم یا صوت خصوصی یا 

اسرار افراد که تمایلی به انتشار عمومی آنها ندارند.
م��اده 1۷ قانون جرایم رایانه ای بیان می کند: انتش��ار تصاویر، فیلم 
یا صوت خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگران بدون رضایت آنها 
به نحوی  که منجر به ضرر یا عرفا موحب هتک حیثیت آنها ش��ود، 

جرم محسوب می شود.
روش��ن اس��ت منظور از فیلم یا صوت یا تصاویر خانوادگی مواردی 
است که در جمع خانواده تهیه شده و منظور از اسرار هر چیزی است 
که افراد تمایلی ندارند دیگران از آن مطلع شوند. مثال انتشاردهنده  
این خبر که بازیگری در گذش��ته از همسرش طالق گرفته  یا فالن 
فعال سیاسی دارای همسر دوم است، در صورت درست بودن خبر، 
مرتکب جرم انتشار اسرار افراد ش��ده است و در صورت دروغ بودن 

خبر جرم نشر اکاذیب محقق شده است.
به گزارش مهداد، تصاویری ک��ه افراد در مکان های اختصاصی 
خود ی��ا در جمع مح��دودی تهیه می کنن��د، می توان��د از جمله 
تصاویر خصوصی باش��د؛ حتی اگر آن را برای افراد معینی منتشر 
کنن��د بنابراین اگر ف��ردی تصویر خصوصی خ��ود را در صفحه 
اینستاگرامش قرار دهد و شخص دیگری با اسکرین شات بدون 
رضایت او این تصویر را برای عموم منتشر کند مرتکب جرم شده 
اس��ت. زیرا این تصویر برای افراد محدودی قابل مشاهده بود و 
همچنان جزو تصاویر خصوصی فرد اس��ت و انتشار عمومی آن 
بدون رضایت فرد ممنوع اس��ت. تعداد دنبال کنندگان آن صفحه 

تاثی��ری در ج��رم ب��ودن عم��ل ن��دارد.
تصوی��ری که در مکان های عمومی از فرد گرفته می ش��ود مثل 
پارک، س��ینما و … نمی تواند جزو تصاویر خصوصی او باش��د. 
بنابراین فیل��م گرفتن از صحنه دعوای دو نفر که از الفاظ رکیک 
اس��تفاده می کنند یا تهیه تصوی��ر از بازیگر معروفی که در پارک 
اقدام به کشف حجاب کرده و انتشار این تصاویر، از جهت انتشار 
تصاویر خصوصی جرم نیس��ت. هرچند به دلیل محتوای تصویر، 
فیل��م یا صوت می تواند بر اس��اس قانون س��معی و بصری قابل 

مجازات باش��د.
باید گفت این جرم زمانی واقع می ش��ود ک��ه ضرر یا هتک حیثیتی 
برای فرد اتفاق افتاده  باش��د. منظور از ضرر ه��ر گونه ضرر مادی و 
معنوی است و هتک حیثیت همان طور که ذکر شد به معنای ضربه 
به شخصیت و جایگاه افراد است که توسط قضاوت عمومی 

مردم مشخص می شود بنابراین اگر انتشار تصاویر در دیدگاه عموم 
هیچ گونه ضرری را به افراد متوجه نکند، جرمی نیز واقع نشده  است.

2- هتک حیثیت از طریق تغییر یا تحری��ف تصاویر، فیلم و صوت 
مربوط به فرد و انتشار آنها.

بر اس��اس ماده 16 قانون جرائم رایان��ه ای، هر کس تصویر، فیلم یا 
ص��وت دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتش��ر کند یا با 
علم به تغییر و تحریف منتشر کند به نحوی که موجب ضرر یا عرفا 
موجب هتک حیثیت او شود به حبس تا 2 سال و جزای نقدی تا 40 

میلیون ریال محکوم می شود.
بنابراین کسی که با نرم افزارهایی مانند فتوشاپ تصاویر دیگران را 
تغییر می دهد و آن را در فضای مجازی منتشر می کند، درصورتی که 

موجب ضرر فرد یا هتک حیثیت او شود، مرتکب جرم شده است.
اگر تغییر توسط یک شخص و انتشار توسط شخص دیگری باشد، 
انتشار دهنده مرتکب اصلی جرم است و تغییردهنده به دلیل کمک 

در ارتکاب جرم مسئول است.
در فضای مجازی گاهی دیده می شود که تصاویر اشخاص سیاسی 
یا شخصیت های مشهور به انگیزه طنز به شکلی تغییر می کنند که 
هر کس��ی متوجه غیرواقعی بودن آن تصاویر می شود؛ در این موارد 
هم این جرم واقع شده اس��ت؛ تغییر و انتشار تصویر با هر هدفی که 

انجام شود، جرم است.
۳- هتک حیثیت از طریق توهین و تحقیر.

گاهی افراد در فضای مجازی با استفاده از الفاظ نامناسب یا تصاویری 
مانند کاریکاتور، اشخاص دیگر را مورد تمسخر قرار می دهند. شرایط 
توهین از طریق فضای مجازی همان است که در توهین واقعی وجود 

دارد و ابزار توهین تفاوتی از این نظر به وجود نمی آورد. 
4- هتک حیثی��ت افراد از طریق انتس��اب اعمال دروغین. )نش��ر 

اکاذیب(
ممکن است شما هم گاهی در سایت های خبری، کانال های تلگرام 
یا اینستاگرام اخبار دروغینی را که در مورد افراد منتشر می شود، دیده 
 باش��ید. مثال گاهی اخباری منتشر می ش��ود مبنی بر اینکه شخص 
مشهوری از دنیا رفته، یا همسر دوم اختیار کرده یا ویالی بزرگی در 

فالن منطقه  دارد و مواردی از این دست. 
انتش��ار این قبیل اخبار که معمواًل برای ج��ذب مخاطب یا با هدف 
بدبین کردن مردم نسبت به فرد خاصی منتشر می شوند، از نظر قانون 

جرم شناخته شده و مصداق بزه »نشر اکاذیب« است.
برای تحقق جرم نشر اکاذیب الزم نیست که جرمی به کسی نسبت 

داده  شود و کافی است که خبر منتشرشده دروغ باشد.
ب��رای تحقق این جرم عل��م به دروغ بودن خبر الزم اس��ت. لذا اگر 
انتشاردهنده خبر با این تصور که خبر صحیح است، آن را منتشر کند، 
مسئولیتی ندارد. مثاًل اگر یک سایت خبری در نتیجه  سهل انگاری 
و اشتباه، خبری را منتشر کند که بعداً دروغ بودن آن مشخص شود، 

نمی توان جرم نشر اکاذیب را محقق دانست.
برای تحقق جرم نشر اکاذیب الزم است که انتشاردهنده قصد ضرر 
رساندن به فرد خاص یا برهم ریختن افکار عمومی را داشته باشد، اما 

الزم نیست که در عمل هم موفق شود به این هدف دست پیدا کند.
برای تحقق این جرم به هیچ وجه الزم نیس��ت که شخص بزه دیده 
اثبات کند که ضرر مادی یا معنوی به او وارد ش��ده است. همین که 
خالف واقع بودن خبر اثبات شود، برای تحقق جرم کافی است. حتی 
اگر هیچ کس خبر دروغ منتشرشده را باور نکرده باشد، باز هم تاثیری 

در کاهش مسئولیت متهم ندارد.
گاهی دیده  می شود روزنامه ها یا سایت های خبری، برای جلب  توجه 
مخاطبان خود تیترهای مبالغه آمیزی در رس��انه  خود درج می کنند. 
در این صورت اگر مبالغه و بزرگ نمایی خبر بی تناسب و نابه جا باشد، 

می تواند از مصادیق این جرم تلقی شود.
ایجاد یک سایت یا پیج )صفحه( در فضاهایی مانند اینستاگرام و… 
به اس��م یک فرد مشهور و گذاش��تن محتواهایی به نام آن فرد، نشر 

اکاذیب محسوب می شود.
گاهی ممکن است عکس یا خبر منتشرشده صحیح باشد، ولی جزو 
اس��رار خصوصی مردم باشد که راضی به انتشار عمومی آن نباشند. 
در این صورت ممکن اس��ت این رفتار مصداق جرم انتش��ار اس��رار 

)موضوع ماده 1۷ قانون جرایم رایانه ای( باشد.
جرم نشر اکاذیب در زمره  جرایم قابل گذشت است. لذا برای آن  که 
بتوان متهم را تعقیب قضایی کرد، الزم اس��ت بزه دیده با مراجعه به 
مرجع قضایی مبادرت به طرح ش��کایت و تقاضای رس��یدگی  کند. 
همچنین اگر شاکی بعد از طرح شکایت، حین رسیدگی یا حتی بعد 
از پایان رسیدگی و صدور حکم مجازات، از شکایت خود صرف  نظر 

کند، پرونده مختومه می شود.
5- هتک حیثیت از طریق انتساب جرم به فرد.

گاهی در فضای مجازی بدون هیچ دلیل قطعی، کسی را رشوه گیر، 
خائن، جاس��وس، متهم به روابط نامش��روع و … می کنند. نسبت 
دادن دروغ جرم ب��ه دیگران، جرم اس��ت و در اصطالح حقوقی به 
آن افترا گفته می ش��ود. تحقق بزه افترا مستلزم این  است  که عملی 
که به ش��خص بزه دیده نسبت داده می ش��ود، به موجب قانون جرم  
باشد همچنین نس��بت دهنده، این کار را با آگاهی و اراده انجام  دهد 
و به نادرس��تی انتساب خود علم داشته باشد. لذا اگر کسی که جرم را 
نسبت داده اس��ت، بتواند وقوع جرم را اثبات کند، مورد تعقیب قرار 

نمی گیرد.
یک ن��وع خاص از افترا وج��ود دارد که »قذف« نامیده می ش��ود و 
مجازات آن س��نگین تر از افترای عادی اس��ت. بر اساس ماده  245 
قانون مجازات اس��المی، قذف عبارت اس��ت از نسبت دادن جرایم 
جنسی به شخص دیگر، هرچند مرده باشد. برای تحقق قذف الزم 
است که عمل جنسی به طور صریح و روشن )از هر طریق مانند گفتار 

و نوشتار( به شخصی نسبت داده شود.
نکته  جالب توجه اینکه انتش��ار عمومی اخبار مربوط به جرم جنسی 
و جرایمی که مربوط به عفت جامعه اس��ت، از این جهت که موجب 
اشاعه  فحشا، زشتی و بدی می ش��ود، ممنوع است و مطابق تبصره 
ماده 6۹۷ قانون مجازات اس��المی، حتی اثبات جرم هم مرتکب را 

از تعقیب رها نمی کند.

هتک آبروی دیگران جرم است

گزیده ها

دادس�تان عموم�ی و انق�الب مرک�ز اس�تان کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: در راستای ضرورت نظارت بیشتر بر بازار، 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت این استان احضار شد.

مهرداد کرمی اظهار کرد: با توجه به بررسی های به عمل آمده و ضرورت 
نظارت بیشتر بر بازار مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه 
و بویراحم��د احضار ش��د. وی در گفت وگو با میزان با تاکید بر س��خنان 
رییس قوه قضایی��ه در خصوص ورود دادس��تانی در چارچوب قانون به 
موضوع گرانی افزود: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه 
و بویراحمد به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و جلوگیری از اجرای قانون 

در بحث نظارت بر بازار و واحد های تولیدی احضار و تفهیم اتهام شد.

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان کهگیلویه و بویراحمد عنوان 
کرد: پرونده قضایی برای مدیر مربوطه تش��کیل شده و در یکی از شعب 

دادیاری در حال رسیدگی است.

 ورود دادستانی به موضوع جان باختن کارگر ساختمانی 
درپی ریزش یک ساختمان در حال س��اخت و فوت یکی از کارگران در 
شهر یاسوج، معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کهگیلویه و 

بویراحمد در صحنه حضور یافت .
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، یک 
واحد س��اختمان در حال س��اخت، حین بتن ریزی در خیابان شاهد یک 
ش��هر یاس��وج ریزش کرد و یک نفر از کارگران آن زیر آوار گرفتار شد. 

طالبی پور، معاون دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: پس از اعالم گزارش در راس��تای پیگیری حقوق عامه 
مبنی بر ریزش ساختمان در حال س��اخت در شهر یاسوج، بالفاصله در 
معیت بازپرس کشیک در محل وقوع حادثه حضور یافتیم. وی افزود: در 
این خصوص مهندس ناظر و مالک ساختمان  و نیز یک نفر مجری طرح 
بازداشت شدند. معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کهگیلویه 
و بویراحمد افزود: در همین راستا، شهردار یاسوج و رییس سازمان نظام 
مهندسی اس��تان موظف و مأمور به بررسی تفصیلی علت حادثه و ارایه 
گزارش کامل تخلفات احتمالی هر عامل موثر در روند اجرای پروژه شدند. 
طالبی پور بیان کرد: پرونده قضایی در همین زمینه تشکیل شده و در شعبه 

بازپرسی در حال رسیدگی است.

احضار مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان لرستان از تشدید 
برخ�ورد ب�ا گران فروش�ی ها خب�ر داد و گف�ت: موض�وع 
گران فروش�ی در استان به صورت عمده وجود ندارد و اگر 
مورد خاصی هم وجود داش�ته باش�د بالفاصله به موضوع 

رسیدگی و با متخلفان برخورد خواهد شد.

س��عید رازانی با تاکی��د بر برخ��ورد قضایی با اخاللگ��ران نظام 
اقتص��ادی و نی��ز برخورد با گران فروش��ان اظهار ک��رد: یکی از 
اقدامات دادستانی استان لرس��تان که از ماه های قبل آغاز شده 

و در این ایام ش��دت یافته، مقابله با گران فروش��ی و کم فروشی 
توس��ط اصناف مختلف اس��ت.

وی گفت: در راستای س��اماندهی بازار از ماه های گذشته برگزاری 
جلسات متعدد و مس��تمر با مدیران کل تعزیرات و صمت استان در 

دستور کار قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.
این مقام قضایی بیان کرد: این رسیدگی و توجه به شرایط بازار صرفا 
به برگزاری جلسات ختم نشده بلکه با حضور میدانی در سطح شهر 
با گران فروشان و کم فروشان برخورد صورت می گیرد. به طوری که 
با تشکیل اکییپ گشت مشترک تاکنون با ده ها مورد گران فروشی 

برخورد و جریمه های متعددی نیز برای گران فروشان در نظر گرفته 
شده است.

رازانی در گفت وگو با میزان ادامه داد: با توجه به ش��رایط اقتصادی 
کش��ور و افزایش قیمت بس��یاری از کاال ها رسیدگی به مشکالت 
مردم در این حوزه به یک اولویت جدی برای دستگاه قضایی استان 
تبدیل شده و این موضوع دائما در جلسات مختلف از جمله در شورای 
تامین استان به مدیران و مسئوالن از جمله استاندار، معاون اقتصادی 
استاندار، مدیران کل صمت و تعزیرات، دیگر دستگاه های ذی ربط و 

نیز همکاران قضایی تذکر داده می شود.

تشکیل اکیپ گشت مشترک به منظور برخورد با گران فروشی
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   اجتماعی  

چهرهها

آماده باش پلیس برای شب یلدا
 رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
با اعالم آماده ب��اش این پلیس برای 
شب یلدا توصیه ها و هشدارهایی را نیز 
به ش��هروندان ارائه کرد. س��رهنگ 
کیوان ظهیری اظهار کرد: با توجه به 
اینکه از چن��د روز قبل از این ش��ب 
خریدها برای شب یلدا آغاز می شود. 
لذا ماموران پلیس پیشگیری حضور خود را در اطراف مراکز خرید نظیر بازار 
تهران، بازار تجریش و دیگر مراکز خرید افزایش داده اند. در ش��ب یلدا نیز 
ماموران پلیس مستقر بوده و نسبت به تامین امنیت شهر و شهروندان اقدام 

خواهند کرد

الزام بانک ها به استعالم آنالین 
احراز هویت افراد

 سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: 
بانک ها یا دس��تگاه هایی که نیازمند 
بررس��ی هویت افراد ب��وده، مکلف 
هستند به صورت برخط و آنالین از 
سازمان ثبت احوال استعالم بگیرند.
س��یف اهلل ابوترابی اف��زود: از طرفی 
دس��تگاه های اداری می توانن��د از 
س��امانه ثبت احوال برای احراز هویت فرد استعالم آنالین و برخط داشته 
باش��ند، همچنین سازمان ثبت احوال کش��ور هم آمادگی دارد به صورت 

آنالین پاسخگو باشد.

ادغام واحدهای کوچک 
علمی کاربردی و پیام نور

 وزیر عل��وم گفت: براس��اس طرح 
س��اماندهی مراکز آموزشی احتمال 
ادغام واحدهای کوچک در واحدهای 
بزرگ دانشگاه های علمی کاربردی 
و پیام نور وجود دارد. منصور غالمی 
افزود: براس��اس س��اماندهی مراکز 
آموزش��ی اگر ضرورت ایجاب کند، 
ادغام به این معنی که چند واح��د کوچک در کنار هم قرار گیرند، صورت 
م��ی گیرد به این ترتیب که به جای داش��تن چند دانش��کده متفرق، یک 

دانشگاه ایجاد شود.

نوسازی تاکسی ها 
در انتظار تولید خودروی داخلی

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از توزیع الستیک 
به رانندگان تاکس��ی و اتوبوس و پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال یارانه 
بلیت اتوبوس و مترو خبر داد و گفت: منتظر تولید خودروهای ساخت 
داخل از س��وی خودروس��ازان برای پیگیری طرح نوسازی ناوگان 
تاکسیرانی شهری هس��تیم. مهدی جمالی نژاد افزود: در سال های 
اخیر در توسعه و جوان سازی ناوگان تاکسی کارهای اساسی انجام 
شده است. رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بیان 
کرد: در کنار نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تجهیز اتوبوس های کهنه 

و قدیمی نیز در دستورکار است. 

تشکیل شبکه اخالق پزشکی 
در کشور

معاون آموزش��ی وزارت بهداشت گفت: ش��بکه اخالق پزشکی با 
هدف ارائه راهکارهایی جهت توس��عه علم��ی، آکادمیک و مرتفع 
س��اختن چالش های پیش روی این حوزه تش��کیل می ش��ود.باقر 
الریجانی افزود: انجمن اخالق پزشکی کشور، چند سال است که 
با اخذ مجوز، فعالیت های خود را ش��روع کرده است که امیدواریم با 
فعالیت این انجمن اخالق پزشکی در کشور توسعه یابد. وی خطاب 
به دانش آموختگان گروه اخالق پزش��کی گفت: باید گروه اخالق 
پزش��کی به س��مت جذب جامعه پزش��کی رفته و در زمینه اخالق 

پزشکی عمقی کار کند.

وام جابه جایی منزل برای 
سیل زدگان حاشیه رودخانه ها 

رییس بنیاد مسکن اعالم کرد: به سیل زدگان حاشیه رودخانه های 
مازندران که در س��یل مهرماه امسال خانه هایش��ان تخریب شد، 
تس��هیالت اضافی برای جا به جایی داده می ش��ود. علیرضا تابش 
توضیح داد: بر اس��اس تصمیمی که در س��طح ملی و استانی برای 
سیل زدگان گرفته و اجرا شده، پرداخت تسهیالت 11 میلیون تومانی 
برای خانه های آسیب دیده شهری و 1۰ میلیون تومانی به خانه های 
مسکن روس��تایی بوده است، ولی اکنون صاحبان خانه هایی که در 
مسیر رودخانه ها بودند و تخریب شدند اگر زمین خود را جا به جا کنند 

1۰ میلیون تومان تسهیالت اضافه تر دریافت می کنند.

۹۰هزار کالس درس سامانه 
گرمایشی استاندارد ندارد

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: نزدیک 
به ۹۰ هزار کالس درس در کشور سامانه گرمایشی استاندارد ندارد. 
داریوش ورناصری اظهار کرد: از س��ال ۹1 بحث استانداردس��ازی 
سیس��تم گرمایشی و سرمایش��ی مدارس در دس��تور کار سازمان 
نوسازی مدارس کشور قرار گرفت و اعتباراتی نیز برای آن پیش بینی 
شد. وی ادامه داد: از آن زمان تاکنون ۶۰ درصد مدارسی که سیستم 
گرمایشی و سرمایشی استاندارد ندارند، مجهز به سیسیتم استاندارد 
ش��دند و ۴۰ درصد باقی ماندند.وی از توزیع هش��ت هزار بخاری 

هوشمند گازی بین مدارس خبر داد.

خبر

HEMAYATONLINE.
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محمود آموزگار از تصمیم جدید وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی برای ممنوعیت صدور مجوز ناشر مؤلف ها 
حمایت کرد و گفت:  اتحادیه می تواند در بُعد نظارتی بر مجوزهای صادره نشر به ارشاد کمک کند.

رئیس اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان تهران در گفت وگو با تسنیم افزود: کار نش��ر را باید ناشر انجام دهد و 
کار تألیف را مؤلف. اینکه ما این دو پیش��ه را با هم جمع کنیم، یک مورد اس��تثنایی است. در گذشته این گونه 
بود که هرگاه مؤلفی برای کتابش ناش��ر پیدا نمی کرد ، در موارد استثنا می توانست مجوز نشر را گرفته و خود، 

کتاب را منتشر کند.
وی ادامه داد:  اما ظاهراً نکته ای که به نظر می رسد توجه اداره کتاب را جلب کرده، این است که تعداد این قبیل 
مجوزها زیاد ش��ده و به مرور از حالت استثنا خارج و تبدیل به قاعده شده است. یک فرد به عنوان ناشر مؤلف 
مدام کتاب منتشر کرده است و این خالف نگاهی بوده که این امکان را فراهم کرده که در موارد استثنا مؤلف 

بتواند خود کتابش را منتشر کند.
آموزگار در خصوص اینکه نقش این ناشر مؤلف ها چه اندازه به قاچاق کتاب مرتبط بوده است، گفت: پاسخ به 
این موارد البته نیاز به بررس��ی دارد و قاعدتاً نمی توان در یک اظهارنظر کلی درباره آن سخن گفت؛ اما وقتی 
مؤلف و ناش��ر یک فرد باش��د، قاعدتًا این نظارت کاهش پیدا می کند. ناش��ر به هر حال موظف است که یک 
بررسی اجمالی از اثر داشته باشد و در قراردادش این مورد را ذکر کند که اگر اثر متعلق به دیگری باشد و مؤلف 
از آن به صورت غیرمجاز استفاده کرده باشد،  چه مسئولیتی متوجه مؤلف می شود. حال اینکه در قرارداد ناشر 

مؤلف این موارد وجود ندارد.

کتاب

پس از کش وقوس های بسیار »محمدحسین لطیفی« به عنوان مجری هفت برگزیده شد و مجتبی امینی 
مدیر سابق موسسه هنری شهید آوینی، تهیه کنندگی سری جدید برنامه هفت را برعهده گرفته است.

محمدحسین لطیفی در نخس��تین اظهارنظر پس از قطعی شدن حضورش در مقام مجری »هفت« در 
گفت وگ��و با مهر درباره اجرای برنامه »هفت« و رویکردش در این برنامه اظهارکرد: اگر بنابر مذاکراتی 
که تاکنون داش��ته ایم قرار باش��د من اجرای قطعی این برنامه را به عهده بگیرم قطعاً رویکرد متفاوتی 
خواهم داش��ت. وی ادامه داد: من جزو کسانی بودم که هیچ گاه رویکرد قبلی »هفت« را قبول نداشتم و 
قطعًا رویکرد من در چالش با مهمانان ش��یوه متفاوتی خواهد داشت. اینکه مردم را به عیان به تماشای 
مشکالت سینما بنشانیم و مردم به ما بخندند رویکرد درستی نیست.  این کارگردان سینما درباره رویکرد 
خود اضافه کرد: من عالقه ای به تنش ها ندارم؛ رویکرد ما باید مهر و محبت و دوس��تی باش��د. اساس��ا 
برنامه »هفت« چالشی است اما این چالش می تواند پدرانه یا نوعی موضع گیری باشد اما در نهایت من، 

موضع گیری نمی کنم.
 تهیه کننده سری جدید برنامه سینمایی »هفت« هم گفت: نگاه ما این است که کاماًل به صورت شایسته 
س��االری و عادالنه و به دور از هرگونه غرض ورزی به مسائل س��ینما بپردازیم و در اجرای این برنامه با 
قدرت پای مبانی و اصولمان خواهیم ماند. مجتبی امینی در گفت وگو با فارس ادامه داد: لطیفی نگاهی 
که ما در رویکرد جدید این برنامه داریم را پس��ندیده و نقطه نظرهای مشترک زیادی جهت هدایت این 

برنامه با او داشته ایم. 

   جشنواره جهانی فیلم فجر با همکاری پردیس سینمایی »چارسو« به اعضای باشگاه مخاطبان خود تسهیالت ویژه ای برای تماشای »محمدحسین لطیفی« مجری هفت شد
فیلم های در حال اکران ارایه می کند. اعضای باش��گاه مخاطبان سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر می توانند از تاریخ یکشنبه 
۲ دی ماه، روزهای یکش��نبه با مراجعه به گیشه فروش بلیت پردیس سینمایی چارس��و و ارایه کارت عضویت خود از تخفیف ویژه ۵۰ 
درصدی برای تماش��ای همه فیلم های در حال اکران بهره مند شوند. همچنین دبیرخانه ثابت باشگاه مخاطبان جشنواره جهانی فیلم 

فجر در پردیس سینمایی چارسو دایر است.

   آلبوم موسیقی »حاال که می روی«   تهیه شده در مرکز مأوا با صدای محمد معتمدی و آهنگسازی و تنظیم فرید سعادتمند به مرحله 
انتشار رسیده است. »حاال که می روی« تازه ترین اثر محمد معتمدی خواننده شناخته شده موسیقی کشورمان است که در ۸ قطعه اجرا 

و تنظیم شده است. این آلبوِم عاشقانه بر اساس اشعار محمدمهدی سیار و برگرفته از کتاب رودخوانی تهیه شده است.

   سخنگوی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اعالم کرد: نمایشگاه کتاب تهران سال آینده از ۴ تا 1۴ اردیبهشت برگزار 
می شود. ایوب دهقانکارافزود: به دلیل عدم برخورد نمایشگاه کتاب با ماه مبارک رمضان تدبیری اندیشیده شده تا پیش از آغاز این ماه 

مبارک نمایشگاه برگزار شود. هنوز مکان دقیق برگزاری این پروژه فرهنگی مشخص نشده است.

   به دستور معاون سیمای رسانه ملی تبلیغات مؤسسات کنکوری در شبکه های مختلف تلویزیون به نصف کاهش یافت. سیدمرتضی 
میرباقری معاون س��یما با توجه به برخی انتقادات نسبت به آثار س��وء حجم باالی برنامه های تبلیغات مؤسسات کنکوری دستور داده 
ش��بکه های مختلف تلویزیون مدت زمان این برنامه ها را به نصف کاهش دهند. بنا بر این گ��زارش، همچنین آگهی های بازرگانی با 

موضوع برنامه های کنکوری  مهم تا 7۰ درصد کاهش خواهند یافت.

تیترواره

حمایت آموزگار از ممنوعیت صدور مجوز ناشرمولف ها

تلویزیون

طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی تا 
15 س�ال دیگر میزان بروز موارد جدید 
ابتال ب�ه س�رطان در ایران ب�ه دو برابر 
خواهد رسید، موضوعی که در کنار آمار و 
ارقام عنوان شده موجب شده تا برخی 
از افراد از عبارت بروز سونامی در ایران 
اس�تفاده کنند، آنچه که البته سخنگوی 

وزارت بهداشت آن را رد کرده است.

س��االنه 11۲ هزار نفر در کشور به انواع سرطان 
مبتال می ش��وند آمار و ارقامی ک��ه علی قنبری 
مطل��ق، ریی��س اداره مبارزه با س��رطان وزارت 
بهداشت نیز به آن اشاره کرده است با این توضیح 
که بیماری موردنظر در ایران رو به افزایش است 
و تا 1۵ سال آینده علت ۸۰ درصد مرگ و میرها 
را در ایران خواهد بود. آنچه که البته محمدهادی 
ایازی، معاون اجتماعی وزارت بهداش��ت، درباره 
آن بیان کرده است که هم اکنون 3۵۰ هزار بیمار 
سرطانی در کشور وجود دارد و هر ساله 1۰۰ هزار 

نفر به این جمعیت افزوده می شود.

 نمی توان از واژه سونامی استفاده کرد
این درحالی است که آمارهای اعالم شده از سوی 
مسئوالن بزرگترین نهاد سالمت در کشور بیان 
می کند به ازای هر 1۰ ه��زار نفر در مردان 177 
نفر و در زنان به ازای ه��ر 1۰۰ هزار نفر 1۴۰نفر 
به این بیماری مبتال هستند. آنچه که موجب شده 
تا عبارت سونامی سرطان در ایران بر سر زبان ها 
بیفتد. بیم��اری که به اعتقاد رییس اداره مبارزه با 
سرطان وزارت بهداشت؛ شیوه زندگی نامناسب، 
فعالی��ت بدنی ناکاف��ی، مصرف ک��م میوه ها و 
س��بزیجات و افزایش مصرف س��یگار، الکل و 
غذاهایی که حاوی چربی هس��تند، از مهمترین 

عوامل بروز آن در کشور بوده که در کنار افزایش 
امید به زندگی و تعداد س��المندان موجب س��یر 

صعودی این آمار شده است.
 با ای��ن وجود، ام��ا ایرج حریرچی، س��خنگوی 
وزارت بهداش��ت معتقد است س��ونامی سرطان 
در ایران مطلب نادرس��تی بوده ک��ه بیان آن در 
کش��ور رواج یافته است. اما اینکه با استناد به چه 
مواردی می توان در کنار افزایش تعداد مبتالیان 
این موضوع را رد کرد، بحثی اس��ت که با استناد 
به س��خنان حریرچی می توان اینگونه درباره آن 
سخن گفت. نخس��ت اینکه باید توجه داشت به 
همان میزان که این بیماری افزایش یافته، میزان 
موفقیت درمان س��رطان نیز رشد داشته و میزان 
امید به زندگی بیماران س��رطان در کشور نسبت 
به گذش��ته باالتر رفته است، بنابراین در مقایسه 
با کش��ورهای نزدیک نمی توان از واژه سونامی 

استفاده کرد.

 آمار جهانی چه می گوید؟
طبق آخرین گزارش س��ازمان بهداشت جهانی 
درباره وضعیت سرطان در جهان و مرگ بر اساس 
نرخ استاندارد شده سنی، از 1۰۴ در صد هزار نفر 
به ۹۴ در صد هزار نفر کاهش پیدا کرده اس��ت، 
گرچه تعداد مرگ سرطان از ۲۴ هزار نفر سال ۹۰ 
به ۴۹ هزار نفر در س��ال ۹۵ رسیده است، اماری 
که ب��ا توجه به آنها علیرض��ا مغیثی، معاون دفتر 
مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت 
این موضوع را بیان کرده است که وقتی بر اساس 
اعداد و ارقام صحبت می کنیم، افزایش جمعیت 
را باید در نظر گرفت؛ اما اگر آمارها را بر اساس سن 
جمعیت در نظر بگیریم، شاهد کاهش مرگ و میر 
در اثر سرطان در ایران هستیم.  با این وجود معاون 
کل وزارت بهداشت، از سرطان ها به عنوان دومین 
علت مرگ و میر ایرانی ها نام می برد. این درحالی 
اس��ت که بیماری مذکور بع��د از امراض قلبی و 

عروقی دومین علت مرگ و میر در جهان است. 
اما مغیثی باز هم تاکید دارد که آماری که در کشور 
وجود دارد، از متوس��ط جهانی کمتر اس��ت. وی 
مثال هایی نیز در این باره می زند؛ اینکه متوسط 
بروز سرطان در جهانی 1۸۲، اروپا ۲۶7، انگلیس 
۲7۲، آمریکا 31۸، چین 17۴ و ترکیه ۲۰۵ است 
رقمی که به مراتب بیشتر از آنچه است که در ایران 
وج��ود دارد، بنابراین از نظر معاون دفتر مدیریت 
بیماری  های غیر واگیر وزارت بهداشت نیز درحالی 
بعضی افراد از سونامی سرطان نام برده اند، ولی بر 
اساس آمار و ارقام این تصور اشتباه است و ایران 
کمترین میزان مرگ و میر بر اثر سرطان را دارد.

 ابتال به سرطان 2 برابر می شود
با این وج��ود باید گف��ت طبق اعالم س��ازمان 
بهداش��ت جهانی تا 1۵ س��ال دیگر میزان بروز 
موارد جدید ابتال به س��رطان در ایران به دو برابر 
خواهد رس��ید. نکته ای که ش��اید موجب شده تا 
برخی ها همچنان براین موضوع اصرار داش��ته 
باشند که سونامی س��رطان در ایران وجود دارد.  
البته همانطور که حس��ین فودازی، دبیر انجمن 
کلینیکال آنکولوژی بیان کرده است باید گفت؛ 
این افزایش به دو دلیل رخ می دهد. نخست اینکه 
باال رفتن هرم سنی جمعیت در کشور از جوان به 
سمت میانس��الگی درحال وقوع است و موضوع 
دیگر به مجموعه مشکالت ناشی از آلودگی های 
زیست محیطی، تغذیه و س��بک زندگی ناسالم 
بازمی گ��ردد. این درحالی اس��ت که متاس��فانه 
س��االنه 3۰ تا 3۵ هزار نفر در به دلیل س��رطان 
در کشور جانش��ان را از دست می دهند و ۴۵۰ تا 
۵۰۰ هزار نفر در کش��ور مبتال به سرطان بود که 
یا درمان ش��ده اند یا بیماری آنها تازه تش��خیص 
داده شده اس��ت. در این میان آنچه که ضرورت 
دارد راه اندازی و افزایش مرکز جامع پیشگیری و 
تشخیص سرطان در کشور است که باید بیش از 

پیش مورد توجه قرار گیرد.

پیشروی ایران در درمان سرطان
»حمایت«گزارشمیدهد

بازداشت 2۰۷ نفر از اراذل و اوباش در تهران
رییس پلیس پایتخت از بازداش��ت ۲۰7 نفر از اراذل و اوب��اش در پنجمین مرحله برخورد با این افراد خبر داد.

سردار حسین رحیمی اظهار کرد: از این متهمان 3۶ قبضه سالح جنگی و شکاری کشف شد و در مجموع دو 
باند وارد کننده سالح منهدم شد.

وی با اش��اره به پلمب 13 واحد صنفی متخلف در این مرحله از طرح، از تذکر به حدود ۴۰ واحد صنفی دیگر 
که به محل تجمع اراذل و اوباش تبدیل ش��ده اند، خبر داد و گفت: این واحدها نیز در آستانه پلمپ قرار دارند. 
در این مرحله از بخش ۹۸ بوستان و 7۲ باشگاه بدنسازی که برخی از آنها محل تردد و حضور اراذل و اوباش 

بودند، پاکسازی شدند و 1۸1 قهوه خانه مورد بازرسی نیز قرار گرفت.

برخورد شدید با مقصران آتش سوزی مدرسه زاهدان
وزیر آموزش و پرورش گفت: مقصران حادثه آتش سوزی مدرسه در زاهدان با شدیدترین برخوردهای اداری 
مواجه می شوند.سیدمحمد بطحایی بیان کرد: ما شاهد حادثه بسیار غمناکی بودیم. اتفاقی که در آن مدرسه رخ 
داد از سوی دو تیم در حال بررسی است و در عین حال تیمی از مقامات قضایی هم این موضوع را مورد بررسی 
قرار داده اند.وی افزود: ابتدا ما باید سهم قصور یا تقصیری که موجب این حادثه شده است را مشخص کنیم. 
متاسفانه به دلیل کافی نبودن اعتباراتی که به وزارتخانه اختصاص می یابد هنوز مدارسی داریم که از وسایل 
گرمایشی خطرآفرین استفاده می کنند، برخی از بخاری های نفتی با وجود اینکه استاندارد هستند اما وجودشان 
در محیط مدرسه به دلیل شیطنت  ها و بازیگوشی های دانش آموزان، مناسب مدرسه و کالس درس نیست.

الهامصادقی
گروهاجتماعی

صداوسیما هر سال برای جشن باستانی ایران در پایان پاییز برنامه های 
ویژه ای را تدارک می بیند که امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 2 ویژه برنامه خاص
قرار است ویژه برنامه یلدایی شبکه اول س��یما، امروز و جمعه سی ام آذرماه در ساعت های 
۲۲ و ۲3 روی آنتن برود. برنامه امشب 1۲۰ دقیقه ای و جمعه ۹۰ دقیقه ای خواهد بود. قرار 
است در این برنامه خوانندگان، بازیگران و شخصیت های شناخته شده عرصه های مختلف 
مهمان این ویژه برنامه یلدایی باشند. »درجه یک« هم برنامه زنده دیگری است که با اجرای 
پدرام کریمی س��اعت 1۹:3۰ به مدت ۵۰ دقیقه روی آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت و 

آن برنامه هم حال و هوای یلدایی خواهد داشت.

 ژیال صادقی و ویژه برنامه یلدای شبکه دو 
ش��بکه دو سیما نیز به مناسبت شب یلدا ۹7 با برنامه های ویژه ای از جمله »امشب مثل هر 
شب نیس��ت« و »همین االن یهویی« مهمان خانواده های ایرانی است. »امشب مثل هر 
شب نیست« عنوان ویژه برنامه شبکه دو سیما به مناسبت شب یلداست که در بخش های 

متعددی روانه آنتن می شود.
این برنامه با اجرای ژی��ال صادقی دارای بخش های متنوعی اس��ت که از بخش های آن 
می توان به قصه خوانی، حافظ خوانی، پرداختن به آداب ویژه شب چله در نقاط مختلف ایران 
و... اشاره کرد. همچنین طراحی دکور این برنامه یادآور یلدای سنتی ایرانی است؛ همچون 

کرسی بزرگی که به نوعی تداعی کننده یلدای ایرانی است.
»امشب مثل هر شب نیس��ت« کار دیگری از گروه اجتماعی - فرهنگی به تهیه کنندگی 
احس��ان ارغوانی و مهدی بابایی است که امروز و جمعه س��اعت ۲3:3۰ از شبکه دو سیما 
پخش می شود. همچنین برنامه »همین االن یهویی« به مناسبت شب چله )جمعه سی ام 

آذرماه( برنامه ویژه ای با حضور مرجانه گلچین است.

برنامه »همین االن یهویی« ش��امل بخش های مختلف نمایش��ی، عروسکی، انیمیشن، 
موش��ن گرافیک و ... و به تهیه کنندگی سید جواد سید محسنی است که جمعه ساعت ۲۲ 

روانه آنتن می شود.

 شب یلدای شبکه سه با رشیدپور همراه باشید
شبکه سوم سیما نیز امس��ال با اجرای رضا رشیدپور یلدای خود را به صبح می رساند و این 
ویژه برنامه با عنوان »شب آرام« روی آنتن این شبکه می رود. اجرای ویژه برنامه شبکه سه 
سیما نیز همچون دو ش��بکه دیگر در دو شب خواهد بود؛ در واقع امسال شبکه های اصلی 

یک شب زودتر به پیشواز یلدا خواهند رفت. 
در این برنامه نیز هنرمندانی چون علی نصیریان، فریبرز الچینی و ناصر طهماسب حضور 
خواهند داشت. در این برنامه آیتم های مختلفی با حضور خوانندگان و هنرمندان ضبط شده 
اس��ت که از جمله آن ها حضور رضا یزدانی در ش��هرک غزالی است. همچنین از مجریان 
مختلف این ش��بکه برای حضور در برنامه دعوت شده و قرار است گفت وگوها و آیتم های 

مختلفی در برنامه پخش شود.

مراجع تقلید همچنان به مش�کالت اقتصادی و آثار ب�ه جای مانده از افزایش 
قیمت ارز در جامعه واکنش نشان می دهند.

آیت اهلل نوری همدانی از مراجع عظام تقلید در درس خارج فقه خود با اش��اره به رابطه فقر، 
جهل، بیکاری و فساد اظهارکرد: اسالم سعی می کند که فقر را از جامعه از بین ببرد و جامعه 
ای به وجود آورد که مس��لمانان به یکدیگر نزدیک باشند؛ با وجود فقر مردم نمی توانند به 

یکدیگر نزدیک باشند. از این رو باید اشرافی گری از بین برود.
وی با تأکید بر اینکه مسئوالن باید برای رفع فقر و حل مشکالت گام جدی بردارند، تصریح 
کرد: مسئوالن باید به گونه ای سیاست گذاری کنند که فقر کاهش پیدا کند؛ متأسفانه یکی از 
مشکالت ما در جامعه همین است. این مرجع تقلید افزود: هرچه تأکید می شود که مسئوالن 
باید فقر را از بین ببرند، اشتغال و تولید را تقویت کنند و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار قرار 
دهند، برخی مدام می گویند در اقتصاد چنین و چنان شده است؛ این در حالی است که مردم 
باید بهبود اقتصادی، از بین رفتن گرانی و کاهش فقر را در سفره و فضای زندگی خود ببینند.
آیت اهلل نوری همدانی تصریح کرد: انسان فقیر مشکالت فراوانی دارد و نسبت به اهل خانه 
خود ش��رمنده است و حتی در جامعه به او بی اعتنایی می شود. جامعه باید متوازن و متعادل 
باشد، یکی از تأکیدات ویژه و آرمان های حضرت امام )ره( این است که فقر باید از بین برود. 
وی ادامه داد: اگر مس��ئوالن می گویند ارز ارزان شده مردم باید اثر این ارزانی را در زندگی 
خود مشاهده کنند اما مردم این اثر را نمی بینند. متأسفانه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده 
و همه چیز گران اس��ت و باید برای آن تدبیر جدی شود، ریش��ه کردن فقر باید به صورت 

جدی در دستور کار مسئوالن باشد.

 مسئوالن گرانی را مهار کنند 
 آی��ت اهلل عل��وی گرگانی هم در دی��دار با فتاح، رئی��س کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( بر 
خدمت رسانی بیشتر مسئوالن به مردم تأکید کرد و گفت: اگر مردم و مسئوالن از سیره معصومین 

)ع( فاصله بگیرند، جامعه گرفتار مشکالت زیادی خواهد شد. وی با بیان اینکه اسم کمیته 
امداد، کمیته امداد نیست؛ بلکه ملت داری است، بیان کرد: رسالت این کمیته عمل و رفتار 
بر اساس سیره معصومین )ع( است و باید هم این گونه باشد. وی با بیان اینکه اهل بیت )ع( 
نس��بت به مردم متعهد و در رسیدگی به مردم، پیشقدم بودند؛ اظهارکرد: اگر مسئوالن این 
گونه رفتار کنند، نباید شاهد این همه گرانی، مشکالت اقتصادی و ...باشیم. آیت اهلل علوی 
گرگانی تاکید کرد: باید به داد مردم رس��ید؛ مردم ایران اسالمی خیلی نجیب هستند و این 
هم به دلیل ایمانشان اس��ت.   وی اضافه کرد: قباًل تذکر دادیم، مسئوالن باید گرانی ها را 
مهار کنند، به فکر مردم باشند و بیشتر به مردم برسند. ممکن است، نتوانند همه مشکالت 

را مهار کنند؛ ولی تا جایی که می توانند باید برای رفع گرانی تالش کنند.
این مرجع تقلید خاطرنش��ان کرد: اگر در کشور با وجود این همه مشکالت، اتفاقی نیفتاده 
به خاطر بزرگی مردم است و گرنه اگر ایمان نباشد، مشخص نمی شود در آینده چه اتفاقاتی 

بیفتد؛ همان طور که االن در کشور فرانسه شاهد هستیم.
وی ادامه داد: مسئوالن نباید مردم را از خود جدا بدانند، باید متعهد باشند و برای رفع گرانی 

تالش کنند.

درطوالنیترینشبسالمهمانتلویزیونباشید

تدارک ویژه رسانه ملی برای یلدای ایرانی
انتقادمراجعتقلیدازمشکالتاقتصادی

مردم آثار ارزانی ارز را نمی بینند
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طرح محرمانه عربستان به منظور برقراری روابط نزدیک تر با رژیم 
صهیونیس��تی تحت حمایت آمریکا در پی قتل جمال خاش��قجی، 
روزنامه نگار منتقد عربستان به مش��کل برخورده است. به گزارش 
»وال ستریت ژورنال«، دو نفر از کسانی که طرح برقراری ارتباط با 
اسرائیل نقش مهمی داشتند، شامل سعود القحطانی، مشاور سابق 
دربار سلطنتی و احمد عسیری، معاون سابق رئیس سازمان اطالعات 
بوده اند که به دلیل ایفای نقش در قتل خاش��قجی اخراج ش��دند. بر 
همین اساس کنار رفتن آن ها از سمت هایشان یک مانع بزرگ بر سر 
راه ایجاد روابط بین اسرائیل و عربستان به وجود آورد. یک مقام ارشد 
عربستانی که نامش را فاش نکرد به روزنامه وال ستریت ژورنال گفت: 
بعد از قتل خاشقجی تالش ها قطعاً در این زمینه کم جان شد. روزنامه 
وال ستریت ژورنال نوشت: عس��یری سفرهای پنهانی به اسرائیل 
داش��ته و در آنجا به دنبال بهره برداری عربستان از تکنولوژی های 
اطالعاتی اسرائیل بوده اس��ت. درعین حال القحطانی در عربستان 
تالش می کرد تا تصویر ارائه ش��ده از اسرائیل را در کشورش بهبود 
بخشد و در خریداری تکنولوژی های تجسسی اسرائیلی به نمایندگی 

دربار سلطنتی ایفای نقش کرده است.

 
وزی��ر دفاع انگلیس اعالم کرد، ۳۵۰۰ نیروی ارتش برای هرگونه 
احتمال ناآرامی و آشوب به خاطر عدم توافق در خصوص بریگزیت 
به حال��ت آماده باش درآمدند. ب��ه گزارش روزنام��ه »گاردین«، 
همزمان بااینکه گوین ویلیامس��ون، وزیر دفاع انگلیس در جریان 
مذاکره با ویل کوئین��س یکی از اعضای پارلمان انگلیس از حزب 
توری در مجلس عوام به توضیح این مس��ئله پرداخته بود، وزارت 
دفاع این کش��ور اعالم کرد تاکنون هیچ درخواس��ت رسمی را از 
جان��ب هیچ یک از نهاده��ای دولتی درباره اس��تفاده از نیروهای 
نظامی در صورت بروز عدم توافق در خصوص بریگزیت دریافت 
نکرده ایم. گاردین به نقل از ویلیامس��ون نوشت: اما آنچه ما انجام 
می دهیم در نظر گرفتن تمامی برنامه های احتمالی اس��ت و آنچه 
ما انجام خواهیم داد به حال��ت آماده باش در آوردن ۳۵۰۰ نیروی 
نظامی ازجمله نیروهای عادی و ذخیره برای حمایت از هر یک از 

نهادهای دولتی در شرایطی است که نیاز داشته باشند.

 
بر اساس یک نظرسنجی مشخص شده که میزان احساس رضایت 
مردم ژاپن در سال جاری میالدی درباره روابط توکیو با آمریکا به شکل 
چشمگیری بدتر شده است. به نوشته روزنامه »یومیوری شیمبون«، 
این نظرس��نجی در حالی منتشرش��ده که گفته می شود علت اصلی 
نارضایتی مردم ژاپن از روابط با آمریکا بابت سیاس��ت های خصمانه 
تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا است. این نظرسنجی 
ساالنه نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از مردم ژاپن روابط تجاری 
میان کشور خود و آمریکا را خوب نمی دانند و این میزان رضایت از ۲۰۰۰ 
بسیار کم است. ترامپ از سال ۲۰۱۶ که رئیس جمهوری آمریکا شده 
درباره مازاد تجاری ۶۹ میلیارد دالری ژاپن با آمریکا شکایت کرده که 
بخش اعظم این شکایت بابت بخش خودروسازی است. واشنگتن و 
توکیو اوایل سال آتی میالدی مذاکرات جدید تجاری برگزار می کنند. 
این نظرسنجی که در بازه زمانی ۲۶ نوامبر تا سوم دسامبر سال جاری 
میالدی برگزار ش��د،  نش��ان می دهد که ۳۹ درصد از مردم ژاپن فکر 
می کنند روابط بین آمریکا و ژاپن خوب است درحالی که در نظرسنجی 

سال گذشته میالدی این میزان ۵۶ درصد بود.

 
دو سناتور جمهوری خواه آمریکایی با ارائه طرحی از دولت واشنگتن 
درخواست کردند تا "حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جوالن را به 
رسمیت بشناسد." به گزارش روزنامه »تایمز اسرائیل«، سناتور تد 
کروز و سناتور تام کاتن در پیش نویس این طرح پیشنهادی مدعی 
ش��ده اند "امنیت ملی رژیم صهیونیستی به کنترل همیشگی این 
رژیم بر این اراضی بس��تگی دارد در غیر این صورت اس��رائیل در 
مقابل حمالت سوریه و لبنان آس��یب پذیر خواهد شد." سناتورها 
کروز و کاتن در بیانیه خودشان گفتند: مرز شمالی اسرائیل با لبنان 
و سوریه ازجمله با ۱۵۰ هزار راکت حزب اهلل لبنان، پهپادهای مسلح، 
تونل تروریستی اخیراً کشف شده و دیگر موارد تهدید می شود. در 
همین حال رژیم بشار اسد با هم پیمانانش در شرف تضمین پیروزی 
در جنگ داخلی س��وریه هس��تند. او احتمااًل به زودی توجهش به 

تهدید "کشور" اسرائیل جلب می شود.

 
یکی از مس��ئوالن وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که کشورش 
امیدوار اس��ت دولت آتی لبنان با واش��نگتن در تمامی زمینه های 
مهم و مش��ترک همکاری کند. نوشته روزنامه »رأی الیوم«، یک 
مس��ئول در وزارت خارجه آمریکا که خواس��ته نامش فاش نشود، 
نس��بت به افزایش نفوذ ح��زب اهلل در لبنان اب��راز نگرانی کرده و 
گفت: امیدواریم که دولت آتی لبنان کش��وری باثبات، امن، پایبند 
به صلح و پاس��خگوی نیازهای مردم باشد و با واشنگتن در تمامی 
زمینه های مهم و مشترک میان دو کشور همکاری کند. طبق گفته 
سیاستمداران لبنانی، ظرف چند روز آینده یک دولت ائتالفی جدید 
در این کشور تشکیل می شود که امیدها برای پایان یافتن درگیری 
سیاس��ی هفت ماهه در این کشور را افزایش داده است. پیش بینی 
می شود که حزب اهلل لبنان برای نخستین بار به جای دو وزیر، سه 

وزیر معرفی کند که یکی از آن ها وزیر بهداشت خواهد بود.

جلدروز

یک قاضی ف��درال صدور حکم 
مایک فلین، اولین مشاور امنیت 
ملی دونالد ترام��پ را به تعویق 
انداخته و البته هش��دار داده که 
نمی تواند تضمی��ن کند فلین به 
حبس محکوم نخواهد شد. قاضی 
ایمت سالیوان جرایم مایک فلین 
را بسیار جدی توصیف کرد و گفت 
که نمی تواند انزج��ار خود را از آن 
پنهان کند. اولین مشاور امنیت ملی 
دونالد ترامپ به دروغ گویی در مورد 
تماس هایش با سفیر وقت روسیه در 
واشنگتن و البی گری برای ترکیه 
متهم است. قاضی سالیوان خطاب به 

فلین گفت: تو در تمام مدتی که مشاور امنیت ملی بودی، عامل غیرمجاز 
یک کشور خارجی هم بودی. تو کش��ورت را فروختی. این قاضی جلسه 
صدور حکم را به روز ۱۳ مارس ۲۰۱۹ موکول کرد و در عمل س��ه ماه به 
متهم فرصت داد که توافق خود با دفتر بازرس ویژه پرونده ترامپ-روسیه 
را نهایی کند. او درعین حال هشدار داد که نمی تواند تضمین دهد که برای 
مای��ک فلین حکم زندان صادر نخواهد کرد. این در حالی اس��ت که دفتر 
رابرت مولر، بازرس ویژه اخیراً توصیه کرده بود که الزم نیست مایک فلین 
حبس بگیرد زیرا او در روند تحقیقات همکاری زیادی داشته است. تصمیم 
مولر در مورد مجازات مایک فلین در یادداش��تی برای یک قاضی ناظر بر 
حکم مجازات ذکر ش��د. او می گوید که مایک فلی��ن در تحقیقات متعدد 
کمک کرده و همچنین اطالعاتی در مورد هماهنگی میان دولت روسیه و 
کمپین ترامپ ارائه داده است. به گزارش روزنامه »داالس مورنینگ نیوز«، 
تصور می شد که جزئیات این همکاری ها در یادداشت مولر ذکر شود اما در 
این سند آمده است، به دلیل ماهیت حساس اطالعات مربوط به تحقیقاتی 
که ادامه دارد، بخش هایی از آن باید محرمانه بماند. مایک فلین فقط برای 
۲۳ روز مشاور امنیت ملی ترامپ بود. دولت جدید در ماه ژانویه ۲۰۱۷ سر 
کار آمد و فلین در ماه فوریه کنار رفت. پس از انتصاب او در این سمت فاش 
شد که او پیش از سر کار آمدن دولت ترامپ در مورد برداشتن تحریم های 

آمریکا علیه روسیه با سفیر مسکو در واشنگتن صحبت کرده بود.

گزارش

نتایجیکنظرسنجینشانداد
 افزایش محبوبیت حماس 

با تقویت مقاومت در کرانه باختری
نتایج تازه ترین نظرسنجی نشان داد میزان محبوبیت حماس و شانس پیروزی 
اسماعیل هنیه در انتخابات ریاستی فلسطین بیشتر از جنبش فتح به رهبری 
محمود عباس است. مرکز مطالعات سیاسی فلسطین در بازه زمانی بین دوازدهم 
تا شانزدهم دسامبر ۲۰۱8  یک نظرسنجی از افکار عمومی فلسطین در کرانه 
باختری و نوار غزه به عمل آورد. در این نظرس��نجی که به روش نمونه گیری 
تصادفی صورت گرفته از یک هزار و دویست و هفتاد شهروند بالغ فلسطینی 
در ۱۲۷ موقعیت درباره اوضاع سیاسی و آرمان های فلسطین سؤال شده است. 
به گزارش خبرگزاری فلسطینی )سما(، نتایج این نظرسنجی نشان می دهد در 
حال حاضر جایگاه حماس بین عموم فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه 
ارتقا یافته است درحالی که جایگاه جنبش »فتح« تقریباً بدون تغییر باقی مانده 
است. بنا به گزارش مذکور، این احتمال وجود دارد که تغییر حاصل شده ناشی از 
تشدید درگیری های مسلحانه بین فلسطینیان و اسرائیلی ها در کرانه باختری و 
نوار غزه و موفقیت حماس در واردات سوخت و پول برای پرداخت حقوق کارکنان 
نوار غزه به رغم مخالفت تش��کیالت خودگردان باشد .نتایج این نظرسنجی 
همچنین حاکی از افزایش محبوبیت اسماعیل هنیه، رئیس حماس در نوار غزه 
و کاهش محبوبیت محمود عباس در کرانه باختری و نوار غزه است. ۶4 درصد 
از شرکت کنندگان در نظرسنجی خواهان استعفای محمود عباس و تنها ۳۲ 
درصد خواهان ماندن وی در قدرت هستند. اگر همین امروز انتخابات ریاستی 
فلسطین بین این دو نامزد برگزار شود بر اساس نتایج نظرسنجی شانس پیروزی 
هنیه باالتر از شانس پیروزی عباس اس��ت و 4۲ درصد به عباس و 4۹ درصد 
به هنیه رأی می دهند و اگر انتخابات پارلمانی برگزار شود حماس و فتح تعداد 
برابری کرسی تصاحب خواهند کرد. اما اگر به جای عباس مروان البرغوثی رقیب 
اصلی هنیه باشد البرغوثی با کسب ۵۵ درصد آراء در برابر هنیه که صاحب 4۰ 
درصد آرا خواهد شد به مقام ریاست فلسطین خواهد رسید. نتایج این نظرسنجی 
همچنین حاکی از این اس��ت که مردم فلسطین امید خود را به موفقیت آشتی 
بین فتح و حماس ازدست داده اند و تنها ۲۹ درصد به موفقیت آشتی خوش بین 
و ۶۶ درصد بدبین هستند و در همین حال تنها ۲۳ درصد از عملکرد دولت وفاق 
فلسطین راضی هستند و ۶۶ درصد آن ها ناراضی اند. غالب شرکت کنندگان در 
نظرسنجی )۷۷ درصد( هم به وضوح مخالفت خود را با سیاست های محمود 
عباس در قبال نوار غزه و مطالبه عباس از حماس برای تحویل کامل نوار غزه 
به دولت وفاق یا مطالبه موجودیت س��الح واح��د را اعالم کردند، آن ها تأکید 
می کنند که گردان های مقاومت باید در کنار نیروهای امنیتی رسمی فلسطین 
به فعالیت خود ادامه دهند. بیش از ۶۱ درصد شرکت کنندگان توافق آتش بس 
درازمدت بین حماس و رژیم صهیونیس��تی را تائید و ۳۳ درصد با آن مخالفت 
کردند موافقان این قضیه بازگشایی گذرگاه رفح در مرز با مصر و تسهیل استفاده 
از بندر و فرودگاه در مناطق هم جوار غزه را دلیل موافقت خود با آتش بس اعالم 
کردند ام��ا درعین حال ۶۲ درصد هم معتقدند که این آتش بس طوالنی مدت 
نخواه��د بود و به زودی فرو می پاش��د و در صورت فروپاش��ی این توافق، ۶۲ 
درصد باز معتقدند که این امر منجر به بروز جنگی گسترده بین حماس و رژیم 
صهیونیستی می شود. درباره روند سازش نیز نتایج نظرسنجی حاکی از کاهش 
تائید ایده تشکیل دو کشور و افزایش قابل توجه حمایت از عملیات مسلحانه 
و بازگشت به انتفاضه مسلحانه ای است چون این باور تقویت شده)بنا به 
رأی ۶۳ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی( که تشکیل دو کشور به 
دلیل گسترش شهرک سازی های اسرائیل دیگر ممکن و عملی نیست.

لبنان
تعدادی از جوانان لبنانی سه شنبه شب در اعتراض به فساد موجود، 
اوضاع بد معیش��تی و کمبود خدمات پزش��کی در منطقه الحمرا در 
بیروت تظاهرات کردند. این تظاهرات در میان تدابیر شدید امنیتی 
برگزار شد. جوانان لبنانی در این تظاهرات ضمن محکوم کردن فساد 
از دولت خواستند سیاست درستی را درباره ارائه خدمات بهداشتی و 
پزش��کی برای همگان در پیش بگیرد. همچنین ده ها تن در میدان 
عبدالحمید کرامی در مرکز ش��هر طرابلس در همبستگی با محمد 
وهب��ی، کودکی که به خاطر نبود خدمات پزش��کی در اردوگاه نهر 
البارد جان خود را از دس��ت داد و در اعتراض به برخورد نامناسب با 
پرونده وی تجمع کردند. برخی از تظاهرکنندگان شعارهایی را علیه 
فساد و عبارت "انقالب انقالب" را سر می دادند. همچنین تعدادی 
از جوان��ان در اردوگاه نهر البارد تظاهراتی را در همبس��تگی با این 
کودک برگزار کردند.در شهر النبطیه در جنوب لبنان و شهر صور نیز 
تظاهرات مشابهی برگزار شد. طی ساعات گذشته نیز فعاالن لبنانی 
برای برگزاری تظاهرات گسترده علیه اوضاع بد معیشتی در کشور و 
فساد و تأخیر در تشکیل دولت فراخوان دادند. این فعاالن قرار است 

یکشنبه تظاهرات گسترده ای در بیروت برگزار کنند.

عکسنوشت

خبرگ��زاری آناتولی ترکیه تصاویر جدیدی از تیم ترور جمال خاش��قجی 
منتشر کرد. تیم ویژه ای از دستگاه اطالعات، مدیریت اطالعات و مبارزه 
با تروریسم در اس��تانبول فایل های ۱4۷ دوربین مداربسته در 8۰ منطقه 
اس��تانبول ازجمله فرودگاه بین المللی آتاتورک و مناطق الفنت و سلطان 
احمد را موردبررس��ی قرار دارند. این فایل ه��ا تحرکات گام به گام تیم ۱۵ 
نفره عربستانی از لحظه ورود به ترکیه تا زمان ترک آن را نشان می دهند.

آن طور که ش��بکه خبری »س��ی ان ان« به نقل 
از یکی از مقامات دفاعی آمریکا خبر داده اس��ت، 
برنامه ریزی هایی در کاخ سفید در حال شکل گیری 
است تا عقب نش��ینی ای »کامل« و »سریع« از 
سوریه ش��کل بگیرد. این تصمیم که در تناقض 
کامل با موضع گیری های قبلی مسئوالن دفاعی 
آمریکا قرار دارد، توسط ش��خص رئیس جمهور 
آمریکا صورت گرفته اس��ت و او بیان کرده است 
ک��ه مدت های زی��ادی بود که قصد داش��ته این 
کار را اجرایی س��ازد. باوجوداینکه ایاالت متحده 
نیروهای خود در ع��راق را که می توانند حمالتی 
را نیز در خاک س��وریه انجام دهند، در این کشور 
باقی می گذارد ام��ا این کار که از خواس��ته های 
ایران، سوریه و روسیه است، بنا به گفته تحلیلگران 
نظامی، می تواند از نفوذ آمریکا در منطقه بکاهد. 
ایاالت متحده در حدود ۲ ه��زار نیروی زمینی در 
س��وریه دارد. نقش آن ها آن طور که کاخ س��فید 
بیان کرده است، آموزش دادن به نیروهای محلی 
برای مبارزه با داعش است. بااین حال همیشه اخبار 
حکایت از این داشته که این نیروها به تروریست ها 
آموزش می دادند ت��ا با نیروهای ارتش س��وریه 
بجنگند. بسیاری از سالح هایی که به این نیروها 

موسوم به ارتش آزاد سوریه داده شده بود، درنهایت 
سر از پایگاه ها و افراد داعش درآورد و مدت ها پیش 
ترامپ اعالم کرد که این سیاست که توسط دولت 
اوباما دنبال می شد، سیاستی شکست خورده بوده 
است. روز گذشته نیز یکی از مقامات ایاالت متحده 
اعالم کرده بود که آمری��کا دیگر به دنبال از بین 
بردن نظام بشار اس��د در سوریه نیست. به همین 
دلیل به نظر می رس��د این حرکت درصورتی که 
عملیات��ی ش��ود، می تواند نش��انه ای از پذیرفتن 

شکست آمریکا در سوریه باشد.
این تصمیم ناگهانی اما جامعه جهانی را در شوک 
بزرگی فرو می برد چراکه ائتالف آمریکایی مستقر 
در س��وریه ماه گذشته میالدی اعالم کرده بود که 
»هر گزارشی مبنی بر اینکه مواضع نیروهای آمریکا 
و این ائتالف در سوریه دستخوش تغییر می شود، 
غلط و گمراه کننده است و برای این طراحی شده تا 

ابهام و هرج ومرج در این کشور را باال ببرد.«
نیروهای آمریکایی اخیراً با رهبری وزیر دفاع آمریکا 
جیمز متیس، پست های نگهبانی ای در مرزهای 
س��وریه و ترکیه ایجاد کرده بودند تا از تنش های 
بیش��تر میان ترکیه و نیروهای کرد س��وری که از 
طرف های متحد آمریکا در منطقه هستند کم کنند. 

بااین ح��ال اردوغان هفته گذش��ته اعالم کرد که 
درهرصورت حمله به این منطقه را ادامه خواهد داد.

بااین وجود برخی از مقام های کاخ سفید در گفت وگو 
با نیویورک تایمز بیان کرده اند که این تصمیم ترامپ 
برای این عملی می شود که او دوست دارد بیان کند 
که جنگ آمریکا با داعش در س��وریه تمام ش��ده و 
آمریکا در این جنگ برنده ش��ده است. ترامپ نیز 
روز گذشته در توئیتی در همین راستا بیان کرده بود: 
»ما داعش را در س��وریه شکست دادیم. تنها دلیل 
آمریکا برای حضور در این کش��ور در دوره ریاست 
جمهوری ترامپ همین مسئله بود.« ترامپ البته 
هیچ توضیحی در خصوص اینکه این عقب نشینی 

به چه ترتیبی خواهد بود، ارائه نداده است.
نکته جالب در این تصمیم ترامپ این است که در 
جلساتی که هفته گذشته بین جیمز متیس وزیر دفاع 
و فرماندهان نظامی آمریکا با ترامپ برگزارشده و 
در کنفرانسهای مطبوعاتی این افراد، بارها اعالم 
ش��ده بود که این تصمیم نباید اجرایی شود چراکه 
س��یگنال های غلطی را به ایران، روسیه و سوریه 
می دهد. آن هم در ش��رایطی که آمریکا سعی دارد 
بیشتر از پیش روسیه و ایران را تحت فشار بگذارد. 
مسئوالن دفاعی آمریکا همچنین به ترامپ گوشزد 

کرده بودند که اگر مبارزان محلی را در سوریه تنها 
بگذارد و از آن ها حمایتی نکند، پیام بدی را به سایر 
مبارزان متحد آمریکا در یمن و س��ومالی می دهد. 
بدین ترتیب به نظر می رسد هر روز بیشتر از گذشته، 
متحدان آمریکا با وعده های پوچ س��ردمداران آن 

روبه رو می شوند.
یکی دیگ��ر از دالیلی ک��ه می توان��د باعث این 
عقب نشینی باشد، تالش ترامپ برای پیدا کردن 
منابع مالی جهت ساخت دیوار مرزی با مکزیک 
اس��ت. چند روز پیش تصاویری از دعوای لفظی 
ترامپ با رهبران دموکرات کنگره در کاخ س��فید 
بی��رون آمد که در آن مش��غول ج��دل و بحث با 
این افراد در خصوص تهیه بودجه س��اخت دیوار 
مرزی بود. ترامپ در آن جلس��ه تهدید کرده بود 
ک��ه درصورتی که بودجه س��اخت دیوار توس��ط 
کنگره تهیه نشود، دولت فدرال را تعطیل خواهد 
کرد. بعدازآن مجادله، روز گذشته منابع کاخ سفید 
اعالم کردن��د که ترامپ دیگر به دنبال س��اخت 
دیوار نیس��ت و دولت را به تعطیلی نمی کش��اند. 
بااین حال این عقب نش��ینی بیشتر از اینکه جنبه 
دفاعی داشته باش��د، از نظر هزینه های پنتاگون 
مورد توجه قرار گرفته است. بدین ترتیب می توان 
گفت ترامپ برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک 
آن قدر اصرار دارد که حاضر است برای تأمین منابع 
آن، دست از سوریه بکشد. این مسئله درعین حال 
نش��ان می دهد که کاخ س��فید بعد از دیدارهای 
دیپلماتیکی که در دمشق انجام شد، به این نتیجه 
رسیده است که نمی تواند آن طور که اوباما وعده 
داده بود نظام سیاسی س��وریه را از بین ببرد. این 
امید دیگر در دولت ترامپ وجود ندارد و به همین 
دلیل نیز هزینه های آن هم توسط دولت این کشور 

تهیه نمی شود.
این تصمیم به قدری ناگهانی است که با مخالفت 
پنتاگ��ون نیز روبه رو ش��ده و آن ها امی��د دارند که 
عقب نش��ینی از س��وریه به صورت فاز به فاز و آرام 
باش��د اما ترامپ تأکید کرده اس��ت که می خواهد 
این عقب نش��ینی به صورت »کامل« و »فوری« 

انجام شود.
روزنام��ه نیویورک تایمز تحلیل کرده اس��ت که 
این اقدام ناگهانی به دلیل این اس��ت که ترامپ 
این روزها به ش��دت تحت فش��ار اف��کار عمومی 
در خصوص رابط��ه اش با روس ها اس��ت. وکال 
و مش��اوران او هرک��دام به نحوی تحت فش��ار 
قرارگرفته اند و برای تعدادی از آن ها احکام زندان 
در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب او قصد دارد 
با این بمب خبری، افکار عمومی را به سمت سوریه 
سوق داده و از بار و جو روانی حاصل از این دادگاه ها 

و تحقیقات بکاهد.

رسانههایغربیازتدارکآمریکابرایخروجکاملازسوریهخبردادند

 در ش�رایطی ک�ه تا چندی پیش مس�ئوالن وزارت دف�اع آمریکا همواره اع�ام می کردند که هیچ تغیی�ری در برنامه 
گروه

حضورشان در س�وریه به وجود نیامده و به این زودی ها قرار نیست خاک این کش�ور را ترک کنند، روز گذشته شبکه بینالملل
خبری س�ی ان ان و تعدادی دیگر از رسانه های آمریکایی به نقل از منابع نزدیک به ترامپ خبر دادند که چنین اتفاقی 

در حال روی دادن است.

عقب نشینی مفتضحانه 

چهرهخبر

رأی کم سابقه تل آویو به قطعنامه ضد روسی در سازمان ملل
رژی�م صهیونیس�تی در اقدام�ی که ب�ه نظر 
تافی جویانه می آید، به قطعنامه ضد روس�ی 

مجمع عمومی سازمان ملل رای مثبت داد.

در ادامه تیره شدن روابط مسکو و تل آویو و در اقدامی 
کم سابقه، رژیم صهیونیستی روز گذشته به قطعنامه 
مجمع عمومی سازمان ملل علیه روسیه رأی مثبت 
داد. ای��ن قطعنامه که الحاق ش��به جزیره کریمه به 
روسیه را »اشغال اراضی اوکراین« توصیف کرده و از 

فرایند نظامی سازی ادعایی این منطقه بانگ نگرانی 
سر داده بود، با ۶۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷۲ 
رأی ممتنع تصویب شد. به نوشته روزنامه »جروزالم 
پس��ت« رژیم صهیونیس��تی اما علی رغم س��الیان 
گذش��ته که در موضوع اختالفات روسیه-اوکراین 
ابراز بی طرفی می کرد، ای��ن بار صراحتا به مخالفت 
با مسکو برخاس��ته و با قطعنامه محکومیت روسیه 
موافقت کرد. به نظر می رسد این رأی مثبت تل آویو به 
قطعنامه ضد روسی، اقدامی تالفی جویانه علیه رأی 

منفی مسکو به قطعنامه چند روز پیش مجمع عمومی 
سازمان ملل در محکومیت حماس و مخالفت با رژیم 
صهیونیستی بود. قطعنامه مذکور به دلیل عدم کسب 
دو سوم اکثریت، تصویب نشد. سخنگوی وزارت امور 
خارجه رژیم صهیونیس��تی با امتناع از پاسخ دادن به 
سوالی درباره ارتباط این دو رأی به یکدیگر، توضیحی 
درباره تصمیم تل آویو به مش��ارکت در قطعنامه ضد 
مس��کو نداد. این در حالی اس��ت که روابط روسیه با 
رژیم صهیونیس��تی بعد از منهدم ش��دن یک فروند 

هواپیمای »ایلوشین ۲۰« به همراه ۱۵ خدمه روس بر 
فراز الذقیه حین عملیات تجاوزکارانه صهیونیست ها 
به خاک س��وریه، رو به تیرگی گذاشته و حتی مسکو 
تهدید کرد که حق پاس��خ به این اق��دام را برای خود 

محفوظ می داند.
پیش از این ، رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش داده 
بودند که دعوت روسیه از »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر 
سیاسی حماس برای سفر به مسکو، خشم و اعتراض 

سفیر رژیم صهیونیستی در آن کشور را برانگیخت.

نخست وزیر بلژیک استعفا کردسندرز گزینه دموکرات ها برای انتخابات 2020
نتایج یک نظرسنجی انجام شده توسط یکی از نهادهای انتخاباتی فعال در رقابت های داخلی حزب دموکرات 
آمریکا نشان می دهد که »برنی سندرز« سناتور ایالت ورمونت، در میان گزینه های احتمالی این حزب برای 
نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ پیشتاز است. سندرز با کسب ۳۶ درصد آرا در این نظرسنجی که توسط 
نهاد موسوم به »دموکراسی برای آمریکا« صورت گرفته، پیشتاز است. پس از سندرز، »جو بایدن« معاون سابق 
رئیس جمهوری آمریکا موفق به کسب حمایت ۱۵ درصدی شده و »بتو اورورک« نماینده مجلس این کشور نیز 
با کسب ۷ درصد در رتبه بعدی نظرسنجی قرار گرفته است. رتبه بعدی متعلق به »الیزابت وارن« 
عضو سنای آمریکاس��ت که در انتخابات گذشته نیز کارزاری ناموفق در انتخابات های 
درون حزبی داشت. هیچ یک از دیگر گزینه های احتمالی مطرح شده در این نظرسنجی، 
موفق به کسب بیش از 4 درصد آرا نشدند. سندرز در رقابت های داخلی حزب دموکرات 
برای معرفی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ مغلوب »هیالری کلینتون« 
وزیر امور خارجه پیشین آمریکا شده بود. تعدادی از ایمیل های مقام های 
حزب دموکرات که در روزهای نزدیک به انتخابات منتشر شد، 
نشان می داد که اعضای کمیته ملی این حزب با وجود الزام به 
بی طرفی، در رقابت های درون حزبی از کلینتون حمایت کرده 

و سعی در دسیسه چینی علیه سندرز داشتند.

رس��انه ها از استعفای نخست وزیر بلژیک به دنبال اقدام دو حزب مطرح این کشور در سلب رای اعتماد از 
وی خبر دادند.»شارل میشل« نخس��ت وزیر بلژیک شامگاه سه شنبه )۲۷ آذر( از سمت خود استعفا کرد. 
خبرگزاری فرانس��ه گزارش داد که میشل متن استعفای خود را نوشته و قرار است طی دیدار با »فیلیپ«، 
پادش��اه بلژیک، آن را تقدیم وی کند. گفته می شود استعفای نخست وزیر بلژیک بعد از آن صورت گرفته 
است که دو حزب »سبز« و »سوسیالیست« این کشور اعالم کرده اند رأی اعتماد خود به او را سلب کرده اند. 
استعفای وی پس از خروج بزرگ ترین حزب پارلمان بلژیک از دولت ائتالفی در پی حمایتش از پیمان جهانی 

مهاجرت سازمان ملل متحد رخ داد. این پیمان اخیرا با هدف حمایت از مهاجران و 
پناهجویان به تصویب رسیده بود. در این سند از کشورهای امضا کننده خواسته 
شده است که بازداشت مهاجرها را به عنوان آخرین حربه به کار بندند.  همچنین 
بر آموزش و پ��رورش بهتر برای کودکان مهاجر، دسترس��ی بهتر به خدمات 
بهداشت و سالمت و فرصت های معیشتی بهتر برای مهاجرها تاکید شده است. 

مخالفان این پیمان در بلژیک، آن را موجب افزایش شمار مهاجران و تشدید تبعات 
منفی برای جامعه این کشور می دانند.

اخیران ه��زاران نفر از حامیان احزاب راس��تگرا در اعتراض به این 
پیمان در بروکسل پایتخت بلژیک دست به تظاهرات زده بودند. 

رئیس جمهور جوان فرانسه که با بزرگترین بحران سیاسی 
دوره زمامداری خود روبرو ش�ده است، به دنبال جلب کمک 
رئیس جمهور پیش�ین این کشور اس�ت. با این حال به نظر 
می رس�د اوضاع بیش�تر از اینها به ضرر دولت ماکرون باشد 
چرا ک�ه اخبار حکایت از ای�ن دارد که پلیس فرانس�ه نیز در 
بحبوحه اعتراضات جلیقه زردها قصد دارد اعتصابات گسترده 

و سراسری برگزار کند.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به دنبال جلب کمک نیکوالی 
سارکوزی رئیس جمهور سابق است تا بلکه بتواند بر بزرگترین بحران 
سیاسی دوره ریاس��ت جمهوری اش غلبه کند. تحلیلگران سیاسی بر 
این باورند که نفوذ سارکوزی بر ماکرون رو به افزایش است. منابع آگاه 
اعالم کرده اند که ماکرون روز ۳۰ نوامبر یعنی قبل از برپایی بزرگترین 
تظاهرات اعتراض آمیز جلیقه زردها که منجر به خشونت های شدیدی در 
بخش هایی از شهر پاریس شد، در کاخ الیزه با سارکوزی دیدار کرده است.

روزنامه فیگارو نوشته است که ماکرون و سارکوزی در این دیدار درباره 
نظم عمومی و همین طور تدابیر مالیاتی که رئیس جمهور فرانسه اخیراً 
اعالم کرده است، رایزنی داشته اند. یکشنبه گذشته نیز ماکرون سارکوزی 
را به عنوان نماینده فرانسه در مراسم ادای سوگند رئیس جمهور جدید 

گرجستان به تفلیس اعزام کرده است.
منابع نزدیک به س��ارکوزی این اقدام ماکرون را یک نشانه و سیگنال 
به رأی دهندگان راس��تگرا می دانند که از دی��دن تصاویر خودروهای 
آتش گرفته و فروشگاه های خس��ارت دیده در جریان اعتراضات اخیر 
در سراسر فرانسه، شوکه شده اند. یک منبع نزدیک به سارکوزی گفت: 
امانوئل ماکرون مزایای شخصی و سیاس��ی را که می تواند به واسطه 
نزدیک شدن با سارکوزی به دس��ت آورد، درک کرده است. در شرایط 
بحرانی، این ایده خوبی است که روابط خود را با کسانی که با شما دیدگاه ها 
و نقاط مشترکی دارند، حفظ کنید. نکته قابل اهمیت اینکه، سارکوزی 
از زمان انتخاب ماکرون در سال ۲۰۱۷ میالدی، تاکنون هیچ گاه علنًا 
از عملکرد وی انتقاد نکرده است، بر خالف فرانسوا اوالند دیگر رئیس 

جمهور سابق فرانسه.
این کمک گرفتن ماکرون از سارکوزی در حالی به تیتر یک رسانه های 
فرانسوی تبدیل شده است که اعتراضات جلیقه زردها و دانش آموزان و 
کارگران هنوز تمام نشده است. دانش آموزان بار دیگر تظاهرات اعتراض 
آمیزی را در مخالفت با سیاست های آموزشی دولت فرانسه در خیابان های 

پاریس برپا کردند.
دانش آموزان دبیرستانی روز سه شنبه بار دیگر در اعتراض به سیاست های 
آموزشی امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور در خیابان های پاریس 

تظاهرات کردند. بر اس��اس این گزارش، در تظاهرات روز گذشته که از 
س��وی اتحادیه های دانش آموزی سازماندهی ش��ده بود، صدها نفر از 
دانش آموزان شرکت کرده و با حرکت به سوی میدان جمهوری پاریس 
شعارهایی علیه ماکرون سردادند. دانش آموزان فرانسوی دو هفته قبل نیز 
در اعتراض به سیاست های آموزشی دولت فرانسه تظاهرات کرده بودند. 
این تظاهرات گسترده در دو هفته گذشته در سایر شهرهای فرانسه نیز 
برگزار شده است.  در همین حال نیروهای پلیس فرانسه نیز که به اضافه 
کاری و هزاران ساعت حقوق پرداخت نشده خود اعتراض دارند دست 
کم در یکی از ترمینال های فرودگاه شارل دوگل پاریس با کندی اقدام 
به چک کردن پاسپورت های مسافران کردند که این منجر به تشکیل 

صفوف طوالنی از مسافران شد.
واحد پلیس فرودگاه روز چهارشنبه اعالم کرد که پلیس تنها در ترمینال 
شماره یک این فرودگاه کارش را طول داده و تأخیر در بررسی پاسپورت ها 
در ترمینال های دیگر به علت سرازیر شدن تعداد زیادی از مسافران به 
آنجا اس��ت. این تاخیرهای عمدی در کار در حالی رخ داده که اتحادیه 
صنفی پلیس فرانس��ه مشغول مذاکره با وزارت کش��ور بر سر دریافت 
حقوق جبرانی از بابت چندین هفته آماده باش و عملیات علیه معترضان 
جلیقه زرد است. این اتحادیه از افسران پلیس سراسر فرانسه خواسته تا 

تنها کارهای اضطراری را انجام دهند.

ماکرونبرایحلبحرانسیاسیدستبهدامنسارکوزیشد

اعتصاب پلیس فرانسه در بحبوحه اعتراض جلیقه زردها
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تهران و اصفهان 
میزبان لیگ برتر بسکتبال

 هفته ششم لیگ برتر بسکتبال با چهار 
مسابقه امروز برگزار می شود و در جریان 
دیدارهای این هفته از لیگ برتر شهرهای 
تهران، اصفهان و دزفول میزبان هستند. 
در اصفهان ذوب آهن این ش��هر میزبان 
پتروشیمی خواهد بود و این دو تیم قرار 
است، حساس ترین مسابقه این هفته را برگزار کنند. البته با توجه به 
شرایط دو تیم شانس نماینده جنوبی بسکتبال کشور بیشتر از میزبان 
خواهد بود. در دیگر مسابقه هفته ش��یمیدر در سالن آزادی میزبان 

شهرداری گرگان خواهد بود. 

تغییر محل تمرین پرسپولیس 
بعد از تعطیالت 

 مصطف��ی قنبرپ��ور، مدیر تی��م فوتبال 
پرسپولیس اعالم کرد: با هماهنگی های 
به عمل آمده، تمرینات سرخپوشان پس 
از تعطی��الت، ت��ا زم��ان آغ��از اردو در 
پژوهشگاه نفت دنبال خواهد شد. به گفته 
وی تیم فوتبال پرسپولیس در بازگشت از 
اردو، تمرینات خود را بار دیگر در ورزش��گاه ش��هید کاظمی دنبال 

می کند.

برگزاری انتخابات ریاست 
فدراسیون کاراته تا پایان سال 

 وزارت ورزش و جوانان شرایط و مدارک 
مورد نیاز برای ثبت نام کاندیداهای پست 
ریاست فدراسیون  کاراته را اعالم کرد .

براین اس��اس با توجه ب��ه اینکه مجمع 
عمومی فدراس��یون کاراته ب��ه منظور 
انتخاب رییس فدراسیون در سال جاری 
برگزار خواهد ش��د، تمامی افراد واجد ش��رایط احراز پست ریاست 
فدراسیون برای ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز باید از تاریخ اول تا 
12 دی م��اه به مدت 10 روز کاری از س��اعت 9 ت��ا 15 به دبیرخانه 
فدراس��یون کاراته مراجعه کنند. همچنین ثبت نام از افراد دو شغله، 
بازنشسته و بازخرید شده منوط به ارائه مجوز و مستندات قانونی مورد 

نیاز است.

سفر مشاور رییس 
فدراسیون جهانی شطرنج به ایران

 بریک بالگابایف، مشاور رییس فدراسیون 
جهانی شطرنج در سفر به ایران با مهرداد 
پهلوان زاده، رییس فدراس��یون شطرنج 
کش��ورمان دیدار و گفت وگو کرد.در این 
دیدار دو س��اعته که در محل فدراسیون 
شطرنج برگزار شد، درباره نحوه همکاری 
فدراسیون شطرنج ایران و فدراسیون جهانی )فیده( بحث و گفت وگو 

شد.

ورزش داخلی
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آغاز جام باشگاه های جهان در اردبیل
اردبی�ل از ام�روز میزب�ان 

گــــروه
پنجمی�ن دوره رقابت های ورزشی

کشتی فرنگ�����ی  جام 
باشگاه های جهان با حضور 
۶ تیم از ترکیه، روسیه، گرجستان، اوکراین، 
صربستان، قرقیزستان و تیم های بیمه رازی 
اردبیل، سیناصنعت ایذه و شهدای مدافع حرم  

اردبیل خواهد بود.

 برنامه مسابقات
امروز و از ساعت 7:30 مراسم وزن  کشی انجام و از 
ساعت 10 تا 14 مسابقات مقدماتی گروه ها برگزار 
خواهد شد. مراسم افتتاحیه ساعت 16 خواهد بود 
و سپس تا س��اعت 21 مسابقات مقدماتی گروه ها 
ادامه دارد. روز جمعه نیز با وزن کشی مجدد، ادامه 
مسابقات مقدماتی و مسابقات کسب عنوان های 
هفتم و پنجم برگزار می شود. همچنین ساعت 16 

مسابقات رده بندی و فینال برگزار خواهد شد.

 حضور نماینده اتحادیه جهانی کشتی 
»رومن پاول��وف« داور المپیکی کش��ور اوکراین 
نیز به عن��وان نماینده اتحادیه جهانی کش��تی بر 
رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان 

نظارت خواهد کرد.

 ب�رای قهرمانی در جام باش�گاه های 
جهان می جنگیم

سرمربی تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه پیش 
از آغاز ای��ن رقابت ها  با ابراز رضای��ت از آمادگی 

تیمش برای حضور در مسابقات جام باشگاه های 
جه��ان، گفت: تیم ما توان قهرمان��ی در این دوره 
را دارد و ب��رای کس��ب این عن��وان می جنگیم. 
ملک محمد بوی��ری اظهارک��رد: در ترکیب تیم 
بیشتر از کشتی گیران رده های سنی جوانان و امید 
اس��تفاده کرده ایم و خدا را شکر تیمی با بازیکنان 

باانگیزه داری��م. در ترکیب مان از دو کش��تی گیر 
گرجس��تانی نیز به��ره می بریم که یک��ی از آنها 
قهرمان امیدهای جه��ان و دیگری نایب قهرمان 

المپیک است.
وی با بیان این  که بیشتر ترکیب تیم از نفرات بومی 
تشکیل شده است، خاطرنشان کرد:  کشتی گیران 
ما در دو روز برگزاری این پیکارها می توانند خود را 

به عنوان پدیده معرفی کنند.
وی یادآورش��د: عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی 
این رقابت ها را نیز در کارنامه داریم و ان ش��اءاهلل 
بتوانیم در س��ومین س��ال حضورمان نیز به فینال 
مس��ابقات راه پی��دا کنی��م و یک ب��ار دیگر مقام 

قهرمانی را به دست آوریم.
بوی��ری همچنین با اش��اره به حضور ش��ش تیم 
خارجی در این رویداد جهانی، گفت: تیم ملی ترکیه 
که در رقابت های جهانی مجارستان شرکت کرده 
بود، در مسابقات جام باشگاه های جهان اردبیل نیز 
حضور دارد. همچنین روس��یه با تیم خوبی در این 

مسابقات حاضر شده است. 
در مجموع مس��ابقات س��ختی در پیش داریم و با 
توج��ه به این که این پیکارها پس از چند س��ال در 
تقویم اتحادیه جهانی نیز گنجانده ش��ده، از سطح 

باالیی برخوردار است. 

ورزش جهان

سولسشایر 
سرمربی منچستریونایتد شد

باشگاه منچستریونایتد اعالم کرد: اوله گنار سولسشایر تا پایان فصل هدایت 
این تیم را برعهده خواهد گرفت و بازیکن پیشین منچستریونایتد جایگزین 
ژوزه مورینیو شده است. این در حالی بود که چند روز قبل سرمربی پرتغالی 
به علت کس��ب نتایج ضعیفش برکنار شد. گفتنی اس��ت؛ باشگاه یونایتد 
ویدئویی را منتشر و در آن اعالم کرد سرمربی نروژی هدایت این تیم را بر 
عهده خواهد گرفت، اما خیلی زود این ویدئو را از روی سایت خود برداشت.

ادامه صدرنشینی ناگتس 
در کنفرانس غرب

در دیدارهای لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا، تیم دنور ناگتس با کسب یک 
پیروزی دیگر، صدرنشینی خود در کنفرانس غرب را تثبیت کرد.همچنین 
تیم   لس آنجلس لیکرز با وجود 36 امتیاز، هشت پاس گل و 13 ریباند لبران 
جیمز از میزبان خود بروکلین نتس با اختالف پنج امتیاز شکس��ت خورد. 
نکته قابل توجه این بازی در ابتدای کوارتر نخس��ت اتفاق افتاد که لبران 
جیمز، فوق س��تاره لیکرز برای دانک کردن به سبد بروکلین حمله کرد که 

با دفاع جرت آلن، سنتر تیم بروکلین روبرو شد. 

ستاره پی اس جی با بارسا به توافق رسید
تیم فوتبال بارس��لونا با آدرین ربیو، ستاره پاری سن ژرمن به توافق رسیده 
و این انتقال در تابس��تان انجام خواهد شد. س��تاره 23 ساله در حال حاضر 
قراردادی با تیم فرانس��وی دارد که تا پایان فص��ل اعتبار دارد، اما بعد از به 
پایان رس��یدن قرارداد می تواند به عنوان بازیک��ن آزاد تیم را ترک کند. با 
وجود تمام تالش هایی که پاری س��ن ژرمن برای نگه داشتن وی و تمدید 
قراردادش کرده است، به نظر خود بازیکن تصمیمش را برای ترک باشگاه 
به طور قطعی گرفته است. ربیو در سن 15 سالگی به این تیم پیوسته و حاال 

می خواهد از آن جدا شود.

شکست دورتموند صدرنشین در بوندسلیگا
در آغاز هفته ش��انزدهم رقابت های بوندسلیگا چند دیدار برگزار شد که در 
یکی از بازی ها بوروسیا دورتموند برابر دوسلدورف پایین جدولی با نتیجه 
دو بر یک شکست خورد. پاکو آلکاسر اسپانیایی، آقای گل بوندسلیگا بعد از 
ورود به زمین یکی از گل های خورده تیمش را پاسخ داد. در دیگر دیدارها 
نیز گالدباخ با دو گل نورنبرگ را شکس��ت داد و ولفس��بورگ نیز با همین 
نتیجه از  سد اشتوتگارت گذشت عالوه براین دیدار هرتابرلین و آگسبورگ 
هم با تس��اوی دو بر دو خاتمه یافت. در ادام��ه این رقابت ها بایرن مونیخ با 

الیپزیگ دیدار خواهد داشت.

شورای برون مرزی برای تیم ملی دوچرخه سواری جهت 
حضور در مسابقات قهرمانی آسیا محدودیت نفرات لحاظ 

کرد.

مسابقات دوچرخه س��واری پیست قهرمانی آسیا 2019 از 18 تا 23 دی 
در اندونزی برگزار می شود و تیم ملی ایران مجبور است با نفرات کمتری 
به این مسابقات اعزام شود. شورای برون مرزی به فدراسیون دوچرخه 
سواری اعالم کرده برای حضور در این مسابقات فقط 12 ورزشکار را اعزام 
کند؛ از این رو فدراس��یون در هر دو بخش بانوان و مردان و در هر دو رده 
جوانان و بزرگساالن فقط می تواند 12 نفر را به این مسابقات بفرستد. قرار 
است مسابقات لیگ برتر پیست که هفته آینده در اهواز برگزار می شود؛ 

معیار تصمیم نهایی باشد و پس از آن مسئوالن فدراسیون در جلسه ای 
ب��ا کادر فنی در مورد ترکیب نهایی تصمیم خواهند گرفت. پس از لیگ، 
رکاب زنان ملی پوش 2 تا 3 روز به مرخصی می روند و سپس چند روز در 

تهران اردو خواهند داشت تا به اندونزی اعزام شوند.

 بدشانسی برای دوچرخه سواری جاده ایران
به گزارش ایس��نا، پس از اینکه مشخص ش��د تیم های باشگاهی ایران 
حضور کم رنگی در تورهای آسیایی خواهند داشت، فدراسیون دوچرخه 
س��واری جهت جمع کردن امتیاز برای گرفتن سهمیه المپیک به دنبال 
گرفتن دعوت نامه و حضور در تورهای آسیایی بود. فدراسیون در اولین 
گام توانس��ت دعوت نامه تور اندونزی را بگیرد که قرار بود اول تا چهارم 

بهمن برگزار شود. در حالی که تمام کارها برای حضور رکاب زنان ایران 
در این تور انجام شده بود اما اکنون مشخص شده، برگزاری آن به تعویق 
افتاده است.  محسن سلگی مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری ایران در 
این مورد  گفت: با توجه به اینکه مسابقات پیست قهرمانی آسیا در اندونزی 
برگزار می شود، دعوت نامه تور جاده آن را هم گرفتیم تا رکاب زنان نیمه 
استقامت ما بعد از قهرمانی آسیا، در تور اندونزی هم شرکت کنند. ما تمام 
اقدامات مرب��وط به ثبت نام و رزرو هتل را ب��رای 5 رکاب زن و 3 همراه 
انجام داده بودیم اما اکنون اعالم شد که تاریخ آن به تعویق افتاده است. 
مس��ئوالن برگزاری اطالع دادند که تاریخ تور تغییر کرده و 7 ماه دیگر 
برگزار می ش��ود. این اتفاق برنامه ریزی ما را بره��م زد و اگر در این تور 

شرکت می کردیم خیلی خوب بود.

اعزام 12 ورزشکار برای مسابقات دوچرخه سواری اندونزی

آگهی

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری و مدیریت امور آرامستان)نوبت دوم(
                                         

شهرداری قوچان در نظر دارد باستناد آیین نامه  ی مالی شهرداری ها و مصوبه شماره 2506/ش مورخ 97/8/15 شورای اسالمی شهر 
نسبت به واگذاری و مدیریت امور آرامستان )باغ بهشت( به شرکت های حقوقی واجد شرایط که حداقل دارای رتبه 7 گواهینامه تایید 
صالحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی و پشتیبانی، فنی و مهندسی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای سوابق معتبر 
و امکانات مکفی قابل قبول در زمینه فوق باشند از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا کلیه واجدین شرایط می توانند با مراجعه به 

حوزه خدمات شهری، واقع در خیابان شهید باهنر نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
قیمت پایه: ساالنه مبلغ 700،000،000ریال )هفتصد میلیون ریال(

مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 70،000،000ریال )هفتاد میلیون ریال(
زمان دریافت اسناد: مورخه 1397/9/26 لغایت 1397/10/5

زمان و محل تحویل اسناد :از مورخه 1397/10/6 تا 14 مورخه 97/10/15 - دبیرخانه شهرداری قوچان 
زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت 10 صبح روز مورخ 1397/10/16- دفتر شهردار قوچان

تلفن پاسخگو: 05147225129
روابط عمومی شهرداری قوچان

آقای علیرضا حاجی حیدری 
مطابق رای شماره 584  مورخ 97/08/27 
ش�عبه دوم هی�أت بدوی رس�یدگی   به 
تخلف�ات اداری کارکنان بانک مرک�زی،  به اتهام 45 
روز غیبت غیر موجه طی سال 97 به »اخراج از  بانک 
مرکزی« محکوم شده اید. رای صادره ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نشر آگهی، قابل اعتراض در شعب تجدید 
نظر رس�یدگی  به تخلفات اداری کارکنان می باش�د. 
بدیهی اس�ت  پس از انقضای  مهلت یاد شده، مطابق 
تبصره 1 ماده 4 قانون رسیدگی  به تخلفات اداری، رأی 

مذکور الزم االجرا خواهد بود. 
شعبه دوم  هیأت بدوی رسیدگی  به تخلفات اداری  کارکنان  بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران 

ابالغ اتهام 
  آقای حس�ین نوروززاده معافی نظر به 
اینکه  پرونده ش�ما  به اتهام غیبت غیر 
موجه از تاریخ 97/06/05  تاکنون، مطابق بند 29  ماده 
8  قانون رس�یدگی  به تخلفات اداری در ش�عبه دوم 
هیأت بدوی رسیدگی  به تخلفات اداری کارکنان تحت 
رس�یدگی  می باشد، لذا مقتضی است حداکثر ظرف 
10 روز از تاریخ نش�ر این آگه�ی، دفاعیه کتبی خود 
را به انضمام  مس�تندات الزم به این هیأت به نش�انی  
س�اختمان  میرداماد – طبقه دوم – اتاق 203  تسلیم 

نمایید. 
شعبه دوم هیأت بدوی رسیدگی  به تخلفات  اداری کارکنان بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران 

آگهی فرهاد طاهرزاده کیوی 
م�ورخ    582 ش�ماره  رای   مطاب�ق 
97/07/28 ش�عبه اول  هی�أت ب�دوی 
رس�یدگی   به تخلفات  اداری کارکنان بانک مرکزی،  
به اتهام  غیبت غیر موجه از تاریخ 97/03/08 تاکنون 
ب�ه انفصال موقت از خدمت به مدت س�ه ماه محکوم 
شده اید. رای صادره ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر  
آگهی، قابل اعتراض در ش�عب تجدید نظر  رسیدگی   
به تخلفات اداری   کارکنان می باش�د. بدیهی اس�ت 
پس از انقضای مهلت یاد ش�ده، مطابق تبصره 1 ماده 
4 قانون رسیدگی  به تخلفات اداری، رای  مذکور الزم 

االجرا خواهد بود. 
شعبه اول هیأت بدوی رسیدگی  به تخلفات  اداری کارکنان بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران

ابالغ اتهام 
آقای حس�ن دهق�ان ش�ورکند نظر به 
اینک�ه  پرونده  ش�ما به اتهام غیبت  غی�ر  موجه  از 
تاریخ 97/06/31 تاکنون، مطابق بند 29 ماده 8 قانون 
رسیدگی  به تخلفات اداری در شعبه  اول  هیأت بدوی 
رسیدگی  به تخلفات اداری کارکنان تحت رسیدگی  
می باش�د. لذا مقتضی است  حداکثر   ظرف 10 روز از 
تاریخ نشر این آگهی، دفاعیه کتبی خود را به انضمام 
مس�تندات الزم به این هیأت به نش�انی  س�اختمان 

میرداماد – طبقه دوم – اتاق 203 تسلیم نمایید. 
شعبه اول هیأت بدوی رسیدگی  به تخلفات  اداری کارکنان بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران

خانم  فاطمه تات
مطاب�ق رای ش�ماره 1/182/ه ت  مورخ 
97/08/22 شعبه  اول هیات تجدید نظر 
رس�یدگی  به تخلفات اداری کارکن�ان بانک مرکزی  
ب�ه دلیل غیبت غیر موجه ب�ه »بازخرید از  خدمت با 
پرداخت 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال 
خدمت« محکوم ش�ده اید. رای صادره قطعی اس�ت 
لیکن مطابق تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آیین  
دادرسی  دیوان عدالت اداری، رأی صادره ظرف مدت 
3 ماه )برای افراد مقیم  داخل کش�ور( و  6  ماه )برای 
افراد خارج کشور( از تاریخ نشر آگهی، قابل اعتراض 

در مرجع مذکور می باشد. 
شعبه اول  هیأت تجدید نظر رسیدگی  به تخلفات اداری کارکنان بانک مرکزی  
جمهوری اسالمی ایران 

ابالغ اتهام 
آقای معی�ن آق�ازاده نظر ب�ه اینکه 
پرونده شما به اتهام غیبت غیر موجه 
از تاریخ 97/06/03 تاکنون، مطابق بند 29 ماده 8 
قانون رس�یدگی  به تخلفات اداری در شعبه اول 
هیأت بدوی رسیدگی  به تخلفات اداری کارکنان 
تح�ت رس�یدگی  می باش�د، لذا مقتضی اس�ت 
حداکث�ر ظرف 10 روز از  تاریخ نش�ر  این آگهی، 
دفاعیه کتبی خود را به انضمام مستندات الزم به 
این هیأت به نش�انی ساختمان میرداماد – طبقه 

دوم – اتاق 203 تسلیم نمایید. 
شعبه اول هیأت بدوی رسیدگی  به تخلفات  اداری کارکنان بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران 

آقای فرید فتح اله زاده مرندی 
مطاب�ق رای ش�ماره 1/181/ه ت  م�ورخ 
97/08/22 ش�عبه  اول هی�ات تجدی�د 
نظر رسیدگی  به تخلفات اداری کارکنان 
بانک مرکزی  به »بازخری�د از  خدمت با پرداخت 30 
روز حق�وق مبنای مربوط در قبال هر س�ال خدمت« 
محکوم شده اید. رای صادره قطعی است لیکن مطابق 
تبصره 2 ماده 16 قانون تش�کیالت و آیین  دادرسی  
دیوان عدال�ت اداری، رأی صادره ظ�رف مدت 3 ماه 
)برای افراد مقیم  داخل کش�ور( و  6  ماه )برای افراد 
خارج کش�ور( از تاریخ نش�ر آگهی، قابل اعتراض در 

مرجع مذکور می باشد. 
شعبه اول  هیأت تجدید نظر رسیدگی  به تخلفات اداری کارکنان بانک مرکزی  
جمهوری اسالمی ایران 

ابالغ اتهام 

آقای وه�اب ابراهیمی میالنی نظر به 
اینک�ه پرونده ش�ما به اته�ام غیبت 
غیر موجه از تاریخ 97/07/01 تاکنون، مطابق بند 
29 ماده 8 قانون رس�یدگی  به تخلفات اداری در 
شعبه اول هیأت بدوی رسیدگی  به تخلفات اداری 
کارکنان تحت رس�یدگی  می باشد، لذا مقتضی 
اس�ت حداکثر ظ�رف 10 روز از  تاریخ نش�ر  این 
آگهی، دفاعیه کتبی خود را به انضمام مستندات 
الزم به این هیأت به نشانی ساختمان میرداماد – 

طبقه دوم – اتاق 203 تسلیم نمایید. 
شعبه اول هیأت بدوی رسیدگی  به تخلفات  اداری کارکنان بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران 

آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی 
عدالت سهامی خاص به شماره ثبت 445648 و شناسه ملی 

 14003736168
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی س�الیانه مورخ 
1397/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : ترازنامه و حس�اب 
س�ود و زیان منتهی به س�ال مالی 1396 به تصویب رس�ید. 
موسس�ه امین مشاور بصیر به شناس�ه ملی 10100613380 به 
عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
دایا رهیافت به شناس�ه ملی 10380076460 به عنوان بازرس 
عل�ی البدل برای مدت یک س�ال انتخاب گردیدن�د. روزنامه 
کثیراالنتش�ار حمایت ، جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322872(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی حامیان امیدفردا 
سهامی خاص به شماره ثبت 159253 و شناسه ملی 

10102019451
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1397/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب 
سود وزیان س�ال مالی 96 به تصویب رسید روزنامه کثیر 
االنتش�ار حمابت جه�ت درج آگهی های ش�رکت تعیین 
گردید مؤسسه حسابرسی امین مشاور بصیر شناسه ملی 
10100613380 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
دایا رهیافت شناسه ملی 10380076460 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )322873(


