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 حکم مجازات حمید باقری درمنی به جرم افساد فی اارض اجرا شد

   پرونده درمنی مشتمل بر 156 جلد 
و بیش از 25 هزار برگ بوده است

   بازپرس پرونده: درمنی و عوامل وی به دنبال 
اعمال فشار بر شعب رسیدگی کننده بودند

ابرکاهبردار بر باای دار
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ممنوعیت استفاده از 
مدیران دو تابعیتی

دادستان کل کشور تاکید کرد

فرمانده سپاه در حاشیه رزمایش پیامبر اعظم)ص( هشدار  داد

»حمایت« گزارش می دهد

معترضان فرانسوی برای ششمین هفته به خیابان ها آمدند

در راستای صیانت از حقوق عامه صورت گرفت

در پی مخالفت مجلس سنا با درخواست ترامپ 
برای تأمین مالی ساخت دیوار مرزی

 پاسخ کوبنده 
به تهدیدات دشمن

 شیوع 15 درصدی ناباروری 
در کشور

استعفای ماکرون تنها راه 
پایان جنبش جلیقه زردها

تکلیف دادستان زاهدان به 7 دستگاه 
درباره ایمن سازی مدارس

دولت آمریکا تعطیل شد

»حمایت« بررسی کرد
 ادامه گرانی کااهای اساسی 
با وجود اختصاص ارز دولتی!

با وجود اختصاص ارز دولتی ب�رای واردات کااهای اساس�ی، قیمت 
بس�یاری از مواد غذایی همپای س�ایر کااها با افزایش رو به رو شده  
و این روند همچنان ادامه دارد. بررس�ی قیمت م�واد غذایی افزایش 
حدود 40 درصدی قیمت ها را نش�ان می دهد و این در شرایطی است 
که متوسط افزایش قیمت سایر کااها حدود 30 درصد بوده است. تازه 
ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد نرخ همه کااهای اساسی در 
یکسال گذشته با افزایش رو به رو بوده است که از نمونه های آن می  توان 

به افزایش حدود 49 درصدی قیمت گوشت قرمز...
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آگهی

به اس�تناد رونوش�ت سند ش�ماره 69179  
مورخ 97/4/6  دفتر اس�ناد رسمي  15دیر 
آقایان عبداله خوه فرزند حمزه و عدنان امیني فرزند عیسي 
و خالد دریاپیما فرزند حس�ن و خان�م مریم دریایي فرزند 
حسن تمامي شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باري به 
شماره ثبت 12201- بندرعباس را به آقایان حسین قاسمي 
فرزند حس�ن و علي نصاري فرزند عبدالکریم )هرکدام به 

میزان 3 دانگ( انتقال قطعي داده اند.
مراتب به استناد ماده 25 قانون دریایي ایران آگهي مي گردد.

م.الف:3410 

دادگس�تری کل استان کرمان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی یک مرحله ای، تکمیل س�اختمان، محوطه و حصار کش�ی  دادسرای 
عمومی و انقاب شهرس�تان شهربابک را به شرکت های واجد شرایط واگذار 

نماید.             
مهل�ت زمان�ی دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه : ت�ا  س�اعت 13 روز ش�نبه مورخ 

. 1397/10/08
مهل�ت زمان�ی ارائ�ه پیش�نهادات: ت�ا  س�اعت 13  روز  س�ه ش�نبه  مورخ 

. 1397/10/18
زمان باز گشایی پاکات: ساعت 10 روز شنبه  مورخ 1397/10/22 .

زمان اعتبار پیشنهادات:   ساعت 13 مورخ  1397/01/31
ش�رکت ها می توانند جهت کسب اطاعات بیش�تر و دریافت اسناد مناقصه 
به آدرس: کرمان خیابان عدالت دادگس�تری کل استان کرمان، دفتر معاونت 

مالی پشتیبانی وعمرانی مراجعه نمایند )تلفن:  31226233/034 (
به پیش�نهاداتی که پس از انقضای مهلت مق�رر تحویل گردد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

1–مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و  شماره اقتصادی 411113673771
به نشانی: تهران- میدان ونک- خیابان برزیل شرقی– پاک 33- طبقه همکف - کمیسیون معامات

2- موضوع مناقصه:  
حمل جاده ای 100 هزار تن محموات علوفه ای از بندر شهید بهشتی )چابهار( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مناقصه 200971014000108

شماره  شناسه  کد  با    IR شبا900100004001039806370564  حساب  شماره  به  نقد  وجه  واریزی  فیش  اصل  کار:  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  نوع   -3
931203900100000000000000000011 خزانه بانک مرکزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی به نام مناقصه گزار)کلیه 
بانکها به جز بانک سرمایه و بانک ایران زمین( و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید  )موضوع قانون نحوه انتشار 

اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف اک و مهر شده تا ساعت 16 روز شنبه  مورخ 1397/10/15 به مناقصه گزار تسلیم گردد.
4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

3/500/000/000 ریال )سه میلیارد و پانصد میلیون ریال( به نام شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
5-زمان دریافت اسناد، ارائه پیشنهاد و گشایش پیشنهادهاي مالي:

1-5- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا ساعت 17 روز  چهارشنبه   مورخ  1397/10/05  
2-5- مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 17 روز  شنبه  مورخ  15/ 1397/10  

3-5- مهلت تحویل پاکت الف محتوی اصلی تضمین: تا ساعت 16 روز شنبه  مورخ  15/ 1397/10  
4-5-زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهاد ها : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/10/16 واقع در نشانی مناقصه گزار

6- خرید اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه مي توانند پس از واریز مبلغ 500/000 ریال )غیر قابل استرداد به شماره حساب شبا IR 31010000 4001039804006087  با 
کد شناسه شماره 377039882203900800000000001103  بصورت پایا به خزانه بانک مرکزی از طریق سامانه ستاد( در زمان مهلت دریافت اسناد )ردیف1- 5 آگهي( به 

آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
7- فیش/ رسید پرداخت مبلغ 500/000 ریال خرید اسناد  در مهلت ارایه پیشنهاد )ردیف 3-5 آگهی( به همراه پاکت الف به دبیرخانه کمیسیون معامات شرکت 

تحویل گردد.
8- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

روز شنبه  مورخ  01/ 1397/10 می باشد.
8- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

 م.الف  :3439                                                                                                                                                                                                        ر وابط عمومی  

مناقصه عمومی شماره 97/63/م

آگهی مزایده 
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران واقع  در کهریزک 
در سال 1397 در نظر دارد در خصوص واگذاری اموال  
اسقاطی )دو  دستگاه چیلر و سه دستگاه برج خنک کننده( 
در  که  اشخاص  و  شرکت  از  بدینوسیله  کهریزک،  در  واقع 
زمینه  اموال  اسقاطی فعالیت داشته و شرایط ازم را با توجه 
از تاریخ  به ضوابط قانونی دارا می باشند دعوت  می گردد 
97/10/03 لغایت 97/10/16 جهت دریافت اسناد مزایده با ارائه 
معرفی نامه و کارت  شناسایی )کارت  ملی( به اداره  خدمات و 
پشتیبانی پزشکی قانونی استان تهران واقع در تهران،  خیابان 
طالقانی، بعد از خیابان بهار، پاک 108، پزشکی قانونی استان 

تهران – آقای مریدی مراجعه نمایند. 
تلفن: 77617151 

 ))آگهي(( ))آگهي((

  شرکت سهامي پشتیباني امور دام کشور

بر اساس آخرین نتایج اعام شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران، در پایان آبان ماه سال جاري، امتیاز شاخص رضایت مشتریان ایران خودرو 

از خدمات پس از فروش، به عدد 753 رسید. 
معاون خدمات پس از فروش ش��رکت ایساکو با اعام این مطلب گفت: طبق 
نظرسنجی  شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از مشتریان، خدمات پس 
از فروش ایران خودرو، از پاییز سال گذشته تا کنون توانسته به صورت صعودی 
امتی��از خ��ود را در حوزه خدمات ارتقا دهد و از امتیاز 747 در آبان س��ال 96 
به امتیاز 753 در  آبان ماه س��ال جاری ارتقا یابد و با این رش��د، تصویر ذهني 

مشتریان و رضایت از خدمات را بهبود بخشد.
ش��هریار س��لطانی ادامه داد: ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش 
خودرو، به صورت ماهیانه در ش��اخص رضایت مش��تریان م��ورد ارزیابی قرار 
می گیرند و در این بررس��ی ها نظرات مشتریان به عنوان یک شاخص مهم در 
خصوص کیفیت خدمات، لحاظ می شود. وی افزود: مهم ترین پارامترهایی که 
بهبود آن ها در طی ماه های مهر و آبان سال 97، باعث افزایش رضایت مشتریان 
شده، شامل بهبود کیفیت تعمیرات ارائه شده، تشریح تعمیرات )ارائه توضیح 
به مشتریان در خصوص کارهاي انجام شده و قطعات تعویضی هنگام ترخیص 

خودرو( و تامین به موقع قطعات توسط نمایندگي ها بوده است.
س��لطانی همچنین گفت: بهبود فرآیند طرح پیگیري مشتریان، پیاده سازي 
اس��تانداردهای رفتاري و کامي، برگزاري کارگاه ه��اي تخصصي CSI براي 
مدی��ران نمایندگي ه��ا، برگزاري دوره ه��ای عارضه یابي با رویک��رد جدید در 

نمایندگي ه��ا و بهب��ود فرآیند پذیرش تا ترخی��ص در نمایندگی ها جزو اهم 
اقدامات انجام شده در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان بوده است.

وی در پایان گفت: جلب رضایت کامل مش��تریان و دس��ت یافتن به بااترین 
امتیاز در شاخص رضایت مشتری، با توجه به گستردگي شبکه خدمات پس 
از فروش ایران خودرو در سراس��ر کشور، امری دش��وار است ولی امیدواریم با 
برنامه های در دس��ت اجرا و تاش برای بهبود مستمر هر روز به آن نزدیک تر 

شویم.

بر اساس اعام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران: 
رضایت مشتریان از خدمات ایساکو افزایش یافت 

به سمت اخراج آمریکا 
از منطقه 

یادداشت

  دکتر اصغر زارعی2
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شکست واش�نگتن در اتهام پراکنی علیه 
ایران در قطعنامه آتش بس یمن، خش�م 
هماهنگ کننده سیاس�ی هیأت آمریکا در 

سازمان ملل را به همراه داشت.

آمریکایی ها ک��ه این روزها در ش��وک خبر خروج 
نیروهای خود از س��وریه هستند، تمام تاششان را 
بر انحراف افکار عموم��ی از این موضوع و متمرکز 
ک��ردن توجه دنیا بر ایران هس��تند، ت��ا جاییکه به 
گرافه گوی��ی و اظهارات متوهمان��ه روی آورده اند. 
در همی��ن راس��تا، »دن کوتس« مدی��ر اطاعات 
ملی آمریکا در گزارش��ی جدید کشورهای روسیه، 
چین و ای��ران را ب��ه تاش ب��رای اثرگ��ذاری بر 
انتخاب��ات می��ان دوره ای کنگ��ره آمری��کا متهم 
کرد. کوتس در این گزارش مدعی ش��ده این س��ه 
کش��ور تاش کرده ان��د روی رأی دهن��دگان در 
انتخاب��ات می��ان دوره ای کنگره آمریکا در س��ال 
2018 اثر بگذارند، اما ش��واهدی مبنی بر نفوذ آنها 
به سیس��تم های رأی گیری وجود ن��دارد. این مقام 
آمریکایی در بیانیه  ای درباره گزارش مذکور تصریح 
کرده که جامعه اطاعاتی در حال حاضر اطاعاتی 
دال بر لطمه به زیرساخت های انتخاباتی آمریکا، به 
نحوی که مانع رأی دهی، تغییر در تعداد آرا یا اخال 

در شمارش آنها شده باش��د در اختیار ندارد. وی در 
ادامه این ادعاها نوشت: فعالیتی که شاهد آن بودیم، 
همراس��تا با همان چیزی اس��ت که در هفته های 
منتهی به انتخابات آن را مطرح کردیم. روس��یه و 
سایر قدرت های خارجی اعم از چین و ایران به منظور 
پیشبرد منافع راهبردی خودشان اقدام به راه اندازی 

فعالیت های نفوذ و کمپین های تبلیغاتی کردند.

قطعنام�ه  در  واش�نگتن  شکس�ت   
ضدایرانی یمن

15کشور عضو شورای امنیت هم که پنجشنبه گذشته 
بعد از جدال های چندروزه بر س��ر دو قطعنامه رقیب 
جهت تأیید آتش بس یمن سرانجام پیش نویس تهیه 
شده توسط انگلیس را به تصویب رساندند. قطعنامه ای 
که به تصویب رسید با آنچه مدنظر آمریکا بود تفاوت 
داش��ت. در روزهای گذش��ته، انگلیس و آمریکا دو 
پیش نویس رقیب در ش��ورای امنیت توزیع کردند. 
روسیه با پیش نویس آمریکا به دلیل آنکه اتهاماتی را 
علیه ایران مطرح می کرد، مخالف بود و به همین دلیل 
اعضا بعد از چندین روز مذاکره، س��رانجام پنجشنبه 
شب تصمیم گرفتند پیش نویس انگلیس را به رأی 
بگذارند تا بدین ترتیب، تاش های واشنگتن برای 
گنجاندن اتهام��ات ضدایرانی در این قطعنامه ناکام 

بماند. شکست آمریکا در اتهام پراکنی علیه ایران در 
قطعنامه ش��ورای امنیت برای تأیید آتش بس یمن، 
عصبانیت هیأت واشنگتن در سازمان ملل را به همراه 
داشت. »رادنی هانتر« هماهنگ کننده هیأت آمریکا 
در س��ازمان ملل در جلسه شورای امنیت برای تأیید 
قطعنامه شماره 2450، مدعی شد: امیدواریم که در 
روزهای آینده موش��ک ها یا اقدامات سوء ایرانی ها 
وعده صل��ح را تخریب نکنند و ما را به جایی که قبًا 
بودیم بازنگردانند. هانتر با اشاره مفاد ضدایرانی حذف 
شده از قطعنامه مذکور گفت: اما اگر این اتفاق بیفتد، 
این شورا ممکن است بابت این مورد حذف شده تأسف 
بخورد. قطعنامه ای  که به تصویب رسید به »آنتونیو 
گوترش« دبیر کل سازمان ملل اجازه می دهد تیمی 
را برای تس��هیل اجرای توافق استکهلم و نظارت بر 

آن مستقر کند.

 ادامه تاش ه�ا برای فش�ار اقتصادی  
به ایران

همچنین به تازگی در دو شاخه قانونگذاری کنگره 
آمریکا طرح هایی با هدف جلوگیری از تاش های 
ایران در زمین��ه راه اندازی ارز دیجیتال ملی معرفی 
ش��ده اند. »مایک گااگر« نماینده جمهوری خواه 
آمریکای��ی طرحی را ب��ا عنوان »مس��دود کردن 

اقدامات مالی غیرقانونی ایران« معرفی کرده است. 
این طرح که روی وب س��ایت کنگ��ره آمریکا قرار 
گرفته دولت آمری��کا را ملزم به ارائه گزارش��ی در 
زمینه تاش های ایران برای توس��عه ارز دیجیتال 
ملی می کند. طرح گااگر به عاوه خواستار تحریم 
آن دسته از موسسات مالی ایرانی شده که در زمینه 
ایج��اد ارز دیجیتال ملی یا اس��تفاده از آنها فعالیت 
کنند. گااگ��ر در بیانیه ای این اق��دام را اولین گام 
در تش��دی فش��ار علیه ایران توصیف کرده است. 
طرح متناظر دیگری هم با هدف مش��ابه در دیگر 
ش��اخه قانونگذاری کنگره آمری��کا، یعنی مجلس 
سنا معرفی شده اس��ت. »تد کروز« نماینده ایالت 
تگزاس در مجلس سنا در این طرح خواستار تحریم 
افرادی ش��ده که به صورت دانس��ته با تأمین منابع 
مالی، خدمات یا حمایت های تکنولوژیکی به ایران 

برای تأمین ارز دیجیتال ملی کمک رسانی کنند.
ی��ک روزنامه آلمان��ی نیز گ��زارش داده که دولت 
این کشور قرار اس��ت فعالیت هواپیماهای شرکت 
هواپیمایی ماه��ان را در خاک این کش��ور ممنوع 
کند. به گ��زارش ف��ارس، دولت آمری��کا با متهم 
کردن این شرکت هواپیمایی به فعالیت در راستای 
سیاست های دولت ایران در حمایت از سوریه، آن را 

در فهرست تحریم ها قرار داده است.

عصبانیت آمریکا از قدرت  منطقه ای ایران
در پی شکست های پی در پی واشنگتن صورت گرفت

 فرمان�ده س�پاه ب�ا اش�اره ب�ه برگ�زاری رزمای�ش   سیاست  
پیامب�ر اعظ�م 12، گف�ت: امیدواریم دش�منان بیش از 
گذشته به توان پاسخ ما و پاسخ کوبنده به تعقیب بعد از 

آن پی برده باشند.

مرحله نهایی دوازدهمین رزمای��ش پیامبر اعظم)ص( نیروی زمینی 
سپاه پاس��داران انقاب اسامی روز گذش��ته با مشارکت یگان های 
ش��رکت کننده در منطق��ه خلیج ف��ارس و جزیره قش��م و ب��ا حضور 
فرماندهان و مسئولین ارشد نیروهای مسلح برگزار شد. این رزمایش 
آفندی که از 24آذرماه با ستون کش��ی نیروها از مرکز کشور به منطقه 
عمومی رزمایش آغاز ش��ده بود، با حضور یگان های واکنش س��ریع، 
نیرو مخصوص، تکاوران، بالگردهای هجومی و پشتیبانی، پهپادهای 
شناسایی و رزمی، مهندسی، مکانیزه، جنگال، موشک های میانبرد و 

ناوتیپ ذوالفقار نیروی دریایی سپاه برگزار شد.
نخس��تین قس��مت از این مرحله از رزمایش اج��رای عملیات آفندی 
آبی- خاکی در سرزمین دش��من بود که با تهاجم غواصان به سواحل 
دشمن اجرا ش��د. غواصان و تکاوران نیروی زمینی سپاه هم با اجرای 
عملیات تهاجم به ساحل، تصرف س��رزمین و تاسیسات استراتژیک 
دشمن را تمرین کردند. غواصان با تخلیه از قایق ها در نزدیکی ساحل 
دشمن، مس��افتی را تا ساحل دش��من غواصی کردند و پس از خروج 
از آب، ته��اج به س��احل و تصرف آن را با اس��تفاده از مهمات واقعی و 
جنگی تمرین کردند. تکاوران نزس��ا هم با تخلیه در ساحل، غواصان 
را در تصرف ساحل و سرزمین دش��من همراهی کردند. این عملیات 
با هدف تصرف بخش های مهم سرزمین کشور متخاصم و تسلط بر 
تاسیسات و اماکن استراتژیک دشمن اعم از بندرگاه، اسکله و تاسیسات 

اقتصادی تمرین شد.
مین های ضدبالگ��رد تولید داخل نی��ز در این مرحل��ه از رزمایش به 
بهره برداری عملیاتی رس��ید. این مین ها که در مناطق حساس برای 
جلوگیری از نفوذ بالگرد اس��تفاده می شوند، قابلیت کنترل از راه دور را 
دارد. مین ه��ای ضدبالگرد از نوع جهنده ب��وده و پس از پرش از زمین 
در فاصله 150 الی 180متری منفجر می ش��ود و با ترکش های خود تا 
فاصله 50متر می تواند به بالگردهای دشمن آسیب برساند. نمونه های 
دیگری از این مین ها در رزمایش قبلی سپاه نیز مورد تست قرار گرفته 
بود و به گفته مسئولین رزمایش، این تجهیزات از حالت تحقیقاتی به 

مرحله عملیاتی کامل رسیده  اند.
در ادام��ه مرحله نهای��ی رزمایش پیامبر اعظ��م)ص(12، یگان های 
توپخانه با اجرای آتش س��نگین پش��تیبانی از یگان های عمل کننده 
در خاک دش��من پش��تیبانی کردند. یگان توپخانه با انواع گلوله ها و 
توپ های هوشمند و نقطه زن و راکت اندازهای کاتیوشا مواضع دشمن 
فرضی را مورد اصابت و انهدام ق��رار دادند. همچنین یگان تخریب و 
مهندسی نیروی زمینی س��پاه نیز با ایجاد تله های انفجاری بزرگ در 
عقبه نیروهای دش��من، بزرگترین انفجار و تخریب های رزمایش را 
اجرا کردند. بالگردهای تهاجمی کبرا هوانیروز سپاه هم در ادامه مرحله 
نهایی رزمایش  پیامبر اعظم )ص(12 نیروی زمینی سپاه، با هدف قرار 
دادن مواضع و استحکامات دشمن فرضی از نیروهای عمل کننده در 
عملیات بازپس گیری س��رزمین خودی پشتیبانی کردند. بالگردهای 
کبرا در این رزمایش با اس��تفاده از راکت ه��ای 70میلیمتری هایدرا و 
مسلسل 20میلیمتری اهداف خود را مورد اصابت و انهدام قرار دادند.

 رزمایش کاما به اهداف خود رسید
س��ردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه برگزاری 

دوازدهمی��ن رزمایش پیامبر اعظ��م نیروی زمینی س��پاه و در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: در این رزمایش به همه اهدافی که از پیش 
تعیین کرده بودیم رس��یدیم و همانگونه که قبا اعام کردیم، اصول 
و راهب��رد اصلی ما دفاعی اس��ت اما در س��طوح عملیاتی و تاکتیکی، 
تهاجمی اس��ت. وی افزود: بهترین دفاع حمله و هجوم است و وقتی 
دشمن علیه کشورمان نیتی داشته باشد باید به آن هجوم ببریم چراکه 
عامل بازدارندگی م��ا همین هجوم خواهد بود. فرمانده نیروی زمینی 
س��پاه از واکنش آمریکایی ها به برگزاری رزمایش پیامبر اعظم)ص( 
12 خبر داد و گفت: آمریکا از ترس رزمایش سپاه به دست و پا افتاده و 

به همه نیروهایش در منطقه آماده باش کامل داده است.

 هشدار سرلشکر رشید به سرسپردگان منطقه
سرلشکر غامعلی رش��ید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم اانبیا)ص( 
هم در حاش��یه این رزمایش اظهارداش��ت: قدرت نیروهای مس��لح 
جمهوری اسامی در چارچوب اهداف و منافع ملی کشور، برای مقابله 
با هرگونه تهدیدات، سازماندهی و آماده شده است.  وی تصریح کرد: 
ما تاش می کنیم که با همه همس��ایگان خود روابط برادرانه و حسنه 
داشته باشیم چراکه همس��ایگان را امنیت خود می دانیم اما به عنوان 
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خات��م اانبیاء)ص( از این صحنه و 
میدان رزمایش نیروی زمینی سپاه هشدار می دهیم، هر کشوری که 
زمینه های مداخات قدرت های اس��تکباری را در منطقه فراهم کند، 
در تقدم نخس��ت، بیش��ترین هزینه را برای رفتارهای غیردوستانه و 

تحریک آمیز خود پرداخت خواهد کرد.

همچنین سردار حسین س��امی جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه 
رزمایش پیامبر اعظم 12 نیروی زمینی س��پاه و در جمع خبرنگاران، 
تأکید کرد: دش��منان م��ا را تهدید می کنند و در هم��ان حال از ما می 
خواهند که از قدرت دفاعی خود بکاهیم که این منطقی نیس��ت. وی 
با بیان اینکه همواره قدرت بر اساس تهدید شکل می گیرد، گفت: ما 
اگر تهدید شویم قدرت خواهیم ساخت و این دیوانگی است که وقتی 
همواره تهدید می ش��ویم، خود را خلع ساح کنیم و در اختیار دشمن 
قرار دهیم. سامی برنامه آینده س��پاه را عدم توقف در توسعه قدرت 
دفاعی دانس��ت و افزود: در حوزه دستاوردها، فناوری ها، تاکتیک ها و 
تکنیک ها در حال تاش برای پیشرفت هر چه بیشتر هستیم و برنامه 

همیشگی ما پیشرفت در امتداد این موارد خواهد بود.

 یکی بزنند 10تا خواهند خورد
سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه هم در پایان این رزمایش در جمع 
خبرنگاران، اظهار داش��ت: این رزمایش��ی که انجام شد پاسخی بود 
ب��ه ادعاهایی که دش��منان دارند و این را باید بدانن��د که توان دفاعی 
جمهوری اسامی ایران یک توان بازدارنده است و همانگونه که مقام 
معظ��م رهبری فرمودند اگر بخواهند یکی بزنن��د حتما 10 تا خواهند 
خورد. وی افزود: این توانمندی اینجا اثبات شد که جمهوری اسامی 
و رزمندگان ما می توانند چنین کاری را انجام دهند. این توانمندی به 
نظر ما موجب بازدارندگی می شود. وی تاکید کرد: امیدواریم دشمنان 
جمهوری اسامی ایران بیش از گذشته به توان پاسخ ما و پاسخ کوبنده 

به تعقیب بعد از آن پی برده باشد.

پاسخ کوبنده به تهدیدات دشمن
فرمانده سپاه در حاشیه رزمایش پیامبر اعظم)ص( هشدار  داد

  دکتر اصغر زارعی 
یادداشت

خبرکوتاه

به سمت اخراج آمریکا از منطقه 
شکی نیس��ت که تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از 
س��وریه، نشانه ای بی بدیل و روشن از شکس��ت کاخ سفید در برابر محور 
مقاومت است. واشنگتن به عنوان اولین و بزرگ ترین حامی جنگ جهانی 
س��وریه، این معرکه بزرگ را بدون هیچ تردی��دی باخت و برگی دیگر به 
دفتر ناکامی های ابرقدرت پوش��الی جهان اف��زود. آمریکا گمان می کرد 
که منطقه غرب آس��یا را می تواند به س��ادگی به حیات خلوت خود تبدیل 
کند و همان معرکه ای که از طریق س��ازمان دهی گروه های تروریس��تی 
در افغانس��تان برای ش��وروی به وجود آورد را این بار برای ایران و جبهه 

مقاومت در سوریه رقم بزند.
اوباما و هیاری کلینتون، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه س��ابق آمریکا 
به تبع برژینس��کی، مشاور امنیت ملی در دولت جیمی کارتر که تروریسم 
افغانس��تان را صورت بندی کرد، داعش را برای تحلی��ل بردن نیروهای 
مقاومت در س��وریه و عراق به وج��ود آوردند. گمان آن ه��ا این بود که با 
تمسک به همان سیاستی که ش��وروی را از طریق خلق گروه هایی نظیر 
القاعده و طالبان زمین گیر کردند، موفق خواهند شد که ایران و متحدانش را 
به وسیله یک سازمان تروریستی به شدت خشن در تونلی از تهدیدات گرفتار 
کرده و مقابله داعش و اقمارش با تکفیری ها را به یک »نبرد فرسایشی« و 
»جنگ شیعه – سنی« تبدیل کنند اما از بیخ و بن دچار اشتباه محاسباتی 
شده بودند و خبر نداش��تند. تروریست های اجاره ای آمریکا جنگ سوریه 
را از ابتدا با شدت و س��رعت زیادی به پیش بردند و تا آستانه فتح پایتخت 
سوریه هم رسیدند ولی مس��تأجران کاخ سفید آنچه را در محاسبات خود 
لحاظ نکرده بودند، قدرت مثال زدنی حزب اه لبنان و نیروهای هم ردیف 
ارتش س��وریه در تار و مار کردن تروریست ها بود. حزب اه در چند مقطع 
بسیار مهم، قدرت مثال زدنی خود را نشان داده بود و حماقت آمریکایی ها 
این بود که ورود حزب اه به معادله س��وریه را دست کم گرفتند. مقاومت 
اسامی لبنان در جنگ تاریخی 33 روزه لبنان، ضرب شست جانانه ای به 
صهیونیست ها نش��ان داد؛ به گونه ای که برخی مقامات این رژیم هشدار 
دادند جنگ بعدی حزب اه با اسرائیل، به عمر این رژیم خاتمه خواهد داد.

از طرفی، آمریکایی ها با به راه انداختن این جنگ نیابتی،  هدف های اصلی 
خود را هم تعریف کرده بودند که عبارت بود از سرنگونی و تجزیه عراق و 
ایران! نکته اینجاست که فتنه گران در سال 88 از شورش های هدایت شده 
در سوریه حمایت کردند و این امر ثابت می کند که غائله آن سال با حوادث 
س��وریه کامًا در یک خط و هماهنگ بوده اس��ت. اف��زون بر این، طبق 
گزارشات »ادوارد اسنودن«، افشاگر مس��ائل فوق سری آمریکا، داعش 
در پروژه ای به نام »انه زنبور« با مشارکت واشنگتن و لندن، برای ایجاد 
حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی ایجاد شد، لذا آمریکا تکفیری ها را برای 
زدن ایران علم کرد اما شکست داعش معادات واشنگتن را به هم  ریخت.
این در حالی اس��ت که عقیم ماندن استراتژی کاخ س��فید در سوریه هم 
در ح��وزه تحوات میدان��ی و هم در عرصه دیپلماس��ی رخ داده اس��ت. 
واش��نگتن در حالی ف��رار را برقرار ترجی��ح داد که مح��ور مقاومت بنا بر 
اظهارات صهیونیست ها، بیش از 100 هزار موشک را روی اهداف کلیدی 
اقتصادی و امنیتی اس��رائیل نشانه رفته است. افزون بر این، برنامه بعدی 
نیروهای هم پیمان ایران این است که به محض پاک سازی ادلب، به سمت 
بلندی های جوان حرکت کنند؛ به همین دلیل، صهیونیست ها با همراهی 
برخی مواجب بگیرانش در کنگره، به دنبال به رس��میت ش��ناخته شدن 
بلندی های جوان به عنوان بخشی از سرزمین های اشغالی است. ضمن 
اینکه »بنیامین نتانیاهو«، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی بعد از خروج 
آمریکا اعام کرد: »ما می دانیم چگونه از خود دفاع کنیم«! که این سخن 
را نمی توان به چیزی جز ورود واشنگتن به سوریه برای حمایت از تل آویو 
تفسیر و تأویل کرد. درنتیجه، این تصمیم کاخ سفید، صهیونیست ها را به 
لقمه ای حاضر و آم��اده برای نیروهای مقاومت تبدیل کرده؛ به نحوی که 
طی 70 سال گذش��ته چنین فرصت بی نظیری برای زهرچشم گرفتن از 
صهیونیس��ت ها فراهم نشده است. از منظر سیاسی هم آمریکا در انتهای 
صف ایستاد و با حذف این کشور از مذاکرات آستانه، عمًا برگ برنده این 

عرصه نیز به دست جمهوری اسامی و متحدانش افتاد.
ناگفت��ه نماند که باخت س��نگین آمریکا در س��وریه، دو ضلع دیگر مثلث 
سیاس��ت های منطقه ای واش��نگتن را نیز از هم گسس��ت. عراق و یمن 
دو ضلعی هستند که کاخ س��فید اکنون حرفی برای گفتن در آن ها ندارد 
و رویکردی کامًا انفعالی را در قبال آن ها در پیش گرفته اس��ت. ش��لیک 
موش��ک های دقیق و نقطه زن انصار اه به عربس��تان و ام��ارات و پرواز 
پهپاده��ای مب��ارزان یمنی به قلب این دو کش��ور متج��اوز، کافی بود تا 
فرماندهان آمریکایی را شیرفهم که نمی توانند با مهره سوخته سعودی ها 
بازی کنند. بنابراین، قتل خاشقجی و کش��تار مردم یمن را بهانه فشار بر 
عربستان قرار دادند تا گند کار بیشتر از این باا نیاید و پیش از اینکه رسمًا 

بازنده جنگ اعام شوند، این کشور را آبرومندانه ترک کنند.
قرینه همین ماجرا در عراق روی داد و نیروهای بسیج مردمی )حشد الشعبی(  
تکفیری های مواجب بگیر آمریکا را قلع و قمع کردند درحالی که واشنگتن 
تاش می کرد که حشد الشعبی را تضعیف کند که تیرشان به سنگ خورد.

نکته خوش��مزه ماجرا اینجاس��ت که دومینوی فرار آمریکا به افغانستان 
هم رسیده و از 14 هزار نیروی مس��تقر پنتاگون در این کشور، قرار است 
7 هزار نیروی بنجل نظامی که خود عامل گس��ترش تروریس��م بودند به 
آمریکا مرجوع ش��وند. در این میان واکنش دولت افغانستان به این خروج 
همچون آب سردی بر سر فرماندهان آمریکایی بود. سخنگوی اشرف غنی، 
رئیس جمهور این کشور تأکید کرده که خروج نظامیان آمریکا از این کشور 
»تأثیری در امنیت افغانستان ندارد زیرا ارتش از چهار سال و نیم گذشته بر 

اوضاع امنیتی کشور تسلط دارد«.
بنابراین، باید گفت که سلس��له اتفاقات اخیر، همه از سوریه کلید خورد و 
کار را اکنون به جایی رسانده که ترامپ درصدد خارج کردن بخش اعظم 
نیروهای نظامی خود از آسیا و غرب آن است. آمریکایی ها بدانند که بازی 
تمام شده و ادامه حضور آن ها در منطقه، هزینه های سنگین و جبران ناپذیر 
بیش��تری به آن ها تحمی��ل خواهد کرد. ل��ذا تا وقت باقی اس��ت باید در 
محاسبات آشفته خود تجدیدنظر کنند، همه نیروهای خود را از خاورمیانه 

خارج کرده و آن را به صاحبان اصلی خود واگذارند.
و بااخره اینکه این عقب نشینی، پیروزی دلچسبی برای محور مقاومت و 
شکست قطعی آمریکا و تروریست های تحت امرش محسوب می شود که 
به دنبال ویرانی، نابودی و قمار کردن با جان انسان ها برای تغییر ژئوپولتیک 
منطقه بودند. لذا این رویداد به طور حتم، نقطه عطفی اس��ت که معادات 

جدیدی را رقم خواهد زد و گام بلندی است به سوی آزادسازی فلسطین. 

 »سرگئی اوروف« وزیر خارجه روسیه گفت: تاش برای حل مسائل 
منطقه خاورمیانه از طریق مبارزه با ایران پدیده ای خطرناک اس��ت که ما 

شاهد اجرای آن از سوی آمریکا و برخی متحدانش هستیم.

 حمیدرضا بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس گفت: خبر ماقات پنهانی 
دیپلمات های ایرانی و آمریکایی در لندن که برخی رسانه های منطقه آن 

را مطرح کردند یک دروغ پردازی صرف است و کاما تکذیب می شود.

گزیده ها

مجلس کارآمد نیازمند سازوکار 
شایسته گزینی است

 عباسعلی کدخدایی سخنگوی 
ش��ورای نگهبان در واکنش به 
برخی اظهارنظرها نس��بت به 
بررسی صاحیت نمایندگان، 
کارآم��دی مجل��س را نیازمند 
سازوکار شایسته گزینی دانست. 
وی در صفحه شخصی خود در 
فضای مجازی، نوشت:  در پی رفتار برخی از نمایندگان این سوال مطرح 
شد که چرا ش��ورای نگهبان اقدامی انجام نمی دهد یا این که چرا در 
بررسی صاحیت ها به گونه ای عمل نکرده که این نتایج به بار نیاید. باید 
اذعان کرد نظارت حداقلی شورا از عهده این مهم بر نمی آید. مجلس 
کارآمد، نیازمند سازوکار شایسته گزینی است. کدخدایی همچنین پیام 
قبلی خودر ا نیز بازنشر کرد که در آن با تاکید برضرورت اصاح فوری 
قانون انتخابات، نوشته بود: دو سال پیش سیاست های کلی انتخابات 
اباغ ش��د. در بند10 این سیاست ها آمده است: ارتقاء شایسته گزینی، 
همراه با زمینه سازی مناسب، در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری 
اسامی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط. اصاح 

فوری قانون انتخابات ضرورتی است انکار ناپذیر.

ایحه بودجه۹8 
سه شنبه تقدیم مجلس می شود

 به��روز نعمت��ی س��خنگوی 
هیات رییسه مجلس گفت: به 
احتمال زیاد رییس جمهوری، 
ایحه بودجه س��ال آینده کل 
کشور را روز سه ش��نبه تقدیم 
مجل��س خواهد ک��رد. وی در 
خبرگ��زاری  ب��ا  گفت وگ��و 
صداوس��یما افزود: بنابراین این ایحه روز یکش��نبه تقدیم مجلس 
نخواهد شد. به گفته وی پس از اینکه رییس جمهوری ایحه بودجه 
را تقدیم مجلس کرد در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت سپس در 
کمیسیون های تخصصی بررس��ی و در نهایت در کمیسیون تلفیق 
درباره آن تصمیم گیری و بحث خواهد شد و سرانجام در صحن علنی 
مجلس شورای اس��امی تعیین تکلیف می شود. سخنگوی هیات 
رییس��ه مجلس همچنین از انتشار نادرس��ت خبر مربوط به برخورد 
نماینده مجلس با کارمند گمرک گفت: در مصاحبه ای که با خبرگزاری 
صداوس��یما در این زمینه صورت گرفت ما اعام کردیم که برخورد 
مامور گمرک با نماینده باید مورد بررسی قرار گیرد همچنین نماینده 
مذک��ور هم باید پاس��خگوی رفتار خ��ود در هیات نظ��ارت بر رفتار 

نمایندگان در مجلس شورای اسامی باشد.

حضور آمریکا در منطقه 
از ابتدا اشتباه بود

 بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
خارج��ه در پاس��خ به پرس��ش 
خبرن��گاران در خصوص اعام 
خ��روج نیروه��ای آمریکایی از 
خاک س��وریه اظهار داش��ت: 
اص��وا ورود و حضور نیروهای 
آمریکای��ی در منطق��ه از ابتدا 
اقدامی اشتباه، غیر منطقی، تنش زا و التهاب آفرین بوده و همواره از عوامل 
اصلی بی ثباتی و ناامنی در منطقه به شمار می رود. قاسمی افزود: بررسی 
دقی��ق تاریخ تحوات منطقه طی دهه های اخیر و تا امروز نیز نش��ان 
می دهد حضور عنصر خارجی با بهانه های مختلف در این منطقه مهم و 
حس��اس جز تنش و ناامنی و تشدید اختافات ثمری نداشته است. به 
گزارش تسنیم، مقامات آمریکایی روز چهارشنبه از تصمیم ترامپ برای 
خروج نظامیان آمریکایی از سوریه در یک بازه60 تا 100 روزه خبر دادند.

دستاوردهای نوین سایبری 
رونمایی شد

 امیر حاتمی وزیر دفاع با حضور 
در ش��رکت صنایع الکترونیک 
از  دفاع)صاای��ران(  وزارت 
دستاوردهای نوین الکترونیکی، 
مخابراتی و سایبری رونمائی و 
تولی��د  خط��وط  همزم��ان 
محصوات ارتباطی پیشرفته 
دیجیتال و نرم افزار پایه را افتتاح کرد. امیر حاتمی در این مراسم، با تقدیر 
از متخصصین و دانش��مندان پرتاش صنایع الکترنیک ایران )صا 
ایران(، دس��تاوردهای نوین الکترونیکی و مخابراتی را مصداق بارز 
اقتصاد مقاومتی و درون زا بودن صنعت بومی دفاعی دانست و اظهار 
داش��ت: امروز مفتخریم ک��ه دس��تاوردهای پیش��رفته ارتباطی و 
الکترونیکی صنایع الکترونیک ایران)صا ایران( در تراز منطقه ای از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است و با دستیابی به این فناوری های نوین 
خواهیم توانست از یک شبکه ارتباطی امن چند ایه در بین یگان های 
زمینی، هوایی و دریایی برخورداری باشیم. وی افزود: این قابلیت های 
مخابراتی و سایبری جدید، نیروهای مسلح پرتوان ما را در مواجهه با 
جنگ های الکترونیکی دشمن برتری خواهد داد و خواهد توانست تأثیر 
بسزایی در موازنه درگیری های احتمالی در صحنه رزم ایجاد کند. به 
گزارش فارس، وزیر دف��اع گفت: با بهره گیری از این س��امانه های 
الکترونیکی، مخابراتی و سایبری، امکان شناسایی به موقع تهدید، 
تحلیل سناریوهای عملیاتی دشمن، توجه ویژه به تهدیدات نوین و 

اقدام متقابل متناسب با تهدیدات فراهم شده است.

احتمال حمات بیوتروریسم
هیچگاه منتفی نیست

 غامرضا جالی رییس سازمان 
پدافند غیرعامل کش��ور گفت: 
کش��ورهای زیادی هستند که 
حمات زیستی هدفمندی را در 
چهارچ��وب اه��داف اقتصادی 
انجام می دهند؛ از این رو، احتمال 
حمات تروریستی همیشه وجود 
دارد. وی در گفت وگ��و با ایرن��ا افزود: در زم��ان حاضر امکان حمات 
بیوتروریسم وجود دارد و یکسری از نمونه های آن را هم داشته ایم و در 
س��ایر کش��ورها نیز نمونه های آن وجود داش��ته که از جمله آن اقدام 
بیوتروریسمی برای زدن فرماندهان، رهبران و مسئوان بوده است. ترور 
یاس��ر عرفات رییس تش��کیات خودگردان فلس��طین و هوگو چاوز 
رییس جمهوری ونزوئا مشکوک به مرگ بیوتروریسم بوده اند. جالی 
در پاسخ به این سوال که آیا دشمنان می توانند از طریق تهدیدات زیستی 
سامت مردم را به خطر بیندازند و در این زمینه چه تهدیداتی وجود دارد، 
این مطلب را عنوان و اظهار داشت: تهدیدات زیستی یک واقعیت است 

که یک اندازه آن طبیعی و یک اندازه آن انسان ساخت است.

 HEMAYATONLINE. 
IR

محمدجواد ظری�ف با بیان اینکه مش�کل 
منطقه ما عربس�تان اس�ت، گفت: ما هیچ 
وقت به دنبال حذف هیچ کشوری نبوده ایم 
برعکس، ای�ن س�عودی ها بوده اند که به 

دنبال صدمه زدن به ما هستند.

 وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان در گفت  وگو با 
هفته نامه لوپوئن فرانس��ه درخصوص ش��رایط 
منطق��ه ای کش��ورمان، گفت:  ما هی��چ وقت به 
دنبال درگیری، با هیچکس نبوده ایم. جمهوری 
اس��امی ایران همواره مدافع هم��کاری با همه 
کشورهای منطقه خلیج فارس بوده است. ظریف 
در ادام��ه به نتیجه برعک��س تحریم های ریاض 
علیه دوحه اشاره کرد و ادامه داد: عربستان تاش 
دارد با حمایت آمریکا، فرانس��ه و انگلیس، ایران 
را از خاورمیان��ه محو کند ی��ا حداقل منزوی کند. 
عربستان در هر جایی که اقدامی را انجام می دهد 
فقط با انگیزه خصومت با ایران است. آنچه که به 

ما مربوط می   ش��ود این اس��ت که مدتها است به 
این نتیجه رس��یده ایم که ما نمی توانیم عربستان 
سعودی را از خاورمیانه حذف کنیم. چون بحث بر 
سر یک قدرت منطقه ای است که نمی تواند، حذف 
ش��ود. ما هیچ وقت به دنبال حذف هیچ کشوری 
نبوده ایم. برعکس، این سعودی ها بوده اند که به 
دنبال صدمه زدن به ما هس��تند ولی چون موفق 

نمی شوند، ما را به توسعه طلبی متهم می کنند.
وزر امور خارج��ه در ادامه با محکوم کردن تاش 
آمریکا برای فش��ار بر ملت ایران، گفت: واقعیت 
این است که دولت ترامپ تاش می  کند جمعیت 
ایران را زیر فش��ار قرار دهد و مردم علیه دولت بپا 
خیزند. ولی این موضوع هیچ وقت اتفاق نخواهد 
افتاد. وی به تعلل اروپ��ا در همکاری با تهران نیز 
اشاره کرد و افزود: من فکر می کنم که اروپایی ها 
تاش های��ی کرده اند ولی آمادگ��ی این را ندارند 
که بهای آنرا بپردازند. آنها می خواهند ش��نا کنند 

بی آنکه خیس شوند.

رییس مجلس گفت: اقدامات جنایتکارانه 
این رژی�م باید به گوش تم�ام جهانیان 
برسد و این آشکارسازی مسائل، موجب 
حمایت بیشتر از آرمان فلسطین می شود.

علی اریجانی رییس مجلس روز گذشته در دیدار 
جمعی از اعضای مجلس قانون گذاری فلسطین بر 
حمایت جمهوری اسامی ایران از فلسطین تأکید 
کرد و اظهار داشت: حمایت از مردم مظلوم فلسطین 
وظیفه هر انسان شرافتمندی است. وی با اشاره به 
جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه در نواز غزه، گفت: 
اقدامات جنایتکارانه ای��ن رژیم باید به گوش تمام 
جهانیان برس��د و این آشکارسازی مسائل موجب 
حمایت بیش��تر از آرمان فلسطین می شود. رییس 
مجلس شورای اس��امی ادامه داد: امیدوارم همه 
کشورهای منطقه و جهان حمایت خود را از جریان 
مقاومت فلسطین تقویت کنند تا این جریان روز به 

روز تقویت و گسترش یابد. 

در این دیدار »محمود الزهار« رییس هیات پارلمانی 
فلسطین با تقدیر از جمهوری اسامی ایران گفت: 
به طور حتم مسئله قدس تمام آزادیخواهان جهان 
را گرد هم می آورد و در اینجا باید از مواضع جمهوری 
اس��امی در قبال مردم فلسطین تشکر کنم. وی 
ادامه داد: همچنین موضع ایران در سازمان ملل در 
قبال قطعنامه های ضدفلسطینی آمریکا قابل تقدیر 
اس��ت. محمود الزهار در پایان این دیدار از رییس 
مجلس شورای اس��امی به صورت رسمی برای 
س��فر به نوار غزه دعوت کرد. »سامی ابوزهری« 
سخنگوی جنبش مقاومت اسامی حماس هم روز 
گذشته سخنانی را درخصوص روابط این جنبش با 
جمهوری اسامی ایران مطرح کرد. وی در این باره 
گف��ت: روابط حماس ب��ا ای��ران در بهترین حالت 
خود قرار دارد. به گزارش مهر، س��خنگوی جنبش 
مقاومت اسامی حماس همچنین اظهار داشت: 
جمهوری اس��امی ایران در حمایت از فلسطین و 

مقاومت در جایگاه واایی ایستاده است.

مشکل منطقه ما 
عربستان سعودی است

جنایت رژیم صهیونیستی 
باید به گوش تمام جهانیان برسد

رییس مجلس:وزیر امور خارجه:

آسوشیتدپرس گزارش داد
تعقیب ناو هواپیمابر آمریکایی توسط قایق های ایرانی

خبرگزاری »آسوشیتدپرس« گزارش داد که ناو هواپیمابر »یو.اس.اس جان استنیس« روز جمعه وارد خلیج فارس شد تا به طوانی ترین دوران 
غیبت ناوگان دریایی آمریکا پایان دهد. این رسانه آمریکایی مدعی شد 30 فروند از قایق های ایران ناو آمریکایی و ناوگروه همراه آن را تعقیب 
کردند. یکی از قایق ها پهپادی را برای فیلمبرداری از ش��ناورهای آمریکا پرتاب کرد. این تحرکات در حالی صورت می گیرد که وبگاه رس��می 

نیروی دریایی آمریکا نیز بیان کرد که این ناو هواپیمابر تا صبح پنجشنبه در »دریای عرب« حضور داشته است.
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دادستان تهران مطرح کرد
انجام اقدامات فوق العاده 

در مبارزه با آسیب های اجتماعی
دادستان تهران در نشست بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی با موضوع 
جمع آوری معتادان متجاهر با اشاره به جلسه ای که آبان ماه در محضر مقام 
معظم رهبری در رابطه با آسیب های اجتماعی برگزار شد،  گزارش ارائه شده 
از سوی وزیر کشور در این جلسه را موید مدیریت و کنترل فرایند آسیب ها 
دانست.  به گزارش پایگاه اطاع رسانی دادسرای عمومی و انقاب تهران، 
عباس جعفری دولت آبادی تاکید کرد: اگرچه روند کنترل آسیب ها یکسان 
نیست، اما درمجموع با تشکیل سازمان امور اجتماعی، همکاری دستگاه ها 
و هماهنگی مناسبی که ایجادشده، وضعیت نسبت به گذشته بهبودیافته؛ 

اگرچه که هم چنان نیازمند به تاش و پیگیری مستمر است.

 گزارشات سه ماهه دستگاه ها
وی افزود: یکی از مسائل مهم در زمینه آسیب های اجتماعی، عدم اکتفا به 
ارائه گزارش عملکرد دستگاه ها در این گونه جلسات است؛ بلکه ازم است 
به اقدامات مهم و فوق العاده ای که باید انجام گیرد پرداخته شود؛ بنابراین در 
این جلسه نیز باید مسئوان اقدامات فوق العاده ای را که انجام داده اند گزارش 
کنند. به مرحله عمل رس��یدن ایده ها و طرح ها، نکته دیگری بود که مورد 
تاکید دادستان تهران قرار گرفت و گفت: اگر سازمان ها طرحی برای اجرا 
دارند، آن را عملیاتی کنند و دیگر این که در اجرای طرح های پیش بینی شده، 
تصمیم مقتضی اتخاذ ش��ود. وی تغییر بازه زمانی گزارش گیری جلسات 
آس��یب های اجتماعی از شش ماه به س��ه ماه را، مورداشاره قرار داد و بیان 
داشت: مقررشده اس��ت که گزارش اقدامات، هر سه ماهه ارائه شود و همه 
دستگاه ها مکلف هستند ظرف سه ماه یعنی در بهمن ماه سال جاری اقدامات 
خود را گزارش دهند و جلس��ات بعدی بر اساس این گزارش های سه ماهه 
ارزیابی و تشکیل خواهد شد. دادستان تهران پیش بینی زمان بندی برای 
اجرای طرح ها،  بهره گیری از ظرفیت عظیم جوانان انقابی و نخبه، توجه 
به مفاهیم و جهت گیری های دینی و ش��رعی در کلی��ه اقدامات و اجرای 
طرح های آموزش��ی و فرهنگی، فراهم کردن زمینه برای حضور گسترده 
تشکل های مردمی، بهسازی محات و اش��تغال پایدار در روستاها را نیز 
ازجمله نکاتی عنوان کرد که در جلسه آبان ماه آسیب های اجتماعی مورد 

تأکید قرار گرفت.

 اهمیت اجرای سیاست های عفاف و حجاب
 جعفری دولت آبادی با اشاره به مصوبه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 
اظهار داش��ت: هرچند زمان زیادی از تصویب این مصوب��ه می گذرد، اما 
متاسفانه عملیاتی نشده است. دادس��تان تهران با اشاره به اهمیت مسئله 
عفاف و حجاب تاکید کرد: عفاف و حجاب ارزش دینی جمهوری اسامی 
است و این که برخی می گویند چرا حجاب اجباری است، سخنی غیردینی 
اس��ت. حجاب یک ارزش دینی محسوب می شود و همه مکلف به اجرای 

آن هستند.

 انتقاد از وزارت فرهنگ و ارش�اد اس�امی ب�ه لحاظ عدم 
نظارت بر حوزه های فرهنگی

 جعف��ری دولت آبادی در ادامه با انتقاد از عملکرد وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��امی درزمینه عدم نظارت کافی بر حوزه فرهن��گ، خطاب به وزارت 
ارش��اد افزود: اخیراً دریک��ی از هتل های تهران تئاتری اجرا می ش��ود که 
موجب تعجب شده است؛ چرا وزارت ارشاد این قبیل موضوعات را مدیریت 
نمی کند. گزارش قاضی دادس��را حاکی از آن اس��ت که در این تئاتر، عدم 
رعایت حجاب، اختاط زن و مرد، استفاده از پرچم کشور فرانسه به نشانه 
حمایت و نقض برخی از ارزش ها دیده می شود.وی از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی خواست که حسب تکلیف به این موضوع ورود کند و افزود: وزارت 
ارشاد مکلف است با تئاتری که برخاف موازین شرعی اجرا می شود برخورد 
کند و اگر اقدام نکند، دادستانی به وظیفه خود عمل خواهد کرد و آن موقع 
هیچ کس نباید از برخورد دادستانی که در سایه عدم انجام وظایف دستگاه ها 
رخ می دهد، گایه کند. جعفری دولت آبادی تاکید کرد: در حوزه آسیب ها 
همچون تئاتر و فیلم های نامناسب، شرب خمر، بدحجابی، کشف حجاب 

و نظایر آن، همه دستگاه ها مکلف هستند که به وظایف خود عمل کنند.

 توقیف خودرو بدحجابان
دادستان تهران با تاکید بر برخورد با رانندگی در حال مستی و کشف حجاب 
حین رانندگی اظهار داشت: چندین بار به پلیس دستور کتبی داده ایم که این 
خودروها توقیف شوند و رانندگان مختلف به دستگاه قضایی معرفی شوند. 
هم چنین در مورد بانوانی که حین رانندگی یا سوار بر خودرو کشف حجاب 
می کنند، به پلیس دستور کتبی داده شده که نسبت به توقیف خودرو اقدام 
کند هر دو ماه گزارش اقدامات را به دادستانی ارائه نماید. وی افزود: هرچند 
بر این اعتقادیم که پلیس نباید با مردم درگیر شود، اما نمی توان اجازه داد که 
چهره شهر با رفتارهای متضمن نقض ارزش هایی مانند حجاب و رانندگی 
حین مستی نامناسب شود، همان طور که در حوزه اجتماعی و شهری، حضور 
معتادان، متکدیان و کارتن خواب ه��ا در معابر، خیابان ها و پارک ها، نوعی 
اذیت برای مردم محسوب می ش��ود و ضرورت دارد نسبت به ساماندهی 
آنان اقدام ش��ود.  جعفری دولت آبادی خاطرنش��ان کرد: پایتخت کش��ور 
اسامی باید یک چهره قابل دفاع، زیبا و باطراوت داشته باشد و ازم است 
که با همکاری همه دس��تگاه ها، معابر، خیابان و پارک ها از هر نوع چالش 

اجتماعی به دور باشد.

 نفوذ دشمن از طریق حوزه های فرهنگی
دادس��تان تهران خاطرنشان کرد: مس��ئله آس��یب های اجتماعی امروز 
در دس��تور کار دش��منان قرار دارد و آن ها که در جنگ و اعمال تحریم ها 
شکست خورده اند، برنامه ریزی کرده اند تا در حوزه های فرهنگی و اجتماعی 
اقدام کنند.  جعفری دولت آبادی با استناد به گزارش برخی نهادهای امنیتی، 
تصریح کرد: که دش��من برنامه ریزی کرده ت��ا در زمینه نقض ارزش های 
دینی، تش��دید وضعیت فرهنگی کش��ور و به هم زدن اوضاع اجتماعی در 
پوش��ش های مختلف ورود کند تا سبک زندگی و ذائقه مردم را تغییر دهد. 
وی خاطرنشان کرد: موضوعاتی از قبیل مفاسد اخاقی و اجتماعی و نقض 
ارزش های دینی به خصوص در علن، در همه جلسات آسیب های اجتماعی 

موردتوجه قرار خواهد گرفت.

 لزوم جمع آوری معتادان متجاهر توسط پلیس
دادس��تان تهران پس از استماع اظهارات نمایندگان دستگاه های متولی و 
دادستان های شهرستان ها،  بر ضرورت برگزاری جلسات بررسی وضعیت 
جرائم مواد مخدر و معتادان متجاهر در شهرس��تان ها تاکید کرد و دو تن از 
معاونین خود را مأمور پیگیری این امر کرد.  جعفری دولت آبادی با اشاره به 
این که ضرورت حضور مسئوان محلی همچون فرماندار و پلیس در چنین 
جلس��اتی، افزود: پلیس در زمان جمع آوری معتادان متجاهر و غربالگری، 
کس��انی را به مراکز درمانی اعزام کند که احتمال بازگشت آن ها به چرخه 
مواد مخدر کمتر است. وی از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست که ظرفیت 
اردوگاه های نگه داری معتادان را به دادس��تانی اع��ام نماید تا این امر به 

دادستان های شهرهای استان تهران اباغ شود.

روی خط خبر

دادستان کل کشور احیای حقوق عامه را از امور 
تقریبا مغفول مانده دانست و به تشریح دایل 

آن پرداخت.

حجت ااسام والمسلمین منتظری با حضور در نشست 
ماهانه حقوقی کاربردی موسس��ه آموزش عالی شهید 
قدوسی با اشاره به اینکه یکی از وظایف مدیران اجرای 
قانون اس��ت گفت: اگر طبق قانون عمل کنیم کشور 
پیشرفت خواهد کرد و اگر بخواهیم قانون را طبق امیال 

خودمان تفسیر کنیم مفاسد زیاد خواهد شد.
دادستان کل کشور افزود: اگر ما قانون را ابزار قرار دهیم و 
دنبال این باشیم که امیال خود را در قالب قانون جلو ببریم 
قطعاً به مشکل برخورد خواهیم کرد و لذا آنچه کشور را 
پیش می برد و سامان می دهد و جناح بندی های سیاسی 
را حاکم بر جریانات اجرایی کشور نمی کند قانون است؛ 
و اجرای قانون می تواند برای کش��ور و ملت پیشرفت و 

خوشبختی به ارمغان آورد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، وی بیان 
داشت: ما در قانون اساسی اصول مترقی و جوابگوی 
نیازهای جامعه را داری��م ازجمله حقوقی که در قانون 
اساس��ی برای آحاد ملت تعیین ش��ده حق مراجعه به 
محاکم ب��رای رفع اختافات، حل مش��کات و رفع 

خصومات است.
منتظری در ادامه با اشاره به اصل 156 قانون اساسی 
و وظایف 5 گانه قوه قضاییه، تصریح کرد: س��ال های 
سال بود که اهتمام ازم به احقاق حقوق عامه صورت 

نگرفته بود.
وی با اش��اره به مغفول ماندن حقوق عامه در سال های 
گذشته گفت: متاس��فانه هیچ قدمی برای تهیه قانون 
مناس��ب در این حوزه برداشته نش��ده بود و در قوانینی 
که قریب به 40 س��ال اس��ت وضع ش��ده به این حوزه 
نپرداخته ای��م و تعریفی از حقوق عامه در مجامع علمی 
و دانشگاهی بیان نش��ده است از طرفی اقدامات عملی 
و تش��کیاتی برای اجرای این مهم به صورت مدون و 

منسجم صورت نگرفته است.
دادس��تان کل کش��ور بابیان اینکه دفاع از حقوق عامه 
تکلیفی اس��ت که به موجب قانون به عهده دادستانی 
کل کشور و دادستان ها نهاده شده است، گفت: متاسفانه 
آیین نامه و دستورالعملی در این زمینه نداشتیم، در قانون 

اساسی به احیای حقوق عامه اشاره شده است؛ اما تعریف 
جامعی از آن نشده بود که ما از مجامع علمی و دانشگاهی 
و قضات سراسر کشور خواستیم که پیرامون این مسئله 

نظرات خود را مطرح کنند.
منتظری ادامه داد: س��رانجام به تعریف نس��بتاً جامعی 
از حقوق عامه رس��یدیم که آن را در قالب آیین نامه ای 
به ریاس��ت قوه قضاییه ارس��ال کردیم و در دستور کار 
قرارگرفته اس��ت و امیدواریم در ماه آینده این موضوع 

به سرانجام برسد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: اقدامات خوبی روی این 
دستورالعمل انجام شده است و چنانچه برای اجرا اباغ 
شود می تواند مبنایی برای قانون باشد. امیدواریم مجامع 
علمی و دانش��گاهی در این زمینه به ما کمک کنند و ما 

درصدد تهیه پیش نویس ایحه حقوق عامه هستیم.
وی گفت: در دو سه سال اخیر قوه قضاییه به مصادیق 
پرشماری از حقوق عامه ورود پیداکرده است که ازجمله 
آن جلوگیری از دست اندازی افراد طمعکار و سودجو به 

جنگل ها و منابع ملی بوده است.
منتظری تاکید کرد: اگر در یک شهر می بینیم اقدامات 
اجرایی که صورت می گیرد باعث تضییع حقوق مردم 
است دادستان باید به عنوان مدعی العموم ورود کند، در 
این موارد قوه قضاییه قدم های خوبی برداشته است و تا 
زمانی که این چرخ به دست دستگاه قضایی می چرخد 
قطع��اً پای صیان��ت از حقوق عامه می ایس��تیم البته 
امکانات، قانون و همکاری دستگاه ها ازمه تحقق این 
امر است. دادستان کل کشور افزود: ما بدون قانون قادر 
به کار نیس��تیم چراکه برای جلوگیری از نابسامانی ها 
باید دستورالعمل و قانونی تهیه شود و همه مردم باید 

این موضوع را مطالبه کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به دومین وظیفه احصا 
ش��ده در اصل 156 قانون اساسی تحت عنوان دفاع از 
آزادی های مشروع اشاره کرد و گفت: برای بحث دفاع 
از آزادی های مشروع باید برنامه حساب شده ای داشته 

باشیم و این موضوع تعریف و تبیین شود.

منتظ��ری اضافه کرد: هر ش��هروندی ک��ه در ایران 
زندگ��ی می کند چ��ه مس��لمان و چه غیرمس��لمان 
مش��مول اصل آزادی مشروع اس��ت؛ اما یک عده ای 
به اس��م آزادی چه کارهایی که نمی کنن��د به حقوق 
دیگران تجاوز کرده و فض��ای آلوده ای در حوزه های 
اقتص��ادی، فرهنگی، معن��وی و بخش های مختلف 
ایج��اد می کنند. وی با تاکید بر اینکه آزادی مش��روع 
باید تعریف ش��ود گفت: قانون اساسی برای ما آزادی 
مشروع را تعریف کرده است اما ابعاد آن باید مشخص 
ش��ود و س��ازوکار آن باید درزمینه مطبوعات، مسائل 
فرهنگی، رس��انه ها، سیاسیون، غیر سیاس��یون و ... 
روشن شود، سؤال اینجاست که ما در این زمینه چقدر 
کارکرده ایم. دادستان کل کشور افزود: امروز در بحث 
مبارزه با مفاسد اقتصادی که در دستور کار قوه قضاییه 
و دستگاه های اجرایی و دولت است ماحظه می کنیم 
که یک عده ای به نام آزادی در عرصه اقتصاد چه بایی 

سر مردم می آورند.

وی با اش��اره به بی ضابط��ه بودن قیمت ه��ا گفت: با 
کارخانجات لبنی جلس��ه ای برگزار کردیم و قرار شد بر 
اساس ضوابط اقداماتی صورت گیرد و درزمینه قیمت ها 

تدابیری اندیشیده شود.
وی تصریح کرد: به رجال اقتصادی و مغزهای اقتصادی 
کشورمان زمینه دهیم و میدان را برایشان بازکنیم اگر در 
آن زمان که مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی 
را مطرح کردند زمینه برای افرادی که به اقتصاد مقاومتی 
اعتقاد داشتند باز می شد کار به اینجا نمی رسید. منتظری 
خاطرنش��ان کرد: ما امروز در جنگ اقتصادی هستیم 
و همه دنیا این مس��ئله را قبول دارند و دشمنان ما علنًا 
این را می گویند و ابایی ندارند. اما آیا امروز گلوگاه های 
اقتصادی کشور و رمز و رازهایی که در مدیریت اقتصادی 
باید باشد در دست مردان جنگ اقتصادی کشور است. 
وی ادامه داد: کشور ما ظرفیت فروانی دارد اما به شرطی 
که مدیریت دست کسی نباشد که بگوید ما می توانیم از 
افراد دو تابعیتی هم استفاده کنیم. دو تابعیتی یعنی فردی 
که یک پای او در ای��ران و یک پای او در کانادا و آمریکا 
اس��ت. آن فرد آنجا چه کار می کند؟ آی��ا به او مأموریت 

می دهند یا نمی دهند.
  منتظری با تاکید بر تکریم ارباب رجوع نکاتی را یادآور 
شد و گفت: پنجمین وظیفه ای که در اصل 156 قانون 
اساس��ی به عهده قوه قضاییه نهاده ش��ده است اقدام 
مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است، ما در میدان 
عمل به این نتیجه رسیدیم که پیشگیری یک وظیفه فرا 
قوه ای اس��ت و قوه قضاییه نمی تواند به تنهایی از وقوع 

جرم پیشگیری کند چراکه ابزار ازم را در اختیار ندارد.
  منتظ��ری ب��ا ذکر مثال��ی در این زمینه اف��زود: بحث 
جاسوس��ی امروز یک بایی برای کش��ور شده است و 
دشمن به مراکز مهم نفوذ پیدا می کند اما آیا قوه قضاییه 
می تواند مانع نفوذ جاسوس شود پاسخ منفی است؛ چراکه 
ابزار آن در اختیار دستگاه های اطاعاتی و امنیتی است. 
بنابراین بایستی برای پیشگیری از وقوع جرم همه قوا، 

نیروی انتظامی، امنیتی و ... همکاری کنند.
دادستان کل کش��ور در پایان خاطرنشان کرد: ریاست 
ق��وه قضاییه در هفت��ه گذش��ته در ارتباط با مس��ائل 
اقتصادی کشور به دادستان ها تاکید کردند که به مسئله 
گران فروش��ی ورود کن��د و برنامه ریزی های��ی در این 

خصوص انجام شده است.

ممنوعیت استفاده از مدیران دو تابعیتی
دادستان کل کشور تاکید کرد

حکم حمیدرضا باقری درمنی که به جرم افساد فی اارض به 
اعدام محکوم شده بود، بامداد روز گذشته به اجرا گذاشته 

و اعدام شد.

بامداد روز ش��نبه م��ورخ 1397/10/1 حکم حمیدرض��ا باقری درمنی 
فرزند محمدباقر که به جرم افس��اد فی اارض از طریق تش��کیل شبکه 
کاهبرداری، رشاء به اعدام محکوم شده بود، به اجرا گذاشته و اعدام شد.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دادسرای عمومی و انقاب تهران، پرونده 
حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر 156 جلد و بیش 
از 25 هزار برگ اس��ت، با شکایت شرکت پاایش نفت جی، بانک ملی، 
بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی 

و انقاب تهران رسیدگی شده است.
محکوم علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند، به اقدامات 
مجرمانه ای دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه 
به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت های صوری و کاغذی متعدد 
ازجمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین 
به گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمعًا 
10/078/171/400/000 ریال معادل یک هزار و هفتادوهشت میلیارد 
و یک صد و هفتادویک میلیون و چهارصد هزار تومان کاهبرداری کرده 
است. در رس��یدگی به پرونده مشخص شد از 47 س��ند جعلی برای اخذ 
ضمانت نامه بانکی و یا ترهین معامله و 36 فقره ضمانت نامه جعلی و 102 
فقره ضمانت نامه بدون پش��توانه، 33 فقره چک های مخدوش با مبالغ 
سنگین و جعل در اسناد رسمی س��ازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده 
است. همچنین خاطرنشان می شود؛ باقری درمنی با همدستی مرتبطین 
خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، اماک را به چند برابر قیمت 
واقعی ارزش گذاری و به بانک ارائه می داد، ازجمله ملکی که حدود 400 
میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به 1269 میلیارد ریال 

ارزش گذاری و در رهن شرکت نفت جی قرار داد.
باقری درمنی برای اخذ تسهیات از بانک نیز متوسل به جعل اسناد شده 
و با اسناد ملکی جعل ش��ده که ازجمله با سند جعلی از بانک گردشگری 

مبلغ 60/000/000/000 ریال تسهیات گرفته است.
بازپرس دادس��رای تهران پس از تحقیقات مفصل، جمع آوری اس��ناد و 
مدارک مثبته جرم در خصوص باقری درمنی به عنوان سرش��بکه و سایر 
اعضاء باند و شبکه به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، 
اختاس و کاهبرداری و به عنوان مفسد فی اارض نظر به جلب دادرسی 
و معاون دادستان و سرپرست دادسرای اقتصادی با صدور کیفرخواست 

پرونده را به دادگاه انقاب اسامی تهران ارسال می کند.
ش��عبه 15 دادگاه انقاب اسامی تهران با دقت در 9 جلسه چندساعته و 
با حضور متهم، وکا و نماینده دادستان رسیدگی و پس از ختم رسیدگی 
طبق قانون، آقای حمیدرضا باقری درمنی را به عنوان مفسد فی اارض 
به اعدام و رد مال به مبلغ 10/078/171/400/000 ریال محکوم کرده 
است. با اعتراض وکیل محکوم علیه و در مهلت مقرر )20 روز( پرونده به 
دیوانعالی کشور ارسال می شود و دیوانعالی کشور در تاریخ 1397/8/13 
رأی صادره از ش��عبه 15 دادگاه انقاب اس��امی تهران را تأیید و ابرام 

کرده است.
حمیدرضا باق��ری درمنی قبل از ای��ن نیز دارای دو س��ابقه محکومیت 
کیفری بوده است. وی در سال 1385 به جرم قاچاق به ضبط کاا و مبلغ 
11/731/060/030 ریال جزای نقدی محکوم ش��ده اس��ت. همچنین 
در سال 1388 با ش��کایت بانک مرکزی، بانک سپه، بانک کشاورزی و 
بانک ملی در خصوص اخذ تس��هیات ارزی به مبلغ 9/888/217 دار 
و 980/935/471/305 به س��یزده ماه حبس و رد مال در حق ش��کات 

محکوم شده است.

 امکان آزادی باقری درمنی به جهت محکومیت در پرونده 
اجرای احکام، قابل تحقق نبود 

قاضی عباسی، بازپرس پرونده باقری درمنی در مصاحبه با مرکز رسانه قوه 
قضائیه پیرامون پرونده قضایی درمنی؛ چگونگی فراری دادن افراد مؤثر و 
کلیدی شبکه کاهبرداری به خارج از کشور و موضوع ضمانت نامه های 

شعبه بهار بانک ملی ایران و... زوایایی دیگری از این پرونده را روشن کرد.
   وی در خصوص این پرونده توضیح داد: پرونده ای که به پرونده اتهامی 
گروه باقری درمنی معروف ش��ده اس��ت و با بی��ش از 155 جلد و صدور 
کیفرخواست برای 33 نفر ازجمله حمید باقری درمنی به دادگاه انقاب 
ارسال و در شعبه 15 دادگاه انقاب تهران مورد رسیدگی قرارگرفته است، 
از اواسط س��ال 1390 تحقیقات مقدماتی آن با شروع به تعقیب متهمان 
آغازشده اس��ت. این پرونده به نوعی تجمیع پرونده های متعدد مطرح در 
دادسراهای مختلف در تهران و اصفهان نیز هست. به طوری که بخشی از 
آن پرونده مطرح در دادسرای اصفهان و بخش قابل توجهی دیگر، پرونده 

مرتبط در دادسرای تهران است.
عباس��ی در خصوص نام گیری این پرونده به باقری درمنی نیز توضیح 
داد: اینکه پرونده با عنوان گروه حمید باقری درمنی مطرح و معروف شده 
است، به این دلیل است که ماحصل چند سال تحقیقات گسترده و وسیع، 
با تحقیق و بازجویی از ده ها فرد به عنوان متهم، مطلع، ش��اکی و شاهد و 
بررس��ی و جمع آوری اس��ناد و مدارک متعدد، شناسایی یک مجموعه و 
گروه حرفه ای و سازمان یافته بوده است که توسط شخصی به نام حمید 
باقری درمنی تشکیل شده و هدف از ایجاد آن از همان ابتدا ارتکاب افعال 
مجرمانه به ویژه کاهبرداری از اش��خاص مختلف حقوقی و حقیقی با 
اس��تفاده از اس��ناد جعلی و ش��یوه و روش های متقلبانه بوده است و این 

رفتارهای مجرمانه در طول چندین سال ادامه داشته است.
وی درباره ویژگی های گروه باق��ری درمنی توضیح داد: در گروه باقری 
درمنی وی عاوه بر اینکه تش��کیل دهنده گروه اس��ت؛ هدایت کننده و 
اداره کننده آن نیز به محسوب می ش��د و سیاست ها، برنامه ها و اقدامات 
اجرایی از طرف ایش��ان ب��ه مجموعه اعام می ش��د. از طرف دیگر نیز 
همه چیز در این گروه درنهایت به ایشان ختم می گردید و به تعبیر برخی 
از مرتبطین و اعضای گروه، افراد در مجموعه و گروه بدون اجازه ایشان 

آب هم نمی خوردند.
وی افزود: در گروه باقری درمنی، تعدادی از افراد مسئولیت و وظیفه جعل 
و ساختن اسناد و مدارک موردنیاز گروه را بر عهده داشتند و از افراد شاخص 
و ثابت گروه در این خصوص می توان به احمد خسروی و پدرام تقی پور 
اشاره کرد که با مدیریت و هدایت محمدرضا نصیری فعالیت می کردند. 
در همین مجموعه، تعدادی از افراد مسئولیت نگهداری و مدیریت اموال 
حمید باقری درمنی و گروه ایش��ان که درنتیج��ه فعالیت های مجرمانه 
گروه به دست می آمد را عهده دار بودند که بسیاری از این افراد و اموال در 
اختیار آن ها، شناسایی شدند. در این میان افراد دیگری نیز در گروه بودند 
که مدیریت شرکت های متعدد تابعه و متعلق به گروه را بر عهده داشتند. 
فعالیت های گروه باقری درمنی در بانک ها و شرکت های شاکی و بزه دیده 
برای اخذ و تحصیل مال، اخذ تسهیات و ضمانت نامه بانکی با پوشش و از 

طریق این شرکت ها انجام می گرفت.
عباسی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی های گروه و مجموعه باقری درمنی که 
در طول رسیدگی به پرونده در دادسرا به وضوح نمایان بود؛ طرح شکایات و 
دعاوی غیرواقعی و صوری افراد و اعضای گروه علیه یکدیگر بود. مشخصه 
دیگر گروه باقری درمنی که برجستگی و اهمیت خاصی دارد؛ فراری دادن 
و خارج کردن افراد کلیدی و مهم گروه از کشور است. این اقدام باهدف عدم 
توفیق مراجع تعقیب کننده و رسیدگی کننده قضایی و انتظامی در کشف دقیق 
فعالیت های مجرمانه گروه و جزئیات فعالیت های مختلف گروه به ویژه نقش 

آقای حمید باقری درمنی صورت می گرفت.
وی در خصوص افراد کلیدی و مؤثر گروه درمنی که فراری و از کش��ور 
خارج شده اند توضیح داد: از افراد کلیدی و مهم این گروه که نقش محوری 
در گروه داشته اند، می توانیم به سید محمود جزایری، محمدرضا نصیری، 
علیرضا مسلمی، جوانمیر محمدی، مجید باقری درمنی و محمد خزائلی 
پارسا اش��اره کنیم. همگی این افراد توسط حمید باقری درمنی تشویق و 

ترغیب به فرار و خروج از کش��ور ش��دند. همگی این افراد نزدیک ترین 
اشخاص در گروه به سرکرده و سردسته یعنی آقای حمید باقری درمنی 
به حساب می آیند و آن ها بودند که بیشترین اطاعات و آگاهی را نسبت 
به دیگر اعضای گروه و شبکه درباره نقش و جایگاه حمید باقری درمنی 
در گروه و اقدامات مجرمانه وی داشتند. به همین دلیل بود که حمید باقری 
درمنی حساس��یت ویژه ای برای دور از دسترس نگه داشتن آن ها پس از 
تعقیب کیفری گروه داشت و فراری دادن و خارج کردن آن ها از کشور به 

همین منظور برای حمید باقری درمنی دارای اهمیت بود.
بازپرس این پرونده در خصوص علت یا علل طوانی شدن رسیدگی به 
این پرونده اظهار داشت: مهم ترین عامل گستردگی موضوعات و اقدامات 
مجرمانه متهمان و همچنین تعداد قابل توجه افراد و مرتکبین جرائم بوده 
است. واضح است که هرچه تعداد عناوین مجرمانه و دفعات ارتکاب جرم 
و با در نظر گرفتن تعداد شکات و بزه دیدگان بیشتر باشد و بخصوص آنکه 
در طول سالیان متمادی جرائم ارتکاب یافته باشند، مدت زمان ازم برای 

کشف و جمع آوری دایل و مستندات و تکمیل تحقیقات بیشتر است.
وی افزود: عامل مهم دیگر که می تواند از عوامل طوانی ش��دن فرایند 
رسیدگی به این پرونده در دادسرا باشد، ضرورت انجام بررسی های فنی 
و کارشناسی بود. در کنار عوامل اشاره ش��ده، باید اقدامات حمید باقری 
درمنی و عوامل ایشان در طول رس��یدگی برای ایجاد مانع و اختال در 
مس��یر تحقیقات و جمع آوری دایل و مس��تندات را نباید ازنظر دورنگه 
داش��ت؛ که این اقدامات نیز به نوبه خود در به طوانی کردن رس��یدگی 
بسیار اثرگذار بود. استفاده از ارتباطات گسترده توسط حمید باقری درمنی 
و عوامل ایشان برای اعمال فشار بر شعب رسیدگی کننده به پرونده های 

اتهامی گروه، نیز درخور توجه است.
عباسی در خصوص مستندات قانونی درباره اتهام افساد فی اارض حمید 
باقری درمنی توضیح داد: کسانی که از جزئیات پرونده مطلع اند می دانند 
که اتهام افساد فی اارض به آقای حمید باقری درمنی نه در ابتدا و یا اواسط 
رسیدگی و تحقیقات 7 ساله، بلکه در روزهای پایانی خاتمه تحقیقات در 
دادسرا و شعبه بازپرسی، تفهیم شده است. این بدان معناست که پس از 
جمع آوری کلیه دایل و مستندات ازم در طول تحقیقات و جمع بندی 
و ارزیاب��ی دایل و دقت در رفتارها و افعال مجرمانه متهمان در پرونده و 
نقش متهم آقای حمید باقری درمنی عقیده به تحقق بزه افساد فی اارض 

و انتساب آن به آقای حمید باقری درمنی حاصل شده است.
وی افزود: اما مهمترین و اصلی ترین مس��تند قانونی افس��اد فی اارض 
دراین باره قس��مت اخیر ماده 4 قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتشاء 
و اخت��اس و کاهبرداری مصوب 1367 اس��ت. در ای��ن ماده قانونی 
اشاره شده است: »ماده 4- کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری 
به امر ارتش��اء و اختاس و کاهبرداری مب��ادرت ورزند عاوه بر ضبط 
کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع 
دولت و اس��ترداد اموال مذکور در مورد اختاس و کاهبرداری و رد آن 
حس��ب مورد به دولت یا افراد، به جزای نق��دی معادل مجموع آن اموال 
و انفص��ال دائم از خدمات دولت��ی و حبس از پانزده س��ال تا ابد محکوم 
می شوند و درصورتی که مصداق مفسد فی اارض باشند مجازات آن ها، 
مجازات مفسد فی اارض خواهد بود.« البته برای تعیین مصداق و ماک 
دراین باره به ماده 286 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 توجه شده 
اس��ت. بازپرس این پرونده ادامه داد: ش��عبه بازپرس��ی با در نظر گرفتن 
اقدامات و روش های بکار گرفته ش��ده توس��ط متهم آقای حمید باقری 
درمنی به عنوان تشکیل دهنده، س��رکرده و اداره کننده شبکه ایجادشده 
برای انجام کاهبرداری، حجم و تعداد کاهبرداری های صورت گرفته 
و تعداد قابل توجه اس��ناد و مدارک و وس��ایل متقلبانه و مجعول تهیه و 
استفاده ش��ده، حجم و میزان قابل توجه و گسترده خسارات و زیان های 
واردشده به اموال عمومی و دولتی و خصوصی ناشی از کاهبرداری های 
ش��بکه ای انجام گرفته، ایجاد اختال در نظم اقتصادی کشور به ویژه در 
حوزه پولی و با محرز دانس��تن علم و آگاهی آقای حمید باقری درمنی در 
اینکه اقدامات ایشان باعث ایجاد اختال گسترده و ایراد خسارات عمده 
می شود، عقیده بر تحقق افساد فی اارض از سوی ایشان با مستندات و 
مبانی فوق که به صورت مفصل در قرار نهایی آمده است، داشت و بر این 

اساس درباره ایشان اقدام به صدور قرار نهایی کرد.

ابرکاهبردار بر باای دار
 حکم مجازات حمید باقری درمنی به جرم افساد فی اارض اجرا شد

 HEMAYATONLINE. 
IR

نظر سلطان قیر در مورد رفقایش خاوری، زنجانی و جزایری
حمید باقری درمنی در آخرین مصاحبه خود برای خبرنگار خبرگزاری صداوسیما خط ونشان کشید   و در خصوص محمود جزایری اظهار کرد: جزایری 
آن قدر آدم شاراتانی بوده است که اان فرار کرده و در ترکیه زندگی می کند. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه از کجا می دانید جزایری ترکیه 
است؟ گفت: رفقایش می گویند رفته ترکیه اقامت گرفته و زندگی می کند. به گزارش میزان کارشناس پرونده باقری درمنی در این خصوص گفته است: 
باقری درمنی از جایی که متوجه شد فساد بزرگ لو رفته است سریع دستور خروج جزایری و چند نفر دیگر از نزدیکانش را از کشور را داد تا حلقه های وصل 
پرونده از بین برود. کارشناسان پرونده اذعان داشتند که شیوه باقری درمنی در گروهش رد نگذاشتن از اقدامات خرابکارانه اقتصادی خودش بوده است 
و هر مهره ای را که می سوخت بافاصله از کشور خارج می کرد. درمنی در خصوص ارتباطش با بابک زنجانی نیز عنوان کرد: با بابک زنجانی 15 سال 
دوست بودم. یکی از دوستانم او را به من معرفی کرد و یک روز به دفتر ما آمد و باهم دوست شدیم. آن زمان بابک یک کارخانه کوچک اسپری سازی 

داشت.وی در خصوص رفیق دیگرش خاوری حاضر نشد از لقب مفسد اقتصادی فراری استفاده کند.
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چهره ها

یارانه نجومی برای پرمصرف های برق 
غیرقابل توجیه است

حسن بهرام نیا، عضو کمیسیون انرژی 
مجلس با انتق��اد از اینک��ه یارانه برق 
پرمصرف ها 70برابر کم مصرف ها شده 
اس��ت، راهکارهایی برای کاهش این 
فاصله ارائه داد. وی  با اشاره به آخرین 
آماره��ا مبن��ی ب��ر اینکه یاران��ه برق 
پرمصرف ها 70 برابر کم مصرف ها شده 
است، درخصوص اینکه چطور می توان قیمت برق پرمصرف ها را بیشتر و یارانه 
کمتری به آن ها داد، گفت: اصاح یارانه انرژی باید در دستور کار دولت و مجلس 
قرار گیرد چراکه نخستین دهک 18هزار تومان یارانه انرژی های مختلف به طور 
کلی را دریافت و دهک آخر 193هزار تومان یارانه انرژی دریافت می کند، درواقع 
حدود 10 برابر اختاف میان دهک اول و آخر به لحاظ دریافت یارانه وجود دارد 

و این مسئله در حوزه انرژی برق 70 برابر است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه عدم توازن عدالت 
اجتماعی در نوع پرداخت یارانه های انرژی به وضوح مشاهده می شود، ادامه داد: 
باتوجه به اینکه سال گذشته حدود 5هزار مگابایت برق کم داشته ایم، باید جهت 
تامین برق از بخش خصوصی بهره برد، بدین شکل که دولت برق را خریداری 
کرده و آن را وارد شبکه توزیع کند. افراد متول بدون حساب و کتاب انرژی برق را 
مصرف کرده و به دلیل سیستم اشتباه توزیع یارانه انرژی، از یارانه باایی نیز بهره 
می برند که این مسئله حق مردم کم برخوردار و کم مصرف را ضایع می کند. وی با 
بیان اینکه افراد متول بدون حساب و کتاب انرژی برق را مصرف کرده و به دلیل 
سیستم اشتباه توزیع یارانه انرژی، از یارانه باایی نیز بهره می برند که این مسئله 
حق مردم کم برخوردار و کم مصرف را ضایع می کند، اضافه کرد: با این اوصاف 
اصاح یارانه های انرژی و به طور مجزا همچون برق، س��وخت و... ضروری 
است که یکی از راه های دستیابی ایجاد سازکارهایی همچون اعمال ممیزی 
پرداخت هزینه میان پرمصرف ها و کم مصرف ها است. عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسامی در ادامه توضیح داد: همچنین می توان از طریق سازمان 
ثبت اسناد کشور میزان تملک افراد را مشخص کرد، به عنوان مثال فردی که 
2هزار متر ساختمان در اختیار دارد نسبت به فردی 70متر زمین شرایط مصرفی 
متفاوتی دارد، همچنین به کارگیری کنتور های هوشمند برق برای مشخص 
کردن میزان دقیق مصرف، مش��خص کردن میزان تفاوت مصرفی برق سه 

فاز با تک فاز و... از جمله اقداماتی است که می توان در این راستا به کار گرفت.

 پرداخت مطالبات تا سقف 100 میلیون 
6 تعاونی کاسپین تا پایان دی ماه

مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس، 
گفت: سپرده گذاران موسسه فرشتگان 
و افضل طوس تا س��قف یک میلیارد 
تومان سپرده خود را دریافت کرده اند، 
اما مطالبات 6 موسس��ه دیگر کاسپین 
پرداخت نشده که مقرر شد تا پایان دی 
ماه تا سقف 100 میلیون تومان به هر 

یک از این سپرده گذاران پرداخت شود.
وی در تش��ریح آخرین جلسه نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مسائل 
و مش��کات موسسات مالی و اعتباری گفت: در این نشست آخرین وضعیت 
پرداختی های تعاونی گلیم و گبه مورد بررسی قرار گرفت که براساس این بررسی 
ها مجوزهای ازم صادر نشده است  و پیگیری شد تا مشکات این تعاونی رفع 
شود. نایب رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه مقرر شده تیمی برای 
پرداخت مطالبات چند تعاونی باقیمانده موسسه مالی و اعتباری کاسپین تشکیل 
شود، افزود: ظاهراً مطالبات این تعاونی ها توسط مسئوان مربوطه به درستی 
پرداخت نمی ش��ود، لذا مقرر شده مسئولیت پرداخت این مطالبات به این تیم 
واگذار ش��ود و در این راستا خط اعتباری باز شود تا مبلغ 100 میلیون تومان به 
هر یک از سپرده گذاران این تعاونی ها تا پایان دی ماه پرداخت شود.وی ادامه 
داد: بانک مرکزی چند بار با سپرده گذاران بیش از یک میلیارد تومان سپرده در 
کاسپین جلسه برگزار  کرده و مقرر شده که اگر بانک مرکزی بخواهد اموال و 
اماک کاس��پین را واگذار کند، با سپرده گذاران هماهنگی های ازم را انجام 
دهد تا اگر این سپرده گذاران خریدار اموال باشند، با اولویت به آنها واگذار شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه 
موسسه مالی و اعتباری کاسپین متشکل از 8 تعاونی و موسسه است، بیان کرد: 
س��پرده گذاران موسسه فرشتگان و افضل طوس تا سقف یک میلیارد تومان 
سپرده خود را دریافت کرده اند، اما مطالبات 6 موسسه دیگر کاسپین پرداخت 
نشده است که مقرر شد تا پایان دی ماه تا سقف 100 میلیون تومان به هر یک 

از این سپرده گذاران پرداخت شود.

تصمیمات عجوانه در خصوص ممنوعیت 
صادرات محصوات کشاورزی اصاح شود
نورمحم��د تربت��ی نژاد، س��خنگوی 
کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت:اگر 
قیمت خرید محصوات کش��اورزی 
مازاد نیاز کشاورزان عادانه نباشد باید 
اجازه فروش محص��وات و صادرات 

متناسب با نرخ جهانی داده شود.
وی در خص��وص خری��د تضمین��ی 
محصوات کش��اورزی و ممنوعیت صادرات برخی محصوات، گفت: باید 
محصواتی را که در داخل کشور به آنها نیاز داریم و درصورت کمبود، محتاج 
به واردات آن هستیم نباید در دوران تحریم صادر شوند و از سوی دیگر باید این 

محصوات را به گونه ای از کشاورز خریداری کنیم که متضرر نشود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
شورای اس��امی با بیان اینکه با صادرات محصواتی که در کشور به آن نیاز 
داریم مخالف هس��تیم به این شرط که قیمت خرید محصوات از کشاورزان 
عادانه باشد، تصریح کرد:در حوزه قیمت خرید تضمینی محصوات کشاورزی 
از جمله محصول استراتژیک گندم،دولت باید به مطالبات کشاورزان توجه جدی 

کند چرا که جنس مطالبات براساس مولفه های اقتصادی است.
نماینده مردم گرگان و آق قا در مجلس ش��ورای اسامی با اشاره به اینکه 
اگر دولت اعتبار کافی برای پرداخت مطالبات گندم کاران و خرید تضمینی 
محصول گن��دم را ندارد باید منابع کافی را تهیه کن��د، اضافه کرد: در زمینه 
محصواتی مانند نخود که اضافه تولید آن در کش��ور وجود دارد می توانیم 
مازاد نیاز را ذخیره کنیم اما باید با نرخ مناس��ب این محصول از کش��اورزان 

خریداری شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسامی با تاکید بر اینکه اگر قیمت خرید 
محصوات کشاورزی مازاد نیاز کشاورزان عادانه نباشد باید اجازه فروش 
محصوات و صادرات متناس��ب با نرخ جهانی داده شود، عنوان کرد: بعد از 
خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم های جدید و راه اندازی جو تحریم ها، 
دولت اقدام به تصمیم گیری های دفعه ای و فوری برای ذخیره محصوات 

در کشور کرد که اشتباه بود. 

  اقتصادی  

بر اساس گزارش ها مابه التفاوت دار اختصاص 
یافت��ه به کااهای اساس��ی بی��ش از 100 هزار 
میلیارد تومان اس��ت. افزای��ش قیمت کااهای 
اساس��ی در شرایطی است که امس��ال سرانه ارز 
اختصاص یافته به کااهای اساسی بیش از سرانه 
سال قبل و حدود 14 میلیارد دار بوده است و این 

موضوع انتقادات زیادی را در پی داشته است. 

   انتق�اد از ع�دم انطب�اق قیم�ت کاا 
با نرخ ارز

پیش ت��ر اس��داه عس��گراوادی، رییس اتاق 
بازرگانی ای��ران و چین  با انتقاد از افزایش قیمت 
کااهای اساس��ی گفته بود: »هیچ کاایی با ارز 
4200 تومان��ی فروخته نمی ش��ود، ارز 4200 را 
می گیرند، ولی جنس ها را ب��ا قیمت ارز 10 هزار 

تومانی به مردم می فروشند.«
محمدرض��ا پورابراهیم��ی، رییس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس نیز با انتق��اد از  عدم نظارت بر 
قیمت کااهای اساسی گفت: »ارز با قیمت 4200 
تومان در اختیار ق��رار گرفته اما دو برابر در اختیار 

مردم قرار می گیرد.« وی با اش��اره به اینکه باید 
با کاهش نرخ ارز، تغییر قیمت به س��مت پایین را 
شاهد باشیم، اظهارکرد: »سیاست های نظارتی 
درباره انطباق قیمت کاا با نرخ ارز وجود ندارد.« 
پورابراهیمی افزود: »در زمینه کنترل بازار، دولت 
می تواند به سراغ روش های الکترونیک برود و 
25 مورد کااهای اساسی را در فضای مجازی با 

قیمت مبنا و توزیع اعام کند.«
افزایش قیمت ها در شرایطی است که با کاهش 
نرخ ارز انتظار می رود قیمت کااهای اساس��ی 
نیز با کاهش رو به رو ش��ود و این در حالی است 
که فعا خبری از کاهش قیمت ها نیست. رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به 
چسبندگی قیمت ها اشاره کرد و گفت: »زمانی 
که باا می روند، در پایین آمدن مقاومت نش��ان 
می دهن��د، اما پیش بینی این اس��ت در صورت 
اس��تمرار وضعیت ارزی کشور به مفهوم کاهش 
نرخ و رس��یدن به ثبات نس��بی، در سه ماه آینده 
آغ��از کاهش قیم��ت کااهای غیراساس��ی را 

خواهیم داشت.«

داود محمدی، نماینده مردم قزوین در مجلس نیز 
از کمبود نظارت و گرانی کااهای اساسی انتقاد 
کرد و گفت: »ب��ا وجود کاهش قیمت ارز، قیمت 
کااهای اساسی تغییری نداشته و البته همچنان 

سیر صعودی را طی می کند.«

  گ�زارش بان�ک مرک�زی از قیم�ت 
کااهای اساسی

 بر اساس گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت 
خرده فروش��ی برخی از مواد خوراک��ی در هفته 
منتهی ب��ه 23 آذر، قیمت هش��ت گروه کاایی 
نس��بت به هفته پی��ش از آن با افزای��ش همراه 
بوده اس��ت. بر اس��اس این گزارش، نرخ لبنیات 
1.3 درصد، برن��ج 0.3 درصد، حبوب 0.3 درصد، 
میوه های تازه 6.6 درصد، گوشت قرمز 0.5 درصد، 
گوشت مرغ 5.9 درصد، چای 0.1 درصد و روغن 
نباتی 0.1 درصد نسبت به هفته قبل افزایش و نرخ 
تخم مرغ 3.1 درصد، سبزی های تازه 1.4 درصد و 

قند و شکر 0.2 درصد کاهش یافت.
در هفته مورد گزارش در گ��روه لبنیات، قیم�ت 

ماس���ت غیرپاس���توریزه نس��بت به هفته قبل 
مع�ادل یک درصد و ش��یر پاستوریزه 5.6 درصد 
افزایش یافته، ولی بهای ماس��ت پاستوریزه 0.1 
درصد کاهش داش��ت و قیمت سایر اقام بدون 
تغیی��ر بود. همچنی��ن قیمت تخم م��رغ معادل 
3.1درص��د کاهش یافت و هر ش��انه  138 هزار 
ت��ا 240 هزار ری��ال فروش رف��ت. در این هفته 
همچنین در گ��روه برنج، قیمت برن��ج وارداتی 
غیرتایلن��دی مع��ادل 0.3 درص��د و برنج داخله 
درجه دو 1.8درصد کاهش، ولی بهای برنج داخله 
درج��ه یک 0.6 درصد افزایش داش��ت. در گروه 
حبوب قیمت نخود ثابت ب��ود و لپه نخود معادل 
0.2 درصد کاهش قیمت داش��ت، اما بهای سایر 
اقام بین 0.2درصد تا 3.4 درصد افزایش یافت.

در گ��روه میوه های تازه، بهای پرتقال درجه یک 
مع��ادل 2.3 درصد، پرتقال درجه دو 3.3 درصد و 
نارنگی 0.2 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقام 

بین 2.7 درصد تا 53.9 درصد افزایش داشت.
در گروه سبزی های تازه نیز، بهای خیار و گوجه 
فرنگ��ی هر یک مع��ادل 3.7 درصد، لوبیا س��بز 
1.6درصد و سبزی های برگی 3.5 درصد کاهش 
یافت، ولی قیمت سایر اقام بین 1.1 درصد تا 9.9 

درصد با افزایش روبرو بود.
در هفته مورد گزارش، همچنین بهای گوش��ت 
گوس��فند معادل 0.7 درصد و گوش��ت مرغ 5.9 
درصد افزایش، ولی قیمت گوش��ت ت��ازه گاو و 

گوساله 0.1 درصد کاهش داشت.
در این هفته، بهای قند معادل 0.1 درصد و شکر 
0.3 درص��د کاهش را تجربه ک��رد، اما در مقابل 
قیمت چ��ای خارجی 0.1 درص��د و روغن نباتی 
جامد 0.3 درصد افزایش یافت. بهای روغن نباتی 

مایع بدون تغییر بود.
همچنین متوس��ط قیمت خرده فروشی در هفته 
منتهی به 23 آذر ماه س��ال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل نشان می دهد که نرخ لبنیات 68 
درصد، تخم مرغ 43.7 درصد، برنج 23.9 درصد، 
حبوب 14.5 درصد، میوه های تازه 58.4 درصد، 
سبزی های تازه 31.5 درصد، گوشت قرمز 48.9 
درصد، گوش��ت مرغ 57.9 درص��د، چای 22.8 
درصد، روغ��ن نباتی 43.9 درصد و قند و ش��کر 

39.5 درصد افزایش یافته است.
ش��یوه کنونی پرداخت ارز دولتی ب��رای واردات 
کااهای اساس��ی مورد انتقاد اغلب کارشناسان 
اس��ت.  آنها از این روش تحت عنوان »هدررفت 
منابع ارزی« و »روشی غیرمنطقی برای کنترل 
قیمت ها« ی��اد می کنند و تاکی��د دارند در حال 
حاضر ک��ه در ش��رایط ویژه اقتصادی هس��تیم 
اختصاص بهینه منابع ارزی از اهمیت بیش��تری 

برخوردار است. 

»حمایت« بررسی کرد

 ادامه گرانی کااهای اساسی 
با وجود اختصاص ارز دولتی!

اخبار کوتاه

مجوز عرضه مرحله سوم نفت 
در بورس

عضو کمیسیون انرژی در مجلس از صدور مجوز برای عرضه مرحله 
سوم نفت در بورس تا هفته آینده خبر داد. علی بختیار با اشاره به اینکه 
عرضه نفت از طریق بورس در دو مرحله انجام و با موفقیت رو به رو شده 
اس��ت، گفت: اکنون پس از فروش نفت در دو مرحله از طریق بورس، 
حدود یک میلیون بشکه نفت دیگر در دست اخذ مجوز برای عرضه قرار 
دارد البته مرحله سوم فروش نفت کمی به درازا کشیده که باید سریع تر 

این مهم صورت گیرد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس ش��ورای اسامی با 
بیان اینکه دولت باید از تمام تجار و س��رمایه داران داخلی و خارجی 
عاقه مند به تجارت نفت دعوت کند، ادامه داد: احتماا مجوز عرضه 
مرحله س��وم نفت در بورس تا هفته آینده صادر خواهد ش��د اما این 
عرضه باید دائمی شود ضمن آنکه باید به منظور جلوگیری از اختال 
در بورس نفت، فعاان با جدیت بیشتری ورود و شرایط و خواسته های 

خود را مطرح کنند.
وی با تاکید بر اینکه تجار بسیاری برای حضور در بورس نفت اعام 
آمادگی کرده اند لذا دولت باید مسیر را برای آن ها تسهیل کنند، افزود: 
ایجاد بانک اطاعاتی ب��رای فعاان متقاضی حضور در این حوزه و 
انجام کار مشترک میان بورس، بانک مرکزی و فعاان تجارت نفت 
می تواند رشد و رونق عرضه نفت و درآمدزایی مناسب را از طریق به 

دنبال داشته باشد.
بختی��ار دو عرضه قبلی نف��ت در بورس را موفق برش��مرد و گفت: 
خریداران نفت توانس��تند در زمان کوتاه نفت خریداری ش��ده را به 
فروش رسانند اما برای عرضه های جدید باید مشوق ها و تسهیات 

بیشتری در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس معتقد اس��ت می توان با همراهی بانک مرکزی، 
بورس، مجموعه نفت و بخش خصوصی تحریم های نفتی را دور زد و 
مانع از تحقق آرزوی آمریکایی ها مبنی بر رساندن فروش نفت ایران به 
صفر شد و روز به روز راه های جدیدتری برای صادرات نفت خام باز کرد.

 مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز 

مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد فصل 
پائیز از اول تا 15 دی ماه 97 است.

مطابق با قانون، مهلت ارائه اظهارنامه مالی��ات بر ارزش افزوده برای 
عملکرد فصل پائیز از اول تا 15 دی ماه 97 تعیین شده است.

مودیان مالیاتی که 9 درصد مالی��ات بر ارزش افزوده از فروش کاای 
مش��مول را از مصرف کنن��ده دریافت کرده اند، از اول ت��ا 15 دی ماه 
فرصت دارند تا از طریق س��ایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی 
www.evat.ir، عملکرد مالیات ارزش افزوده فصل پائیز را اظهار 

و پرداخت کنند.

همه گوشی های وارداتی رجیستر 
می شوند

در حالیکه برخی رس��انه ها از اینکه ممکن اس��ت طرح رجیس��تری 
گوشی های مسافری در آینده با چالش مواجه شود صحبت کرده بودند 
رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز اعام کرد که چنین مسئله ای 
صحت ندارد و هیچ یک از گوش��ی های وارداتی بدون اینکه رجیستر 

شوند، امکان فعال شدن و راه اندازی در ایران را ندارند.
چندی پیش برخی رسانه ها خبر داده بودند که براساس تصمیم اخیر 
کمیته راهبری طرح رجیستری، از نوزدهم آذر ماه امسال درخواست 
ثبت گوشی های مسافری در سامانه همتا متوقف شده است و دیگر نباید 
روی رجیستری گوشی های مسافری حساب باز کرد. این خبر در حالی 
منتشر ش��د و در فضای مجازی بین مردم دست به دست شد که علی 
مویدی - رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز  در این باره گفت: چنین 
مسئله ای امکان پذیر نیست و هر گوشی که در ایران بخواهد فعال شود 

باید رجیستر شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همه برندهای موجود در بازار 
ایران وارد طرح رجیستری شده اند یا خیر؟ گفت:  بله و مسلما هر گوشی 
تلفن همراهی که سیم کارت روی آن نصب شود و بخواهد از اپراتورهای 
موجود در کشور خدمات دریافت کند، باید ابتدا رجیستر شده باشد و همه 

مراحل و مقررات رجیستری را طی کند.

ثبات بازار طا و سکه پس از یلدا
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طا، جواهر، نقره و سکه تهران 
اعام کرد: قیمت طا و سکه تقریبا در بازار روز شنبه روند با ثبات و بدون 
نوسانی را تجربه کرده است و امیدواریم در ادامه نیز ارزانی را در این بازار 
شاهد باشیم. ابراهیم محمدولی  اظهار کرد: قیمت هر عدد سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید به 3 میلیون و 400 هزار تومان و سکه طرح قدیم 

به 3 میلیون و 250 هزار تومان رسید.
 وی افزود: نیم س��که یک میلیون و 720 هزار تومان، ربع س��که یک 

میلیون و 10 هزار تومان و سکه گرمی 615 هزار تومان معامله شد.
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طا، جواهر، نقره و سکه تهران با 
بیان اینکه نرخ اونس جهانی طا به 1256 دار رسید است، گفت: گرچه 
قیمت جهانی هر اونس طا نسبت به روزهای قبل با اندکی کاهش 
مواجه شده اما نسبت به هفته های گذشته روند افزایشی را نشان می دهد 

که امیدواریم به زودی نرخ جهانی نیز با کاهش و ارزانی مواجه شود.
محمدولی گفت: قیمت طا در بازار تهران نیز همچون سکه چندان 
نوس��انی نداشته و تقریبا بدون تغییر بوده است؛ چرا که هر مثقال طا 
17 عیار یک میلیون و 319 هزار تومان و هر گرم طای 18 عیار، 304 

هزار و 500 تومان قیمت دارد.
وی تصریح کرد: اگرچه برخی به دنبال آشفته شدن بازار سکه و طا به 
نفع خود هستند اما اقدامات بانک مرکزی نشان می دهد که هدف آن ها 
این اس��ت که تا پایان سال ثبات و ارزانی طا و سکه در کنار بازار ارز را 
ادامه دهند و به گونه ای مدیریت کنند تا برخی نتوانند در سه ماه پایانی 
امسال بازار را به زیان مردم و به نفع خود با نوسان و چالش همراه کنند.

اعام نرخ تورم آبان ماه
طی هش��ت ماه ابتدای سال جاری ش��اخص بهای کااها و خدمات 
مصرفی نسبت به دوره مش��ابه سال قبل معادل 22.8 درصد افزایش 
داشته است. شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 
ایران )شاخص تورم( در آبان ماه 1397 به عدد 153.6 رسید که نسبت 
به ماه قبل معادل 3.5 درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به 
ماه مشابه سال قبل معادل 39.9 درصد افزایش یافت. طی هشت ماه 
اول سال جاری شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی نسبت به دوره 
مشابه سال قبل معادل 22.8 درصد افزایش داشته است. میزان تورم 
در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1397 نس��بت به دوازده ماه منتهی به 

آبان ماه1396  معادل 18.4 درصد است.
ش��اخص کل بهای کااها و خدمات مصرفی در آبان ماه 1397 پس 
از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 3.7 درصد افزایش داشت. 
شاخص کل بهای کااها و خدمات مصرفی در آبان ماه 1397 نسبت 
به ماه قبل در تمام اس��تان های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین 
میزان افزایش متعلق به استان هرمزگان معادل 5.6 درصد و کمترین 
آن مربوط به استان بوش��هر معادل 2.1 درصد بود. شاخص مذکور در 

استان تهران معادل 3.4 درصد افزایش داشته است.

با وجود اختصاص ارز دولتی برای واردات کااهای اساس�ی، قیمت بسیاری از مواد غذایی همپای سایر کااها 
گروه

با افزایش رو به رو شده  و این روند همچنان ادامه دارد. بررسی قیمت مواد غذایی افزایش حدود 40 درصدی اقتصادی
قیمت ها را نشان می دهد و این در شرایطی است که متوسط افزایش قیمت سایر کااها حدود 30 درصد بوده 
است. تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد نرخ همه کااهای اساسی در یکسال گذشته با افزایش 
رو به رو بوده است که از نمونه های آن می  توان به افزایش حدود 4۹ درصدی قیمت گوشت قرمز، 58 درصدی مرغ، 44 درصدی 
روغن نباتی و 40 درصدی ش�کر اشاره کرد.  در این شرایط خبرها حاکی از این است که روند اختصاص ارز دولتی به کااهای 
اساسی دس�تکم تا نیمه اول س�ال آینده ادامه دارد. هرچند این اقدام به منظور جلوگیری از گرانی کااهای اساسی انجام می 
شود اما به گفته کارشناسان در شرایطی موثر است که نظارت کافی به قیمت ها صورت گیرد و در غیر این صورت عاملی برای 

هدررفت یارانه دولتی و منابع ارزی خواهد بود. 
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مسکنخودرو

کاهش 58 درصدی تولید خودرو در آبان
آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد میزان تولید خودروهای سواری 

در آبان ماه امسال کمتر از نصف تولید صورت گرفته در مدت مشابه سال گذشته بوده است.
بر این اس��اس میزان تولید خودروهای س��واری در آبان ماه امسال 58.2 درصد نسبت به ماه مشابه در سال 

گذشته کاهش یافته و از 126 هزار و 135 دستگاه به 52 هزار و 723 دستگاه رسیده است.
طبق آمار مقایس��ه ای ماهانه تولید انواع خودرو، آبان ماه امسال میزان تولید خودروهای سواری در شرکت 
صنعت خودرو آذربایجان به صفر رس��یده و بع��د از آن میزان تولید در ش��رکت های کارمانیا، گروه صنعتی 
ایران خودرو، گروه خودروسازی س��ایپا و گروه بهمن به ترتیب با 74.5، 61.2، 59.3 و 21.2 درصد کاهش، 

بیشترین میزان افت تولید را در میان سواری سازان داخلی داشته است.
آمارها نشان می دهد تعداد خودروهای سواری تولید شده در شرکت های کارمانیا، گروه صنعتی ایران خودرو، 
گروه خودروسازی سایپا و گروه بهمن در آبان ماه امسال به ترتیب 40، 23 هزار و 499، 22 هزار و 628 و897 
دستگاه بوده است. طبق این آمار میزان تولید خودروی سواری در شرکت سازه های خودرو دیار در آبان ماه 

سال های 96 و 97 صفر بوده و تغییری نداشته است.
در این میان شرکت کرمان موتور تولیدکننده ای است که میزان تولید خودروی سواری در آن در آبان ماه امسال 
نسبت به آبان ماه 1396، معادل 31.9 درصد افزایش داشته و از 2064 دستگاه به 2723 دستگاه رسیده است.

همچنین در آبان ماه امس��ال تولید انواع خودروی س��واری در ریگان خودرو آغاز شده و از صفر دستگاه در 
آبان ماه س��ال گذشته به 313 دستگاه رسیده اس��ت. همچنین مطابق این آمار تولید خودروهای پژو پارس 
معمولی، پژو پارس دوگانه سوز، سمند در ایران خودروی مرکزی صفر بوده است. به عاوه  در پارس خودرو 
تولید خودروی تند90  منفی 96.7، پارس تندر منفی 93 درصد اعام شده است. در بخش محصوات سایپا 

نیز تا پایان آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تولید جمع پراید منفی 58.6 درصد است.

افزایش قیمت مسکن به روایت سامانه اماک
متوسط قیمت فروش هر متر زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی در کشور 
22262 هزار ریال با میانگین مساحت 106 مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل 14.9 درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال قبل 44.4 درصد، افزایش داشته است. بر اساس سامانه ی اطاعات مدیریت معامات 
اماک و مستغات کشور که با هدف شفاف سازی اطاعات معامات اماک و مستغات کشور در راستای 
ساماندهی امور مسکن پیاده سازی شده است، بنگاه های معامات ملکی موظف هستند مشخصات تمامی 
معامات خرید و فروشی که سند آن ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می کند، را در این سامانه ثبت کنند.
با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم )تعداد( معامات در ش��هرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش 
شدید متوسط )حسابی( قیمت در سطح استان یا کشور می شود، از متوسط تعدیل شده )وزنی( استفاده شده 

تا بتوان با حذف اثر حجم معامات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده ای طریق بنگاه 
های معامات ملکی در کل کشور 17250 هزار ریال با میانگین مساحت 307 متر مربع بوده است که نسبت 

به فصل قبل 0/29 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 2/49 درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی در 
کل کشور 22262 هزار ریال با میانگین مس��احت 106 متر مربع و متوسط عمر بنای 11 سال بوده است 

که نسبت به فصل قبل 14،9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 44،4 درصد افزایش یافته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی در کل کشور 108096 ریال با میانگین مساحت 97 متر 
مربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 10،3 درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل 26،0 درصد افزایش داشته است.

طبق گزارش ها ایحه بودجه ۹8 دو سقفی و با نگرش 2 ساله 
اصاح شده است و سه شنبه آینده به مجلس تقدیم می شود. 
منظور از نگاه دوساانه معطوف به وضعیت تحریمی و کاهش 
صادرات نفت بوده اس�ت.  پیش از ای�ن انتقاداتی در خصوص 
عدم همخوانی بودجه با شرایط تحریم مطرح شده بود و بر این 

اساس اصاحات بودجه در دستور کار قرار گرفته است. 

 رییس سازمان برنامه و بودجه  روز گذشته اعام کرد که با توجه به نظری 
که وجود داش��ته اصاحات در ایحه انجام شده است و در نهایت با نظر 
و هماهنگی دو قوه مجریه و مقننه ایحه احتماا یکش��نبه یا سه ش��نبه 
هفته جاری رسما از س��وی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسامی 

ارائه می شود.
البت��ه محمدباقر نوبخت اعام دیگری درباره ی ایحه بودجه داش��ت و 
گفت که ایحه بودجه س��ال آینده با نگرش دو س��اله تنظیم شده است. 
البته وی جزییاتی در این باره اعام نکرد، اما بر این تاکید داشت که ایحه 
را به گونه ای بازنگری کردند که بتوانند بیش از گذشته کشور را در مقابل 

تحریم ها مقاوم کنند.
ایحه بودجه سال آینده بر اساس پیش بینی شرایط تحریمی و همچنین 
تورمی تدوین شده بود؛ به طوری که با توجه به تحریم های اعمالی آمریکا 
در سال جاری و تاثیری که بر برخی از محل های تامین منابع داشت، میزان 
درآمد نفتی دولت را تا حدی کاهش داد؛ از این رو پیش بینی شد تا در سال 
آینده میزان فروش نفت حدود 1.5 میلیون بش��که و با برآورد 54 دار در 
هر بش��که و از سویی دیگر نرخ دار 5700 تومان به عنوان مبنای تبدیل 

درآمد نفتی به ریال باشد.

این در شرایطی است که دولت در سال جاری بودجه را با فروش روزانه دو 
میلیون و 500 هزار بشکه و با دار 55 دار بسته بود.

از س��وی دیگر میزان افزایش حقوق کارکنان برای پوش��ش آسیب های 
موجود 20 درصد پیش بینی شده و مبلغ یارانه های نقدی تغییری نخواهد 
کرد. تاکنون دولت به صراحت در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی 
سخن نگفته و تنها تاکید داشته که افزایشی در بودجه برای قیمت سوخت 
این باره نخواهد داشت، با این حال بررسی ها برای تغییر قیمت حامل های 

انرژی  وجود دارد. یکی از اصاحاتی که در ایحه بودجه انجام شده مربوط 
به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است که برای سال آینده 
تا 20 درصد پیش بینی شد. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم 
توسعه در سال 1398، 34 درصد منابع نفتی به عنوان ذخیره ارزی به صندوق 
واریز می شد اما شرایط خاص اقتصادی به ویژه در حوزه بین الملل موجب 
شده تا س��هم صندوق به بیش از 20 درصد کاهش یافته و مابقی به طور 

مستقیم در اختیار دولت قرار بگیرد.

ایحه بودجه ۹۸ دوسقفی بسته شد



512/17دادنامه
پرونده کاسه 9509985169500065 شعبه اول دادگاه انقاب اسامی شهرستان تربت جام تصمیم نهایی شماره 9709975177800949 ؛ متهم: 
آقای ظاهر نورزایی فرزند اسلم با وکالت آقای فرهاد ذوالقدریان فرزند محمود به نشانی استان تهران-شهرستان تهران- میدان مادر-بلوار 
میرداماد-خیابان آزیتا-پاک 14 واحد 4؛ اتهام: وارد کردن مواد مخدر به کشور ایران به میزان 15 کیلوگرم از نوع هرویین فشرده و 6 کیلوگرم از 
نوع هرویین ؛گردشکار پرونده: آقای ظاهر نورزایی فرزند اسلم با کامیون تریلی از مرززمینی دوغارون تایباد وارد ایران شده ،سپس با یک توقف 
چند روزه در گمرک قصد عزیمت به مشهد را داشته که مامورین نیروی انتظامی پست کنترل و مراقبت مرزی 17 شهریور به وی مظنون و در 
بازرسی از کامیون از داخل استیک زاپاس مقدار بیست و یک کیلوهروئین و هروئین فشرده کشف می گردد ،متهم از وجود مواد مخدر اظهار 
بی اطاعی نموده و اظهار داشته که کامیون تریلی متعلق به شخصی به نام یحیی بوده که به علت بستری بودن پسرخواهرش در بیمارستان 
شهدای 7 تیر تهران احتیاج داشته که بصورت فوری به ایران آمده و خود را به بیمارستان برساند و چون زمان صدور جواز ورود کامیون  خودش 
طوانی می شده به صورت کاما اتفاقی با فردی به نام یحیی که کامیون وی در آستانه ورود به ایران بوده آشنا شده و باتوجه به پیشنهاد یحیی به 
اتفاق کامیونش توسط ایشان به ایران متهم نیز با کامیون یحیی به ایران آمده، پس از پارک کامیون در گمرک به تهران جهت عیادت خواهرزاده 
اش عزیمت و سپس به گمرک آمده و باتوجه به تکمیل شدن مدارک بار کامیون ، با کامیون به قصد بارگیری سیمان به سمت مشهد حرکت 
که در پست کنترل و مراقبت 17 شهریور مواد مخدر کشف می شود. بازپرس محترم دادسرا پس از اخذ دفاعیات متهم و اظهارات مامور کشف 
و تماس تلفنی با بیمارستان شهدای 7 تیر تهران وتایید بستری بودن فرد مورد نظر متهم به منع تعقیب متهم اظهار نظر می نماید.دادستان 
محترم با ذکر نواقصی دستور تکمیل تحقیقات را صاد می نماید . با انجام تحقیقات احق خصوصا مکاتبه با قرارگاه انصار سپاه پاسداران دادستان 
محترم با قرار منع تعقیب مخالفت نموده و بازپرس محترم جدید با صدور قرار جلب به دادسرای وایضا تنظیم کیفرخواست توسط دادستان 
محترم پرونده به دادگاه ارسال می گردد. در جلسه رسیدگی و اظهارات متهم و وکیل ایشان و نماینده دادستان محترم اخذ اینک دادگاه ختم 
رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای ظاهر نورزایی فرزند اسلم ،45 ساله،راننده 
کامیون بی سواد، اهل وساکن افغانستان ، فاقد سابقه محکومیت کیفری و معیل با وکالت تسخیری آقای فرهاد ذوالقدریان دائر به وارد کردن 
21 کیلوهروئین و کراک موضوع کیفرخواست شماره 9610435169100696 مورخ 97/5/18  صادره از دادسرای عمومی و انقاب تایباد،هر چند 
مواد مخدربصورت جاساز از داخل استیک زاپاس کامیون تریلی تحت تصرف متهم کشف شده اکن نظر به تحقیقات انجام شده از متهم و 
اظهار مقرون به واقع ایشان مبنی بر عدم اطاع از وجود مواد مخدر داخل کامیون ، اظهارات مامور مستقیم کاشف مواد که موید ادعای متهم 
بوده ، استعام تلفنی بازپرس محترم وقت از بیمارستان شهدای 7 تیرتهران و بستری بودن شخص مورد نظر متهم که ایشان به قصد ماقات 
با مریض مذکور بصورت فوق العاده با کامیون غیر به ایران آمده فقدان سابقه کیفری در مجموع علم واطاع متهم از وجود مواد مخدر داخل 
کامیون محل تردید جدی دادگاه بوده ، فلذا به لحاظ عدم احراز سوء نیت مستندا به ماده 4  قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و 
در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسامی کامیون حامل مواد به شماره پاک 35345 کابل ل به نفع دولت ضبط و سایر اموال شامل گذرنامه ، 
گواهینامه گوشی های همراه به انضمام سیم کارت به متهم مسترد گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل فرجام خواهی 

در دیوان محترم عالی کشور می باشد. رایگان
رئیس شعبه اول دادگاه انقاب اسامی شهرستان تربت جام

512/18دادنامه
پرونده کاسه 9609985169200403 شعبه اول دادگاه انقاب اسامی شهرستان تربت جام تصمیم نهایی شماره 9709975177800952 ؛ متهم: 
آقای عطا محمد خرم)طایفه:وردک(فرزند عبدالظاهربا وکالت آقای جلیل شیخ احمدی فرزند احمد به نشانی استان خراسان رضوی-شهرستان 
تربت جام- منبع آب-وحدت اس�امی 9-پاک 9 و خانم طا صیدی فرزند یوس�ف بگ به نش�انی افغانستان کابل، ناحیه 5 نزدیک مسجد 
ابوحنیفه ؛ اتهام: حمل ونگهداری کاای ممنوع)اموال فرهنگی وتاریخی( ؛گردشکار پرونده: آقای عطا محمد خرم فرزند عبدالظاهر تبعه کشور 
افغانستان در مورخ 1396/4/8 قصد خروج ازایران از طریق مرز زمینی دوغارون داشته که در بازرسی از داخل ساک ایشان تعداد 1662 عدد 
سکه قدیمی کشف برابر کارشناسی اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در دو مرحله سکه ها دارای ارزش تاریخی و فرهنگی با 
قیمت 1/662/000/000 ریال اعام ، مدافعات متهم اخذ،دادسرا با انجام تحقیقات نامبرده به مجرم تشخیص پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی 
و کیفرخواست به دادگاه ارسال با توجه به مجازات جزای نقدی مقرر در بند ت ماده 12 قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز و درجه بندی مجازات ها 
مقررات مواد 387،384 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال ، با تعیین وقت رسیدگی در جلسه دادگاه متهم حاضر نشده، ایحه ای نیز 
ارسال ننموده، اکن وکیل تعیینی ایشان حاضر ومدافعات خود را اعام ، اینک دادگاه ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأی می نماید.رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای عطا محمد خرم افغان فرزند عبدالظاهر، متولد 1350، با سواد، تاجر، اهل افغانستان و مقیم 
ترکیه وافغانستان، فاقدسابقه محکومیت کیفری و معیل با وکالت تعیین آقای جلیل شیخ احمدی دائر به حمل ونگهداری کاای قاچاق )تعداد 
1662 عدد سکه قدیمی( موضوع کیفرخواست شماره 9610435169101001 مورخ 96/7/18  صادره از دادسرای عمومی و انقاب تایباد،نظر به 
گزارش مرجع انتظامی مبنی بر کشف سکه ها از ید متهم هنگام خروج از کشور ،گزارش اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در 
مورد ارزش تاریخی و فرهنگی بودن سکه ها و ارزش ریالی آن در دو مرحله ، اقرار متهم به حمل سکه ها و عدم دفاع موثر راجع به اصل بزه، 
عدم حضور در جلسه دادگاه ودر نتیجه عدم دفاع موثر و ایضا،عدم دفاع موثر از طرف وکیل ایشان بزه انتسابی علما محرز است مستندا به 
ماده 211 قانون مجازات اسامی و بند ت ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کاا وارز عاوه بر ضبط کاا به نفع دولت متهم را به تحمل 5 سال حبس 
و پرداخت یک میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون تومان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به نفع دولت محکوم می نماید. رأی 

صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد. رایگان
شعبه اول دادگاه انقاب اسامی شهرستان تربت جام

512/19آگهی
در پرونده کاسه 970636 آقای سیروس فیضی فرزند شیرآقا به اتهام خرید و حمل ونگهداری میزان یک گرم و پنجاه سانت تریاک تحت تعقیب 
قراردارد. به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امورکیفری مراتب 
در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است در مورخه سه شنبه 1397/10/18 رأس ساعت 9 صبح جهت رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقاب اسامی 

حوزه تربت جام حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقررپرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهدشد.رایگان
مدیر دفتر دادگاه انقاب حوزه تربت جام

512/20آگهی
پیرو آگهی قبلی به شماره 4340-1397/08/23در پرونده کاسه 970316 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 گناباد –رأی دادگاه- در خصوص اتهام آقای 
نوراله هاشمی فرزند داری مجهول المکان و فاقد تامین کیفری دایر به کاهبرداری رایانه ای به میزان سه میلیون ویکصد و چهل و یک هزار و 
دویست و هفتاد و هشت ریال موضوع شکایت آقایان علی عباسی بیدختی فرزند علیرضا و رضا صفری بیدختی فرزند یوسف؛ با توجه به شکایت 
شاکیان و با عنایت به مدارک ارائه شده توسط نامبردگان که مبین انتقال وجوه برده شده به حساب متهم می باشد و قطع نظر از عدم حضور متهم 
در جلسه رسیدگی دادگاه و دادسرا علیرغم اباغ اوراق قضایی و اینکه احضار و جلب وی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز به نتیجه ای نرسیده 
و با مداقه در کیفرخواست صادر شده در دادسرا، بزه انتسابی برای دادگاه محرز بوده و به استناد ماده 741 قانون مجازات اسامی)تعزیرات( ، 
عاوه بر رد وجوه برده شده به شاکیان)مبلغ دو میلیون و یکصد و دوازده هزار و یکصد و سی و نه ریال در حق آقای صفری بیدختی و مبلغ یک 
میلیون و بیست ونه هزار و یکصد و سی و نه ریال در حق آقای عباسی بیدختی( مرتکب را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت محکوم می نماید.رأی صادره شده غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ واخواهی دراین دادگاه و ظرف مدت 

بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گناباد

512/21رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدرضا جاوید دارای شناسنامه شماره 668 به شرح دادخواست به کاسه 2/970384ح از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم علی جاوید به شناسنامه 4 در تاریخ 1397/5/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-محمدرضا جاوید ش.ش 668 ت.ت 1351/3/3محل صدورفریمان فرزند متوفی 
2-علی اکبر جاوید ش.ش 793 ت.ت 1358/12/27محل صدور فریمان فرزند متوفی3- علی اصغر جاوید ش.ش 36 ت.ت 1364/7/20 محل 
صدور فریمان فرزند متوفی4- علیرضا جاوید ش.ش 669 ت.ت 1352/4/30 محل صدور فریمان فرزند متوفی5- معصومه جاوید ش.ش 670 
ت.ت 1353/4/3محل صدور فریمان فرزند متوفی6- کبری جاوید ش.ش 19 ت.ت 1355/8/8 محل صدور فریمان فرزند متوفی 7- صغری 
جاوید ش.ش 16 ت.ت 1362/5/23 محل صدور فریمان فرزند متوفی8-زیبا سااری ش.ش 402 ت.ت 1329/9/25 محل صدور فریمان همسر 
متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه2 شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/22دادنامه*
کاس�ه پرونده:4/329/97 شعبه چهارم ش�ورای حل اختاف شهرستان چناران؛ ساعت مراجعه:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8صبح الی 
13/30 ؛ شماره حکم:12/367-97/9/10؛ خواهان:فاطمه محمدی به نشانی چناران، مقابل ایران خودرو فرخنده ؛ خوانده: محمدعلی زارع زاده 
مجهول المکان؛موضوع:مطالبه وجه ؛رأی قاضی شورا:در خصوص دعوی خواهان فاطمه محمدی فرزند حسن به طرفیت خوانده محمد علی 
زارع زاده فرزند علی اکبر به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 15/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی و تاخیرتادیه 
به استناد دو فقره چک به شماره های 1590/485929/19 و 1590/485928/33عهده بانک ملت ، با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست 
تقدیمی خواهان و اصول مستندات در ید خواهان که دالت بر اشغال ذمه خوانده دارد و با عنایت به اینکه علیرغم درج آگهی وقت رسیدگی در 
روزنامه فن آوران به تاریخ 1397/7/30 خوانده در جلسه حاضر نگردیده و ایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است لذا در این مرحله از رسیدگی 
دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و خوانده مس�تندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس�ی 
مدنی محکوم است به 1-پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ سیصد و هشتاد ودو هزارو پانصد ریال بابت 
هزینه های دادرسی و 3- پرداخت خسارت تاخیرتادیه از سررسید چکهای استنادی تا یوم ااداء در حق خواهان .رأی صادره غیابی است و 
ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه وپس ازآن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی 

چناران می باشد. 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان چناران-حمزه برزش آبادی

512/23دادنامه*
کاسه پرونده:5/194/97 شعبه پنج شورای حل اختاف شهرستان چناران؛ ساعت مراجعه:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8صبح الی 13/30 ؛ 
شماره حکم:40/363-97/9/12؛ خواهان:وزیر نصیرزیدانلو به نشانی مشهد-رسالت 59-بن بست دوم پاک 75 ؛ خوانده:آرزو بنی نجار مجهول 
المکان؛موضوع:مطالبه خسارت ؛رأی قاضی شورا:در خصوص دعوی خواهان آقای وزیر نصیرزیدانلو فرزند الهیاربه طرفیت خوانده خانم آرزو بنی 
نجار فرزند کیخسرو به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 6/000/000 ریال به انضمام هزینه های دادرسی ، بدین شرح که خواهان منزل مسکونی 
خود را به صورت اجاره به خوانده واگذار نموده است و ایشان به صورت نامتعارف از منزل استفاده نموده و خسارتی وارد کرده که مطابق نظریه 
کارشناس�ی چهارصد هزار تومان برآورد ش�ده است و مابقی خواسته بابت حق الزحمه کارشناسی و هزینه دادرسی تامین دلیل می باشد با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، مفاد دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق اجاره نامه و نظریه کارشناسی ، اظهارات خواهان ، عدم 
حضور خوانده در جلسه دادرسی علیرغم اباغ از طریق نشرآگهی و عدم تقدیم ایحه دفاعیه ای که برائت ذمه ایشان را اثبات نماید و سایر 
امارات منعکس در پرونده ، دعوی خواهان را را وارد دانس�ته و مس�تندا به ماده 331 قانون مدنی و ماده  198 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و به استناد مواد 515 و 519 قانون 
اخیرالذکر به پرداخت مبلغ 262/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی به میزان محکومیت در حق خواهان صادر و اعام می گردد . 
رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه وپس ازآن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم حقوقی چناران می باشد. و اما نسبت به الباقی خواسته با عنایت به شرح اعامی ونظر به اینکه ادعا متکی به دلیل نمی باشد لذا دعوی 
را وارد ندانسته و مستندا  به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر واعام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از 

اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی چناران می باشد.
قاضی شعبه پنج شورای حل اختاف شهرستان چناران-سیده سمانه حسینی

512/24آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وسیله به آقای 1-محمود علیپور فرزند قدمعلی 2- علی محمد ناروئی فرزند هیبت فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای محمدعلی 
عابدی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو به طرفیت شما به شعبه 5 شورای حل اختاف چناران ارائه و به کاسه 5/531/97 
ثبت و برای روزیکشنبه مورخ 1397/11/14 ساعت 8/15 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 5 شهرستان چناران مستقر 
در مجتمع شماره به نشانی چناران – جنب نمایندگی سایپا مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در 

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

512/25دادنامه*
کاس�ه پرونده:5/295/97ش�عبه پنج ش�ورای حل اختاف شهرستان چناران؛ س�اعت مراجعه:از ش�نبه با چهارشنبه از ساعت 
8صبح الی 12/30؛ش�ماره حکم:88/411-97/09/21؛ خواهان:فاطمه مصری به نش�انی چناران-جنب پمپ گاز ذبیحی س�ردخانه 
بهمن؛خوانده:علی پرویزی مجهول المکان؛موضوع:مطالبه وجه به مبلغ پانزده میلیون تومان به اس�تناد سه فقره سفته به انضمام 
کلی�ه خس�ارات و هزینه های دادرس�ی و خس�ارت تاخیرتادیه ت�ا یوم ااداء؛رأی قاضی ش�ورا:در خصوص دع�وی خواهان خانم 
فاطم�ه مص�ری فرزند خداداد ب�ه طرفیت خوانده آقای علی پرویزی  به خواس�ته مطالب�ه وجه به مبلغ پان�زده میلیون تومان به 
اس�تناد س�ه فقره س�فته به انضمام کلیه خس�ارات و هزینه های دادرس�ی و خس�ارت تاخیرتادیه تا یوم ااداء با عنایت به  مفاد 
دادخواس�ت تقدیمی ، کلیه اوراق و محتویات پرونده و تصویر مصدق س�ه فقره س�فته به شماره خزانه داری 795551)سری /ج( 
و 795552)س�ری/ج( و 795553)سری /ج( هر س�فته به مبلغ پنجاه میلیون ریال جمعا به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به 
تاریخ سررس�ید 1397/3/1 و بقاء اصل س�فته ها در ید خواهان که حاکی از اش�تغال ذمه خوانده می باشد و اظهارات خواهان در 
جلس�ه رس�یدگی واز طرفی خوانده علیرغم اباغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی شوار حاضر نشده و دفاع موثری 
جهت برائت ذمه خویش به ش�ورا ارائه ننموده اس�ت و با استصحاب بقاء دین و س�ایر امارات منعکس در پرونده،دعوی خواهان را 
وارد تش�خیص و باس�تناد ماده 9 قانون ش�وراهای حل اختاف و مواد198 و515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انق�اب در امور مدنی رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت 1-150/000/000 ریال معادل پانزده میلیون تومان بابت اصل خواس�ته 
2- مبل�غ 3/095/000 ریال معادل س�یصد و نه هزارو پانصد تومان بابت هزینه دادرس�ی در ح�ق خواهان صادر و اعام می گردد. 
رأی صادره غیابی است وظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روزقابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی شهرستان چناران میباشد و در خصوص خسارت تأخیرتأدیه با عنایت به عدم احراز شرایط 
مق�رر م�اده 522 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب در امورمدنی به اس�تناد ماده 1257 قان�ون مدنی حکم به بی 
حق�ی خواه�ان صادر واعام می گردد.رأی صادره ظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قاب�ل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی 

شهرس�تان چناران می باش�د.
قاضی شعبه پنج شورای حل اختاف شهرستان چناران-سیده سمانه حسینی

512/26آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وسیله به آقای حسین میرزایی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای حسن توانا دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
شما به شعبه 4 شورای حل اختاف چناران ارائه و به کاسه 4/521/97 ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 1397/11/9 ساعت 8/30 صبح وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از 
رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان چناران مستقر در مجتمع شماره به نشانی جنب نمایندگی سایپا مراجعه و با 
ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 4  شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/27رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه آقای عبدالواحد رئیسی دارای شناسنامه شماره 3660644897به شرح دادخواست به کاسه 7/489/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان موس�ی رئیس�ی به شناس�نامه 3672649619در تاریخ 1395/4/5در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-دری خانی بندانی فرزند حس�ین به ش.م 3672850578 
متولد1336 همس�ر 2- عبدالواحد رئیسی فرزند موس�ی به ش.م 3660644897 متولد 1374 فرزند 3- عطا محمد رئیسی فرزند موسی به 
ش.م 3611548707 متولد 1377 فرزند؛ 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 نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/28دادنامه*
کاسه پرونده:3/245/97 شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان چناران؛ ساعت مراجعه:شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح الی 13/30؛ 
شماره حکم:3/381-97/9/10؛  خواهان:غدیره خامی به نشانی چناران روستای نورالدین؛خوانده:معصومه محمدیاری به نشانی مجهول المکان 
؛موضوع:مطالبه وجه؛رأی قاضی شورا:در خصوص دادخواست خانم غدیره خامی فرزند آقاجان به طرفیت خوانده خانم معصومه محمدیاری 
به خواس�ته مطالبه وجه مبلغ س�یصد هزار تومان به انضمام هزینه های دادرسی ش�ورا با نگرش به محتویات اوراق پرونده و با توجه به مفاد 
دادخواس�ت تقدیمی و اظهارات خواهان و به اینکه از بابت ضمانت خوانده مبلغ فوق را از حس�اب من کس�ر نموده اند فلذا با توجه به جوابیه 
اس�تعام از کمیته محترم امداد به ش�ماره 1/1524100 به تاریخ 1397/6/25 که مبلغ سیصد هزار تومان گواهی کسر از حقوق موضوع بدهی 
خوانده می باشد و خوانده علیرغم نشرآگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و نسبت به دعوای خواهان دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده و فذا 
دعوی خواهان وارد دانسته و به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکویت خوانده به پرداخت مبلغ 300/000 سیصد 
هزار تومان بابت اصل خواسته 2-مبلع یکصد و یازده هزارتومان بابت هزینه های دادرسی درحق خواهان صادر واعام می دارد. رأی صادره 
غیابی وظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس ازآن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

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

511/46آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 35 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/12/970748 آقای سعید روئیانی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 1/020/764/341 ریال در حق آقای محمدعلی زاده ونیز مبلغ 51/038/217 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه 
محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی 
ونیز نیم عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقررگردیده در تاریخ 1397/10/25 از ساعت 11/45 
الی 12/30 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی 
از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 
شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال 
مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل 
و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.

شرح اموال مورد مزایده:1- یک دستگاه خودروی سواری بی ام و 518 سبز رنگ مدل 1978)از رده خارج( دارای پاک انتظامی ایران 435-42 
ه 92 ، اتاق سالم، پاک ها برداشته شده و موجود نیست، شیشه ها و تودوزی سالم، باطری و استیک ها غیرقابل استفاده ، فاقد بیمه که مطابق 
با نظریه کارشناس�ی به مبلغ 53/000/000 ریال برآورد و به فروش می رس�د.2- یک دستگاه خودروی سواری بی ام و 518 طائی رنگ )از رده 
خارج( مدل 1978 دارای پاک انتظامی 32-543 ی72 درب موتور نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد آینه بغل راست و جلو پنجره بایستی 
تعویض گردد، شیشه ها و تودوزی سالم،فاقد پاک،باطری و استیک ها بایستی تعویض گردد.فاقد بیمه که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 
49/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.3-یک دستگاه خودروی سواری تویوتا کروای آبی رنگ  مدل 1977)از رده خارج( دارای پاک 
انتظامی 36-271 ص 99، روکش س�قف نیاز به رنگ آمیزی دارد، شیش�ه ها و تودوزی سالم در حق مطلوب به جز صندلی راننده،فاقد پاک، 
استیک ها و باطری بایستی تعویض گردد.فاقد بیمه که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 48/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.4-یک 
دستگاه خودروی سواری بی ام و 518 دارای رنگ سبز انگوری،مدل 1977 )از رده خارج( دارای پاک انتظامی 36-987 س 22، اتاق سالم ، فاقد 
پاک،شیشه ها و تودوزی سالم به جز صندلی راننده، باطری و استیک ها بایستی تعویض گردد.فاقد بیمه دارای چهار عدد رینگ اسپرت و سپر 
جلو و عقب دوبل می باشدکه مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 52/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.5-یک دستگاه خودروی سواری 
ب�ی ام و 2002 آب�ی رنگ مدل 1974)از رده خارج( مدل 1978 دارای پاک انتظامی ایران 32-535 ط 73 ،فاقد پاک ،درب موتور جلو، عقب 
چپ و جلو راست، طوق گلگیر عقب چپ و عقب راست و قسمت جلوی گلگیر جلو راست، سمت راست سینی عقب و درب صندوق عقب نیاز 
به رنگ آمیزی دارد، شیشه ها و تودوزی سالم بجز صندلی راننده،باطری ، استیک ها و جلو پنجره بایستی تعویض گردد.فاقد بیمه که مطابق 
با نظریه کارشناسی به مبلغ 45/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.6-یک دستگاه خودروی سواری بیوک بی 3 کرم رنگ مدل 1359)از 
رده خارج (دارای پاک انتظامی ایران 36-472 ص 83 ،گلگیر ، درب جلو چپ و کاف عقب چپ و راس�ت نیاز به رنگ آمیزی دارد ،شیش�ه 
ها و تودوزی سالم ، فاقد پاک، ،باطری واستیک ها بایستی تعویض گردد.فاقد بیمه ،روکش بیرونی سقف چرمی می باشد که مطابق با نظریه 

کارشناسی به مبلغ 64/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/47آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/10/950733 آقای سید 
موسی الرضا قریشی محکوم است به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال در حق زینب بابایی ساانقوچ و نیز مبلغ 155/000 ریال نیم عشر دولتی نظر 
به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه 
دادرسی ونیم عشردولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی  و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/23 از ساعت 
11/45 الی 12/30 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام 
مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از 
اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند 
و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد 
مزایده:2 دانگ و 482/7 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان متعلق به آقای محمد جواد صداقت و خانم بی بی زهرا لک 
زائی در بلوار شهید قرنی 7 پاک 36 طبقه اول روی پیلوت دارای پاک ثبتی 25424 فرعی از 5 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده 
از 8911 فرعی از اصلی مذکور بخش 9 مشهد به مساحت 72/83 مترمربع که 2/41 مترمربع آن تراس مسقف می باشد به انضمام انباری قطعه 
یک تفکیکی به مساحت 1/84 مترمربع واقع در پشت بام و پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 12/5 مترمربع عرصه ملک موقوفه آپارتمان 
دارای 2 خواب ، کف هال و پذیرایی سرامیک، آشپزخانه ام دی اف و امتیازات آب ، برق و گاز که ششدانگ ملک مطابق با نظریه کارشناسی 

به مبلغ 1/450/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 600/000/000 ریال)مبلغ مورد تعهد ضامنین( به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/48آگهی مزایده 
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/970122 حکم به فروش ماترک 
مرحوم غامرضا زمانی ثانی صادر مقرر گردید که ماترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده 
محترم دادس�تان و در تاریخ 1397/10/25 از س�اعت 9/20 الی 10/15 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در 
مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و 
به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از 
برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی 
المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده 
و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده:ملک واقع در مشهد، خیابان عبادی 36، انتهای عبادی 
36 درب روبرو پاک 51 دارای پاک ثبتی 1431 فرعی از 1337 فرعی از 7 اصلی ، مقداری از ملک در مسیر قرار دارد، بنای موجود کلنگی و 
سقف شیروانی که مطابق با نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ عرصه واعیان با انشعابات و متعلقات به متراژ 83 مترمربع به مبلغ 1/500/000/000 

ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/49آگهی مزایده 
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 35 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/960047 حکم به فروش ماترک 
مرحومین1- سید حسین احمدی2- سید حسن احمدی 3- سید احمد احمدی صادر و مقرر گردید که ماترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح 
ذیل و از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادس�تان و در تاریخ 1397/10/25 از س�اعت 10/15 الی 11 صبح در مجتمع قضایی 
اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش 
برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت 
کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 
10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضایی 
و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده:ششدانگ منافع 
عرصه واعیان ملک واقع در مشهد ، خیابان خواجه ربیع، خیابان یوسف زاده 20، کوچه سوم سمت راست پاک 9 دارای پاک ثبتی 1406 فرعی 
از 175 اصلی بخش 9 مش�هد با عرصه موقوفه به مس�احت 160 مترمربع و اعیان فی المجموع با مساحت تقریبی 150 مترمربع در یک طبقه 
همکف)شامل آشپزخانه، خواب ، سرویس بهداشتی، حمام و پذیرایی، سیستم دیوار باربر ، سقف ضربی ، نما اندود سیمان ، فاقد پارکینگ ، 
دارای انشعابات آب ، برق ، گاز و تلفن دایر با قدمت بیش از 25 سال ، واقع شده در منطقه با تراکم کم مسکونی که مطابق با نظریه کارشناسی به 

مبلغ 1/500/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/50آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/12/960716 آقای سید 
غامرضا علویان محکوم است به پرداخت مبلغ 1/783/650/802ریال در حق آقای مسلم راه نورد و نیز مبلغ 89/182/540 ریال نیم عشر دولتی 
نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته 
و هزینه دادرسی ونیم عشردولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی  و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/24 از 
ساعت 8/45 الی 9/30 صبح درمجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای 
احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از 
اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند 
و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد 
مزایده:یک دستگاه کامیونت یخچالدار ایسوزو متعلق به محکوم علیه مدل 1388 دارای پاک انتظامی ایران 32-389 ع 52، رنگ شدگی دارد، 
پایه ستون جلو راست نیاز به صافکاری و نقاشی ، شیشه بزرگ جلو شکسته و چند نقطه اطاق نقاشی ازم دارد، مبلمان داخلی و تزئینات در حد 
متوسط فاقد ضبط و باند ، متوسط آج استیک ها 60 درصد که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 750/000/000ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/51آگهی تجدید مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کاس�ه پرونده اجرائی 62/971560 صادره از ش�عبه 188 ش�وراهای حل اختاف مشهد، آقای/خانم 1- شرکت عرش بنیان توس و 
2- یحی�ی زاده محک�وم به پرداخت مبلغ 152/510/000 ریال در حق آقای سیدمحس�ن مرتضی با وکالت خانم ابراهیمی نژاد و مبلغ 690/000 
ریال نیم عشر دولتی است.نظر به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است ،حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم 
به ، اموال به شرح ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 181/500/000 ریال ارزیابی گردیده و مقررگردید در تاریخ 1397/10/24 از 
ساعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از طریق مزایده حضوری درمحل  اجرای احکام مدنی مجتمع شماره چهار شوراهای 
حل اختاف مشهد، واقع در بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 15،از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه 
بااترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشترو بازدید از ملک موصوف پنج روز قبل 
از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا وباقیمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد 
شد.اقام  مورد مزایده به شرح ذیل می باشند:3 عدد فن کویل کاستی چهارطرفه ساخت Bini  clima ایتالیا با قابلیت نصب ترموستات دو 
لوله ای مجهز به ریموت کنترل مدل 2cto49 به ظرفیت )750mp3 441cfm( hr هر عدد فن کویل 60/500/000 ریال که کلیه اقام به مبلغ 

181/500/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد 

511/52آگهی مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کاس�ه پرونده اجرائی 61/972005 صادره از ش�عبه 320 شوراهای حل اختاف مشهد، آقای/خانم سید علی طباطبائی محکوم به 
پرداخت مبلغ 28/885/000 ریال در حق خانم زهرا داداشی جاغرق و مبلغ 1/350/000 ریال نیم عشر دولتی است.نظر به اینکه نامبرده نسبت 
به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است ،حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به ، اموال به شرح ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ 15/020/000 ریال ارزیابی گردیده و مقررگردید در تاریخ 1397/10/26 از ساعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از 
طریق مزایده حضوری درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد، واقع در بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 15،از 
طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهد شد . طالبین 
به خرید جهت کسب اطاعات بیشترو بازدید از ملک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنا حداقل 10 درصد 
از بهای مورد مزایده نقدا وباقیمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد.اقام  مورد مزایده به شرح ذیل می باشند:آینه دراو مشکی چوبی 
روکش شمع، جالباسی پایه سنگی، موکت نمدی، تلفن رومیزی پاناسونیک ، بخاری گازی معمولی، کمدلباس چوبی سفید تک، جاروبرقی سطلی 
زیگورات، بخارش�ور کن وود SC  599، امپ مهتابی 40 وات ،دس�تگاه دیجیتال مارشال ، باکس تخت و تشک خوشخواب تن آسای، ترانس 
مهتابی، رادیو ضبط کاست قدیمی ، پرده تور ، مبلمان رویه پارچه مخمل، میز نهارخوری 4 نفره، میز عسلی به کمان چوبی دکوری شکسته، 
فاسک چای ایرانی، ظروف بلور و چینی، ساعت دیواری، حبوبات آشپزخانه ،کلیه لوازم فوق الذکرکارکرده و بعضا نزدیک به فرسوده می باشد 

و کلیه اقام به مبلغ 15/020/000ریال ارزیابی گردیده است.
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد 

511/53آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/14/970207 شرکت مشهد صدرا 
شرق به مدیریت عاملی علی پیل زور طرقی محکوم است به پرداخت مبلغ 204/971/999 ریال در حق آقای حسین اکرامی توائی و نیز مبلغ 
1/000/000 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به 
ش�رح ذیل در قبال اصل خواس�ته و هزینه دادرسی و نیز عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس رس�می دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و 
مقررگردیده در تاریخ 1397/10/27 از ساعت 11/45 الی 12/30 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع درمشهد-
بلوار مدرس،مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از 
برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع 
مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده: تعداد 10 شاخه 12 متری لوله فایبر گاس جی آر پی به سایز داخلی 900 
میلی متر و سفتی 5000 و فشار 10 بار به همراه مانشن و تولید سال 94)مستهلک( که جمعا توسط کارشناس 203/448/275 ریال برآوردگردیده 

و از طریق مزایده و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

512/54سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه سند رهنی پرونده اجرائی 9700358- اجرای ثبت سبزوار

بدین وسیله به آقای مرتضی معشوقی، نام پدر:محمدرضا؛شماره شناسنامه:8333، شماره/شناسه ملی:0946852121؛ متولد:1366/06/30؛ 
به نشانی:س�بزوار خ فرهنگیان فرهنگیان 4 واحد 3 ش�مالی و محمدرضا معشوقی ،نام پدر:محمود، ش�ماره شناسنامه:65، شماره/شناسه 
ملی:0902168169، متولد:1341/06/01،به نشانی:سبزوار خیابان فرهنگیان فرهنگیان چهار واحد 3 شمالی، اباغ می شود که بانک ملت شعبه 
سبزوار به استناد سند رهنی شماره 120911-95/7/15 و 120910-95/7/15 دفترخانه اسناد رسمی 1 سبزوار جهت وصول مبلغ شش میلیارد 
و هفتصد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و سی و یک هزار و نهصد و هشتاد و نه ریال تا  تاریخ 1397/3/5 به انضمام خسارت تأخیر متعلقه 
و از تاریخ مذکور تا روز تس�ویه کامل بدهی طبق مقررات علیه ش�ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاس�ه 9700358 در این اداره 
تش�کیل ش�ده و طبق گزاش مورخ 1397/9/24 اداره پس�ت شهرستان سبزوار محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محس�وب می گردد، نس�بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در 
سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی اسیتفا خواهد 

شد.97/100/1409؛ تاریخ انتشار:یکشنبه 1397/10/02
رئیس ثبت اسناد واماک سبزوار

512/55دادنامه
پرونده کاس�ه 9709985186700559 شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان فریمان تصمیم نهایی شماره 9709975186700814- 
خواهان: خانم بی بی کبری امامی شاهراه فرزند سید حسین به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان فریمان- شهر فریمان- فرهاد گرد 
خ تختی 11؛ خوانده: آقای عیدمحمدطبق سری سفیدرنگی فرزند نوروز به نشانی مجهول المکان؛خواسته: طاق به درخواست زوجه-بتاریخ 
فوق جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فریمان در وقت فوق العاده و به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل پرونده کاسه فوق تحت نظر 
اس�ت با توجه به جمیع محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی اعام و به ش�رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه: در خصوص 
دادخواست خانم بی بی کبری امامی شاهراه به طرفیت آقای عیدمحمد طبق سری سفید سنگی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش 
به منظور طاق و به شرح و متن دادخواست تقدیمی، نظر به حضور خواهان در جلسه دادرسی اظهار می دارد به استناد کپی مصدق عقدنامه 
شماره 9871 مورخه 1368/10/02 با خوانده به صورت دائم ازدواج نموده ام و دارای سه فرزند مشترک به نام حبیب 27 ساله و هادی 24 ساله 
و حمیدرضا 10 س�اله هس�تیم. بیش از نه سال است که همسرم منزل راترک نموده است و خودم کارگری می کنم و خرج ومخارج فرزندان را 
پرداخت می کنم و زوج از ش�رایط ضمن عقد نکاح مبنی بر س�وابق متعدد و ترک منزل و ترک انفاق تخلف نموده و بنده درعسر و حرج می 
باشم و با بذل پنج هزار تومان از بابت مهریه در حق زوج و قبول بذل از ناحیه وی تقاضای طاق دارم. لذا نظر به مراتب فوق و توجها به اینکه 
تاش دادگاه وکارشناسان مرکز مشاوره و داوران منتخب در حل مشکل موثر  واقع نگردید و خوانده نیز علیرغم اباغ وقت رسیدگی در جلسه 
دادرسی حاضر نشده و دلیلی بر بی اعتباری اظهارات خواهان بعمل نیاورده است، از سوی دیگر گواهی مدیر محترم دفتر اجرا احکام مدنی به 
شرح صفحه 33 پرونده و تحقیقات مرجع انتظامی مربوطه به شرح صفحه 36 پرونده و سوابق ماخوذه خوانده، حکایت از ترک انفاق و ترک 
منزل بیش از 6 ماه و تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح دارد، لذا با این اوصاف دادگاه خواهان را در دادخواهی ذیحق تشخیص و با استناد به 
ماده 1119 قانون مدنی و ماده 26 و 33 قانون حمایت از خانواده ، ضمن احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق وسوابق متعدد 
وترک منزل از ناحیه زوج و عسر و حرج ناشی از وضعیت موجود به خواهان اجازه داده می شود تا پس از قطعیت حکم و با رعایت شرائط ذیل 
اقدام به ایقاع و ثبت طاق نماید.1- زوجه مبلغ پنج هزار تومان از بابت مهریه در حق زوج بذل نموده و با قبول بذل از ناحیه زوج مابقی مهریه 
قابل مطالبه است2- جهیزیه متعلق به زوجه است 3-حضانت فرزندان بنامهای حبیب و هادی بلحاظ سن آنان منتفی و حضانت حمیدرضا 10 
ساله بعهده خواهان است و خوانده حق ماقات دارد 4- با استناد بند سه ماده 1145 قانون مدنی نوع طاق بائن خلعی است و عده طاق سه طهر 
است و ارائه تست عدم بارداری قبل از طاق ضروری است.6- اعتبار این رأی 6 ماه پس از اباغ رای فرجامی یا انقضاء مهلت فرجامخواهی است 
. این رای غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 

مرجع محترم تجدیدنظر مرکز استان است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فریمان

512/1سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي تحدید حدود اختصاصي
حوزه ثبتي بجستان ؛ پیروآگهي تحدید حدود قبلي که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشرگردیده اینک برحسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از اماک واقع در بخش دوگناباد حوزه ثبتي این واحد بشرح زیر:پاک 
221- اصلی جزین – 1384 فرعی خانم سیده زینب قدیمی فرزند سیدعباس )احدی از وراث مرحوم سیدعابس قدیمی(و غیره ششدانگ یک 
قطعه بندساز در مورخ 1397/10/24 ساعت ده صبح انجام خواهد شد. لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت اماک به صاحبان اماک و مجاورین شماره 
هاي فوق الذکر بوسیله این آگهي اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر باا در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا 
نماینده قانوني آنها در موقع مقررحاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي ونیز صاحبان اماک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط 
تا سي روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجراي تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبتي، معترضین 
مي بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصاح قضائي تقدیم و گواهي ازم از مرجع 

مذکور اخذ و به اداره تسلیم نمایند.تاریخ انتشار:1397/10/02
رئیس ثبت اسناد و اماک بجستان–حمیدرضا باقرزاده

512/2سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي تحدید حدود اختصاصي
حوزه ثبتي بجستان ؛ پیروآگهي تحدید حدود قبلي که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشرگردیده اینک برحسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از اماک واقع در بخش دوگناباد حوزه ثبتي این واحد بشرح زیر:پاک 
49- اصلی –هالی 4 فرعی آقای حبیب حسن نیا فرزند علی جمعه ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات یک واحد مرغداری در 
مورخ 1397/10/26 س�اعت ده صبح انجام خواهد ش�د. لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت اماک به صاحبان اماک و مجاورین شماره هاي فوق 
الذکر بوسیله این آگهي اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر باا در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینده 
قانوني آنها در موقع مقررحاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي ونیز صاحبان اماک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
سي روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجراي تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبتي، معترضین 
مي بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصاح قضائي تقدیم و گواهي ازم از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.تاریخ انتشار:1397/10/02
رئیس ثبت اسناد و اماک بجستان–حمیدرضا باقرزاده

512/3سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي تحدید حدود اختصاصي
حوزه ثبتي سبزوار ؛ پیروآگهي تحدید حدود قبلي که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشرگردیده اینک برحسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از اماک واقع در بخش سه قطعه 2 سبزوار حوزه ثبتی این واحد 
به شرح زیر می باشد: بخش 3 قطعه 2 سبزوار –پاک 18-اصلی –مزرعه زیرآب باقیمانده پاک 5 فرعی –ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر- حسن امیدکار فرزند حسین – تاریخ تحدید:1397/10/25 ساعت 8 صبح انجام خواهد شد. لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت اماک به 
صاحبان اماک و مجاورین شماره هاي فوق الذکر بوسیله این آگهي اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر باا در محل حضور به هم رسانند. 
چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینده قانوني آنها در موقع مقررحاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي ونیز صاحبان اماک که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سي روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجراي تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاي معترض ثبتي، معترضین مي بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصاح قضائي تقدیم و گواهي ازم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.97/100/1363-تاریخ انتشار:1397/10/02
رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار–علی آب باریکی

511/4سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه کاسه :9706663

بدینوسیله به آقای سید ابوالفضل رضوی نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد:1353/01/01 شماره ملی:0939643022 شماره شناسنامه :33 ،بدهکار 
پرونده کاس�ه 9706663 که برابر گزارش مامور اجرای پس�ت مشهد آدرس ش�ناخته نگردیده اید اباغ می گردد که به استناد سند ازدواج 
12862 مورخه 1378/09/16 دفترخانه 103 ازدواج مش�هد نس�بت به 150 عدد سکه بهارآزادی بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست  
صدور اجرائیه نموده.پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه 9706663 در این اجراء مطرح می باشد،لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما اباغ می گردداز تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ 
درج و منتشر می گردد،ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری، عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.821
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- لعلی

512/5آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای احمد احمدی برغن فرزند عبدالرحمان فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای عبدالرحمان خورده گیر دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 2 شورای حل اختاف خواف ارائه و به کاسه 9/97 ثبت و برای روزچهارشنبه مورخه 97/11/3 
ساعت 4 عصر وقت رسیدگي تعیین گردیده است، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. 
شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 2 شهرستان خواف مستقر در مجتمع شماره به نشانی شوراهای حل 
اختاف 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 2 شورای حل اختاف شهرستان خواف 

511/6آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده محسن فرهمند اصیل فرزند علی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد تعاونی ثامن اائمه علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977458200033 به تاریخ 1396/1/23 در پرونده کاسه 951107 شعبه 52 حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت 1- مبلغ 77/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 2/170/000 ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج 
روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه از  تاریخ سررسید چک مورخ 1392/3/13 
تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره  اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می دارد.شماره بایگانی 

شعبه:971046
متصدی اموردفتری شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

512/7رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای احمد امینی غفوری به شماره شناسنامه 25 به شرح دادخواست به کاسه 8/222/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالحسن امین غفوری به شماره شناسنامه 466 درتاریخ 1395/10/15دراقامتگاه دائمی خود 
درگذش�ته و ورثه حین الف�وت وی عبارتند از: 1-فخری فضلی غفوری فرزند ابوالفضل ب�ه ش.ش 2 ت.ت 1316 صادره از ح 7 تربت حیدریه 
همس�رمتوفی 2-علیرضا امین غفوری فرزند ابوالحس�ن به ش.ش 1411 ت.ت1339 صادره از ح 3 تربت حیدریه فرزند متوفی 3- محمدرضا 
امین غفوری فرزند ابوالحسن به ش.ش 2 ت.ت 1342 صادره ازح 3 تربت حیدریه فرزند متوفی 4- نرجس خاتون امین غفوری فرزند ابوالحسن 
ش.ش 1500 ت.ت 1347 صادره از تربت حیدریه فرزند متوفی 5- احمد امینی غفوری فرزند ابوالحسن به ش.ش 25 ت.ت 1334 صادره ازتربت 
حیدریه فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختاف شعبه 10 کدکن- تربت حیدریه 

511/8سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه کاسه :9705966

بدینوسیله به آقای محمد مزاری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 16457 باکدملی 0037132121 اباغ می شود که خانم زهرا گوهری جهت 
وصول هشت میلیون ریال به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 26345 دفتر 97 شهر مشهد علیه شما اجرائیه صار نموده و پرونده 
اجرائی به کاس�ه 9705966 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/08/01 مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید، عملیات 

اجرایی جریان خواهد یافت. 822 
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/9سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه پرونده کاسه :9702225

بدینوس�یله به سید هادی بیضائی نام پدر: سیدطاهر تاریخ تولد:1357/01/01 ش�ماره ملی:0932288693 شماره شناسنامه :65649 ، اباغ 
می گردد که آقای غامرضا نجاتیان قدری جانی نام پدر:محمد تقی)بس�تانکار( به اس�تناد یک فقره چک به ش�ماره چک:106364، تاریخ 
چک:1395/02/02 عهده سپه اجرایه ای تحت کاسه 9702225 به  مبلغ 300/000/000 ریال )سیصد میلیون ریال( علیه شما صادر نموده است 
و چون برابر گزارش مامور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده است.لذا بدینوسیله به شما اباغ می گردد طبق ماده 18آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطاع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه اباغ شده محسوب،ظرف 
مدت ده روز نس�بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش�ار آگهی دیگری، عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش�ما 

تعقیب خواهد شد.823
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

512/10آگهي اباغ دادنامه
ش�ماره: 4/460/97؛ پیروآگهي قبلی ش�ماره 4325-97/8/2 روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای جواد ضیائی نژاد فعا مجهول المکان اباغ 
میگردد بموجب راي شماره 669-97/9/14 صادره ازشعبه 4 شورای حل اختاف  تربت حیدریه به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 59 هزار تومان بابت خسارت هزینه دادرسی وخسارت تاخیروتادیه ازتاریخ سررسید 96/9/5 تا یوم اادا برابر شاخص بانک 
مرک�زی در ح�ق خواهان آقای حمیدرضا محمدی اول محک�وم گردیده راي صادره غیابي وقابل واخواهی اس�ت مراتب یک نوبت درروزنامه 
کثیراانتش�ارمحلی/روزنامه رس�می آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس ازدرج درروزنامه 

دادخواست واخواهی خویش را تکمیا به دفترشورا ارائه نماید . 
مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/11آگهي حصر وراثت
خانم رقیه صبور چناری فرزند غامرضا تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به شعبه پنجم شوراي حل اختاف تربت 
حیدریه ارجاع وبه کاسه 5/97/82 ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم جال نظافت فرزند غامرضا در تاریخ 1396/7/8 فوت نموده و وراث 
حی�ن الف�وت آن مرحوم/مرحومه عبارتنداز :1- رقیه صبور چناری فرزند غامرضا مادر متوفی 2- غامرضا نظافت چناری فرزند محمدعلی 
پدرمتوفی بجز 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 پنجم شوراي حل اختاف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي 

صادرخواهد شد.
قاضی شعبه پنجم شوراي حل اختاف تربت حیدریه

512/12رونوشت آگهي حصر وراثت
 آقاي غام عباس فاحیان به شماره ملی 0901674885 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
970250 شعبه سه تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان احمد فاحیان فرزند علی اکبر به شماره ملی 0901444030 متولد 
1323/11/08 در تاریخ 1396/01/26در اقامتگاه  دائمي خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- غام عباس فاحیان فرزند احمد 
به شماره ملی 0901674885 متولد 1356 پسرمتوفی 2- حسین فاحیان فرزند احمد به شماره ملی 0901712264 متولد 1360 پسر متوفی 
3- محمد ابراهیم فاحیان فرزند احمد ش�ماره ملی 0902531867 متولد 1367 پس�ر متوفی 4- مریم فاحیان فرزند احمد به ش�ماره ملی 
0901628565 متولد 1350 دختر متوفی 5- نس�رین فاحیان فرزند احمد به ش�ماره ملی 0901646581 متولد 1353 دخترمتوفی 6- زهرا 
فاحیان فرزند احمد شماره ملی 0902523953 متولد1365 دختر متوفی 7- طوبی هراتی فرزند محمد به شماره ملی 0901493945 متولد 
1333 همسرمتوفی؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهي مي نمایدتا هرکس اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان خلیل آباد

512/13آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای محمود بنازاده مغانی فرزند علی اکبر فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای کاوه علی جان هدک فرزند منصور 
دادخواس�تی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه پنجم ش�ورای حل اختاف کاشمر ارائه و به کاسه 5/354/97 ثبت و برای روز 
دوشنبه مورخ 1397/11/15 ساعت 10صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده. لذا به استناد ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب 
در امور مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه مجتمع شورای حل اختاف 
شهرستان کاشمر واقع در خیابان منتظری جنوبی نرسیده به منتظری 11 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را 

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

512/14آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاس�ه پرونده: 7/802/97 ح؛ وقت رس�یدگی:97/11/3 س�اعت 8/30؛ خواهان: آمنه اه یاری ؛ خوانده:اصغر پردل نیا؛ خواسته: مطالبه نفقه 
معوقه ازمورخه 97/6/20 تا 97/8/20 ماهیانه 500/000 تومان و هزینه دادرسی ؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 7 شورای حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می  شود تا خوانده از تاریخ 
نشرآخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمایم را دریافت نماید و در وقت 

مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانید.چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
شعبه هفت شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه 

512/15رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جواد عباسی دارای شماره ملی 0749559438 به شرح دادخواست به کاسه970231 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان برهان عباسی به شناسنامه 233 در تاریخ 1396/9/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-حسن عباسی فرزند برهان و فاطمه به شماره ملی 0748543694 فرزند متوفی 2- جواد عباسی 
فرزند برهان و فاطمه به شماره ملی 0749559438 فرزند متوفی  3- محمد عباسی فرزند برهان و فاطمه به شماره ملی 0749572787 فرزند 
متوفی 4- مصطفی عباسی فرزند برهان و فاطمه به شماره ملی 0749838116 فرزند متوفی 5-عزت عباسی فرزند برهان و فاطمه به شماره ملی 
0740060791 فرزند متوفی 6- باقر عباسی فرزند برهان و فاطمه به شماره ملی 0740333976 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

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

512/16آگهی
در پرونده کاسه 970431 خانم لیا حبیبی فرزند محمدعلی به اتهام حمل و نگهداری 3 گرم و 50 سانت تریاک و 4 گرم و 50 سانت کراک و 1 
گرم و 30 سانت شیشه تحت تعقیب قراردارد. به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امورکیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس�ت در مورخه چهارش�نبه 1397/10/19 رأس ساعت 10 صبح جهت 
رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقاب اسامی حوزه تربت جام حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقررپرونده 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهدشد.رایگان
مدیر دفتر دادگاه انقاب حوزه تربت جام

511/43آگهی
شماره بایگانی شعبه:970306؛ پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمدرضا حاجی زاده که مجهول المکان 
می باش�د اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977501300607 صادره از ش�عبه 13 در پرونده شماره 97087501300306 محکوم 
به پرداخت 1-مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ دو میلیون و هفتصدوچهار هزار ریال بابت خسارت دادرسی 3-خسارت 
تاخیرتادیه وفق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سررسید تا یوم ااداء که توسط اجرای 
احکام محاسبه می گردد در حق محکوم له آقای عباس فارسی و نیم عشر دولتی شده اید.ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید.در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

512/29اجرائیه*
کاسه پرونده شورا:5/40/97؛ مشخصات محکوم علیه:محمد جواد داروغه به نشانی چناران-مجهول المکان،مشخصات محکوم له: نیما پورآزاد 
به وکالت خانم فاطمه محمدی فرزند غام حس�ن به نش�انی چناران-خیابان بهشتی 2 دفتر خانم محمدی؛محکوم به : به موجب رای شماره 
71/71 تاریخ 1397/6/31 شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان چناران که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به:پرداخت1- مبلغ 
27/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته2- مبلغ 557/500ریال بابت هزینه های دادرس�ی و هزینه نشرآگهی 3- مبلغ 972/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان 4- پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت.محکوم علیه مکلف است:پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد. در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 
و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری 

صورت می پذیرد.
شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/30رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظربه اینکه خانم گلستان پیروز دارای شناسنامه شماره 5229512921به شرح دادخواست به کاسه7/471/97از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر پیروز به شناسنامه 5228538224 در تاریخ 1387/3/15 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-حس�ین پیروز فرزند حیدر به ش.م 5229522801 ت.ت 1339 فرزند 
2- علی پیروز فرزند حیدر به ش.م 5228328483 ت.ت 1354 فرزند 3-برات پیروز فرزند حیدر به ش.م 5228328815 ت.ت 1356 فرزند 
4- جواد پیروز فرزند حیدر به ش.م 5228329048 ت.ت 1362 فرزند5- فاطمه پیروز فرزند حیدر به ش.م 5228327517 ت.ت 1343 فرزند 
6- کبری پیروز فرزند حیدر به ش.م 5228328106 ت.ت 1349 فرزند 7- گلستان پیروز فرزند حیدر به ش.م 5229512921 ت.ت 1337 فرزند؛ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

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

512/31آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وسیله به آقای سعید قلی زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای سجاد عیدی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
ش�ما به ش�عبه هفتم شورای حل اختاف چناران ارائه و به کاس�ه 7/391/97 ثبت و برای روز شنبه مورخ 1397/11/13 ساعت 10 صبح وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از 
رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه هفتم شهرستان چناران مستقر در مجتمع شماره به نشانی حاشیه جاده سنتوجنب نمایندگی 
سایپا مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در 

صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه هفتم شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/32رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه آقای موسی بناء بهرآباد دارای شناسنامه شماره 5228415882 به شرح دادخواست به کاسه7/486/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه بانام به شناسنامه 5228213910در تاریخ 1392/9/10در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-موس�ی بناء بهرآباد فرزند قربانعلی به ش.م 5228415904 ت.ت 1330 
فرزند2- فاطمه بناء بهرآباد فرزند قربانعلی به ش.م 5228415882 ت.ت 1327 فرزند ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

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

512/33دادنامه*
کاس�ه پرونده:7/77/97 ش�عبه هفتم شورای حل اختاف شهرس�تان چناران؛ ساعت مراجعه: شنبه تا چهارش�نبه از ساعت 8 صبح الی 
12/30؛ش�ماره حکم:4/299-1397/9/7؛ خواهان:محمد حس�ین فتحی فرزند امان اله به نشانی چناران – بلوار جمهوری آهن آات فتحی؛ 
خوانده: مریم علیزاده فرزند محمدبه نشانی مجهول المکان؛موضوع:مطالبه وجه ؛رأی قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای محمد حسین فتحی 
فرزند امان اله به طرفیت خانم مریم علیزاده فرزند محمد  به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 229006 مورخ 96/12/20 و 736659 
مورخ 1396/12/10 عهده بانک رفاه کارگران جمعا به مبلغ هفت میلیون تومان  با احتساب  خسارات و هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه تا 
یوم ااداء، باتوجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی شورا وماحظه تصویر مصدق دو فقره چک و گواهی عدم پرداخت آنها که مورد استناد 
خواهان است و بقاء اصل چک در ید خواهان می باشد که دالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی علیرغم 
اباغ قانونی و اینکه رویه دفاعیه ای جهت برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده اند، لذا دعوی خواهان مصون از ایراد واقع گردیده و با توجه به 
جمیع اوراق پرونده شورا دعوی خواهان وارد دانسته و مستندا به 310 و313  قانون تجارت و مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکویت خوانده به پرداخت مبلغ1-هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته 2- مبلغ دویست و نه 
هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی 3- مبلغ پانزده هزار تومان بابت هزینه نشرآگهی 4- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدورچک 
تا یوم ااداء بر اساس نرخ شاخص تورم ساانه بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی است وظرف مدت بیست 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و  ظرف مدت بیست روزپس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی چناران می باشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختاف شهرستان چناران-علی حشمتی

512/34مفقودی برگ کمپانی و برگ سبز
اینجان�ب طاهره فی�رزوری مالک خودرو پژو206 مدل 1383 به ش�ماره انتظام�ی 32-466 ی 43 و 
شماره موتور 14788772 وشماره شاسی 83640944  بعلت فقدان اسناد فروش و برگ سبز تقاضای 
رونوش�ت المثنی اسناد مذکور را دارد. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد، ظرف 
مدت 10 روز به دفترحقوقی سازمان فروش شرکت مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کاشمر

512/35رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مجتبی حس�ن زاده س�یرزاری دارای شناس�نامه ش�ماره 0922293783 به شرح دادخواست به کاس�ه 137/97 ش ز از 
این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غامرضا حسن زاده سیرزاری به شناسنامه 30 در تاریخ 
1395/8/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-محمدعلی حس�ن زاده سیرزاری 
به ش�ماره ملی 5539722507 و 2- حس�ین حسن زاده س�یرزاری به شماره ملی 0933459920 و 3- غامحس�ن حسن زاده سیرزاری به 
شماره ملی 0941688747 و 4- مجتبی حسن زاده سیرزاری به شماره ملی 0922293783 و  5- نرجس حسن زاده سیرزاری به شماره ملی 
0819847232 و 6- اقدس حسن زاده سیرزار به شماره ملی 5539722442 و 7- عصمت حسن زاده سیرزاری به شماره ملی 0933782632   
فرزندان متوفی و 8- مریم محمودی به شماره ملی 5539910516 همسرمتوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 7 زاوین شورای حل اختاف شهرستان کات

512/36رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدعلی سپاهیان زو دارای شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کاسه 131/97 ش ز ازاین شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن سپاهیان زو به شناسنامه20315 در تاریخ 1397/8/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-محمدعلی سپاهیان زو به ش.م 5539849841 پدر مرحوم 2- فاطمه سپاهیان 
زو به ش.م 5539849884 مادر مرحوم 3- فاطمه محمدپور زو به ش.م 0921010079 همسرمرحوم 4- علی سپاهیان زو به ش.م 5530165788 
فرزند مرحوم 5- یگانه سپاهیان زو به ش.م 0981459382 فرزند مرحوم ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه7 زاوین شورای حل اختاف شهرستان کات

512/37آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وسیله به آقای عبدالرضا آزادی  فعا مجهول المکان اباغ می شود که شرکت پواد آذرماهان به مدیر عاملی آقای حسن فاح دهقان 
منش دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 3 شورای حل اختاف چناران ارائه و به کاسه 3/478/97 ثبت و برای روز 
چهارش�نبه مورخ 1397/11/10 س�اعت 8/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به اس�تناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 3 شهرستان چناران مستقر در مجتمع شماره 
به نشانی جنب نمایندگی سایپا مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در 

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

512/38رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه خانم راضیه کرامتی دارای شناسنامه شماره 5229450721 به شرح دادخواست به کاسه 7/491/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت کرامتی به شناسنامه5228245324 در تاریخ 1397/8/30 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-راضیه کرامتی فرزند نعمت به ش.م 5229450721  ت.ت  1355 فرزند 
متوفی 2-زهرا کرامتی فرزند نعمت به ش.م 522824630  ت.ت  1348 فرزند متوفی 3- مرضیه کرامتی فرزند نعمت به ش.م 5228246967  
ت.ت  1350 فرزند متوفی 4- معصومه کرامتی فرزند نعمت به ش.م 5228246975  ت.ت  1352 فرزند متوفی 5-محمد کرامتی فرزند نعمت 
ب�ه ش.م 5228020330  ت.ت  1357 فرزن�د متوفی 6-احمد کرامتی فرزند نعمت به ش.م 5229322195  ت.ت  1360 فرزند متوفی 7-علی 
اصغ�ر کرامتی فرزند نعمت به ش.م 5229455993  ت.ت  1361 فرزند متوفی 8-مهدی کرامتی فرزند نعمت ب�ه ش.م 5229461527 ت.ت  
1363 فرزند متوفی 9-هادی کرامتی فرزند نعمت به ش.م 5229852739  ت.ت  1365 فرزند متوفی 10-محترم سادات هاشمی نژاد فرزند 
سید حسین به ش.م 0870578820 ت.ت 1347 همسرمتوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

512/39رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه خانم اعظم شمشیری دارای شناسنامه شماره5229357672 به شرح دادخواست به کاسه 7/496/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا کاظمی به شناسنامه 5229415517در تاریخ 1397/8/13در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-اعظم شمشیری فرزند قربانعلی به ش.م 5229357673  ت.ت 1363 
فرزند 2- رضا شمشیری فرزند قربانعلی به ش.م 5220149008 ت.ت 1373 فرزند 3- نصرت شمشیری فرزند قربانعلی به ش.م 5229453850 
ت.ت 1360فرزند 4- علی شمشیری فرزند قربانعلی به ش.م 5228202846 ت.ت 1358 فرزند؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

512/40رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه آقای س�یداحمد اصغری جوابی دارای شناس�نامه ش�ماره 5228083103به شرح دادخواست به کاس�ه7/500/97 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود اصغری جوابی به شناسنامه5229371579 در تاریخ 1397/7/1 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- س�ید احمد اصغری جوابی فرزند داود به ش.م 
5228083103 ت.ت 1338 فرزن�د 2-س�ید ابوالفضل اصغری جوابی فرزند داود به ش.م 5228087923 ت.ت 1359 فرزند3- س�ید مجید 
اصغری جوابی فرزند داود به ش.م 5229458984 ت.ت 1363 فرزند4- سید محمود اصغری جوابی فرزند داود به ش.م 5228085122 ت.ت 
1351 فرزند5- س�یده طیبه اصغری جوابی فرزند داود به ش.م 4309 ت.ت 1366 فرزند6-زهرا اس�ماعیل نژاد اخلمد فرزند محمد به ش.م 
5228072969 ت.ت 1323 همسرمتوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه هفت شورای حل اختاف شهرستان چناران

511/42آگهی
شماره بایگانی شعبه:951057؛ پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه سیدمرتضی کیوان زاده که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گرددچون وفق دادنامه ش�ماره 9609977503100028 مورخ 96/1/26 صادره از ش�عبه 145 در پرونده شماره 9509987503101048 
محکوم به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته )مطالبه وجه چک عهده بانک قوامین ش�عبه سجاد به شماره 008526 مورخ 
96/5/10 به مبلغ 55/000/000 ریال(ومبلغ 2265000 ریال ومبلغ 450000 ریال بابت حق الدرج آگهی و پرداخت خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید مورخ 95/5/10 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان آقای حسین قربانی وپرداخت نیم عشر دولتی 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 اباغ واقعی اجرائیه برعهده محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای 
ماده 73 ق.آ.د.م و ماده 69 قانون اجرای  احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتش�ار درج می گردد. ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت 
دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید.در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود . 
متصدی امور دفتری شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/44آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای علی اکبر س�خدری فرزند علی اصغر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست اداره 
اوقاف وامور خیریه ناحیه یک مشهد علیه شما در کاسه پرونده 11/970247 بموجب حکم شماره 9709977576101017 مورخ 1397/8/9 به 
پرداخت مبلغ 139/257/900 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 516/000 ریال بابت هزینه اوراق و نشرآگهی پرداخت شده توسط خواهان و نیز 
مبلغ 4/542/190 ریال بابت حق الوکاله نماینده حقوقی خواهان برابر تعرفه قانونی و همچنین خسارت تأخیرتأدیه وجه از تاریخ صدورگواهینامه 
عدم پرداخت هر یک از چک ها تا زمان وصول وجه آنها بر مبنای نرخ تورم اعامی توسط بانک مرکزی از بابت تسبیب در حق خواهان صادر می 
نماید. ضمنا با توجه به اینکه خواهان ها از معافیت قانونی از پرداخت هزینه های دادرسی استفاده نموده اند. لذا دادگاه به استناد ماده بند23 از 
ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خوانده را ملزم به پرداخت هزینه های دادرسی متعلقه به مبلغ 
3/481/448 ریال در حق دولت محکوم می نماید که این مبلغ می بایست توسط دایره اجرای احکام مدنی از خوانده اخذ و به حساب درامد 
دادگستری نزد خزانه داری کل واریز و قبض آن را پیوست پرونده اجرایی شود.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 دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/45آگهی مزایده 
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 19 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/970059 حکم به فروش ماترک 
مرحوم احمد حسینی قانع صادر و مقرر گردید که ماترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده 
محترم دادستان و در تاریخ 1397/10/26 از ساعت 10/15 الی 11 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-

بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد.طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از 
برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع 
مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده:1- ملک واقع در روستای چهاربرج، بلوار آرامگاه فردوسی شاهنامه 46 
پاک 3-ملک تجاری مسکونی به مساحت حدود 229/2 مترمربع عرصه واعیان حدود 450/8 مترمربع دارای پاک ثبتی 533 فرعی از 37 و 
38 اصلی بخش 10 مشهد، طبقه همکف مشتمل بر مغازه هاو انباری پشت آنها با مصالح اسکلت فلزی، دیوار آجر سقف ضربی کف سنگ ، زیربنا 
حدود 200 متربا عمر 10 سال طبق اول با عمر 5 سال و زیربنای 250 مترمربع با راه پله و خرپشته مصالح اسکلت فلزی، سقف ضربی ، سه خواب 
، هال و پذیرایی تا ارتفاع یک متر سنگ آشپزخانه اپن، سرامیک ، کابینت ام دی اف که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 6/000/000/000 ریال 
برآورد و به فروش می رسد.2- یک باب منزل روستایی دارای پاک ثبتی 506 فرعی از 37 و 38 اصلی بخش 2 مشهد واقع در وسط روستای 
چهاربرج روبروی قبرستان روستا ، جنب پاک 11 دارای شبکه آب وبرق به مساحت عرصه 414 مترمربع و اعیان حدود 140 مترمربع با عمر باای 
20 سال، دیوار آجر سقف تیرآهن ،ضرب آجر که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 900/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.3-یک قطعه 
زمین مشاعی با مساحت حدود 2000 مترمربع واقع در اراضی بین شاهنامه 68 و 70 روبروی ایستگاه رادیویی هاشمی نژاد که مطابق با نظریه 
کارشناسی به مبلغ700/000/000ریال برآورد و به فروش می رسد.4- یک قطعه زمین مشاعی به مساحت حدود 450 مترمربع واقع در اراضی 
بین شاهنامه 68 و 70 روبروی ایستگاه رادیویی شهید هاشمی نژاد که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 200/000/000 ریال برآورد و به فروش 
می رسد. 5- یک قطعه زمین مشاعی مفروز مسکونی با مساحت حدود 174 مترمربع واقع در خیابان شاهنامه 46 روبروی پاک 5 که مطابق با 
نظریه کارشناسی به مبلغ 520/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.6- یک قطعه زمین مشاعی مفروز و مسکونی با مساحت حدود 182/75 

مترمربع واقع در خیابان شاهنامه46 روبروی پاک 5 که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 550/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی منطقه 3 ساری نوبت دوم

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 ،اماک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی منطقه 3 ساری مورد رسیدگی 
و تصرف�ات مالکانه و با معارض آنان محرز و رای ازم صادر گردیده جهت 

اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
اماک متقاضیان واقع در گلچین وسنگریزه پاک اصلی 3390 بخش 1

آقای بخش�علی س�لیمانی تلوباغی نسبت به شش�دانگ یک قطعه زمین 
 مش�تمل بر س�اختمان به مس�احت 305.90 متر مربع باکس�ر سهم وقف.
اقای علی محمودیان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155 متر 

مربع باکسر سهم وقف.
.اماک متقاضیان واقع در تنگه لته پاک اصلی 2 بخش 3

آقای حس�ین حجازیان نسبت به شش�دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 328.58 متر مربع 

.اماک متقاضیان واقع در دروار پاک اصلی 88 بخش 3
آقای علیرضا پریرخ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه  

به مساحت 1006 متر مربع  باکسر سهم وقف
اماک متقاضیان واقع در باادزا پاک اصلی 142 بخش 3

اقای س�ید علی محمد حسینی سیاهدشتی نس�بت به ششدانگ عرصه 
واعیان یک قطعه زمین محصور مشتمل بر یک باب ساختمان به مساحت 

445.5 متر مربع 
اماک متقاضیان واقع در پائین دزا پاک اصلی 143 بخش 3

آق�ای س�ید حس�ین موس�وی اجیم�ی نس�بت ب�ه شش�دانگ ی�ک 
 قطع�ه زمی�ن مش�تمل ب�ر س�اختمان ب�ه مس�احت 128.70 مت�ر مربع 
قس�متی از پ�اک 48فرع�ی آق�ای علی س�ازور نس�بت به شش�دانگ 
ی�ک قطع�ه زمین مش�تمل بر یک ب�اب اتاق ب�ه مس�احت 180.35 متر 
 مرب�ع خری�داری م�ع الواس�طه از عب�د الکری�م قدم�ی مالک رس�می.
زمی�ن  قطع�ه  ی�ک  شش�دانگ  ب�ه  نس�بت  آهنگ�ر  محم�د  آق�ای 
 مش�تمل ب�ر ی�ک ب�اب س�اختمان ب�ه مس�احت 153.25 مت�ر مرب�ع.
ی�ک  شش�دانگ  ب�ه  نس�بت  گل�وردی  یوس�فی  مه�دی  آق�ای 
مرب�ع  مت�ر   112 مس�احت  ب�ه  احداث�ی  بن�ای  ب�ا  زمی�ن   قطع�ه 
خانم صغری بالوئی جامخانه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 

بر ساختمان به مساحت 96.90 متر مربع.
اماک متقاضیان واقع در لنگر پاک اصلی 2 بخش 20

آقای میر ابوتراب میر شفیعی لنگری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 475.75 متر مربع.

اماک متقاضیان واقع در کیاسر پاک اصلی 9 بخش 21
دول�ت جمهوری اس�امی ایران بنمایندگ�ی اداره کل آم�وزش وپرورش 
مازندران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب مدرسه 

به مساحت 3002.15 متر مربع 
اماک متقاضیان واقع در باا ده پاک اصلی 3 بخش 27

خانم معصومه دهبندی نسبت به ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین 
مشتمل بر یک باب ساختمان به مساحت 941 متر مربع 

اماک متقاضیان واقع در تاوک پاک اصلی 38 بخش 28
خان�م زه�ره آقاپور نس�بت به شش�دانگ ی�ک قطعه زمین مش�تمل بر 

ساختمان به مساحت 757.21 متر مربع 
اماک متقاضیان واقع در پلسک وآبکسر پاک اصلی 49 بخش 29

آقای س�ید محمد رضا موس�ویها نس�بت به شش�دانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 2746 متر مربع 

اماک متقاضیان واقع در سعید آباد پاک اصلی 60 بخش 29
خان�م زهرا دیانی تیلکی نس�بت به شش�دانگ یک قطعه زمی�ن با بنای 

احداثی به مساحت 135.85 متر مربع 
ل�ذا ب�ه موجب م�اده 3 قان�ون تعیی�ن تکلی�ف وضعیت ثبت�ی اراضی و 
س�اختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوب�ت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراانتش�ار در 
شهرها منتشر و در روستاها عاوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتش�ار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معت�رض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض مب�ادرت به تقدیم 
دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثب�ت مح�ل تحویل دهد که در این ص�ورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائ�ه حکم قطعی دادگاه اس�ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکن�د اداره ثبت مبادرت به صدور س�ند مالکیت می نماید و صدور 
س�ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس�ت. بدیهی است برابر 
م�اده 13 آئین نامه مذکور در مورد قس�متی از اماکی که قبا اظهار نامه 
ثبت�ی پذیرفته نش�ده، واحد ثبتی با رای هیات پ�س از تنظیم اظهارنامه 
ح�اوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگه�ی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت به اماک در جریان ثبت 
و فاقد س�ابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید.
حسین روحانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه 3 ساری

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم
تقی�ان  صب�ورا  اینجان�ب  التحصیل�ی  ف�ارغ  موق�ت  گواه�ی  م�درک 
جمادالدینکائی فرزند س�ید ایوب به ش�ماره ملی 2080562649 صادره 
از س�اری در مقطع کاردانی رش�ته علمی و کاربردی حسابداری صادره از 
واحد دانش�گاهی س�ما ساری با ش�ماره 92415/6 مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار می باش�د.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسامی واحد س�اری به نشانی:ساری_بلوار ش�هیدان شمشیربند_

صندوق پستی 359/48175 واحد فارغ التحصیان ارسال نماید.

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت صادق رحمانی فرزند قاسم به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100346  از 
این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان آهی پیرمرد چری فرزند غامحسین به ش ملی 
6359373432  طب�ق گواه�ی فوت ش�ماره ثبت 7446 در مورخه 1397/09/03  در اقامت�گاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- ولی رحمانی فرزند قاسم به ش ملی 0682295681  فرزند متوفی 2- حسن رحمانی فرزند 
قاس�م به ش ملی 0682306509  فرزند متوفی3- گل صنم رحمانی فرزند قاس�م به ش ملی 0681297980  فرزند متوفی 4- حس�ین 
رحمانی فرزند قاس�م به ش مل�ی 0681298146  فرزند متوفی5- علی اصغر رحمانی فرزند قاس�م به ش مل�ی 0681298480  فرزند 
متوف�ی6- عل�ی اکبر رحمانی فرزند قاس�م به ش مل�ی 0682321869  فرزن�د متوفی7- ابراهی�م رحمانی فرزند قاس�م به ش ملی 
0682541583  فرزند متوفی8- صادق رحمانی فرزند قاس�م به ش ملی 0670065625  فرزند متوفی9- امیر رحمانی فرزند قاس�م به 
ش ملی 5240108706  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 باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی 

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

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کاس�ه پرونده: 9709985870900734، وقت رسیدگی: 1397/11/15 ساعت 08:30 ، خواهان: مهدی وحیدی، خوانده: مرتضی براتی، 
خواسته: الزام به تنظیم سند خودروی پراید مدل 87 به شماره ایران 22- 139 ه 94  خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختاف 
نموده که جهت رس�یدگی به حوزه 9 ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده اس�ت و وقت رسیدگی تعیین ش�ده، به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمایم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی حضوربهم رساند. چنانچه بعدا اباغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود15
دبیر شعبه 9 شورای حل اختاف شهری بجنورد 

آگهی مفقودی 
گواهی نامه موقت پایان تحصیات  علی مسعودی کیا فرزند براتعلی به شماره ملی 0681883162 
کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی  صادره از واحد دانشگاهی  رازی کرمانشاه  

مفقود گردیده است . بجنورد 

آگهی مفقودی
اصل شناس�نامه مالکیت خودروی س�واری پراید مدل 1376 به ش�ماره پ�اک ایران 12- 753 
ط  76  و ش�ماره موت�ور 00040137 و ش�ماره شاس�ی s1412276534326 ب�ه ن�ام جواد علی 

پناهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان

اصاحیه 
پی�رو آگه�ی به کاس�ه پرون�ده 861/16/97 و م الف/211چ�اپ در روزنامه حمای�ت به تاریخ 
1397/09/26 تاریخ تولد آقای سعید محمودزاده سندانی 1368/04/21 و کد ملی آقای عباس 

محمود زاده سندانی1640121498 صحیح میباش. که بدین وسیله اصاح میگردد.    
    بهارستان 

اگهی      
  دراجرای موادیک و س�ه قانون فوق تصرفات مالکانه اش�خاص به ش�رح زیراز طرف هیئت حل اختاف موضوع ماده 
یک قانون مذکور مس�تقر در ثبت اس�ناد و اماک صومعه س�را احراز گردیده که در اجرای ماده 3 قانون مذکور ذیًا 

آگهی می گردد : 
رای شماره139760318011012223-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ مغازه به مساحت56,82مترمربع 
پاک140 واقع درشهرصومعه سرا بخش22گیان خریداری بانک مهراقتصادگیان ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام)ره( 
رای ش�ماره139760318011012429-97/9/14یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین صیفیکاری به 
مس�احت8000مترمربع ازپاک12از5اصلی واقع درسیاه درویشان بخش22گیان خریداری علی میرزاپورکرباسدهی 

ازنسق غامرضاخانی که پاک308به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009107-97/7/8یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن ب�ه 
مس�احت236,94مترمربع ازپاک236از6اصلی واق�ع درهندخاله بخش22گیان خریداری محمدباقرزاده ازنس�ق 

پرویزباقرزاده که پاک2120به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009590-97/7/18یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن ب�ه 
مس�احت56,63مترمربع ازپاک711از13اصل�ی واقع درمرجقل بخش22گیان خری�داری صغری رفیعی فاح ابادی 

ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که پاک1108به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010685-97/7/13یک قسمت مفروزبه عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان 
یکباب مغازه به مس�احت23,33مترمربع ازپاک7از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گیان خریداری امیدیوس�فی 

پورادمخی ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که پاک1113به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010684-97/7/13یک قسمت مفروزبه عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان 
یکباب مغازه به مساحت23,33مترمربع ازپاک7از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گیان خریداری ابراهیم یوسفی 

پورادمخی ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که پاک1113به ان اختصاص یافته است
رای شماره13976031801102312-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکباب مغازه به مساحت26,11مترمربع 
ازپاک711از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گیان خریداری سیدمعروف موسوی ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که 

پاک1117به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011012216-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برانباری به 
مساحت2621,33مترمربع ازپاک11از14اصلی واقع درمردخه بخش22گیان خریداری محمدمظهری مردخه ازنسق 

طاهرمظهری که پاک714به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011012234-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بریکبالخانه 
به مساحت19,63مترمربع ازپاک20از14اصلی واقع درمردخه بخش22گیان خریداری مهردادرضازاده ازنسق نعمت 

عاشوریان که پاک715به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012214-97/9/14یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل براعیان 
احداثی به مساحت554,56مترمربع ازپاک171از23اصلی واقع درصیقان تولم بخش22گیان خریداری ابوالحسن 

مهرنیا ازنسق محمدحسین روانی که پاک303به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011739-97/9/28یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برخانه 
ومحوطه به مساحت394,55مترمربع ازپاک51از27اصلی واقع درچوبه بخش22گیان خریداری حسن آهوران ازنسق 

احمدعلیزاده که پاک390به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011011427-97/8/26یک قسمت مفروزبه عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین 
مشتمل برساختمان احداثی به مساحت180,30مترمربع ازپاک28اصلی واقع درچنه سر بخش22گیان خریداری ارش 

کازرانی ازنسق حسین شیرین زاده که پاک1167به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011011426-97/8/26یک قسمت مفروزبه عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین 
مشتمل برساختمان احداثی به مس�احت180,30مترمربع ازپاک28اصلی واقع درچنه سر بخش22گیان خریداری 

اشکان کازرانی ازنسق حسین شیرین زاده که پاک1167به ان اختصاص یافته است
ب�ه  مغ�ازه  یکب�اب  شش�دانگ  عن�وان  مفروزب�ه  قس�مت  ش�ماره139760318011011934-97/9/6یک  رای 
مساحت28,31مترمربع ازپاک1از31اصلی واقع درفشخام بخش22گیان خریداری حسن راستگو ازنسق اکبرراستگو 

که پاک299به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011933-97/9/6یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برخانه 
ومحوطه به مساحت262,72مترمربع ازپاک1از31اصلی واقع درفشخام بخش22گیان خریداری حسن راستگو ازنسق 

اکبرراستگو که پاک300به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011012616-97/10/1یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین درختکاری محصور به 
مساحت2000,36مترمربع ازپاک1از31اصلی واقع درفشخام بخش22گیان خریداری تیمورارشاددانا ازنسق اسماعیل 

اشترکامی نژاد که پاک301به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011012572-97/9/18یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برانباری 
به مساحت356 مترمربع ازپاک6916از32اصلی واقع درزیده سرا بخش22گیان خریداری سیماداداش نژادفشخامی 

ازمالکیت محمدعلی داداش نژادکه پاک7368به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011011863-97/9/5یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برانباری به 
مس�احت561,56مترمربع ازپاک17از46اصلی واقع درمرکیه بخش22گیان خریداری مهدی شعبانی ازنسق حسن 

شعبانی که پاک412به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره1397603180110111-97/7/29یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برانباری به 
مس�احت64,74مترمربع ازپاک7از46اصلی واقع درمرکیه بخش22گیان خریداری علی عبدالهی ازنسق حاجعلی 

حاجی پور که پاک413به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318012618-97/9/18یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برساختمان به 
مساحت1393,86مترمربع ازپاک21از48اصلی واقع درپاسکه بخش22گیان خریداری مقدوره مهماندوست ازنسق 

علی حاجت پور که پاک242به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011012238-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بریکبابخانه 
به مساحت510,22مترمربع ازپاک280از49اصلی واقع درکسما بخش22گیان خریداری غفارپورمحمدمقدم کسمائی 

ازنسق یداله خوشرو که پاک1104به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011012213-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بریکبابخانه 
به مس�احت333,93مترمربع ازپاک315از49اصلی واقع درکس�ما بخش22گیان خریداری علی پورعاشوری یکتا 

ازنسق علیجان پورعاشوری که پاک1105به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011012379-97/9/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بریکباب 
مغازه به مساحت31,09مترمربع ازپاک132از52اصلی واقع درپیشخان بخش22گیان خریداری پروانه نظری ازمالکیت 

منوچهرخلیلی که پاک389به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011012569-97/9/18یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل براعیان 
احداثی به مساحت340,86مترمربع ازپاک20از54اصلی واقع درسنگجوب بخش22گیان خریداری مومن علی مومن 

علی معینی ازنسق عباس پیرنطاق که پاک211به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011011963-97/9/6یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برساختمان 
احداثی به مساحت116,92مترمربع ازپاک55اصلی واقع درکهنه سر بخش22گیان خریداری محمدرضاصداقت کردار 

ازنسق ابراهیم برزگریکتاکه پاک135به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011864-97/9/5یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برخانه 
ومحوطه به مساحت2529,19مترمربع ازپاک19از58اصلی واقع درگاوکده بخش22گیان خریداری محسن عیسی وند 

ازنسق ابوطالب دولت فر که پاک84به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012419-97/9/14یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برخانه 
ومحوطه به مساحت520,16مترمربع ازپاک259از67اصلی واقع دراباتر بخش22گیان خریداری خان زادپورحسین 

اسیابسری ازنسق صفرپورحسین که پاک1152به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012418-97/9/14یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل براعیان 
احداثی به مساحت1000مترمربع ازپاک1و2از76اصلی واقع درندامان بخش22گیان خریداری علی بیابان گرد ازنسق 

رسول بیابان گردکه پاک186به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010696-97/8/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل براعیانات 
احداثی به مس�احت343مترمربع ازپاک1و2از76اصلی واقع درندامان بخش22گیان خریداری سیروس بیابان گرد 

ازنسق رسول بیابانگردکه پاک185به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011008814-97/7/3یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برخانه 
ومحوطه به مساحت1229,04مترمربع ازپاک20از84اصلی واقع درچالکسر بخش22گیان خریداری صنعت اشناگهر 

ازنسق اسماعیل نیک که پاک115به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318008814-97/7/3یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برخانه ومحوطه 
به مساحت1338,07مترمربع ازپاک20از84اصلی واقع درچالکسر بخش22گیان خریداری صنعت اشناگهر ازنسق 

اسماعیل نیک که پاک116به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012996-97/9/5یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بریکباب 
انباری به مساحت201,06مترمربع ازپاک21از87اصلی واقع درپیرسرا بخش22گیان خریداری مرتضی اعتمادی ازنسق 

صفرعلی خداپرست که پاک216به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010992-97/8/20یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بربنای  
احداثی به مساحت507,60مترمربع ازپاک24از88اصلی واقع درگوراب زرمیخ بخش22گیان خریداری محسن فتح 

الهی ازنسق حسین بخشی زاده که پاک1180به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011011855-97/9/5یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بریکباخانه 
به مساحت3466,37مترمربع ازپاک32از88اصلی واقع درگوراب زرمیخ بخش22گیان خریداری عارف امساک پور 

ازنسق محمدجان امساک پور که پاک1181به ان اختصاص یافته است
ب�ه  مغ�ازه  یکب�اب  شش�دانگ  عن�وان  مفروزب�ه  قس�مت  ش�ماره13976031801101124-97/8/22یک  رای 
مس�احت22,20مترمربع ازپاک32از88اصلی واقع درگوراب زرمیخ بخش22گیان خریداری داودبهرامی جیردهی  

ازنسق یداله زبردست که پاک1182به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011012574-97/9/18یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل براعیان 
احداث�ی ب�ه مس�احت1380,83مترمربع ازپاک124از88اصل�ی واقع درگ�وراب زرمیخ بخش22گی�ان خریداری 

ناصراحمدی چالکسری ازنسق ابراهیم چینه وری که پاک1183به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012215-97/9/11یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل خانه 
ومحوطه به مساحت813,16مترمربع ازپاک11از90اصلی واقع درپشتیر بخش22گیان خریداری سیدنوری پژوه  ازنسق 

سیدکوچک پژوه که پاک880به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012428-97/9/14یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ اعی�ان یکب�اب مغازه به 
مساحت24,63مترمربع ازپاک1از41اصلی واقع درفاح اباد بخش24گیان خریداری مهردادشفیعی کلدهی ازمالکیت 

اداره اوقاف وامورخیریه  که پاک189به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012605-97/9/18یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل براعیان 
احداثی به مساحت565,56مترمربع ازپاک145از19اصلی واقع درنوده بخش25گیان خریداری سیدکاظم موائی فرد 

ازنسق سیدنساءصدیقی که پاک372به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010688-97/8/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بریکباب 
خانه قدیمی به مساحت161,04مترمربع ازپاک1از3اصلی واقع درمعاف کلیدبر بخش25گیان خریداری کریم یزدانی 

راد ازنسق حسینعلی باوقار که پاک55به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012244-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل براعیان 
احداثی به مساحت412,71مترمربع ازپاک14از11اصلی واقع درراجیر بخش25گیان خریداری حسین وجدانی راجیری 

ازنسق نعمت وجدانی که پاک149به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012270-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل براعیان 
احداثی به مساحت900,81مترمربع ازپاک14از11اصلی واقع درراجیر بخش25گیان خریداری حسین وجدانی راجیری 

ازنسق نعمت وجدانی که پاک150به ان اختصاص یافته است
ب�ه  مغ�ازه  یکب�اب  شش�دانگ  عن�وان  مفروزب�ه  قس�مت  ش�ماره13976031801102217-97/9/11یک  رای 
مساحت18,92مترمربع ازپاک11از12اصلی واقع درکردمحله بخش25گیان خریداری رفعت توکلی ازنسق مالکیت 

قاسم زاده که پاک129به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره13976031801102217-97/9/11یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ یکب�اب خان�ه ومحوطه به 
مس�احت741,05مترمربع ازپاک261از20اصلی واقع درقرابا بخش25گیان خریداری حوریه حسنی نودهی ازنسق 

غامرضاحسنی که پاک579به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012209-97/9/10یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ یکباب خان�ه ومحوطه به 
مساحت220مترمربع ازپاک1از13اصلی واقع درمحمودکیان بخش25گیان خریداری رویا اکبری ازنسق محمدمحمدی 

که پاک66به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012242-97/9/11یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ یکباب خان�ه ومحوطه به 
مس�احت5597,24مترمربع ازپاک151از20اصل�ی واق�ع درقراب�ا بخش25گی�ان خریداری جلیل رضایی ازنس�ق 

قدیررضایی که پاک580به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011012239-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برساختمان 
احداثی به مساحت790 مترمربع ازپاک21از26اصلی واقع درویشگاه بهمبر بخش25گیان خریداری ناظم عباس زاده 

ازنسق ابراهیم عباس زاده که پاک89به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012240-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برانباری 
به مساحت790 مترمربع ازپاک21از26اصلی واقع درویشگاه بهمبر بخش25گیان خریداری ناظم عباس زاده ازنسق 

ابراهیم عباس زاده که پاک90به ان اختصاص یافته است
لذا موضوع بر اساس ماده 3 قانون تعیین تکلیف در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد ؛ چنانچه کسی نسب به 
خریداری و تصرفات مفروزی فوق الذکر اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی لغایت دو ماه اعتراض خود را 
کتباً  به این اداره تسلیم نماید و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف مدت یک ماه دادخواست به محاکم قضایی 
ذیصاح تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت خود را به اداره ثبت اس�ناد صومعه سرا ارائه نماید . بدیهی است در 
صورت عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواس�ت به اداره ثبت ، متقاضی ثبت می تواند به محاکم قضایی مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست معترض به محاکم را اخذ و به این اداره ارائه نماید و این اداره نیز بدون توجه به اعتراض معترض ، 
پرونده متقاضی ثبت را حسب تقاضای وی تا صدور سند مالکیت به نام متقاضی دنبال خواهد نمود . بدیهی است صدور 

سند مالکیت به نام متقاضی، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود  .  
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر 
رای ش�ماره 139360309030000258  مورخ 1393/02/18    هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای 
فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین – البرز  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای خانعلی  غفاری  به  
شناس�نامه شماره 1031 کد ملی 1600957501 صادره هش�ترود فرزند صادق در ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 139/95 متر 
مربع پاک ش�ماره 13 اصلی واقع در قزوین بخش حوزه ثبت ملک قزوین – البز و انتقال ملک بنابر  ادعای متقاضی  مع الواس�طه ا ز 
آقای موس�ی حس�ین پور مالک رسمی به متقاضی  د اشته و تصرفت متقاضی   نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی   می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/02 
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مفقودي
برگ س�بز یک دس�تگاه س�واری پراید تیپ 132 اس اي رنگ س�فید مدل 1395 شماره موتور 
M13/5781420 ش�ماره شناسائی NAS421100G1209179   شماره انتظامي 38 ایران 849 ص 
15 به نام سیدعلي سیدي فرزند سید فاح مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهی تغییرات شرکت پایا معماری آژند شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 5517 و شناسه ملی 10700142236 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - تراز نامه حس�اب سود و 
زیان س�ال مالی 1395 و 1396 به تصویب رس�ید. - آقای مهدی گله 
خیلی با ش�ماره ملی 2092033794 و خان�م راهله جهرامی مقدم با 
ش�ماره ملی0941027368 و آقای ابراهیم گله خیلی با ش�ماره ملی 
4990035658 به س�مت اعض�ای هیئت مدیره برای مدت دوس�ال 
خدمت هیئت مدیره تعیین گردیدند. - بازرسین شرکت با رعایت ماده 
147 قانون تجارت برای مدت یکس�ال بشرح ذیل انتخاب گردیدند . 
آقای عبدالرضا کاظمی شهمیرزادی با شماره ملی 4999289865 به 
عنوان بازرس اصلی –خانم رقیه عموئی با ش�ماره ملی 2121952111 
به عنوان بازرس علی البدل - روز نامه کثیر اانتش�ار حمایت جهت 

نشرآگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )324312(

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای زین العابدین قربانیان فرزند محمد علی بشرح درخواستی که بکاسه 970714-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داش�ته که امین قربانیان فرزند زین العابدین بش�ماره ملی2110287527 صادره ازگرگان درتاریخ 97/8/2دراقامتگاه 
دائمی خود شهرس�تان گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-زین العابدین قربانیان ف محمد علی ش 
ش25117ت ت1335پدرمتوفی2-محبوبه صابر رز ف عبداله ش ش550ت ت1335مادرمتوفی واغیراینک ش�ورا پس ازانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی 

ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 788-قاضی شعبه 15شورای حل اختاف شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
ثب�ت ش�ده بکاس�ه  تقدیم�ی  قرب�ان صوف�ی بش�رح دادخواس�ت  فرزن�د  تایم�از صحن�ه     خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت 
9709981720200631بایگانی970716-ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد جوینی 
رضائی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-مهدی جوینی رضائی ف محمد ش ش145فرزند 
متوفی2-علی جوینی رضائی ف محمد ش ش2111691852فرزند متوفی 3-زهرا جوینی رضائی ف محمد ش ش278فرزند متوفی4-فهیمه 
جوینی رضائی ف محمد ش ش2260016677 فرزند متوفی5-محس�ن جوینی رضائی ف محمد ش ش340فرزند متوفی6-فاطمه جوینی 
رضائی ف محمد ش ش31 فرزند متوفی7-ربابه شایس�ته تس�لیخ ف عباداله ش ش1760همسرمتوفی8-ثریا دشتکی ف محمد علی ش 
ش110همسر متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 

ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 789-مسئول دفترشعبه 2شورای حل اختاف گرگان-درویشی قلی آباد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درپرونده کاسه 970587/این شعبه خواهان سید سعید شیرازی فرزند داود دادخواستی بطرفیت فاطمه-مریم وصدیقه ومحمد همگی 
ایزدی فرزندان غامرضا و... بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی ملک)الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال سند(ومطالبه خسارات دادرسی 
به دادگس�تری گرگان تقدیم نموده اس�ت که پس ازارجاع به این شعبه وجری تشریفات قانونی وقت رسیدگی تعیین گردید نظربه اینکه 
خواندگان فوق الذکر مجهول المکان میباشند به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار این آگهی به نامبرده اباغ میگردد جهت 

شرکت درجلسه رسیدگی مورخه 97/11/13 ساعت9/30  صبح دردفترشعبه9 دادگاه حقوقی گرگان حاضرگردد.
 731-مدیردفترشعبه نهم دادگاه حقوقی گرگان-صدری

اباغ وقت رسیدگی
   خواهان تعاونی منحله فرشتگان درحال تصفیه باوکالت موسسه کاسپین ووکالت درتوکیل غامرضا پایین محلی دادخواستی بطرفیت 
خوانده جعفر عطارد فرزند عزیزاله بخواس�ته مطالبه وجه وخسارت تاخیرتادیه وخسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره 
پرونده کاسه970579/شعبه 3دادگاه عمومی وحقوقی گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/13ساعت10/30تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تاخوانده ظرف یکماه پس ازانتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
783-منشی شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی گرگان-نظریان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به ابوالقاسم جوینی کرد 
   خواهان رمضانعلی س�عادتی فرزند غامرضا دادخواس�تی بطرفیت خواندگان ابوالقاسم جوینی کرد فرزند ابوالقاسم-بهمن دلیلی فرزند 
محمد مهدی-اکبر ش�یرویه فرزند اسحاق به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی)اعتراض ثالث مبنی براثبات وقوع بیع(ورفع اثر ازاموال 
توقیفی)رفع توقیف اتومبیل ایران32- 963 ی24(مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاسه9709980056500635وشماره 
بایگانی970754/شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی گرگان  ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/27ساعت11تعیین که حسب دستوردادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ابوالقاس�م جوینی کرد فرزند ابوالقاسم ودرخواست 
خواهان مراتب یکنوبت در یکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
783-منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   خواهان حس�ین ش�ه روزی فرزند منوچهر بطرفیت خواندگان علی اکبرس�رایی فرزند قنبر ودانیال گودرزی فرزند محمد قاس�م وغیره 
بخواس�ته اثبات وقوع بیع واثبات مالکیت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان گرگان که جهت رسیدگی به شعبه 4حقوقی گرگان واقع 
درگرگان خیابان ش�هید بهش�تی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهید بهش�تی ارجاع وبکاس�ه پرونده 9709980056300236بشماره 
بایگانی)4/97/325ح(ثبت گردیده ووقت رس�یدگی آن 1397/12/4 وس�اعت 12شده است بعلت مجهول المکان بودن خواندگان)محمود 
اسماعیلی فرزند یداه ومحمد علی فیوج وخلیل آخوندی فرزند محمد وجواد حیدری فرزند عباسعلی ودانیال گودرزی فرزند محمد قاسم 
وعلی اکبر سرایی فرزند قنبر( ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور 
دادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودرقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
782-منشی شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به 
   خواهان مهناز هاشمی دادخواستی بطرفیت خوانده خدیجه نظرعباسی-حاج سیف اله نظرعباسی-زینب نظرعباسی-آمنه نظرعباسی-
زهرا نظرعباسی-طاهره نظرعباسی-ام کلثوم نظرعباسی-ساره سلطان پور-رقیه کدائی-مریم نظر عباسی-سکینه نظرعباسی-مرضیه 
نظرعباسی-شهربانو سلطان پور- خیرالنساء نظرعباسی-صدیقه سلطان پور-خیرالنساء سلطان پور-علی نظرعباسی-زهرا نظرعباسی-
اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرس�تان گرگان-شیخ عزیز نظرعباسی-زهرا س�لطان پور -احمد نظرعباسی-اداره کل منابع طبیعی 
وآبخیزداری اس�تان گلستان-نس�اء نظرعباسی-نقی نظرعباس�ی-زینب نظرعباسی به خواس�ته/اتهام اثبات مالکیت)مالی غیرمنقول(
اعت�راض ب�ه رای قاضی هیات حل اختاف قانون تعیین تکلیف اختافات اراضی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع مطرح که به 
این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709980056100568 بایگانی970626/شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/11/15س�اعت8/30تعیین که حس�ب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان 
بودن خواندگان زینب نظرعباسی-زهرا نظرعباسی-ام کلثوم نظرعباسی-ساره سلطان پور- رقیه کدائی-سکینه نظرعباسی-خیرالنساء 
نظرعباسی-صدیقه سلطان پور-خیرالنساء سلطان پور-زهرا سلطان پور-احمد نظرعباسی -نقی نظرعباسی-زینب نظرعباسی ودرخواست 
خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
735-منشی دفترشعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

رای دادگاه 
   دراین پرونده خانم راضیه لک زائی بطرفیت آقای حمزه ریگی دادخواستی بخواسته صدورحکم براحراز شرایط اعمال وکالت درطاق 
بجهت محکومیت کیفری زوج مغایر باحیثیت خانوادگی وشئوون زوجه)بند نه ازشروط ضمن عقد نکاح(با احتساب خسارات دادرسی 
مطرح کرده اس�ت با عنایت به مجموع اوراق پرونده بدالت رونوش�ت مصدق سند رس�می پیوست دادخواست عقله زوجیت فیمابین 
محرز ومس�لم اس�ت دربند نه ازش�روط ضمن عقد نکاح طرفین توافق کرده اند که چنانچه زوج بجهت ارتکاب جرمی مغایر باحیثیت 
خانوادگی وش�ئوون زوجه بموجب حکم قطعی محکوم ش�ود زوجه ازناحیه زوج جهت مطلقه نمودن خود وکیل باش�د ازآنجا که پاسخ 
اس�تعام ازواحد اجرای احکام کیفری دادس�رای عمومی انقاب شهرس�تان بم حکایت ازآن دارد که خوانده بجهت حمل ونگهداری 
ممواد مخدر ازنوع تراک بتحمل 7س�ال حبس تعزیری محکوم ش�ده که 4سال ازمحکومیت حبس وی بمدت 3سال تعلیق شده است 
وهمچنین بپرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال جزای نقدی وتحمل50ضربه شاق تعزیری محکوم شده است وحکم مذکور اجرا نیزشده 
اس�ت وازآنجا که ب�ه عقیده دادگاه ارتکاب این جرم توس�ط زوج باحیثیت خانوادگی وش�ئوون زوجه مغایراس�ت زیرا بدالت نتیجه 
تحقییقات محلی انجام ش�ده خواهان وخانواده اش افراد آبرومند وموجهی هس�تند ودرمحل ازحسن ش�هرت برخوردارند لذا تحقق 
ش�رط موضوع بند نه س�ند نکاحیه محرز ومسلم اس�ت ازآنجا که خوانده علی رغم دعوت ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیراانتشار 
دردادگاه حاضرنش�ده ودفاعی به رد خواس�ته ارائه نکرده وپ�س ازارجاع امر به داوری ت�اش داوران ودادگاه جهت اصاح ذات البین 
به نتیجه مطلوب منجرنش�ده اس�ت لذا دادگاه دعوی طاق را موجه میداند باعنایت به اینکه زوج�ه درقبال طاق ازکلیه حقوق مالی 
خویش)مهریه ونفقه واجرت المثل ایام زندگی مشترک(گذشت نموده وادعایی ندارد لذا دادگاه دراین خصوص با تکلیفی مواجه نیست 
بنابه اذعان زوجه جهیزیه در تصرف خود اواس�ت فرزند مش�ترک طرفین بنام نوراه ریگی 4س�ال ونیم س�ن دارد باتوجه به این که 
طفل دراین س�ن بیش�تر به حمایت وسرپرس�تی مادر نیازدارد لذا دادگاه با درنظرگرفتن مفاد ماده1169قانون مدنی حضانت وی را تا 
7 س�الگی به مادرش)خواهان(محول مینماید خوانده میتواند هرهفته جمعه ازساعت8تا 17درمحل اقامتگا خواهان نامبرده را ماقات 
نماید ضمنا دراجرای ماده31قانون حمایت خانواده وماده59 آیین نامه اجرایی این قانون ارائه گواهی پزش�ک ذی صاح درمورد وجود 
جنین یا عدم آن برای ثبت طاق الزامی است که توسط دفترخانه استعام میشود بنا بمراتب مذکوردادگاه دعوی خواهان را وارد وثابت 
دانسته ومستندا به مواد 24و26و27و33قانون حمایت خانواده وماده1119قانون مدنی حکم به احرازشرط اعمال وکالت درطاق بجهت 
محکومیت کیفری زوج مغایر باحیثیت خانوادگی وش�ئون زوجه)ش�رط موضوع بند نه س�ند نکاحیه(صادر واعام مینماید وبه زوجه 
اجازه میدهد تا بااس�تفاده از وکالت تفویض ش�ده ضمن عقد نکاح باحق توکیل بغیرظرف مدت 6ماه ازتاریخ قطعیت دادنامه به یکی 
ازدفاتررسمی طاق مراجعه وبا انتخاب نوع طاق خود را مطلقه نماید اجرای صیغه وثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام 
خواهی یااباغ رای فرجامی میباش�د همچنین درراستای مواد515و519قانون ایین دادرسی مدنی خوانده بپرداخت مبلغ1405000ریال 
بابت هزینه دادرسی و250000ریال بابت هزینه داوری درحق خواهان محکوم میگردد درخصوص دادخواست راضیه لک زائی بطرفیت 
حمزه ریگی بخواس�ته صدورحکم براحراز ش�رایط اعمال وکالت در طاق بجهت ترک زندگی مشترک وترک انفاق نظرباینکه خواهان 
درجلسه رسیدگی مورخه97/1/18 اعام کرده است که همسرش زندگی مشترک را ترک نکرده بلکه پس از آنکه بابت حمل ونگهداری 
مواد مخدر زندانی ش�ده او) خواهان(مجبوربه ترک منزل مش�ترک شده اس�ت بنابراین ادعای ترک زندگی مشترک توسط زوج ثابت 
نیست همچنین  بنابه اذعان خواهان چون خوانده زندانی شده نتوانسته نفقه خواها را پرداخت کند بنابراین خوانده را نمیتوان ممتنع 
ازپرداخت نفقه خواهان قلمداد کرد چون خوانده درنپرداختن هزینه های امرار ومعاش خواهان دارای اختیارعمل نبوده است بنابراین 
تحقق ش�روط موضوع بندهای1و8س�ند نکاحیه محرزنیست ودادگاه به اس�تناد مفهوم ماده 1257قانون مدنی حکم به رد)بطان(این 
بخش ازدعوی خواهان صادر واعام مینماید رای محکومیت صادره غیابی وظرف مهلت 20روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین دادگاه 
سپس ظرف مهلت20روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان گلستان است سایرآرای صادره ظرف مهلت20روز ازتاریخ 

اباغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان گلستان است. 
646�رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاله � حسینی 

دادنامه
   پرونده کاسه 9709981799000376بایگانی970378/شعبه 1دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان گنبد کاووس)7 حقوقی قدیم(تصمیم 
نهایی ش 9709971799001142-97/9/20خواهان عبدالرحمن نوبری فرزند غفور باوکالت مرضیه یازرلو ف قاسم بنشانی استان گلستان- 
آزادش�هر پاساژس�لطانی ط 3واحد10خواندگان1-المیرا خس�روی همدانی فرزند فرش�ید2-نوید روحانی ف کاوس بنشانی استان تهران 
پاسداران بااترازخیابان گل نبی نبش دشتستان 5پاک54ط 1واحد 1خواسته ها1-مطالبه وجه چک2-مطالبه خسارات دادرسی3-مطالبه 
حق الوکاله بدرخواست وکیل4-مطالبه دخس�ارت تاخیرتادیه)رای دادگاه(درخصوص دعوای عبدالرحمن نوبری ف غفور باوکالت مرضیه 
یازرلو بطرفیت1-نوید روحانی ف کاوس 2-المیرا خس�روی همدانی ف فرش�ید بخواسته مطالبه مبلغ294/220/000ریال بابت 4فقره چک 
بشماره های243696مورخ1396/10/20بمبلغ84/220/000ریال و924323مورخ1396/12/10بمبلغ 70/000/000ریال و243673مورخ1/1/15
397بمبلغ88/200/000ریال و243685مورخ1397/01/15بمبلغ 51/800/000ریال همگی عهده بانک پاسارگاد به عاوه خسارات تاخیرتادیه 
وخسارات دادرسی بدین بشرح که چک های موصوف ازحساب مشترک خواندگان صادرگردیده وبااستعام ازبانک هریک ازایشان مالک50 
درصد سهم سپرده مشترک میباشند دادگاه باعنایت به مفاد دادخواست تقدیمی وجود اصل چک ها در ید خواهان وگواهینامه های عدم 
پرداخت صادره ازسوی بانک محال علیه که دالت براشتغال ذمه خواندگان داشته وایشان نیز باوجود اباغ واقعی وقت دادرسی بخوانده 
ردیف اول واباغ ازطریق انتش�ارآگهی به خوانده ردیف 2درجلسه حاضرنشده وایحه ای نیز ابرازنداشته ودلیلی برپرداخت یا برائت ذمه 
خود ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان راوارد وثابت دانسته وبه استناد ماده 313قانون تجارت- تبصره الحاقی به ماده 2قانون صدورچک 
ومواد198-515و519قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان بالمناصفه بپرداخت مبلغ مجموعا 294/220/000ریال متناسب 
باتغییر ش�اخص ماهیانه بانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران ازتاریخ هریک ازچک ها تا روزپرداخت بانضمام مبلغ10497700ریال بابت 
هزینه دادرسی و8/261/280ریال بابت حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی درحق خواهان صادر واعام مینماید رای صادره نسبت به خوانده 
ردیف اول حضوری وظرف20روزپس ازاباغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظر اس�تان گلس�تان بوده ونسبت به خوانده ردیف 
دوم غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی درهمین دادگاه س�پس ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظر استان 

گلستان میباشد.
 776-دادرس شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(گنبد کاووس-حسینی  

آگهی مزایده: نوبت دوم
در خص�وص پرون�ده اجرای�ی 961284/ 30 ضام�ن محک�وم علیه آق�ای عبدالحکی�م اس�فندیاری فرزند عوض محمد بش�ماره ملی 
5919279478 محکوم است به پرداخت به مبلغ 137/336/512 ریال بابت )اصل خواسته و هزینه دادرسی و تاخیر ( در حق محکوم له 
مجید دهش و همچنین مبلغ 4/635/000  ریال به عنوان نیم عش�ر دولتی در حق دولت لذا با عنایت به اینکه محکوم علیه در موعد 
مقرر نسبت به پرداخت محکوم به و نیم عشر دولتی هیچ اقدامی معمول نداشته است لذا از اموال توقیفی وی که به شرح ذیل توقیف 
و توس�ط کارش�ناس رسمی دادگس�تری ارزیابی گردیده است. حال پس از س�یر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در روز  دو 
شنبه 1397/10/24 از ساعت 09:00 الی 09:30 صبح از طریق مزایده حضوری نوبت دوم در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف 
بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و 
کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمناً مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی 
واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده 10 درصد قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد 
شد. چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نشود؛ پس از کسر هزینه های مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد ) کلیه هزینه 
های صورت گرفته  اعم از هزینه های کارشناسی و نشر آگهی نیز موقع برگزاری مزایده  لحاظ و به مبالغ فوق الذکر افزوده می گردد(

مش�خصات مورد توقیفی: یک باب منزل مس�کونی واقع در راز و جرگان روس�تایبک پواد و به صورت ویایی با کاربری مسکونی به 
مس�احت عرصه 354/59 متر مربع  که از غرب مش�رف به  معبر می باش�د  مس�احت اعیان حدود  100 متر مربع  در دو طبقه  با سقف 
چوبی  و دیوار خشتی  که طبقه همکف دادمداری  و طبقه اول مسکونی  و دارای امتیازات و انشعابات آب و برق است  و ضمنا  با توجه 
به موقعیت ملک رقبه تعرفه شده  غیر سهل البیع می باشد 2- ملک در تصرف آقای عبدالحکیم اسفندیاری مالک سند ثبتی است 3- 
قیمت پایه ملک و ارزیابی  با عنایت  به موقعیت ملک – کاربری  - مسات  عرصه  و اعیان – کیفیت و قدمت اعیان – قیمت عرف منطقه  
و جمیع جهات  تاثیر گذار : ششدانگ پاک  تعرفه شده مبلغ 320/000/000 ریال ) معادل سی و دو میلیون تومان ( ارزیابی گردید. 15
داوری -  دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجنورد 

13- آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کاسه 970684 
وقت رسیدگی : 1397/11/06 ساعت 8:00 خواهان : آقای سعید ذوطاهر خوانده : حمید بختیار پور و عبداله ناصری مینابی خواسته 
: الزام به تنظیم س�ند خودرو خواهان دادخواس�تی تسلیم شورای حل اختاف ش�ماره 23 کرمان نموده که وقت رسیدگی به شرح 
صدرالذکر تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده / خواندگان حسب درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار  سراسری آگهی می شود که خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت 30 روز به دفتر ش�ورا واقع در بلوار 22 بهمن چهارراه ش�عبانیه کوچه ش�هرداری منطقه 4 اداره کل ش�ورای حل 
اختاف کرمان مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی و 

ادای توضیح در شورا حاضر شوید در غیر اینصورت غیابا رسیدگی به عمل آمده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
684 شورای حل اختاف شماره 23 شهرستان کرمان

14- حصروراثت
آقای احمد ایمانی پور فرزند حسین دارای شناسنامه 2 بشرح دادخواست شماره 970368 توضیح داده شادروان حسین ایمانی پور 
فرزند علی بشناسنامه 75 در تاریخ 1397/05/04 در شهر انار فوت شده و وراث منحصر حین الفوت وی عبارتند از : 1- آقای احمد 
ایمانی پور به شماره ملی 5429888125 صادره از انار متولد 1339/04/03 فرزند متوفی. 2- آقای محمود ایمانی پور به شماره ملی 
5429791253 صادره از انار متولد 1349/06/20 فرزند متوفی. 3- آقای اکبر ایمانی پور به شماره ملی 5429862835 صادره از انار 
متولد 1337/01/29 فرزند متوفی. 4- آقای علی ایمانی پور به  ش�ماره ملی 5429893439 صادره از انار متولد 1342/10/10 فرزند 
متوفی. 5- خانم صدیقه ایمانی پور به ش�ماره ملی 5429903949 صادره از انار متولد 1351/09/01 فرزند متوفی. 6- خانم معصومه 
ایمانی پور به ش�ماره ملی 5429861650 صادره از انار متولد 1335/01/02 فرزند متوفی. 7- خانم عصمت ایمانی پور به ش�ماره ملی 
5429893668 ص�ادره از انار متولد 1345/01/01 فرزند متوفی. 8- خانم صدیقه قدیری پور رنجبر به ش�ماره ملی 5429877182 
صادره از انار متولد 1325/07/06 همسر متوفی. لذا مراتب در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یکماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
368 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان انار

15-  حصروراثت
آقای محمد ابوالحس�نی دهنو فرزند رضا دارای شناس�نامه ملی 3050590645 بش�رح دادخواس�ت ش�ماره 970410 توضیح داده 
ش�ادروان رضا ابوالحس�نی ده نو فرزند عباس بشناس�نامه 1 در تاریخ 1397/07/24 در ش�هر یزد فوت ش�ده و وراث منحصر حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- آقای محمد ابوالحسنی دهنو به شماره ملی 3050590645 صادره از نوق متولد 1365/11/01 فرزند متوفی. 
2- آقای مرتضی ابوالحس�نی دهنو به ش�ماره ملی 3051951714 صادره از نوق متولد 1360/06/20 فرزند متوفی. 3- آقای مس�لم 
ابوالحس�نی دهنو به ش�ماره ملی 3052310933 صادره از رفس�نجان متولد 1365/10/15 فرزند متوفی. 4- خانم سمیه ابوالحسنی 
ده نو به ش�ماره ملی 3051965741 صادره از نوق متولد 1363/01/10 فرزند متوفی. 5- خانم زهرا ابوالحس�نی دهنو به ش�ماره ملی 
3050609605 صادره از نوق متولد 1358/10/01 فرزند متوفی. 6- خانم س�مانه ابوالحس�نی ده نو به شماره ملی 304061341 صادره 
از رفسنجان متولد 1381/06/19 فرزند متوفی. 7- خانم سکینه ابوالحسنی دهنو به شماره ملی 3051903884 صادره از نوق متولد 
1337/08/29 همس�ر متوفی. لذا مراتب در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یکماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
410 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان انار
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی حامیان امیدفردا سهامی خاص 

به شماره ثبت 159253 و شناسه ملی 10102019451 
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1397/03/27 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : تأسیس، تجهیز، تأمین 
کاا، مدیریت و بهره برداری از فروش�گاه و رس�توران و فودکورت 
زنجیره ای در س�طح کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مرزی 
)هوای�ی، زمینی و دریایی( - توزیع محص�وات دخانی - بازیافت 
و اس�قاط خودروه�ای س�بک و س�نگین - واردات و ص�ادرات 
خودروهای سبک و سنگین نیمه سنگین و ماشین آات راهسازی 
و لوازم های یدک�ی مرتبط - واردات و صادرات دام زنده و آبزیان 
- واردات و ص�ادرات انواع لوازم خانگی - واردات و صادرات انواع 
یراق و ش�یرآات ساختمانی - واردات و صادرات و خرید و فروش 
م�واد اولیه داروی�ی و دارو - واردات و ص�ادرات و خرید و فروش 
مواد اولیه و محصوات آرایشی و بهداشتی در صورت لزوم قانونی 
پس از اخذ مجوزهای ازم به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصاح شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )322874(
آگهی تغییرات شرکت رسا نیروی مهام با مسئولیت محدود به 

شماره ثبت 491480 و شناسه ملی 14005825311 
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1396/05/24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : محل ش�رکت به استان 
تهران - شهرس�تان پیش�وا - بخش جلیل آباد - دهستان جلیل 
آباد - روستا شهرک صنعتی پیشوا-محله شهرک صنعتی پیشوا-
خیاب�ان اصلی-خیاب�ان 403-پ�اک 574-بلوک ب�ی 24-طبقه 
همکف-کد پس�تی 3386122081 انتقال یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )322875(

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت آراز با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 496744 و شناسه ملی 14006084969 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/07/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت به تهران –خیام شمالی – روبروی 
– پارک شهر – کوچه اکبر روحی– پاساژ 110 – طبقه دوم – واحد 

10 - کدپستی 1114816568تغییر یافت 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )324911(

    حصروراثت
  آقای قاس�م صحرانورد  دارای شماره شناس�نامه 42  به شرح دادخواست به کاسه س97 از 
این ش�ورا درخواست  وگواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقای علی 
صحرانورد   به  شناسنامه  در تاریخ 1397/8/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به :1-    قاس�م صحرانورد فرزند علی حیدر به ش.ش 42 
به کد ملی 0622053833  به ت.ت 1332/9/7 پدر متوفی2-    نسترن مایری فرزند غامعلی 
به ش.ش 0 به کد ملی 0610279483 به ت.ت 1377/7/5 همس�ر متوفی3-    نفس صحرانورد 
فرزن�د علی به ش.ش به کد 0610575643 ب�ه ت.ت 1397/8/24 فرزند متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اا گواهی صادر خواهد شد . چاپ قبلی 97/9/26چاپ جدید 97/10/2
3975-محمود رضا سازنده- قاضی شوراهای حل اختاف بخش زالیان
        

   حصروراثت
آقای غامرضا ش�هرت فروزانفرفرزند محمد بشناس�نامه 511 صادره از ماهش�هر درخواستی به خواس�ته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم محمد  شهرت کبابی شناسنامه 191 صادره از رامهمرز در تاریخ97/8/12 در اقامتگاه دائمیش 
فوت و ورثه اش عبارتند از : 1-متقاضی با مشخصات باا2-علیرضا فروزانفرفرزند محمد ش.ش 117 صادره از ماهشهر 3- عبدالرضا 
فروزان فرفرزند محمد ش.ش 219 صادره از ماهشهر 4- محمد علی فروزان فرفرزند محمد ش.ش 35 صادره از ماهشهر  5- نصرت 
اه ف�روزان فرفرزن�د محمد ش.ش 178 صادره از ماهش�هر)فرزندان ذکور متوفی( 6 – معصوم�ه فروزانفر فرزند محمدش.ش 347 
صادره از ماهش�هر  7- لیا فروزانفر فرزند محمدش.ش 327 صادره از ماهش�هر8- ژیا فروزانفر فرزند محمدش.ش 54 صادره از 
آغاج�اری )فرزن�دان اناث متوفی(و اغیر. اینک با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در ی�ک نوبت آگهی می نماید که هرکس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت 

نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
شماره:6699شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان امیدیه

حصروراثت
آقای س�میر ش�هرت عیدی نژاد فرزند علی بشناس�نامه 19404150636 صادره از ماهش�هر درخواستی به خواس�ته صدور گواهی 
حصروراث�ت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم علی  ش�هرت عیدی شناس�نامه 42 ص�ادره از هندیجان در تاریخ97/6/14 در 
اقامت�گاه دائمی�ش فوت و ورثه اش عبارتند از : 1-متقاضی با مش�خصات باا2-محمد عیدی نژاد فرزن�د علی ش.ش 117 صادره از 
ماهش�هر 3- اس�د عیدی نژاد علی ش.ش 986 صادره از هندیجان 4- مهدی عیدی نژاد فرزند علی ش.ش 1006 صادره از آغاجاری 
)فرزن�دان ذک�ور متوفی( 5-فاطمه زیدونی فرزن�د علی ش.ش 460 صادره از هندیجان 6 – خدیجه عی�د ی نژاد فرزند علی ش.ش 
511 صادره از هندیجان )فرزندان اناث متوفی( 7-ش�ریفه عید ی نژاد فرزند مقامس ش.ش 569 صادره از آغاجاری و اغیر. اینک 
با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید که هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د 
از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
شماره:6698شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان امیدیه

آگهی اباغ وقت رسیدگی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به اقای سعید راکی زاده بختیاری که مجهول المکان می باشد 
اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه سوم حقوقی شوشتر در پرونده کاسه 690790 به موجب دادنامه 
ش�ماره 9709976166600514 مورخ 97/5/30 محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 851،769،876 
ریال به عنوان اصل خواس�ته وهزینه های دادرس�ی ب�ه مبلغ 29،022،000 در حق خواه�ان و پرداخت هزینه 
اجرای�ی در حق دولت محکوم می کند. بدیهی اس�ت با توجه به غیاب�ی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط 
به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناس�ب از محکوم له ، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باش�د 
لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آیین دادرس�ی مدنی و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیرالنتشار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
شماره : 6696مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی  شهرستان شوشتر-غامرضا 
بتوندی
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511/41آگهی
پیروآگهی های قبلی به محمدصادق رحیمی فعامجهول المکان اباغ می شود درمورد درخواست مهدی حسن زاده به طرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977503301125 در پرونده کاسه 970578 به پرداخت مبلغ 9/219/310 تومان بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/548/413 ریال بابت هزینه دادرسی 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 امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

512/56رأی
کاسه:6/94/360؛ مرجع رسیدگی شورای حل اختاف شعبه 6 فریمان؛ به نشانی:مجتمع شهید مطهری؛خواهان: شرکت تعاونی اعتبار ثامن 
اائمه با وکیل  محبوبه زندعنبران ؛ خوانده: 1- حسن اکبری 2- فاطمه سادات حسینی 3- مجید منصوری فریمانی 4- زهرا سلیمانی  ؛ موضوع: 
مطالبه وجه به مبلغ 180 میلیون ریال به استناد قرارداد؛رأی دادگاه: در خصوص دادخواست شرکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه با وکالت خانم 
محبوبه زند عنبران بطرفیت آقای حس�ن اکبری فریمانی و فاطمه س�ادات حسینی و مجید منصوری فریمانی و زهرا سلیمانی با موضوعیت 
تقاضای مطالبه وجه به مبلغ 180 میلیون  ریال به استناد قرارداد فروش اقساطی و... ، لذا با توجه مجموع محتویات پرونده و با توجه به کپی 
مصدق قرارداد فروش اقساطی 1392/12/26 به شماره 037492151710 فی مابین طرفین و با عنایت به نظریه مشورتی اعضای شورا به شرح 
صورتجلسه 95/1/22 ، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به  مواد 198 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت 180 
میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی مبلغ 2650000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر واعام می گردد. رأی صادره 
برای مخاطب دوم فاطمه سادات حسینی حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی .مابقی خواندگان غیابی بوده و ظرف 

بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان فریمان 

512/57رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم آمنه ایرانخواه دارای شناسنامه شماره 2036 به شرح دادخواست به کاسه 2/1370/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی رنجبر به شناسنامه 143 در تاریخ 1394/3/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- لیلی رنجبر فرزندمحمدعلی متولد1358/4/30 ش.ش 165 صادره از تربت جام فرزند 
متوفی 2-آمنه رنجبر فرزندمحمدعلی متولد1360/11/23ش.ش 1141 صادره از تربت جام فرزند متوفی 3-محمدرضا رنجبر فرزندمحمدعلی 
متولد1357/2/4 ش.ش 97 صادره از تربت جام فرزند متوفی 4-علیرضا رنجبر فرزندمحمدعلی متولد1369/5/26 ش.م 0720103630 صادره 
از تربت جام فرزند متوفی 5-زینب رنجبر فرزندمحمدعلی متولد 1365/5/17 ش.ش 2628 صادره از تربت جام فرزند متوفی 6-معصومه رنجبر 
فرزندمحمدعلی متولد1363/1/3 ش.ش 2 صادره از تربت جام فرزند متوفی 7-نصرت ندایی فرزند شیرمحمد متولد1336/6/1 ش.ش 92 صادره 
از تربت جام همسرمتوفی؛اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 

هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دو حقوقی شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

511/58رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم صدیقه اقبالی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کاسه 970011 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین اقبالی به شناسنامه 6440015761 در تاریخ 1397/8/3 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ابوالفضل اقبالی فرزند حسین ش.ش 7350168731 ت.ت 1394/4/14 صادره ازکرج 
مارد فرزند متوفی 2-مهدیه راستگوخفاجه فرزند عباس ش.ش 5210039641 ت.ت 1371/3/30 صادره از جغتای همسرمتوفی 3- صدیقه 
اقبالی فرزند محمد علی به ش.ش 7 ت.ت 1329/1/10 صادره از تخت جلگه مادرمتوفی ؛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 واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان فیروزه

512/59آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه معصومه عابد بادآشیانی فرزند عباس طی کاسه پرونده 97/817 دادخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته ابوالقاسم کوشکی 
فرزند محمد به ش.ش 854 مورخه 88/11/13 مرحوم ش�ده و ورثه حین الفوت عبارتند از 1- معصومه عابد باد آش�یانی مادرمرحوم2- فرهاد 
کوشکی فرزند 3- فؤاد کوشکی فرزند 4- مارال کوشکی فرزند 5- عزت سنگ سفیدی همسر مرحوم؛ اینک درخواست مزبور یک نوبت آگهی تا 

هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم واا گواهی صادر خواهد شد.97/100/1421
شعبه دوازده شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

511/60گهی اباغ اجرائیه
خانم زهرا چراغی خاجانی  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای س�ید یوس�ف مهدی زاده  بطرفیت ش�ما بدینوسیله اباغ می شود 
که پرونده کاسه 12/970327 منجر بصدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ سیصد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
10/254/000 ریال بابت خسارتن دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 97/10/18 تا هنگام پرداخت با رعایت تغییر شاخص ساانه 
بانک مرکزی ایران در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی گردیده است  لذا مراتب فوق طبق ماده 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی 
یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار چاپ و از زمان چاپ که به مفهوم اباغ به شما محسوب می گردد بعد از  ده روز اجرا گذارده خواهد شد پس از 

این برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید
مدیر دفترشعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

512/61رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای فرامرز احراری بهدادین داراي شناسنامه شماره  0760017565به شرح دادخواست به کاسه 660/97 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نظام الدین احراری  به شناسنامه 498-1344  در تاریخ 1377/9/12 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-زهرا عظیمی بهدادین ش ملی 0769169678 همسر مرحوم 2-بهزاد 
احراری  بهدادین ش ملی 0760177937 فرزند مرحوم 3-فرامرز احراری بهدادین ش ملی 0760017565 فرزند مرحوم 4- نیلوفر احراری بهدادین 
ش ملی 0760300046 فرزند مرحوم 5- تهمینه احراری بهدادین  ش م 0760300054  فرزند مرحوم 6- حسن احراری بهدادین ش ش 1330-337 
پدر مرحوم 7-گلناه یعقوبی ف حسن ش ملی 0769691781 مادر مرحوم   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
دبیر شورا-شعبه 1 شوراي حل اختاف خواف

512/62آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوسیله به خانم مرضیه کاروان مقدم فرزند محمد    فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که رحمت اله رحمتی  دادخواستي به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت شما به شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان خواف تقدیم نموده است  که به کاسه 535/97 ثبت  و برای روز 4شنبه بتاریخ 
97/11/24 ساعت 4 عصر تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراانتشار درج میگردد شما 
می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 2 شهرستان خواف مستقر در مجتمع شماره به نشانی  شوراهای حل اختاف 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر شود.  بدیهی است 

درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد   
مسئول دبیرخانه شعبه 2 شورای حل اختاف خواف

512/63اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سندرسمی
براب�ر رای ش�ماره 139760306022001051 هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ابراهیم حسن زاده علیرضائی فرزند غامرضا  بشماره 
شناسنامه 21صادره از فریمان دریک باب ساختمان به مساحت 276/80 مترمربع پاک 2284 فرعی از276 اصلی واقع در بخش 13 ا ز محل 
مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1397/9/18 ، نوبت دوم : 1397/10/2 
رئیس ثبت اسناد و اماک فریمان- محمد رضا رجایی مقدم

512/64اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سندرسمی
براب�ر رای ش�ماره 139760306022001020 هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مهدی دهقان س�فید سنگی فرزند غامعلی بشماره 
شناسنامه 0 صادره از فریمان دریک باب ساختمان به مساحت 339 مترمربع پاک 2289 فرعی از276 اصلی واقع در بخش 13 ا ز محل مالکیت 
رسمی متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1397/9/18 ، نوبت دوم : 1397/10/2 
رئیس ثبت اسناد و اماک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

511/65آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سید مهدی موسوی فرزند سید احمد   فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست حمیدرضا 
مشکانی علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977506301303 مورخ 1397/9/28  در پرونده کاسه 183/970801 
خوانده محکوم است به مبلغ پرداخت مبلغ 152/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
مبلغ 332/500 ریال بابت هزینه تعرفه خدمات قضایی و 450/000 ریال حق درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعامی تبصره الحاقی 
ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ گواهی عدم پرداخت 899141-97/3/1 و 182042-97/5/1 لغایت یوم 
اادا قابل محاس�به توس�ط اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعام می گردد در حق خواهان صادر و اعام می دارد محکوم ش�ده اید 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه است 
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/66آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسن پور شها نوبری   که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977514600698 صادره از شعبه 316 در پرونده شماره 9709987514600353 محکوم به پرداخت مبلغ 7500000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 735750 ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای محمد رضا رضاپور  و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز 
پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مسئول دفتر شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4  مشهد

511/67آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به راضیه اشرفیان و حسین حاتمی 
کنگ علیا 

خواهان  محمد صادق کوهس�تانی  دادخواس�تی به طرفیت خواندگان راضیه اش�رفیان و حسین حاتمی کنگ علیا  به خواسته مطالبه وجه 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 970783 شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/14 ساعت8/30 تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه 
پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره 6 مشهد

511/68آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای عبداله قدمیاری    که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977506300819 صادره از شعبه 183 در پرونده شماره 183/970343 محکوم به پرداخت 1-مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 2-مبلغ هشتصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر 3- مبلغ دویست و نود و دو هزار ریال بابت هزینه تعرفه 
خدمات قضایی و 4-مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج آگهی در رزنامه و 5- در خصوص خس�ارت تاخیر تادیه وفق ش�اخص 
اعامی از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک از تاریخ تقدیم دادخواست 97/4/9 لغایت یوم اادا در حق خواهان صادر و اعام می دارد 
در حق محکوم له بمانه علی پور و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر 

اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4  مشهد

512/69آگهی مفقودی
برگ سبز-سند کمپانی اتومبیل سواری پیکان-سفید روغنی به شماره پاک 386362-ج11 به شماره 
موتور 11283015710 و ش�ماره شاس�ی 83409136 به مالکیت ناصر قدوسی نژاد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
حسین نژاد-جوین

511/70آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد تواتائی کوهی فرزند عباس�علی    فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواس�ت 
حس�ین  سازان مرکز علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977506301285 مورخ 1397/9/25  در پرونده کاسه 
183/970597 خوانده محکوم است به مبلغ پرداخت مبلغ یکصد و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2-مبلغ دو میلیون و دویست هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر 3- مبلغ هفتصد و نود و شش هزار ریال بابت هزینه تعرفه خدمات قضایی 4- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار 
ریال بابت هزینه روزنامه 5- در خصوص خسارت تاخیر تادیه نسبت به چک ها وفق شرایط اعامی در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک ها 96/9/27 لغایت یوم اادا و در خصوص خسارت تاخیر تادیه حواله ها وفق شرایط اعامی در ماده 522 
قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ تقدیم دادخواست 97/6/4 در حق خواهان صادر و در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه است 
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/71آگهی 
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده بی بی فاطمه حاجی میرزائی  و محمد  دشتبان   به خواسته مطالبه وجه چک های شماره 1371/01468/17 
مورخ 1396/8/10 و 1371/014609/54 مورخ 1396/9/10 و 1371/014610/44 مورخ 1396/10/10  تقدیم ش�وراهای حق اختاف  مش�هد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 310 شورای حل اختاف مجتمع شماره 6 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر شمالی 15 ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه 970741 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن بتاریخ 1397/11/27 و ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 310 شورای حل اختاف  مجتمع شماره4  مشهد

)512/72( ان�حصار وراث�ت )97/964(
 نظر به اینکه آقای/خانم محمد رضا صانعی پور دارای شناسنامه شماره 295 به شرح دادخواست به کاسه 964 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین صانعی پور به شناسنامه 2 در تاریخ 94/11/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمدرضا صانعی پور ش ش 295 ت ت 1353 صادره از نیشابور پسر متوفی 
2-علی صانعی پور ش ش 1 ت ت 1359 صادره از خوشاب پسر متوفی 3-زهرا صانعی پور ش ش 14 ت ت 1364 صادره از نیشابور دختر متوفی 
4-معصومه خالو ش ش 645 ت ت 1350 صادره از تهران دختر متوفی 5-بتول خالو ش ش 505 ت ت 1355 صادره از مش�هد دختر 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 اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه یک  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

511/92رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي غام علی اژدر داراي شناس�نامه ش�ماره 12673 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 1297-97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید محمد حاج سید رضا زاده مشهدی  به شناسنامه 0930953800  در تاریخ 1396/4/9 
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-طوبی حاج سید رضا زاده مشهدی فرزند سید محمد 
ش ش 0931948452 ت ت 1331 ص مشهد فرزند متوفی -2-بتول حاج سید رضا زاده مشهدی فرزند سید محمد ش ش 0932800351 ت 
ت 1327 ص مشهد فرزند متوفی 3- فاطمه حاج سید رضا زاده مشهدی فرزند سید محمد ش ش 0932886116 ت ت 1336 ص مشهد فرزند 
متوفی 4- زهره حاج سید رضا زاده مشهدی فرزند سید محمد ش ش 0939391724 ت ت 1335 ص مشهد فرزند متوفی 5- صدیقه قناد 
طوسی فرزند حاجی غامحسین ش ش 0939103125 ت ت 1310 ص مشد همسر متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

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

511/93رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي جواد حسینی صابر  داراي شناسنامه شماره 50260 به شرح دادخواست به کاسه 1368-97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان  علی اصغر حسین حصار  به شناسنامه 12  در تاریخ 1382/4/10 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-هادی حسین حصار فرزند علی اصغر ش ش 1223 ت ت 1341 ص مشهد فرزند 
متوفی 2- ذکریا حسین حصار فرزند علی اصغر ش ش 972 ت ت 1335 ص مشهد فرزند متوفی 3- مهدی  حسین حصار فرزند علی اصغر ش 
ش 78 ت ت 1345 ص مشهد فرزند متوفی 4- زهره حسین حصار فرزند علی اصغر ش ش 1189 ت ت 1346 ص مشهد فرزند متوفی -5-رقیه 
عباسیان حصار فرزند حاجی محمد رضا ش ش 650 ت ت 1314 ص مشهد همسر متوفی 6- جواد حسینی صابر فرزند علی اصغر ش ش 50260 
ت ت 1338 ص مشهد فرزند متوفی 7- شهربانو حسین حصار فرزند علی اصغر ش ش 29 ت ت 1336 ص مشهد فرزند متوفی  اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/94رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد علی اسفندیانی مقدم  داراي شناسنامه شماره 168 به شرح دادخواست به کاسه 1208-97 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان  جواد اسفندیانی  به شناسنامه 158  در تاریخ 97/5/28 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-محمد علی اسفندیانی مقدم فرزند جواد ش ش 168 ت ت 1348 ص مشهد 
فرزند متوفی 2- مریم اسفندیانی مقدم فرزند جواد ش ش 761 ت ت 1351 ص مشهد فرزند متوفی 3- محبوبه اسفندیانی مقدم فرزند جواد 
ش ش 762 ت ت 1353 ص مشهد فرزند متوفی 4- زهرا سرباز فرزند محمد ش ش 127 ت ت 1332 ص مشهد همسر متوفی   اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/95رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حمید کاش�انی  داراي شناس�نامه شماره 53432 به شرح دادخواست به کاس�ه 1372-97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان طاهره افخمی گلی  به شناسنامه 1134 در تاریخ 97/8/30 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-حجت کاشانی فرزند ابراهیم ش ش 2960 ت ت 1362 ص مشهد فرزند متوفی 
2- حمید کاشانی فرزند ابراهیم ش ش 53432 ت ت 1343 ص مشهد فرزند متوفی 3- وجیهه کاشانی فرزند ابراهیم ش ش  713 ت ت 1345  
ص مشهد فرزند متوفی 4- انسیه کاشانی فرزند ابراهیم ش ش 51512 ت ت 1341 ص مشهد فرزند متوفی 5- حامد کاشانی فرزند ابراهیم ش 
ش  820 ت ت 1358 ص مشهد فرزند متوفی 6- وحید کاشانی فرزند ابراهیم ش ش 199 ت ت 1348 ص مشهد فرزند متوفی  اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/96رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي جواد عدالتیان خوافی  داراي شناسنامه شماره 1441 به شرح دادخواست به کاسه 971265 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غام نبی عدالتیان خوافی به شناسنامه 37 در تاریخ 1396/12/10 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-جواد عدالتیان خوافی فرزند غام نبی ش ش 1441 ت ت 1353 ص مشهد 
فرزند متوفی 2- غامعباس  عدالتیان خوافی فرزند غام نبی ش ش  667 ت ت 1344 ص مشهد فرزند متوفی 3- فاطمه عدالتیان خوافی فرزند 
غام نبی ش ش 141 ت ت 1336 ص مشهد فرزند متوفی 4- غامرضا عدالتیان خوافی فرزند غام نبی ش ش 717 ت ت 1334 ص  مشهد 
فرزند متوفی 5- آمنه عدالتیان خوافی فرزند غام نبی ش ش 9 ت ت 1352 ص مشهد فرزند متوفی 6-لیلی عدالتیان خوافی فرزند غام نبی 
ش ش  62 ت ت 1349 ص مشهد فرزند متوفی 7- زهرا عدالتیان خوافی فرزند غام نبی ش ش 67186 ت ت 1345 ص مشهد فرزند متوفی 
8- خدیجه عدالتیان خوافی فرزند غام نبی ش ش 7765 ت ت 1349 ص مشهد فرزند متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

511/97رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي یحیی صدربجمعه  داراي شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کاسه 1367-97 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان  صفر جهانی قلعه شیری  به شناسنامه 4در تاریخ 1393/5/18 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-علی صدر بجمعه فرزند  قاسم ش ش 1262 ت ت 1350 ص مشهد فرزند متوفی 2- یحیی صدر 
بجمعه فرزند قاسم ش ش 5 ت ت 1338 ص مشهد فرزند متوفی 3- محمد صدر بجمعه فرزند قاسم ش ش 3443 ت ت 1355 ص مشهد فرزند 
متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

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

511/98آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی خزینه فرزند مرتضی   که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977501400431 صادره از شعبه 14 در پرونده شماره 9709987501400161 محکوم علیه به پرداخت 1-مبلغ پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ نهصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 
3- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 96/8/28 و 96/10/25 هر کدام به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال تا یوم اادا که برمبنای نرخ تورم 
بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق محکوم له )حمید خراسانی قصاب(و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مسئول دفترشعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1  مشهد

511/99آگهی
خواهان  عباس عباس زاده دادخواستی به طرفیت خوانده سمانه افشار به خواسته مطالبه وجه بابت .. تقدیم شورای حل اختاف  شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – 
ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاسه 9709987501400949 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/11/15وساعت 10/30 صبح تعیین شده 
است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی امور دفتری  شعبه 14شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/100آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای  مهدی و نیره و شاهرخ و عذرا و احتشام و محتشم و زهره شهرت همگی ضیافت کار  فعا مجهول المکان اباغ 
می شود در مورد دادخواست عیسی صدوقی  علیه شما بخواسته ابطال مبایعه نامه و مطالبه ثمن  بموجب حکم شماره 9609977579900817  
در پرونده  کاسه 950316/12 –به ابطال مبایعه نامه و پرداخت مبلغ 3/258/000/000  ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 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 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/101آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای  حسن دعوتی و فرشته حاجی طاهری و نرگس ثانی طورچی   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
دادخواست  علیه شما بخواسته تنظیم سند رسممی و ابطال سند  بموجب حکم شماره 9709977579901177  در پرونده  کاسه 970433/12 
–حکم به ابطال سند پاک ثبتی باقیمانده 19856 فرعی از 4-اصلی بخش نه مشهد بنام سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی صادر گردیده 

است مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/49آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به مریم ناطق     فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست فاطمه ابراهیم پور احمدآباد   علیه شما 
بخواسته مطالبه اجور  بموجب حکم شماره 9709977508900941 در پرونده کاسه 970827 به فسخ اجاره نامه موضوع خواسته و پرداخت 
مبل�غ 30/000/000 ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 96/45/16 لغایت 97/3/16 و همچنین پرداخت ماهیانه 3/000/000 ریال بابت اجاره بها اجرت 
المث�ل ای�ام تصرف بمدت از تاریخ 97/4/17 لغایت 97/6/26 بم�دت 99 روز زمان اجرای حکم و همچنین پرداخت مبلغ 1873500 ریال بابت 
هزینه دادرس�ی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
منشی  شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/50آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به حمید تیرائی     فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست مطالبه وجه علیه شما بخواسته مطالبه 
وجه بموجب حکم شماره 9709977516301041 در پرونده کاسه 970558 حکم به پرداخت مبلغ بیست میلیون  ریال بابت یک فقره چک به 
شماره 994896 مورخه 1396/11/5 خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه بر اساس فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص 
بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تایخ صدور چک و نیز پرداخت مبلغ ششصد 
و نود و دو هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/51آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به مهین پاس�بان فاروجی   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست حسن همتی  علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977516301332 در پرونده کاسه 264/970862 حکم به پرداخت مبلغ سی میلیون  ریال 
بابت اصل خواس�ته و مبلغ هش�تصد و هفده هزار ریال بابت هزینه دادرسی درج در آگهی و خس�ارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
مورخه 1397/7/10 در حق خواهان مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

واخواهی در این شورا است
شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/52آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به امیر خزاعی فدافن  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست حمید خرمائی  علیه شما بخواسته 
مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977516101367 در پرونده کاسه 970419 به پرداخت مبلغ پنجاه  میلیون  ریال بابت اصل خواسته 
و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/3/25 الی یوم الدا و نیز پرداخت مبلغ 985/000 ریال بابت 
خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 150/000 ریال بابت حق درج یک نوبت آگهی در حق خواهان حمید خرمائی محکوم شده اید  مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/53آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به سید محمد جواد شاهچراغیان       فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست مهدی کامل با 
وکالت احسان اله آگاه   علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977516101330 در پرونده کاسه 970797 به پرداخت مبلغ 
34/842/000  ریال بابت اصل خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک 1396/4/15 
الی یوم الدا و نیز پرداخت مبلغ 883/525/ ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و حق تلوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 450/000 ریال 
بابت هزینه درج آگهی روزنامه در حق خواهان مهدی کامل محکوم شده اید  مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/54آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به علی لقمانی   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست غامحسین بایسته   علیه شما بخواسته 
تنظیم سند  بموجب حکم شماره 9709977516101314 در پرونده کاسه 970858 به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال تنظیم سند 
رسمی یک دستگاه موتور سیکلت به شماره انتظامی 776-23337 به نام خواهان غامحسین بایسته و پرداخت مبلغ 692/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 150/000 ریال بابت حق درج آگهی نوبت اول 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 واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/55آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به محسن نوری اسکندری   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست حمید نصرتی  علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977516301361 در پرونده کاسه 970878 حکم  به پرداخت مبلغ چهل  میلیون  ریال بابت 
اصل خواسته 5 فقره سفته به شماره های 124742-214743-214744-214745-803341 و مبلغ یک میلیون و ششصدو شش هزار ریال بابت 
خسارت وارده به سبب دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخه 97/7/11 در حق خوهان مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/56آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به علیرضا برغمدی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست علیرضا خزائی   علیه شما بخواسته 
مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977516300876 در پرونده کاسه 970881 حکم  به پرداخت مبلغ شصت و شش میلیون و سیصد هزار  
ریال بابت اصل خواسته 2 فقره حواله به شماره های 222898-1395/11/7 -222879-1395/9/27 و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب 
تاخیر در تادیه بر اساس فرمول مبلغ حواله ضربدر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه حواله تقسیم بر شاخص بهای کااها 
و خدمات مصرفی در تاریخ صدور حواله و نیز پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و سی هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت خسارت وارده به سبب 
هزینه دادرسی و درج در آگهی در حق خواهان مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است
شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/57آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم مهین کریمی –مرضیه یوسف پور –محسن خجسته و سید احمد موسوی  فعا مجهول المکان اباغ می 
شود در مورد دادخواست هادی ذاکری بربر  علیه شما بخواسته الزام به تنظیم سند  بموجب حکم شماره 9709977509100905 در پرونده کاسه 
970933  به )محکومیت تضامنی خواندگان به تنظیم سند یک دستگاه خودرو پراید مدل 86 مقوم به مبلغ 90/000/000 ریال و مطالبه خسارت 
دادرسی باستناد سند مالکیت به شماره 65015-86/2/26 تائید نقل و انتقال خودرو –سند مالکیت به شماره 1903156  107 تا مبایعه نامه تاریخ 
97/4/31- به شماره 9624-90/9/9 و 6835-97/7/4 و 6388-92/12/3 با بررسی اظهارات خواهان و خوانده  ردیف چهارم )هادی ذاکری و 
محسن خجسته( و نیز مدارک استنادی ابرازی خواهان و با التفات به استعام صورت گرفته از پلیس راهور خراسان رضوی به شماره 3/97009-

97/9/17 و تاریخچه خودرو-از آنجائیکه خواندگان خوانده ردیف اول و دوم و سوم به رغم اباغ قانونی در جلسه مقرر رسیدگی به تاریخ 97/9/17 
حاضر نشده و ایحه ای ارسال ننموده و دفاع موثری از سوی خواندگان مطرح نشده و ادعای خوهان و مستندات موجود مصون از هرگونه تعرض 
باقی مانده است لذا شورا با درنظر گرفتن نقل و انتقاات صورت گرفته دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 10و219 
و 220 و 221-223 قانون مدنی و مواد 198و519و520 قانون آئین دادرسی مدنی محکومیت خوانده موصوف )سید احمد موسوی (را به تنظیم 
س�ند خودرو پراید جی تی –ایکس –آی مدل 86 به رنگ نوک مدادی با ش�ماره موتور 1904127 و شماره پاک 852 ق 51-74 )پاک جدید(

به نام خواهان )هادی ذاکری بربری (هزینه دادرسی 1/059/400 ریال و 450/000 ریال هزینه آگهی روزنامه توسط خوانده ردیف چهارم-محسن 
خجسته در حق خواهان صادر می نماید محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد  رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

 )512/73(رای شورا )96/814(
کاسه پرونده :5/96/814 شماره دادنامه :404/77-97/5/22 خواهان : مرتضی برزا خوانده :1. علی حسینی 2. سلیمان کردی خواسته : مطالبه 
وجه آدرس خواهان:شهرک بهداری سینا 4 آدرس خوانده:مجهول المکان )) رای شورا (( در خصوص دعوی خواهان مرتضی برزا طرفیت خواندگان 
علی حسینی فرزند رجبعلی و سلیمان کردی فرزند علی اکبر به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ 
چهارده میلیون تومان به شماره 129518493019 مورخه 96/06/10 عهده بانک ملی شعبه بازار به انضمام کلیه خسارات قانونی و تاخیر تادیه به 
شرح منعکس درخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان با تقدیم تصویر مصدق چک موضوع خواسته و گواهی عدم پرداخت وجه آن و با این ادعا 
که خواندگان از بابت بدهی خود چک موصوف را اصدار نموده اند و چون از جهت وصول وجه آن به بانک محال علیه مراجعه نمودم بانک مذکور به 
علت کسرموجودی برگشت نموده و از پرداخت دین خویش امتناع ورزیده  در حال حاضر نیز خواندگان مجهول المکان می باشد لذا تقاضای صدور 
رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است با عنایت به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دالت بر بقاء دین ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده را دارد و از جهتی خواندگان علیرغم اباغ قانونی از طریق روزنامه های کثیر اانتشار کا رو کارگر مورخ 5 تیر ماه در جلسه حاضر نگردیده و 
دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است دعوی خواهان در این مرحله از رسیدگی علی الظاهر محمول بر صحت است و با استصحاب بقاء دین و مستندا 
به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک 
سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام وتبصره الحاقی به ماده ی 2 قانون چک را متضامنا به پرداخت مبلغ چهارده میلیون تومان بابت اصل 
خواسته و مبلغ چهارصد و شصت و هفت هزار تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تادیه از تاریخ سررسید مورخ 96/6/10 اا یوم ااداء که بر مبنای 
نرخ تورم محاسبه خواهد شد را در حق خواهان پرداخت نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می 

باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان نیشابور می باشد .
احمدیان- قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/74( آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت اول )970273(
به موجب پرونده کاس�ه 970273 اجرایی دادگاه عمومی بخش زبرخان محکوم علیه ش�رکت پرند خراس�ان محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 
391/488/000 ریال در حق محکوم له آقای محمد رضا بوژمهرانی فرزند محمدعلی و پرداخت مبلغ 19/574/400 ریال بابت نیم عشر دولتی در 
حق دولت، با توجه به عدم پرداخت بدهی خود در موقع مقرر در حق محکوم له، چون مشار الیه نسبت به تودیع بدهی خود اقدام ننموده حسب 
تقاضای محکوم له اموالی بشرح ذکر شده ذیل توقیف و توسط کارشناس ارزیابی و مقرر گردید. در تاریخ 1397/11/02 سه شنبه از ساعت 11:00 الی 
12:00 صبح در محل دایره اجرای احکام دادگاه زبرخان از طریق مزایده حضوری به فروش برسد لذا متقاضیان خرید و شرکت در مزایده می توانند 
پنج روز قبل از برگزاری مزایده به محل این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال مورد مزایده مهیا شود، مزایده از نرخ کارشناسی شروع و 
به فردی که بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایید فروخته خواهد شد. ضمنا هزینه حراج و سایر هزینه های نقل و انتقال بعهده خریدار بوده و اجرای 
احکام مسئولیتی نخواهد داشت و حداقل ده درصد از بهای پیشنهادی برنده مزایده فی المجلس دریافت و الباقی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
از برنده اخذ خواهد شد در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر الباقی بهای اموال مورد مزایده نپردازد سپرده ده درصد وی پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. اموال مورد مزایده و قیمت پایه کارشناسی آن به شرح ذیل می باشد. – دو عدد مخزن 
استیل تک جداره به ظرفیت پنج تن به قیمت کارشناسی جمعاً 170/000/000 ریال – دو عدد مخزن استیل تک جداره به ظرفیت ده تن به قیمت 

کارشناسی جمعاً 280/000/000 ریال 
گرمابی – قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بخش زبرخان

511/75رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت منوچهر علی زاده بقال فرزند غامرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702141 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سلطنت خانم ابراهیم خنجری  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-منوچهر 2-حسین 3-سیامک 4-محمود 5-نسرین همگی علیزاده بقال )فرزند( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/76رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت فرزانه کیانی فرد فرزند عبدالرضا  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه 9709987506701864 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبدالرضا کیانی فرد   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگ�ي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-فرزانه 2-الهه 3-کامران 4-مهران همگی کیانی فرد)فرزند(5-فرش�ته 
رحمان�ی )همس�ر( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي م�ي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/77رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت منی�ر حاج�ی احم�دی فرزن�د ابوالفض�ل  ب�ه ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506702183 ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان ابوالفضل حاجی احمدی   
دراقامت�گاه  دائم�ي خود بدرود زندگي گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-کبری هادی زاده بزاز)همس�ر(2-احمد 
3-مهین-4-منیر 5-محمود 6-محمد 7-فاطمه همگی حاجی احمدی )فرزند(اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/78رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت امیر برادران خلخالی فرزند جواد  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702015 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان صدیقه یزدانیان   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگ�ي گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-امیر 2-الناز همگ�ی برادران خلخالی )فرزند( اینک باانجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/79آگهي  
بدینوس�یله به اقای/خانم فواد الدین محمد حس�نی  فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که خانم سرور سارانی  دادخواستي به خواسته 
مطالبه وجه چک به طرفیت ش�ما به ش�عبه 194  شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد تقدیم نموده است  که به کاسه 970479 
ثبت  و برای روزبتاریخ97/11/13 س�اعت 8 وقت رس�یدگی تعیین و لذا به اس�تناد  ماده  73 قانون آئین دادرس�ي مدني  مراتب یک 
نوبت در  روزنامه کثیراانتش�ار درج میگردد ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف شعبه194 شهرستان 
مش�هد مس�تقر در مجتمع ش�ماره 4 به نشانی کوثر ش�مالی 15  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/80رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت حس�ن ح�ق دادی فرزن�د غ�ام محم�د   ب�ه ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506702177 ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه داودی  دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-غام محمد حق دادی )همسر(2-بتول 3-جواد 4-طوبی 
5-علیرض�ا 6-حس�ن همگی حق دادی )فرزند( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یک نوب�ت آگهي مي نماید تا 
هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهي صادر 

خواهد شد
شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/81رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت مجید صمدی فرزند جعفر   به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701642 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان کلثوم ثابت سعیدی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مجید 2-مریم 3-مسعود 4-معصومه همگی صمدی )فرزند(5-جعفر صمدی )همسر( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

آگهی 511/82
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای جواد کمری که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977513600876 صادره از شعبه 306 در پرونده شماره 970217 به همراه آقای مهدی عظیم زاده به صورت تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ 
90/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 1502000 ریال بابت هزینه دادرسی 3-خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 96/8/29 تا یوم 
اادا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی توسط اجرای احکام و حق هزینه درج  در روزنامه به مبلغ 450/000 ریال محاسبه خواهد شد در 
حق محکوم له جواد جاودانی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  

دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4  مشهد

511/83آگهی 
خواهان علی مداح   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امیر عباسی به خواسته مطالبه  وجه تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره 6 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر شمالی 1/15 ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
970837 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 97/11/13 و س�اعت 8 صبح تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 306 شورای حل اختاف  مجتمع شماره4  مشهد

511/84آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم آزاده سلطانی فرزند مهدی فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست احمد رضا چرخ   علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513600872  مورخ 97/7/21 در پرونده کاسه 970413 به خوامنده محکوم است 
به مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2- مبلغ 1000500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق  خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه است 
منشی شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره 6 مشهد

511/85آگهی 
طی درخواست به شماره 9710467513600209 خواهان حمید رضا واژگو  دادخواستی به طرفیت خوانده خانم سیده صدیقه دبیری  به خواسته 
مطالبه  وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره 6 مشهد واقع در 
بلوار وکیل آباد کوثر شمالی 1/15 ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970978 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/21 و ساعت 9 صبح تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 306 شورای حل اختاف  مجتمع شماره4  مشهد

511/86آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد ش�جاعی زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای اسماعیل سقایان طوسی به دادنامه 
970997513601106 پرونده کاس�ه 970569 اعتراض نموده لذا بدینوس�یله مراتب با درج در روزنامه به شما اعام می شود ا زتاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت ده روز به دبیرخانه ش�عبه 306 ش�ورای حل اختاف مراجعه و نس�بت به ارائه دفاعیات خود اقدام نمایید در غیر اینصورت پرونده به 

مرجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد
مدیر دفتر شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/87آگهی 
خواهان مریم بو سعیدی   دادخواستی به طرفیت خوانده حسین صحرانورد  به خواسته تنظیم سند تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره 6 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر شمالی 1/15 ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
970975 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/21 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 306 شورای حل اختاف  مجتمع شماره4  مشهد

511/88آگهی اباغ اجرائیه
آقای امین کاویانی  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای غامرضا تمیزکار  بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 921102 
منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت 1-مبلغ سه  میلیون ریال بابت اصل خواسته)یک فقره چک به شماره 401311 مورخه 92/6/12 
به مبلغ  سه میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه کوی آب و برق( 2- مبلغ پانصد و سی و شش هزار ریال هزینه دادرسی و درج آگهی در حق خواهان 
و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج 
می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد 

مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفتر شعبه190 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/89آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان آقای سارانی و خانم سرگلزایی   دادخواستی به طرفیت خواندگان نوربی اوی سنگر و خدانظر اوی سنگر   به خواسته  مطالبه خسارت 
تقدیم شوراهای حل اختاف  شهرستان مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد واقع در کوثر 
15 ارجاع  و به شماره بایگانی 970864 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/15 ساعت 8 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 302 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 4  مشهد

511/90آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمدرضا علی پور   فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست زهرا مسعودی پارسا علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977501901264 مورخه 97/9/24  در پرونده کاسه 22/970650  به مبلغ نود میلیون ریال 
بابت اصل خواس�ته و مبلغ 2/567/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و دادخواس�ت و ضمائم و آگهی روزنامه در حق خواان صادر و اعام می دارد 
دایره اجرا خسارت تاخیر تادیه را به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک 95/8/11 تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اعام شده را محاسبه و در حق 
خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج 

آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است 
مسئول دفتر شعبه 22 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/91آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 1/975543ج/13 صادره از حوزه 12 شورای حل اختاف مشهد   محکوم علیه آقای/ خانم سید 
هادی محسنی جمعا به پرداخت  ده عدد سکه تمام بهارآزادی بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له خانم فاطمه 
س�ادات موس�وی متقی محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار 
اموال مش�روحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توس�ط کارش�ناس دادگس�تری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ شنبه 97/10/22 از 
ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد واقع در میدان شهدا خ عبادی روبروی عبادی 8 اجرای 
احکام مجتمع ش�ماره یک ش�ورای حل اختاف مشهد از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی 
که بااترین قیمت را پیش�نهاد نمایند واگذار خواهد ش�د طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ضمنًا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال 
مورد مزایده عبارت اس�ت از: یکدس�تگاه س�واری پژو 206-هاچ بک مدل 1385 به رنگ خاکستری متالیک که وسیله دارای خوردگی 
های اطراف و کامل رنگ می باشد خودرو فاقد ضبط و پخش و درب باک بوده و چراغ خطر عقب شکسته طاقچه عقب  شکسته و قفل 
درب صندوق خراب و مبلمان فرس�وده می باش�د متوسط آج اس�تیکها حدودا 45 درصد می باشد لذا با توجه به مشخصات ذکر شده 

خودور توسط کارشناس به میزان 200/000/000 ریال ارزیابی شده است
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف مشهد � رهنورد

511/58آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم نسرین رضازاده   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست محمد جواد طاهر اسمعیل   علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977508601349 در پرونده کاسه 970749  به پرداخت مبلغ 23/200/000 ریال بابت اصل خواسته 
و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه سر رسید چک الی یوم اادا و نیز پرداخت مبلغ 582/000 ریال بابت خسارت .وارده به سبب 
هزینه دادرسی و مبلغ 45000 تومان بابت هزینه درج آگهی در حق  محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/59آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای احسان محمدی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست سید هاشم رباط جزی  علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977508601350 در پرونده کاسه 970868  به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل 
خواس�ته و جبران پرداخت خس�ارت وارده به سبب تاخیر در تادیه سر رس�ید چک 95/6/10 الی یوم اادا و نیز پرداخت مبلغ 442/000 ریال بابت 
خسارت .وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 45000 تومان بابت هزینه درج آگهی در حق  محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/60آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به حسین حسین زاده بنهنگی         فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست حمید نصرتی سعد آباد    
علیه شما بخواسته مطالبه وجه سفته بموجب حکم شماره 9709977508601335 در پرونده کاسه 970585  به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 865/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/7/12 الی یوم 
اادا بر مبنای نرخ شاخص تورم و مبلغ 45/000 تومان بابت حق درج آگهی 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 واخواهی در این شورا است
شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/61آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به حسن الهی نیا و وحید اجنگان فاردقی   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست مهدی پور رجب   
علیه شما بخواسته اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند خودرو  بموجب حکم شماره 9709977508601341 در پرونده کاسه 970799  حکم به 
اثبات وقوع عقد بیع یک دستگاه خودروی موصوف فیما بین خواهان و خوانده ردیف اول )وحید اجنگان فاردقی(وفق مبایعه نامه تاریخ 96/10/21 
و نیز محکومیت خوانده ردیف دوم )حسن الهی نیا(به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو پژو 206 به شماره 
انتظامی 896 د 34-ایران 42 بنام خوهان مهدی پور رجب و محکومیت خوانده ردیف اول وحید اجنگان فاردقی به پرداخت مبلغ 2/139/750 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 45/000 تومان بابت هزینه درج آگهی در حق خواهان مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/62آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به عبدالرزاق حیدری   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست محمد حسین سیاح   علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9609977516301550 در پرونده کاسه 264/961053حکم  به پرداخت مبلغ یکصدو هفده 
میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و جبران پرداخت خس�ارت وارده به سبب تاخیر در تادیه بر اساس فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای 
کاا ها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک و نیز پرداخت مبلغ 
سه میلیون و دویست و نود و پنج هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان محمد حسین سیاح  محکوم شده 

اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/63آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به رضا قربانی کرمانی   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست محمد ناصر چمی گر   علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977516301379 در پرونده کاسه 970879 حکم  به پرداخت مبلغ هفتادمیلیون ریال بابت 
صدور یک فقره چک بانک مسکن به شماه 806736 به تاریخ 1397/2/25 خواته .و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه 
بر اساس فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کاا ها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات 
مصرفی در تاریخ صدور چک و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و صدو شصت و هفت  هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و 
هزیثنه نشر آگهی به مبلغ صدو پنجاه هزار ریال در حق خواهان مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج 

در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/64آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به مریم پاسبان نوخنده   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست عباس فرجی   علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977508001439 در پرونده کاسه 241/970853 به حکم بر محکومیت خونده خانم مریم 
پاس�بان به پرداخت مبلغ س�ه میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 1/273/000 ریال بابت خس�ارت وارده به سبب دادرسی و حق درج 
آگهی و نیز پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس�ت 1397/7/8 الی یوم اادا بر اساس نرخ تورم اعامی بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعام می گردد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/65آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به 1-نسرین چراغی 2-احمد چراغی   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست محسن کاشفی 
حیدرزاده  علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977508001446 در پرونده کاسه 241/970756 به حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان )نسرین چراغی –احمد چراغی(به پرداخت مبلغ 104/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جربان پرداخت خسارت وارده به 
سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک 1396/6/20 الی یوم الدا و نیز پرداخت مبلغ 3176000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه 
دادرس�ی و حق درج آگهی در حق خواهان آقای محس�ن کاش�فی حیدرزاده صادر و اعام می گردد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/66آگهی
پیرو آگهی متش�ره در جراید بدینوس�یله به قربان محمد دیده ور فرزند ابوالحسن  که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه   
صادره در پرونده کاس�ه 9709987509200736 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977509201147 مورخ 1397/7/29 صادره از ش�عبه253 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ س�ه میلیون و س�یصد هزار ریال بابت اصل خواس�ته و نیز پرداخت مبلغ پانصد و بیس�ت و نه هزار و 
دویست و پنجاه ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی 

بر عهده محکوم علیه می باشد
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/67آگهی 
-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به حسن زینلی  که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه   صادره در پرونده 
شماره 970719 به موجب دادنامه شماره 9709977508901121 مورخ 1397/7/30 صادره از شعبه 250 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
3000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه بر اساس فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای 
کااها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ تقدیم دادخواست 1397/6/4 
و نیز پرداخت مبلغ 779500 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و درج آگهی در حق خواهان رضا کاشفی پرداخت نیم عشر 
حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باش�د بدیهی اس�ت با توجه به غیابی بودن حکم –اجرای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در 
اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر اانتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود 
 شعبه 250 شورای حل اختاف  مجتمع شماره5 مشهد

511/68گهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه مجید بایک زیرکی    که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977509600962 صادره از شعبه 257در پرونده شماره 970572 بصورت تضامنی با آقای ایمان عبده گل خطمی فرزند 
حس�ین محک�وم به پرداخت مبل�غ 72/704/000 ریال بابت چک 413695 م�ورخ 97/1/10 و محکومیت محکوم علیه مجید بایک زیرکی به 
پرداخت مبلغ 57/314/000 ریال بابت بابت چک 843633 مورخ 96/12/1 و جبرا پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر 
رسید چک 97/1/10 و 96/12/1 الی یوم الدا و نیز پرداخت مبلغ 3/185/225 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و محکومیت 
محکوم علیه مجید بایک زیرکی به پرداخت 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه در حق محکوم له آقای مجتبی ظریفیان زیبالوی 
و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
متصدی امور دفتری شعبه 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/69آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه سمانه طباطبائی  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9609977508400884 صادره از شعبه 245در پرونده شماره 960560 محکوم به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/695/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم له و نیم عشر دولتی در حق دولت شده اید ظرف ده روز پس 
از انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نس�بت به وصول  مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
منشی شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/70آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه مرتضی ادبی  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 970997751630684 صادره از شعبه 264در پرونده شماره 970103 محکوم به پرداخت مبلغ بیست میلیون و هفتصد هزار ریال بابت 
صدور دو فقره چک صادرات به شماره های 577937-1395/9/1 –577936-1395/9/14 هر کدام به مبلغ ده میلیون ریال خواسته و جبران 
پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه بر اساس فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک 
تقسیم بر شاخص بهای کال ها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و سی هزار و هفتصد و پنجاه ریال 
بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 

اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
متصدی امور دفتری شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/71آگهی 
-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به رمضانعلی جمالی   که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه   صادره در پرونده 
شماره 970415 به موجب دادنامه شماره 9709977516100851 مورخ 1397/6/24 صادره از شعبه 262 محکوم علیه محکوم به اثبات عقد بیع و 
حضور در دفترخانه و تنظیم سند یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس به شماره پاک 12-697م45 جدید و شماره 819-42 ب43 
سابق به نام خواهان 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 اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه 
می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد تا 
ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
متصدی امور دفتری  شعبه 262 شورای حل اختاف  مجتمع شماره5 مشهد

511/72آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه علی یوسف پور  که مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977516101058 صادره از شعبه 262در پرونده شماره 970503 محکوم به پرداخت مبلغ 165/760/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2356000 ریال بابت خسارات دادرسی و 5/178/240 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان در حق محکوم له محمد تاجیک با وکالت آقای سید 
حسن بیات و پرداخت نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره 

اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
منشی  شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/73آگهی 
-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به فرین تجارت بنا پیک خاورمیانه به مدیرت آقای حور اسفندی    که مجهول المکان می باشد 
اباغ می ش�ود طبق اجرائیه   صادره در پرونده شماره 970401 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977516101057 مورخ 1397/7/24 صادره از شعبه 
262 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 13000000 تومان بابت اصل خوایته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 96/7/5 لغایت 
زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 198500 تومان بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ 150000 ریال بابت حق درج آگهی مرحله 
اول رسیدگی 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 اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می 
باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد تا 
ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
متصدی امور دفتری  شعبه 262 شورای حل اختاف  مجتمع شماره5 مشهد

511/74آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه هومن صباغی  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977516500707 صادره از ش�عبه 266در پرونده ش�ماره 970300 محکوم به پرداخت مبلغ ش�صت میلیون ریال بابت اصل خواسته جبران 
پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر د رتادیه از تاریخ صدور چک 97/5/27 الی یوم الدا و نیز پرداخت مبلغ 1/110/000 ریال بابت خسات وارده به 
سبب هزینه دادرسی در حق محکوم به آقای رضا حاجی آقا جانی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 

اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
منشی  شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/75آگهی   
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه مهدی کبکی  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977508001135 صادره از شعبه 241در پرونده شماره 970704 محکوم به حکم بر محکومیت خواده آقای مهدی کبکی به پرداخت مبلغ یک 
میلیون تومان بابت اصل خوایته و مبلغ 815/00 تومان بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و حق الدرج آگهی خسارت تاخیر تادیه زا تاریخ تقدیم 
دادخواست 97/6/7 ال یوم اادا بر اساس نرخ تورم اعامی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می گردد در حق محکوم له رضا حاجی باقری 
خواجه باغ و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/76آگهی
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محمد مهدی عیدی مشهدی-مهدی عابدیان  که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977508401150 صادره از شعبه 245در پرونده شماره 970608 محکوم به محمد مهدی عیدی مشهدی به 
حضور در دفترخانه و اسناد رسمی و انتقال سند موتور سیکلت به شماره 43195 ایران 775 به نام خواهان و محکومیت مهدی عابدیان به پرداخت 
هزینه دادرسی مبلغ 1/294/000 ریال در حق محکم له و نیم عشر دولتی در حق دولت  شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 

اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
منشی  شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/77آگهی
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه ناهید سمیعی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9609977516100129 صادره از شعبه 262در پرونده شماره 950890محکوم به پرداخت مبلغ 185/000/000 ریال بابت اصل خواسته)دوفقره چک( 
و مبلغ 4/625/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی ومبلغ 450/000ریال بابت هزینه درج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ونیزپرداخت خس�ارت 
تاخیرتادیه چکها ازیوم الصدور چکها61/500/000ریال-95/10/2 و123/500/000-95/9/28 الی یوم ااداء می باشد در حق محکوم له آقای سیدمحمد 
شرف زاده وپرداخت نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  

احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
منشی  شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  میرزاکوچک خان مشهد
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رونوشت آگهی حصر وراثت
  خانم شهناز سهرابي داراي شماره شناسنامه 13976 به شرح دادخواست به کاسه 1019/1/97  
از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا کریمي 
بشناسنامه شماره 1589  درتاریخ 1395/10/6  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- علي ناظري ش�ماره شناس�نامه 646 متولد 1356 
پسرمتوفی 2- وحید ناظري دارای شماره شناسنامه 2981 متولد 1360 پسرمتوفی 3- مهرداد 
ناظري دارای ش�ماره شناسنامه 27761 متولد 1367 پسرمتوفی 4- شبنم ناظري دارای شماره 
شناسنامه 0410207950 متولد 1370 دخترمتوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض�ی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  ش�ورای حل اختاف شهرستان قرچک 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                      1959    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

دادنامه
  پرون�ده کاس�ه 9709981787100679بایگانی970716/ش�عبه 2دادگاه خانواده شهرس�تان گنبد کاووس)1خان�واده قدیم(تصمیم 
نهایی ش9709971787100983خواهان یاس�مین قمی فرزند مهراب بنش�انی اس�تان گلس�تان- گنبد کاووس خیابان ش�هدا کوی 
روحی فرعی3پاک 5خوانده مهراب قمی فرزند عباس�علی بنشانی مجهول المکان خواسته درخواست صدورحکم رشد)رای دادگاه(
درخصوص دعوی یاسمین قمی ف مهراب بطرفیت مهراب قمی بخواسته صدورحکمرشد دادگاه باعنایت به مندرجات پرونده اظهارات 
ومستندات ابرازی خواهان واینکه خواهان درحال حاضر حدودا” 17سن داشته تارسیدن به سن رشد قانونی حدودا” 1/5سال فاصله 
داش�ته وباعنایت به پاس�خ وی به س�واات مطروحه دادگاه طی مصاحبه بعمل آمده بش�رح صورتجلس�ه مورخه97/8/30 مضبوط 
درپرونده که حاکی ازرشد عقانی ایشان میباشد واینکه خوانده محترم نیزعلیرغم اباغ وقت رسیدگی ازطریق نشرآگهی درجلسه 
دادگاه حضور نیافته وایحه ای نیزبه این دادگاه ارس�ال ننموده ووکیلی هم تعرفه نکرده اند ونظربه عدم احراز مانع قانونی خواس�ته 
هواهان را وارد وثابت دانس�ته ومس�تندا” به ماده1210قانون مدنی وتبصره های الحاقی به آن حکم به رش�د خانم یاسمین قمی فرزند 
مهراب صادر واعام میدارد رای صادره غیابی وظرف مهلت20روزقابل واخواهی دراین دادگاه وسپس وظرف20 روز از تاریخ اباغ قابل 

تجدید نظردرمحاکم تجدید نظر استان گلستاناست.
774-رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان گنبد کاووس- حبیبی

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم1-زهرا خس�روی نام پدر ولی2-آزاده خس�روی ف اکبر 3-مهری خس�روی4-بهاره خسروی5-
مریم خس�روی 6-بابک خس�روی فرزندان اکبر نش�انی همگی شهرس�تان گنبد کاووس خیابان 7 تیر جنب آژانس فردیس ساختمان 
س�ینا مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-عبدالرحیم ثنایی نام پدر عبدالس�لیم2-دفتر اسناد رسمی ش�ماره 63گنبد نشانی 
گنب�د 3-آین�از ش�یروانی نام پدر نازجان نش�انی گلس�تان گنب�د کاووس خ آرش غربی کوچه10 فرعی اول س�مت چ�پ پ113منزل 
ش�یروانی محکوم به:بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه بش�ماره 9710091787501091بایگانی 950754/وشماره دادنامه مربوطه 
9709971787500112ضمن اثبات قرارداد مشارکت بین محکوم لهم به نسبت سهام آنها با محکوم علیه)عبدالرحیم ثنایی(وابطال سند 
قطعی انتقال شماره6878 مورخ 93/9/23 دفتراسناد رسمی شماره63 گنبد محکوم علیه)عبدالرحیم ثنایی(محکوم است به اخذ پایان 
کاراز شهرداری ونیز تنظیم صورتمجلس تفکیکی ونیز حضور دردفترخانه وانتقال سند 4واحد آپارتمان موضوع دعوی طبق قرارداد به 
نسبت سهام محکوم لهم بنام آنها ونیزمحکوم علیه محکوم است به تحویل آپارتمانها به محکوم لهم براساس قدرالسهمشان نیز پرداخت 
اجور معوقه ازتاریخ93/12/1 تا پایان سال 96 بمبلغ87/500/000ریال ونیزپرداخت خسارات ناشی ازعدم تحویل ازتاریخ92/4/31 تازمان 
تحویل که محاس�به آن به عهده واحد اجرا اس�ت ونیزبپرداخت مبلغ هفت میلیون ونهصد وهشتاد هزارریال بابت هزینه دادرسی ونیز 
پانصد هزارریال حق الوکاله وکیل درحق محکوم لها باوکالت مریم خرمی وهادی کارگر فرد ونیزپرداخت هزینه اجرا درحق دولت محکوم 
علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)م�اده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه نقدی که 
بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو 
نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل 
ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه دادخواس�ت اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواس�ت محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون 
نح�وه اج�رای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علی�ه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور ف�رار ازاجرای حکم حبس تعزیری 
درج�ه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدن�ی وماده20ق.م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال 
بدیگ�ری بهرنح�و باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه 
6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال 
پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
777-رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبد کاووس

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست)آگهی موت فرضی(وضمائم به جواد تاجکی 
  خواه�ان مری�م تاجکی دادخواس�تی بطرفی�ت خوانده ج�واد تاجکی فرزن�د رمضانعلی وکلیه کس�انی که ازنامب�رده خبری دارند 
بخواس�ته صدورحکم موت فرضی مطرح به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981800100556 وشماره بایگانی970622/
ش�عبه1دادگاه عموم�ی حقوق�ی شهرس�تان مینودش�ت ثبت ووقت رس�یدگی م�ورخ1397/11/09 س�اعت10/15تعیین که حس�ب 
دس�توردادگاه طب�ق موضوع م�اده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی بعل�ت مجهول المکان ب�ودن خوانده جواد تاجکی ودرخواس�ت 
خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار محلی وتهران آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 
دردادگاه حاضرگردد ضمنا ازکلیه کس�انی که از نامبرده خبریا اطاعی دارند دعوت میشود اطاعات خود را دراین خصوص دراختیار 

محکمه دراختیار محکمه قراردهند.
775-متصدی اموردفتری شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی مینودشت-سنجه وینی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت محم�د کاظ�م اس�امی فرزن�د عل�ی اصغ�ر بش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده بکاس�ه 
9709981720700704بایگانی970716/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی اصغر 
اس�امی فرزند محمد عل�ی ش ش1 دراقامتگاه دائمی خود گرگان بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-محمد 
کاظم اس�امی ف علی اصغر ش ش2180497687ت ت1349پس�رمتوفی2-ابوالفضل اس�امی ف علی اصغر ش ش2180660553ت 
ت1348پس�رمتوفی3-زبیده اس�امی ف علی اصغر ش ش 2180497709ت ت1351دخترمتوفی واینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 780-مسئول دفترشعبه 7 شورای حل اختاف گرگان-رحیمی

 آگهی اباغ دادخواست تجدید نظرخواهی)تبادل لوایح(
  درپرونده کاس�ه970138موضوع تجدید نظرخواهی صدیقه س�ادات حسینی نسبت به دادنامه شماره 9709970056301005صادره 
ازش�عبه 4دادگاه حقوقی گرگان بدینوس�یله ب�ه تجدید نظرخواندگان مجه�ول المکان داریوش عالی زاده ویحیی عامری وس�یامک 
س�میعی با انتش�ار یکنوبت آگه�ی دریکی ازروزنامه کثیراانتش�ار موارد ف�وق به نامبردگان اب�اغ میگردد تا ظ�رف10روز ازتاریخ 
انتش�ارآگهی به دفترش�عبه 4دادگاه حقوقی گرگان مراجعه نموده وبا ماحظه ودریافت نس�خه ثانی دادخواس�ت تجدید نظرخواهی 
وضمائم چنانچه پاسخی دارند کتبا به این دفترتقدیم نمایند درغیراینصورت پرونده بدون پاسخ تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید 

نظراستان گلستان ارسال میگردد.
732-مدیردفترشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان-هوزیاری

آگهی مزایده 
   نظربه اینکه درپرونده اجرایی کاس�ه1/96/0760بموجب دادنامه ش�ماره95/00428 صادره ازش�عبه اول دادگاه خانواده شهرس�تان 
گ�رگان محکوم علیه نعم�ت چهارنایی فرزند ابراهیم بپرداخت 101/461/162ریال بابت اج�رت المثل ایام زوجیت وغیره درحق محکوم 
له ثمانه مهقانی قش�اق فرزند حس�ن ومبلغ5/073/058ریال بعنوان نیم عش�ردولتی درحق دولت محکوم گردیده اس�ت لذا 1قطعه 
زمین زراعی واقع درگرگان روس�تای میرمحله موردارزیابی قرارگرفته اس�ت که پس ازانجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری 
بفروش میرس�د طالبین خرید میتوانند درجلس�ه مزایده شرکت پیشنهاد خود را ارائه وتس�لیم نمایند)توصیف اجمالی اموال براساس 
ماده138قان�ون اجرای احکام مدنی(1قطعه زمین زراعی متعلق به ابراهیم چهارنایی)پدرمحکوم علیه(واقع درحاش�یه غربی روس�تای 
میرمحله بمس�احت200متر مربع خارج ازبافت روستا)فاصله20متری طرح هادی روس�تا(بدون مرز ونقشه تفکیکی فاقد هرگونه حصار 
وبن�ا ماا بطول10متر وصل به زمین مصیب چهارنایی ش�رقا بطول20متر وصل به زمین محم�ود پاییزی جنوبا بطول10متر وصل به زمین 
ربابه کمال غریبی وغربا بطول20متر وصل به زمین ربابه کمال غریبی با مختصات تقریبی utm مشخص شده است که پس ازکارشناسی 
به�ای هرمترمربع مبلغ600/000ریال وکل ارزش ملک بمس�احت200مترمربع مبلغ120/000/000ریال مع�ادل دوازده میلیون تومان مورد 
ارزیابی قرارگرفته اس�ت زمان مزایده 1397/10/17-ازس�اعت10الی11صبح مکان مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 
گرگان)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارش�ناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی اس�ت که بااترین مبلغ را 
درجلسه قبول نماید2-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب2171294778000سپرده دادگستری واریز 
وقبض آنرا تس�لیم دفترش�عبه نمایند درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی10درصد س�پرده پس ازکس�رهزینه های 
اجرای�ی به نف�ع دولت ضبط وآگهی مزایده برای مرحله بعد تجدید خواهد ش�د3-طالبین خرید میتوانند 1هفت�ه قبل ازاجرای مزایده 
باهماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف ش�ده بازدید نمایند4-تحویل ملک پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده 
اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه باخریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد 
ش�د5-کلیه هزینه های نقل انتق�ال ملک/زمین اعم ازمالیات ع�وارض وهزینه دفترخانه وغیربرعهده برنده مزایده اس�ت6-مزایده با 

حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
781-دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم بانک مهراقتصاد نش�انی گرگان شالیکوبی عدالت15مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم1-
رمضانعل�ی جم�ال نام پدر حمزه علی 2-زین�ب محمود جانلو نام پدر محمد علی هر2مجهول المکان مش�خصات نماینده یاقائم مقام 
قانون�ی محک�وم له/محک�وم علیه فاطمه کریمی نام پدر ابراهیم نش�انی گلس�تان کردکوی جنب ش�ورای حل اخت�اف وکیل بانک 
مهراقتصاد محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره دادنامه مربوطه9709971745700155بایگانی960448محکوم 
علیها متضامنا محکوم هستند بپرداخت مبلغ25/000/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ1/960/000ریال بابت هزینه دادرسی 
وپرداخت مبلغ900/000ریال بعنوان حق الوکاله وکیل ونیزخسارت تاخیرتادیه برمبنای نرخ تورم ازتاریخ سررسید چک تازمان وصول 
آن که توس�ط واحد اجرای احکام ازبانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اس�تعام میشود درحق محکوم له پرداخت نمایید درضمن 

وصول نیم عشردرحق دولت برعهده اجرای احکام مدنی میباشد.
707-مسئول دفتر شعبه 2شورای حل اختاف شهری بندرگز-شربتی

اخطار اجرایی
   مشخصات محکوم علیه شهاب کشوری نام پدر غامرضا مجهول المکان مشخصات محکوم له توی محمد نظرخانی نام پدر آنه قلیچ 
نش�انی محل اقامت علی آباد کتول روس�تای کوچک نظرخانی محکوم به:به موجب رای ش�ماره380 تاریخ97/5/20بایگانی97/237 
ش�عبه 3شورای حل اختاف شهرس�تان علی آباد کتول ورای شماره-تاریخ-ش�عبه-دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 55/000/000ریال ومبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه 
کارشناس�ی3/000/000ریال ومبلغ یکمیلیون وسی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و1/030/000ریال درپرونده تامین دلیل ومبلغ شش 
میلیون ویکصد هزارریال بابت هزینه دادرسی 6/100/000ریال وخسارت تاخیر وتادیه اززمان تقدیم دادخواست 97/4/2 لغایت اجرای 
حکم درحق محکوم له ضمنا هزینه نیم عش�ر دولتی برعهده محکوم علیه میباش�د به اس�تناد ماده 33قانون شوراهای حل اختاف 
مصوب مجلس ش�ورای اس�امی محکوم علیه مکلف اس�ت پس ازاباغ این اخطار اجرایی ظرف ده روزمفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
ویاترتیب�ی برای پرداخت محکوم به ویا انجام تعهد ومف�اد رای بدهد درغیراینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به 

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
772-شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان علی آباد کتول

رای دادگاه
 بایگان�ی 970051/درخصوص اتهام1-خ�داداد براهویی فرزند حکیم متواری باوکالت خلیل نژادی2-محمد براهویی فرزند عبدالکریم 
متواری باوکالت غامیان دایربه مشارکت درحمل294کیلوگرم تریاک3-افسانه شیرازی مقدم فرزند نعمت اله متواری با وکالت خانم 
س�ربازدایر به معاونت درحمل294کیلوگرم تریاک موضوع کیفرخواس�ت صادره از دادسرای عمومی وانقاب رامیان دادگاه بزهکاری 
متهمان رامحرز دانس�ته ومس�تندا به ماده5و30و45قانون اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر وماده126و127و212و215قانون مجازات 
اس�امی هریک از متهمان ردیف اول ودوم را بتحمل25س�ال حبس تعزیری وپرداخ�ت مبلغ1/000/000/000ریال جریمه نقدی وضبط 
مواد وضبط کامیونت موصوف بنفع دولت ومتهم ردیف3رابتحمل15سال حبس تعزیری وپرداخت مبلغ550/000/000ریال جریمه نقدی 
درحق دولت محکوم میکند این رای غیابی وظرف20روز پس ازاباغ قابل واخواهی دراین دادگاه میباش�د وس�پس ظرف20روز قابل 

فرجامخواهی در دیوان عالی کشور میباشد.
741-رئیس شعبه اول دادگاه انقاب اسامی شهرستان گنبدکاووس-تیموری

اباغ رای
  بایگانی970264/درخص�وص اته�ام 1-داود پلن�گ اس�فندیاری متواری دایربه مش�ارکت درحم�ل ونگهداری 97کیل�و و650 گرم 
حش�یش2-مهدی خیری ف علی اکبر متواری دایربه اجیر کردن متهمان برای حمل ونگهداری97کیلو و 650 گرم حش�یش موضوع 
کیفرخواس�ت صادره ازدادس�رای آزادش�هر دادگاه برهکاری متهمان رامحرز دانسته ومس�تندا به مواد5و18و19قانون اصاح قانون 
مبارزه بامواد مخدر متهم ردیف اول رابپرداخت مبلغ355/300/000ریال جریمه نقدی وبتحمل74ضربه شاق تعزیری وبتحمل10سال 
حب�س تعزیری وضبط موادمحکوم میکند ومتهم ردیف دوم رابپرداخت مبلغ360/000/000ریال جریمه نقدی وبتحمل74ضربه ش�اق 

تعزیری وبتحمل10سال حبس تعزیری محکوم میکند این رای غیابی وظرف20روز قابل واخواهی دراین شعبه میباشد.
740-رئیس شعبه اول دادگاه انقاب اسامی شهرستان گنبدکاووس-تیموری

دادنامه
   ش�ماره پرونده96/663-3دادنامه996-96/11/16مرجع رسیدگی کننده ش�ورای حل اختاف شعبه 3-آدرس نکا روبروی فرمانداری 
جنب مرکز بهداشت مجتمع شورای حل اختاف خواهان بانک قرض الحسنه رسالت با مدیریت علیرضا یزدی زاده باوکالت مهدیه کریمی 
آدرس س�اری خ فرهنگ 4مجتمع نارون طبقه اول خواندگان1-هاجر س�اداتی میانایی ف لطف اه2-محمد ابراهیم رضایی قشاقی ف 
لطف اه 3-رس�تم ایمانی ریک چشمه ف رحمت هر3 مجهول المکان4-س�ید مرتضی موسوی قادیکایی ف میرشعبان آدرس ساری 
بلوارکشاورز کوی آزادگان بن بست 2منزل موسوی5-ابراهیم شهری ف ساری بلوارکشاورز کوچه ولیعصر منزل شهری خواسته مطالبه 
وجه)رای شورا(در خصوص دعوی بانک قرض الحسنه رسالت بمدیریت علیرضا یزدی زاده باوکالت مهدیه کریمی بطرفیت خواندگان1-
هاجرس�اداتی میانایی ف لطف اه2-محمدابراهیم رضایی قشاقی ف مرادعلی3-رستم ایمانی ریک چشمه ف رحمت 4-سید مرتضی 
موسوی قادیکایی ف میرشعبان5-ابراهیم شهری ف حسن بخواسته صدورحکم به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت وجه چک 
بمبل�غ 80/000/000ریال بانضمام هزینه دادرس�ی وحق الوکاله وکیل وخس�ارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت96/8/3تازمان 
پرداخت برمبنای نرخ مندرج درقرارداد به ماخذ 12درصد درس�ال بنابر اظهارات وکیل خواهان دردادخواست تقدیمی وجلسه دادرسی 
خوانده ردیف1بموجب قرارداد585/110/3966073/1 -1393/6/9-ازتس�هیات بانک رس�الت درقالب فروش اقس�اطی نزد شعبه نکا 
بمبلغ200/000/000ریال اس�تفاده کرده وس�ایرخواندگان با امضای قرارداد وتعهد نامه پرداخت دین راضمانت کردند ومتعهدین موصوف 
با وجود اخطاریه های بانک ازپرداخت مابقی اقساط وام بمبلغ80/000/000ریال امتناع مینمایند خواندگان باوصف اباغ قانونی درجلسه 
رس�یدگی شورا حاضرنشدند وایحه ای نیزارائه ننمودند وایرادی نس�بت به دعوی ومستندات ابرازی ودفاعی درپرداخت دین وسقوط 
تعهد بیان نکردند وقرارداد موصوف وتعهد نامه مربوط به اخذ وام توسط خوانده ردیف اول وضمانت سایرخواندگان دالت دارد وامضای 
خواندگان ذیل اسناد مذکور براشتغال ذمه آنها دالت داشته وبنابر اصل صحت وباتوجه به اینکه اسناد مذکور ازطرف خواندگان مصون 
از تعرض مانده ودرحکم اس�ناد رس�می ازم ااجرا اس�ت صحت واصالت آن مفروض اس�ت وبرابر4و5 و6قرارداد تنظیمی بین طرفین 
خواندگان متعهد گردیدند تامطالبات بانک درخصوص تسهیات صدرالذکررابصورت تضامنی پرداخت کنند علیهذا شورا دعوی خواهان 
را معم�ول به صحت تلقی ومس�تندا ب�ه مواد10و219و220و223و230قانون مدنی وم�واد 403و404قانون تجارت وم�اده198و519و522 
ق.آ.د.م مص�وب1379 وم�اده15 قان�ون عملیات بانکی بدون ربا والح�اق 2تبصره به آن مصوب1365حکم به ال�زام خواندگان بپرداخت 
مبلغ80/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ2/325/000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 500/000ریال بابت حق الوکاله وکیل وخسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ 96/8/3)تقدیم دادخواس�ت(تازمان پرداخت برمبنای شاخص مندرج درقرارداد به ماخذ 12درصد مانده اصل بدهی 
درحق خواهان صادرواعام میش�ود اجرای حکم مدنی مکلف اس�ت بعد ازمحاسبه خس�ارت تاخیرتادیه درزمان پرداخت مابه التفاوت 
هزین�ه دادرس�ی را اخذ کند این حکم غیاب�ی وظرف20روزازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین ش�عبه وس�پس ظرف20روزقابل تجدید 

نظردرمحاکم محترم دادگاه عمومی شهرستان نکا میباشد.
 698-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان نکا-عابدی تلوکائی

دادنامه
   شماره پرونده96/661-3دادنامه1024-96/11/24مرجع رسیدگی کننده شورای حل اختاف شعبه 3-آدرس نکا روبروی فرمانداری 
جنب مرکزبهداش�ت مجتمع ش�ورای حل اختاف خواهان بانک قرض الحس�نه رس�الت بمدیریت علیرضا یزدی زاده باوکالت مهدیه 
کریمی آدرس س�اری خ فرهنگ 4مجتمع نارون طبقه 1خواندگان1-کلثوم ابراهیمی بالویی ف قاس�م2-علی اصغر فضلی ف س�راه 
هر2مجهول المکان خواسته مطالبه وجه)رای شورا(درخصوص دعوی بانک قرض الحسنه رسالت بمدیریت علیرضا یزدی زاده بوکالت 
مهدیه کریمی بطرفیت خواندگان1-کلثوم ابراهیمی بالویی ف قاسم2-علی اصغر فضلی ف سراه بخواسته صدورحکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان بپرداخت وجه چک بمبلغ15/000/000ریال بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
تقدی�م دادخواس�ت 96/8/3تازمان پرداخت برمبنای نرخ من�درج درقرارداد به ماخذ 12درصد درس�ال بنابراظهارات وکیل خواهان 
دردادخواس�ت تقدیمی وجلسه دادرس�ی خوانده ردیف اول بموجب قرارداد585/110/2893/64/1-1393/2/29-ازتسهیات بانک 
رسالت نزد شعبه نکا بمبلغ10/000/000ریال استفاده کرده وسایرخواندگان با امضای قرارداد وتعهد نامه پرداخت دین راضمانت کردند 
ومتعهدین موصوف با وجود اخطاریه های بانک ازپرداخت دین خودداری کردند خواندگان باوصف اباغ قانونی درجلس�ه رس�یدگی 
ش�ورا حاضر نش�دند وایحه ای نیزارائه ننمودند وایرادی نسبت به دعوی ومس�تندات ابرازی ودفاعی در پرداخت دین وسقوط تعهد 
بیان نکردند وقرارداد موصوف وتعهد نامه مربوط به اخذ وام توس�ط خوانده ردیف اول وضمانت س�ایرخواندگان دالت دارد وامضای 
خواندگان ذیل اسناد مذکوربراشتغال ذمه آنها دالت داشته وبنابراصل صحت وباتوجه به اینکه اسناد مذکورازطرف خواندگان مصون 
ازتعرض مانده ودر حکم اس�ناد رس�می ازم ااجرا است صحت واصالت آن مفروض اس�ت وبرابر5و6و7 قرارداد تنظیمی بین طرفین 
خوان�دگان متعهد گردیدن�د تامطالبات بانک درخصوص تس�هیات صدرالذکر رابصورت تضامنی پرداخت کنندوباتوجه به اس�تعام 
بعم�ل آمده با بانک خواهان میزان بدهی خواندگان بمبلغ8/000/000ریال بوده علیهذا ش�ورا دع�وی خواهان را تامبلغ مذکورمعمول 
بصح�ت تلقی ومس�تندا ب�ه مواد10و219و220و223و230قانون مدنی وم�واد 403 و404 قانون تجارت وم�اده198و519و522ق.آ.د.م 
مصوب1379وماده15قان�ون عملیات بانکی بدون رب�ا والحاق 2تبصره به آن مصوب1365حکم به ال�زام خواندگان بپرداخت تضامنی 
مبلغ8/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ250/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ500/000ریال بابت حق الوکاله وکیل وخسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ 96/8/3تازمان پرداخت برمبنای ش�اخص مندرج در ق�رارداد به ماخذ 12درصد مانده اصل بدهی درحق خواهان 
صادرواعام میش�ود اجرای حکم مدنی مکلف است بعداز محاسبه خسارت تاخیرتادیه درزمان پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی 
را اخذ کند نسبت به مابقی خواسته بلحاظ عدم استحقاق خواهان مستندا به ماده 197ق.آ.د.م حکم به بی حقی خواهان صادر واعام 
میگردد رای صادره غیابی وظرف20روزازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین ش�عبه وسپس ظرف20روزقابل تجدید نظردرمحاکم محترم 

دادگاه عمومی شهرستان نکا میباشد.
 697-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان نکا-عابدی تلوکائی

آگهی اباغ دادرسی
بدینوسیله به  آقایان 1. مجید عزیزآبادی  2.  سیدرضا  موسوی فرزند سید  محمدعلی شماره  ملی 2297745801   به آدرس  مجهول 
المکان اباغ می  گردد مبنی بر اینکه آقای تیمور منوری فرزند علی  دادخواستی به خواسته  الزام به تنظیم سند پراید نوک  مدادی  
مدل 1389 به شماره انتظامی 55- 157ی87 علیه شما به این شورا به کاسه 9709983487100861 ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 
1397/11/08 س�اعت 08:30 در وقت تعیین ش�ده در ش�ورای حل اختاف  شهرس�تان بم حاضر و  در غیر اینصورت   تصمیم مقتضی 

برابر مقررات ا تخاذ خو اهد شد. 
10639 شورای حل اختاف شماره دوم شهرستان بم 

آگهی اباغ دادرسی
بدینوس�یله به آقای 1. میاد رش�یدی فرزند  محمد  2. اقدس س�عید فرزند ماشااه  3. حس�ین دهقان کروکی  فرزند اکبر به  آدرس 
مجهول المکان اباغ می گردد مبنی بر اینکه آقای  محمدعلی صو فی آبادی  فرزند عباس  دادخواس�تی  به خواس�ته الزام به تنظیم 
س�ند اتومبیل پراید به ش�ماره پاک 742ج79- ایران 65 علیه شما به این شورا تقدیم که به کاسه 7201056 ثبت و برای روز شنبه 
مو رخ 97/11/6 ساعت 10 صبح در  وقت تعیین شده در شورای حل اختاف  شهرستان بم حاضر و در غیر اینصورت  تصمیم مقتضی 

برابر مقررات اتخاذ خواهد شد. 
10640 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان بم 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   شرکت تعاونی   مسکن بسیجیان اردبیل 
360 واحدی بسیجیان  کارشناسان فرزند 

خواهان آقای نوید نعمتی قلیچی دادخواس�تی به طرفیت شرکت تعاونی مسکن بسیجیان اردبیل 360 واحدی بسیجیان کارشناسان  
و بانک مسکن به خواسته  الزام به تنظیم سند ملکی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709980404500817 
ش�عبه 5 دادگاه  عمومی حقوقی  شهرس�تان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1397/11/02 ساعت 12:00 تعیین  که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
10999408 منشی دادگاه حقوقی  شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل – پاشازاده 

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9509980402101069 ش�عبه 102 دادگاه کیف�ری دو ش�هر اردبی�ل 102 ج�ز ای�ی س�ابق  تصمی�م نهایی  ش�ماره 
9709970402800902   شاکی: آقای سید  محرم برتری فرزند میرمحمدعلی  به نشانی استان اردبیل شهرستان اردبیل شهر اردبیل 
سلمان آباد محله رسول اکرم ک ش درجزی 6 پ335  متهمین: 1. آقای افشین سبب دوست به نشانی شهرستان آستارا خ کشاورز 
8 متری 2 پ51 ، 2. آقای مهدی س�عیدی فرزند بابا به نش�انی شهرستان اس�تارا خ کشاورز 8 متری 2 پ51= 09114535313  اتهام 
ها: 1. کاهبرداری  2.  ا عتراض به قرار منع تعقیب  گردش�کار: ش�اکی به موجب شکوائیه بر علیه متهمین به اتهام فوق طرح شکایت  
نموده که دادگاه با ماحظه مجموع محتویات پرونده  ضمن اعام ختم رسیدگی  با استعانت از خداوند  متعال بشرح ذیل مبادرت به 
انش�اء رای می نماید. رای دادگاه  در  خصوص  ش�کایت آقای سید محرم برتری،  فرزند  میرمحمدعلی علیه آقایان 1. مهدی سعیدی  
2. افش�ین س�بب  دوس�ت هر  دو متهم فاقد اطاعات و مشخصات  تکمیلی  دایر بر مش�ارکت در ارتکاب بزه کاهبرداری و   جعل با 
امعان نظر در او راق پرونده  و با ماحظه عرضحال  تقدیمی ش�اکی ماحظه می گردد  متهمین در تاریخ 1395/05/30  ضمن مراجعه 
به مغازه ش�اکی آقای س�ید  محرم برتری بیست و  هشت دستگاه تصفیه آب خریداری و در قبال کاای  خریداری شده چندین فقره 
چک و س�فته  ارائه می نمایند که بعدا کاش�ف به عمل   می اید اس�ناد ارائه شده از ناحیه متهمین متعلق  به شخص ثالث به نام خانم 
ش�کوفه قهری بوده و حس�ب بررسی کارشناسی به عمل آمده بشرح صفحه 25  همچنین  حسب  اظهارات مشارالیها کاشف به عمل 
آمده اس�ناد یاد ش�ده  مجعول بوده و  متهمین به و س�یله اس�ناد جعلی که با  جعل امضای خانم شکوفه قهری بر روی اسناد مبادرت 
به تحصیل اموال شاکی نموده اند. با عنایت به مراتب و با در نظر  گرفتن سایر قرائن و امارات  بزهکای متهمین محرز  تشخیص داده 
و مس�تندا به ماده یک قانون تش�دید مجازات مرتکبین ارتشاء  و ا ختاس و کاهبرداری و ماده 536  قانون مجازات اسامی مصوب 
1375 دادگاه  هر کدام از  متهمین را بابت بزه جعل به تحمل دو سال حبس و بابت بزه کاهبرداری به تحمل هفت سال  حبس و به رد 
ا موال موضوع کاهبرداری 28 دستگاه  تصفیه آب  در حق شاکی و به پرداخت  مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان جزای 
نق�دی در ح�ق صندوق دولت محکوم می نماید و در اجرای ماده 134  قانون مجازات اس�امی مص�وب 1392  تصریح می نماید فقط 
مجازات موضوع کاهبرداری به عنوان مجازات اشد قابل اجراء می باشد.رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 
در این مرجع  و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اردبیل می باشد. 
10999409 رئیس شعبه 102  دادگاه کیفری 2 شهرستان اردبیل – حسن مظفری 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709980404400690 ش�عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی  شهرس�تان اردبیل تصمیم نهایی  شماره 9709970404401522  
خواهان: بانک قوامین به مدیریت آقای  غام پناهنده با وکالت  خانم مریم اصغری اجرلو فرزند  مرتضی علی به نش�انی  اس�تان اردبیل 
شهر  اردبیل چهارراه  امام بن بست رسالت ساختمان قانون طبقه همکف  تلفن 09144534993   خواندگان:  1.  آقای حسین بحرینی 
زاده فرزند مجتبی  به نشانی استان اردبیل  شهرستان گرمی گرمی خیابان محله قلعه باشی خانم مرضیه شکری فرزند فتاح به نشانی  
اردبیل  شهرک دادگستری  پردیسان 5 پ15 ط3 منزل آقای بحرینی زاده و خانم شکری ، آقای  عزیز پور مهدی کنده فرزند عزت اله به 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه  و جه بابت ... رای دادگاه در خصوص دعوی بانک قو امین  به مدیریت  غام پناهنده با وکالت خانم 
مریم ا صغری  اجرلو فرزند  مرتضی علی به طرفیت آقایان 1. حسین بحرینی زاده فرزند مجتبی  2. مرضیه شکری فرزند فتاح 3. عزیز 
پور مهدی کنده فرزند  عزت اله به خواسته مطالبه وجه چک  به مبلغ  480000000 ریال به انضمام خسارات دادرسی   و خسارت تاخیر 
تادیه و حق  الوکاله که دادگاه با توجه به دادخواست  تقدیمی و محتویات پرونده و با ماحظه طغری چک  به شماره 12- 321976- 9523   
مورخ 96/9/12 به  مبلغ 480000000 ریال و عهده بانک ملی که فتوکپی مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت  صادره از بانک محال علیه 
نیز مضبوط در پرونده می باشد و   نظر به اینکه  خواندگان علیرغم اباغ قانونی الکترونیکی و واقعی اخطاریه در جلسه رسیدگی دادگاه 
حاضر نش�ده و دلیل یا مدرکی که حک ایت از برائت ذمه خویش و بی اعتباری  مس�تندات ابرازی  خواهان باش�د ارائه و اقامه ننموده و 
نظر به اینکه وجود اصل سند تجاری در ید خواهان دالت بر  استقرار دین و اشتغال ذمه  خواندگان و   استحقاق خواهان  در مطالبه  و 
جه آن دارد فلذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده  و استصحاب بقای  دین  دعوی خواهان را و ارد و ثابت تشخیص  و مستندا به مواد 
198، 502  و 519  و 522  قانون آئین دادرسی  دادگاه های  عمومی و انقاب در  امور مدنی و  مادتین 310  و 313  قانون تجارت و تبصره 
ماده دو قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره الحاقی  به ماده دو قانون اصاحی موادی از قانون صدور چک حکم به محکومیت 
تضامنی  خواندگان به پرداخت مبلغ 480000000 ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 16180000 ریال بابت هزینه دادرسی  و ابطال  
تمب�ر و پرداخ�ت مبلغ 378000 ری�ال بابت هزینه اوراق و تعرفه خدمات و پرداخت  حق الوکاله وکی�ل در مرحله بدوی و ایضا پرداخت  
خس�ارت  تاخیر تادیه از  تاریخ سررس�ید چک لغایت اجرای حکم  یوم ااداء که از طریق اجرای احکام  مدنی و بر اس�اس تغییر فاحش 
ش�اخص قیمت س�اانه تا  یوم الوصول  محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره نسبت به خوانده  ردیف 
اول و دوم  حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر  در محاکم تجدید نظر استان اردبیل است و نسبت به خوانده  ردیف سوم 
غیابی بوده  و ظرف مهلت بیس�ت روز پس از  تاریخ اباغ دادنامه قابل واخواهی  در همین ش�عبه  و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اردبیل است. 
1099951 دادرس شعبه 4 دادگاه  عمومی حقوقی اردبیل 

آگهی 
نظر به اینکه در پرونده کاس�ه 970331 آقایان 1. حجت علیزاده 2 . رضا عین الهی به اتهام مش�ارکت در حمل کاای قاچاق ممنوعه 
تحت تعقیب این ش�عبه می باش�د به لح�اظ مجهول المکان بودن متهم�ان و در اجرای ماده ی 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری  به 
نامب�ردگان اب�اغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتش�ار این آگهی  جهت دفاع از اتهام خود در ش�عبه  شش�م بازپرس�ی 

دادسرای عمومی و انقاب اردبیل حاضر شوند در صورت عدم حضور  تصمیم مقتضی ا تخاذ خو اهد شد. 
1099952 بازپرس شعبه ششم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان اردبیل 

آگهی مزایده اموال غیر  منقول نوبت دوم 
 حس�ب محتویات پرونده کاس�ه 970200 ارجاعی محکوم له آقای مهدی نصراله بیگی اجرای اح�کام مدنی به تاریخ 97/10/30 روز 
یکش�نبه راس س�اعت 11 صبح اموال غیر منقول ذیل الذکر متعلق به ش�خص ثالث آقای  افغان خاکپور عنبران فرزند محمد که بابت 
محکومیت مالی محکوم علیه بنام آقای س�ید حس�ن هاشمی طباطبایی زواره معرفی و توقیف شده واقع در  عنبران پشت نمایشگاه 
صنایع دستی شهرک محمدیه عبارت  از: قطعه 4 تفکیکی  به شماره 1290 فرعی مفروزی از پاک 1119 فرعی از 381 بخش 3 اردبیل 
در ش�هر عنبران پشت نمایشگاه صنایع دستی ش�هرک محمدیه با مختصات  UTM مرکزی 4261893&277690 که سند مالکیت 
قطعه مذکور بطور ششدانگ به شرح صفحه 1 دفتر 209 با حدود اربعه مندرج در آن بنام آقای افغان خاکپور عنبران ثبت و صادر شده 
قطعه مذکور  به صورت زمین بایر و فاقد مستحدثات و  ا عیانی به مساحت 359/86 متر مربع با توجه به نوع  کاربری ملک مساحت 
عرصه و سایر  عوامل موثر و دخیل در کارشناسی به مبلغ 850/000/000 ریال معادل هشتاد و پنج میلیون تومان مورد ارزیابی گردیده 
اس�ت.  با حضور نماینده دادس�را و با امعان نظر به قیمت پایه کارشناسی جمعا 850/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش می رسد.   
عاقمندان به ش�رکت در مزایده می توانند قیمت مورد نظر  خود را تا روز مزایده به ش�عبه اجرای احکام  مدنی  این دادگس�تری طی 
نامه کتبی تس�لیم نمایند  و در روز مزایده  نیز در اجرای احکام  مدنی  نمین حضور یابند. بدیهی اس�ت بااترین مبلغ پیش�نهادی به 
عنوان برنده مزایده ش�ناخته خو اهد ش�د ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش  معین ش�ده اس�ت 
ا موالی را که آگهی ش�ده با هماهنگی اجرای احکام مدنی ماحظه نماید همچنین برنده مزایده بایس�تی به اقتضای   مورد کل بهای  
مال مورد مزایده و یا 10 درصد آن را به عنوان سپرده به اجرای احکام  مدنی تسلیم نماید که در صو رت اخیر پرداخت 10 درصد فی 
المجلس باید حد اکثر ظرف یک ماه از  تاریخ مزایده نیز بقیه بهای مال را بپردازد در غیر اینصورت مبلغ سپرده برنده مزایده پس از 

کسر هزینه مزایده به نفع دو لت ضبط خواهد شد. 
10999503  مدیر دفتر شعبه   اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نمین – سلیمانی 

آگهی وقت رسیدگی 
  در پرونده کاسه 104/970845  در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی  شهرستان اردبیل  علیه آقای نایب فاتح دایر بر تمرد نسبت 
به مامورین دولتی در حین انجام  وظیفه و مش�ارکت در تخریب خودروی دولتی وقت رس�یدگی در مورخه 97/11/06 ساعت 11 صبخ 
تعیین گردیده  است با عنایت به مجهول المکان  بودن و عدم دسترسی به متهم  و در اجرای ماده 344  قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش�ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس�ابی  در وقت مقرر در دادگاه حاضر 

گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی  غیابی به عمل خواهد آمد. 
10999504  منشی شعبه 104 دادگاه کیفری دو اردبیل – صفری 

آگهی حصر وراثت 
محمدرضا مدرس فرزند ماندعلی دارای شناسنامه 3100274369  بشرح دادخواست  شماره 385/1/96  مورخ 1397/09/27   توضیح  
داده ش�ادروان ماندعلی  مدرس  فرزند مرتضی به شناس�نامه 3209791724  در تاریخ 1397/07/11 در اقامتگاه فوت شده و و راثت  
منحصر حین الفوت وی عبارتند از : 1. صدیقه پور یوسف ابادی فرزند رضا ش ش  1175ص  از  نرماشیر  همسر متوفی 2. منور مدرس 
فرزن�د ماندعل�ی  ش ش  3100191951 ص از ب�م دختر متوفی 3. حس�ن م�درس فرزند  ماندعلی ش ش  2 ص از بم پس�ر متوفی 3. 
محمدرضا مدرس فرزند  ماندعلی ش ش  3100274369 ص از بم پسر متوفی  5. معصومه مدرس فرزند ماندعلی ش ش  144 ص از بم 
دختر متوفی  6. ذبیح اله مدرس فرزند ماندعلی ش ش  3 ص از بم  پسر  متوفی 7. یداله مدرس فرزند ماندعلی  ش ش  143 ص از بم 
پسر متوفی   لذا مراتب یک نوبت  در روزنامه های کثیراانتشار  محلی آگهی می شود  چنانچه کسی ا عتراض دارد و یا و صیت نامه 
ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد 

شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه ا عتبار ساقط است. 
64210  شورای حل اختاف شماره یک نرماشیر

رای دادگاه 
در م�ورد دعوای مطروحه از جانب آقای یوس�ف رزبان بوکالت از موسس�ه مالی اعتباری ثامن به مدیریت آقای محمدحس�ین نظری 
توکل�ی به طرفیت آقایان حس�ین علیزاده فیروزی فرزند براتعلی ، یوس�ف فیروزهء فرزند حس�ینعلی ، صادقعل�ی رمضانی بریمانلو 
فرزن�د قرب�ان و اکبر حاتمی زاده فرزند تیمور به خواس�ته مطالب�ه وجه و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویس�ت و 
پانزده میلیون ریال به انضمام خسارت عدم ایفای تعهد )تاخیر تادیه( به ماخذ سی درصد لغایت یوم الوصول و مطالبه کلیه خسارات 
دادرس�ی اعم از حق الوکاله وکیل، دادگاه با عنایت به مس�تندات ابرازی وکیل محترم خواهان که عبارتس�ت از وکالت نامه و تصاویر 
مصدق اصل مثبت سمت ، قرارداد فروش اقساطی به شماره 15/3480مورخ 1389/ 12/ 28 ، همچنین استماع اظهارات وکیل محترم 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 1395/ 10 / 8 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و عدم ارسال ایحه دفاعیه با وصف اباغ 
وقت ، و فقدان ایراد موثر ش�کلی یا ماهوی و عدم ارائه دلیل پرداخت دین یا برائت ذمه از س�وی خواندگان ، لذا با اس�تصحاب بقای 
دین ، خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده ، علیهذا مستندا به مواد 10 ، 230 ، 271 ، 1257 ، بند 2 م 1258 و 1284 جملگی 
از قان�ون مدن�ی ، مادتی�ن 403 و 404 قانون تجارت و نی�ز مواد 194 ، 198 ، 502 ، 503 ، 515 و 519 جملگی از قانون آیین دادرس�ی 
دادگاهه�ای عموم�ی و انقاب در امور مدنی مبادرت به صدور و اع�ام حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت میزان جمعا 
مبلغ دویست و پانزده میلیون ریال به انضمام خسارت عدم ایفای تعهد )تاخیر تادیه( به ماخذ سی درصد از تاریخ تقدیم دادخواست 
الی یوم الوصول و جبران کلیه خس�ارات دادرس�ی اعم از حق الوکاله وکیل که قابل محاس�به در مرحله اجرای حکم اس�ت ، در حق 
خواهان می نماید . رای صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س�پس ظرف همین مدت از اباغ 

بعدی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می باشد. 15
غامرضا حسامی –رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی بجنورد 

آگهی مزایده: نوبت دوم
در خص�وص پرون�ده 960906/ 30 اجرای�ی آقای افش�ین تفضلی محکوم اس�ت ب�ه پرداخت به مبل�غ 10/577/000 ری�ال بابت اصل 
خواس�ته و هزینه دادرس�ی در حق محکوم له راهله س�ادات هاش�می فرد فرزند سید حس�ین  و چون نامبرده در موعد مقرر نسبت 
ب�ه پرداخ�ت محکوم به هیچ اقدامی ننموده و حس�ب تقاضای خود محکوم علیه  از اموال به ش�رح ذیل توقیف و توس�ط کارش�ناس 
رس�می دادگس�تری ب�ه مبلغ 9/000/000 ریال  ارزیابی گردیده اس�ت. و پس از س�یر مراح�ل قانونی مقرر گردیده م�ورد توقیفی در 
مورخ�ه  دو ش�نبه 1397/10/17 از س�اعت 08:00 الی 08:30 صبح از طری�ق مزایده حضوری نوبت دوم در مح�ل اجرای احکام مدنی 
ش�ورای حل اختاف بجنورد به فروش برس�د. بنابراین متقاضیان ش�رکت در جلس�ه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در 
ای�ن اج�را حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنًا مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع 
و به بااترین قیمت پیش�نهادی واگذار خواهد ش�د همچنین از برنده مزایده  درصد10 قیمت مبلغ پیش�نهادی )مصوب( اخذ و مابقی 
مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد ش�د. چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نش�ود؛ پس از کس�ر هزینه های مزایده 

در حق دولت ضبط خواهد شد  
 مش�خصات مورد توقیف : یک عدد س�اعت مچی مردانه و سه عدد س�اعت مچی زنانه که توسط خبره محلی 9/000/000 ریال ارزیابی 

گردیده است 15
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان بجنورد – جوادیان 

اباغ وقت دادرسی
خواه�ان : آقای صادق س�ااری فرزند حس�ین به آدرس کرم�ان بزرگراه امام کوچه 8 ش�رقی 3 خواندگان : 1- دادس�تان عمومی و 
انقاب شهرس�تان کرمان 2- س�تاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( 3- آقای حسن ثمره هدایت زاده فرزند ماشااله 4- خانم عصمت 
ثمره هدایت زاده فرزند ماش�االه 5- خانم طاهره ثمره هدایت زاده فرزند ماش�االه 6- آقای محمدصادق جوکار فرزند قاسم 7- آقای 
ول�ی محمد محمدیان فرزند دادخدا 8- آقای محمدحس�ین بهرامی زاده فرزند عباس 9- آقای عب�اس محمدیان فرزند دادخدا 10- 
آق�ای اکبر خدیر فرزند اه بخش 11- آقای عبدالس�ام ش�علی ب�ر فرزند خداداد خواس�ته : اعتراض ثالث اصلی نس�بت به دادنامه 
9409973418500003 مورخه 94/11/26 دادگاه اصل 49 آقای صادق سااری فرزند حسین دادخواستی تسلیم دادگاه ویژه اصل 49 
قانون اساس�ی استان کرمان نموده و پرونده طی کاس�ه 9709983418500021 )970050( ثبت دادگاه اصل 49 قانون اساسی کرمان 
گردیده و برای روز چهارش�نبه مورخ 1397/11/17 س�اعت 12/30 ظهر وقت رس�یدگی تعیین گردیده است لذا بعلت مجهول المکان 
بودن خواندگان به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های 
کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خواندگان از تاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضرشوند.
1784 م/الف دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی کرمان

2- اصاحیه 
در آگهی ش�ورای حل اختاف ش�ماره 12 شهرس�تان کرمان چاپ ش�ده در روزنامه حمایت مورخ 97/9/25 ش�ماره 4365 ش�رح 
دادخواس�ت ش�ماره 970641 مورخ 1397/9/21 شادروان علی اکبر شریف زاده کرمانی فرزند احمد و ربابه صحیح می باشد که شرح 

دادخواست شماره 90641 به چاپ رسیده که بدینوسیله اصاح می گردد. 

3- آگهی اباغ وقت رسیدگی و  دادخواست و ضمائم به آقای حسین علی حیدری فرزند حبیب اله 
خواهان خانم س�یما عاش�وری فرزند احمدعلی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین علی حیدری فرزند حبیب اله به خواسته 
طاق به درخواس�ت زوجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9609983870500461 شعبه 2 دادگاه خانواده 
شهرس�تان کرمان )12 خانواده س�ابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/11/7 س�اعت 12:00 ظهر تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی 
کامل خود، نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی و اس�تماع ش�هادت شهود خواهان در 

دادگاه حاضر گردد.
461 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان کرمان )12 خانواده سابق(

4- حصروراثت
آقای سیدحس�ن طبیب زاده فرزند سیدمطلب دارای شناسنامه 9871 ش�رح دادخواست شماره 970608 مورخ 1397/9/20 توضیح 
داده ش�ادروان سیدمطلب طبیب زاده فرزند سیدابوطالب بشناسنامه 9 در تاریخ 1395/2/20 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الف�وت وی عبارتن�د از : 1- هلی احم�دی اله زاری فرزند خداداد ش.ش 13 متولد 1332/5/10 همس�ر متوفی. 2 – زینب الس�ادات 
طبی�ب زاده فرزند س�یدمطلب ش.ملی 2980380105 متولد 1370 فرزند متوفی. 3- مریم الس�ادات طبیب زاده فرزند س�یدمطلب 
ش.مل�ی 15509 متول�د 1357 فرزن�د متوفی. 4- س�یدرضا طبیب زاده فرزند س�یدمطلب ش.ملی 490 متول�د 1356 فرزند متوفی. 
5- س�یدمصطفی طبیب زاده فرزند س�یدمطلب ش.ملی 3131 متولد 1361 فرزند متوفی. 6- روح انگیز الس�ادات طبیب زاده فرزند 
س�یدمطلب ش.ملی 971 متولد 1354 فرزند متوفی. 7- س�یدمرتضی طبیب زاده فرزند س�یدمطلب ش.ملی 509 متولد 1360 فرزند 
متوفی. 8- مهدیه السادات طبیب زاده فرزند سیدمطلب ش.ملی 2210 متولد 1364 فرزند متوفی. 9- سیدمحسن طبیب زاده فرزند 
س�یدمطلب ش.ملی 9871 متولد 1367 فرزند متوفی. 10- س�میه الس�ادات طبیب زاده فرزند سیدمطلب ش.ش 9675 متولد 1365 
فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و 

هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
608 شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان کرمان

گواهی حصروراثت
آقای س�عید احمدی ساروقیه بش�ماره شناس�نامه 001828028 فرزند نصرت اله  متولد1368 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه 
گواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 987/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان 
نصرت اله احمدی س�اروقیه فرزند عبدالحس�ین به شماره شناسنامه 708 درتاریخ 97/7/13 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه 
حین الفوت وی عبارتند از...1- هاجرشکری بلوک آباد فرزند بهارش.ش1254همسرمتوفی2- سعید احمدی ساروقیه فرزند نصرت اله 
ش.ش001828028پسرمتوفی3- عباس احمدی ساروقیه فرزند نصرت اله ش.ش0012423793پسرمتوفی4- وحید احمدی ساروقیه 
فرزند نصرت اله ش.ش0019079257  پس�رمتوفی5- زهرا احمدی س�اروقیه فرزند نصرت اله ش.ش001445344دخترمتوفی اینک 
پس از انجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردر جرائد ارس�ال می ش�ود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا 

وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3443 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: کاس�ه پرونده: 909/209/97 وقت رسیدگی: به روز دوش�نبه تاریخ 97/11/1 ساعت 15:30 خواهان: بهاره افخمی خوانده: 
محس�ن عبدالهی اقدم  خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تس�لیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 209 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه 
و بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررفوق 
جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و دادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا” چنانچه بعدا باغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3436 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر

اجرائیه بکاسه پرونده  361/4/97
مشخصات محکوم له: موسی الرضا چگینی بنشانی اسامشهر م میوه تره بار مغازه دوم سمت راست مشخصات محکوم علیه: حسین 
مصطفی زاده مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه ش�ماره 482 مورخ 97/7/8 ش�ورا ی حل اختاف ش�عبه 4 که وفق دادنامه 
ش�ماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده اس�ت حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 115/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 1512500 ریال وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 97/5/20 لغایت اجرای دادنامه درحق خواهان 
صادروهمچنین پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم 
به ازآن میسرباش�د ودرصورتی که خودراقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قس�مت اجرا 
تس�لیم کنداگرمالی ندارد صریحا” اعام نماید هرگاه ظرف س�ه س�ال بعداز انقضاءمهلت مذکورمعلوم ش�ودکه قادربه اجرای حکم و 
پرداخ�ت محک�وم به بوده اید لیکن ب�رای درپرداخت اموال خود رامعرف�ی نکنیدیا صورت خاف واقع ازدارای�ی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قس�متی از مفاداجرائیه متعسرباش�دبه مجازات حبس از61روز تا6ماه محکوم خواهید ش�د4-عاوه برمواردباا که 
قس�متی ازماده 34اجرای احکام مدنی میباش�د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21وهمچنین 
مف�اد قان�ون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مص�وب10 آبان 1377که ظهربرگ اجرائیه درج گردیده اس�ت توجه نموده وبه آن عمل 

نماید.م الف 3434
مدیردفتر شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر  

برگ اجرائیه بکاسه پرونده  185/8/97
مش�خصات محکوم له: ملیحه محمدی با وکالت محمد حس�ین فتحی بنشانی تهران یوسف آباد خ فتحی شقاقی بعدازمیدان سلماس 
پ134 ط3غربی مش�خصات محک�وم علیه: مهرداد افاکی مجهول الم�کان محکوم به: بموجب دادنامه ش�ماره 203 مورخ 97/3/8 
ش�ورای حل اختاف حوزه 8 اسامش�هرکه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراس�تان اسامشهرقطعیت حاصل کرده است 
محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت 150/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و1/905/000 ریال هزینه دادرس�ی وحق الوکاله وکیل 
ب�ه مبل�غ 480/000 ریال درحق محکوم له وپرداخت نیم عش�ردولتی درح�ق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ 
اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند 
که اجراحکم واس�تیفا محکوم به ازآن میسرباش�د ودر صورتی که خود را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روز صورت 
جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کنداگرمالی ندارد صریحا” اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاء مهلت مذکورمعلوم 
ش�ود که قادربه اج�رای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیک�ن برای درپرداخت اموال خود رامعرف�ی نکنید یاصورت خاف واقع 
ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس�متی ازمفاد اجرائیه متعسرباش�د به مجازات حبس از 61روزتا6ماه محکوم خواهید 
ش�د 4-عاوه برمواردباا که قس�متی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشدبه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب79/1/21وهمچنی�ن مفادقانون نحوه اج�رای محکومیتهای مالی مصوب 10آبان1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس�ت 

توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 3445 مدیردفترشعبه 8 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر 

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فلقد سند رسمی   برابر رای شماره 139760301081005016 مورخه  6/ 8/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه با معارض 
آقای یداله هاش�می کذاب   فرزند محمد   بش�ماره شناس�نامه 9    صادره از یزد     در ش�ش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 197     متر مربع در قسمتی از پاک 97 فرعی از 8 اصلی  واقع در بومهن خیابان بهار، بهار 8  پاک 114 خریداری از مالک 
رسمی سلمان حبیبی محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ 

انتشار نوبت اول : 97/9/17 و تاریخ انتشار. نوبت دوم :2/10/ 97
 اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و اماک پردیس

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فلقد سند رسمی   برابر رای شماره 139760301081004857 مورخه 2/ 8/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه با معارض 
بتول قمبری فرزند ولی اله  بش�ماره شناس�نامه 1240   صادره از تهران    در ش�ش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس�احت 
131/65     مت�ر مرب�ع در قس�متی از پاک98 فرعی از  8 اصلی  واقع در بومهن خیابان صنوبر کوچه موس�ی الرضا رحیمی پاک 18  
خریداری از مالک رسمی آقای سلطانعلی کرد بچه محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول : 97/9/17 و تاریخ انتشار. نوبت دوم :2/10/ 97  
اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و اماک پردیس

آگهی اباغ مفاد دادخواست و وقت رسیدگی
 نظ�ر به اینک�ه محمد رفعتی خواهان دع�وی اصلی با وکالت ابراهیم پوادی ب�ه طرفیت 1_ منصور زارعی فرزن�د خداکرم 2_ احمد 
محمدی�ان فرزند حمید 3 کتایون محمدیان 4 _اداره ثبت اس�ناد و اماک بوش�هر 5_ مهدی رفعتی فرزن�د نجدت6_ نجدی رفعتی 
فرزن�د  نج�دت 7 _کیانوش محمدی�ان فرزند حمید 8 _اق�دس خانم محمدیان فرزند می�رزا عباس به دادگاه عمومی بوش�هر اقامه 
نموده که به ش�عبه پنجم حقوقی ارجاع و ثبت به ش�ماره 960654 و نیز دعوی تقابل منصور زارعی با وکالت حسن رستم نژاد و علی 
آریانا به طرفیت خواهان و خوانده گان فوق الذکر به کاس�ه پرونده ش�ماره 378 970 که وقت رسیدگی هر دو پرونده اصلی و طاری 
مورخ1397/11/2 س�اعت 10:30 صبح تعیین گردیده که خواندگان )احمد محمدیان و کتایون محمدیان و کیانوش محمدیان (مجهول 
المکان اعام شده است که مراتب طبق مقررات ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی به آنها اباغ 

می گردد تا در وقت مقرر جهت رسیدگی و دفاع در دادگاه حاضر گردند.
  م الف 826 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان بوشهر

آگهی حصر وراثت
آقای علی  ش�هرت کاظمی  نام پدر مراد   بشناس�نامه602 صادره از اندیکا در خواس�تی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و 
توضیح داده که مادرش مرحوم فاطمه ش�هرت کاظمی بره بی چاست صادره از اندیکا در تاریخ 97/3/14 در  اهوازاقامتگاه غیردائمی 
اش  ف�وت و ورثه اش عبارتند از :1-علی کاظمی  )فرزند متوفی(2-ش�بانعلی کاظمی  )فرزن�د متوفی(3-محمدزمان کاظمی  )فرزند 
متوفی(4-محم�د جواد کاظمی  )فرزند متوفی(5-محمد کاظمی  )فرزند متوفی(6-زینب کاظمی  )فرزند متوفی(7-ش�یرین کاظمی  
)فرزند متوفی(8-فرخنده کاظمی  )فرزند متوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
   شماره: 6695 شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

511/241آگهی
خواهان ابوالقاسم جونی دادخواستی به طرفیت خوانده مهدیه بازوبندی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه ربیع � 
روبروی آیت ا...  عبادی 8 ارجاع و به کاسه 9709987501700852 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/15 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 انقاب در امور مدنی 
و دستور شورا مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد� 

511/242آگهی
خواهان آقای جواد زیدی دادخواستی به طرفیت آقای مهدی خشتی یزدی به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای حل اختاف 
مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970868 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/13 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 
می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان 
مشهد�  مریم وسیله سرایان

511/243آگهی
خواهان آستان قدی با وکالت قاسم ناظمی دادخواستی به طرفیت بهنام حسین پور به  خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای حل 
اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970884 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/13 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 انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 
می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شعبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان 
مشهد�  مریم وسیله سرایان

511/244آگهی
بدینوسیله پیرو  آگهی های  منتشره در جراید به محکوم  علیه آقای جواد محمد عظیمی فریمانی که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977500700635 صادره از شعبه در پرونده شماره 970342 محکوم علیه محکوم به پرداخت 1� مبلغ چهار میلیون ریال 
بابت اصل خواسته چک شماره 077237 مورخ 94/12/25 . 2� مبلغ سیصد و چهل و دو  هزار ریال بابت هزینه دادرسی. 3� مبلغ صد و پنجاه هزار 
ریال بابت حق الدرج روزنامه. 4� خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک 94/12/25 تا یوم ااداء که براساس نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه و در 
حق خواهان پرداخت شود ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان 
مشهد� مریم وسیله سرایان

511/245آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده آقای محمدرضا غامی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آستان قدس رضوی با وکالت آقای 
علی مهدوی به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977500701037 در پرونده کاسه 9709987500700692 حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت 1� مبلغ 200/000/000 ریال وجه سفته ها )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ 268/000 ریال )خسارت دادرسی( 3� پرداخت حق الوکاله 
وکیل خواهان براساس تعرفه حق الوکاله وکای دادگستری 4� پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه سفته ها از تاریخ مطالبه 97/7/10 تا زمان وصول 
وجه سفته ها بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل 
اختاف انجام و در حق خواهان صادر و اعام 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 تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان 
مشهد� مریم وسیله سرایان

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم
آقای حجت اله دانش سرارودی به طرفیت خوانده  حسین جابری به خواسته مطالبه تقدیم کرده که به کاسه  970356 ثبت گردیده 
و مس�تندا به ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر اانتشار درج و از خوانده فوق الذکر دعوت 
میگردد پس از نش�ر آگهی در تاریخ 7 / 11 / 97 راس س�اعت 30 : 16 جهت دادرس�ی در ش�عبه قاضی شورا مجتمع شماره سه اهواز 
حضور یابند و یا قبل از موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی به دعوی 

مطروحه دارند اعام نمایند . بدیهی است در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال ایحه وفق مقررات عمل گردد.
1 / 10 -دفتر قاضی شورا مجتمع شماره سه اهواز

آگهی حصر وراثت
آقای : فرهاد شهرت: روشن دل  نام پدر: احمد بشناسنامه : 1819127575  صادره از: آبادان 97 / 38 / 317 ح   درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم  مرحوم احمد  شهرت: روشن دل بشناسنامه  9 – 982747 - 610  صادره: 
دشتس�تان در تاری�خ 1393/2/27 در اه�واز  اقامتگاه دائمی خود ف�وت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی فرهاد روش�ن دل نام پدر : 
احمد به ش . ملی 9127575 – 181 صادره از آبادان 2 – فرزاد روش�ن دل نام پدر : احمد به ش . ملی 1755554192 صادره از اهواز 
) پسران متوفی ( 3 – فریبا روشن دل نام پدر : احمد به ش . ملی 9- 909578 – 181 صادره از آبادان 4 – فرانک روشن دل نام پدر 
: احمد به ش . ملی 7 – 548121 – 175 صادره از اهواز 5 – فرناز روش�ن دل نام پدر : احمد به ش . ملی 6 – 066387 – 195 صادره 
از ماهش�هر ) دخت�ران متوفی ( 6 – حمی�ده مجدم نام پدر : علی به ش . ملی 1 – 656560 – 181 صادره از آبادان ) همس�ر متوفی (
واغیر . اینکه با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رسمی که بعداز 

این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
2 / 10 - قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 اهواز

آگهی وقت رسیدگی
درخصوص پرونده 9709986922000018 شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ایذه وفق 
مقررات مراتب یک نوبت آگهی گردد و مراتب آگهی جهت درج در سوابق قضایی اعام و ارسال گردد . شاکی 
: علی خواجه کولکی فرزند آقا علی اتهام : کاهبرداری سنتی – زمان حضور : مورخه 01 / 11 / 1397 ساعت 11 
صبح مکان حضور : شعبه چهارم دادیاری دادسرای ایذه ) در خصوص شکایت آقای علی خواجه کولکی دائر بر 
کاهبرداری سنتی – در وقت مقرر با حق داشتن وکیل و ضمانت عدم حضور متهم جلب میباشد حاضر شوید (
 -3299  شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ایذه 

آگهی مزایده اموال غیر منقول- منقول  
 به موجب یک فقره پرونده اجرایی کاس�ه 970260 صادره از اداره  کار و رفاه  اجتماعی له ام البنین ش�عاعی 
به طرفیت ش�رکت نام آوردلیر بخواسته مطالبه و پرداخت 3/000/000 ریال بابت نیمعشر دولتی واقع در دادگاه 
س�نگر که با انجام عملیات اجرایی و تش�ریفات قانونی و ارزیابی  کارشناس اهل فن ومنتخب  دادگستری آقای 
اثناعش�ری در اجرای  ماده 113 الی 137/136 الی 147 قانون اجرای احکام مدنی در مرحله اول به ش�رح ذیل 
به فروش میرس�د. محل نگهداری آنها واقع درش�هرصنعتی رشت ، محل کارخانه شرکت تولیدی نام آور دلیر ، 
عزیمت نموده ،پس ازبازدید، گزارش آن به شرح زیر ارائه می شود: دستگاه یاد شده ، به نام  بلنچر پخت لوبیا 
به ابعاد 1*3 متر ،  با کاربری خاص در صنایع غذایی بوده  و بر روی  چهارپایه ای ، ساخته شده از جنس استیل 
، مس�تقر ش�ده اس�ت. ضمنا در روز  بازدید بلنچر  فوق  خارج از چرخه تولید قرار داشته است و شواهد نشان 
می دهد که از مدت ها قبل نیز، غیر فعال بوده اس�ت. همچنین ، دس�تگاه یاد شده دارای ظاهری  نامطلوب و از 
نوع  قدیمی بوده  و فاقد الکترو موتور و الکتروگیر بکس و متعلقات مربوطه می باشد. حالیه با توجه به مطالب  
فوق، قیمت دس�تگاه بر اس�اس تحقیقات بعمل آم�ده، وضعیت ظاهری وبا منظور نمودن ش�رایط روز، به مبلغ 
پایه ش�صت میلیون ریال، معادل  ش�ش میلیون تومان، بر آورد و  بنظر می رسد. وقت مزایده : روز شنبه مورخ 
1397/10/22 از ساعت 9/5 الی 10 صبح محل مزایده : دفتراجرای احکام  مدنی دادگاه  سنگر از ناحیه طرفین 
پرونده اعتراض مثمر به ثمری واصل نگردیده و قیمت مزایده از مبلغ  ارزیابی ش�ده شروع و کسانیکه بااترین 
قیمت را پیش�نهاد نمایند برنده مزایده محس�وب می ش�وند و مبلغ 10 درصد پیشنهادی  فی المجلس از برنده 
مزایده نقدا اخذ و مابقی ظرف حداکثر مدت یک ماه از تاریخ فروش  وصول خواهد شد در غیر این صورت مبلغ 
10 درصد مستندا به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کسانیکه 
تمایل به ش�رکت در مزایده را دارند وفق ماده 126 همان قانون می توانند ظرف 5 روز قبل از ش�روع مزایده با 
هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند و ش�رکت در مزایده به منزله قبول وضعیت موجود می 
باش�د این آگهی برای اطاع عموم بر معابرالصاق و در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی درج می گردد. 

کلیه هزینه های فروش به عهده محکوم علیه می باشد.
ح  5676   مدیر اجرای احکام  مدنی حوزه  قضایی سنگر-  حسن نیا

 آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 207/3/97/ح  آقای عباس خادم پیری به ش�ماره شناسنامه  5538 فرزند نبی  از این شورا در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان آنا بدری نقلبری فرزند  جانسوز در تاریخ  97/07/04 در شهرستان رشت فوت نموده  
اس�ت ورثه آن مرحوم به ش�رح  ذیل تعرفه شده اند:1- ساتیار خادم پیری شماره شناس�نامه 6-201812-044 نام پدرعباس نسبت 
پس�ر متوفی 2-عباس خادم پیری ش�ماره شناسنامه 5538 نام پدرنبی نسبت همسرمتوفی3- زرین دخت ولی زاده کلورزی شماره 
شناس�نامه 918 نام پدررفیع نس�بت مادر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواس�ت و 
انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره 207/3/97/ ح مفاد مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد 
و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باش�د از تاریخ  نش�ر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید. در 

غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5677   رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف  شعبه 3 شهر رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 208/3/97/ح  خانم گل خندان فرخی دورد خانی به ش�ماره شناس�نامه  594 فرزند حس�ن از این شورا در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان ابوطالب پاک منش شمامی فرزندامید در تاریخ  97/6/21 در شهرستان 
رستم آباد فوت نموده است ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- زهرا پاک منش شمامی شماره شناسنامه 2650220686 
نام پدر ابوطالب نس�بت 2- زهره پاک منش ش�مامی شماره شناس�نامه 2650237287 نام پدرابوطالب نسبت3- نرگس پاک منش 
ش�مامی شماره شناس�نامه 2650376023 نام پدر ابوطالب نس�بت 4- گل خندان فرخی  دورد خانی شماره شناسنامه 594 نام پدر 
حس�ن نس�بت و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی وثبت آن 
به ش�ماره 208/3/97/ ح مفاد مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو 
باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  سوم شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5678   رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 شماره  پرونده 971003  آقای  محمود مهرین فر به شماره شناسنامه12 فرزند حمزه علی  از این شورا د رخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین  توضیح داده که شادروان  سلطان بریش فرزند عباس در تاریخ  1395/12/03 در شهرستان اهیجان فوت نموده  است 
و ورثه آن مرحوم  به ش�رح  ذیل تعرفه ش�ده داند:1- محمود مهرین فر شماره شناسنامه 12 نام پدرحمزه علی نسبت پسر متوفی2-
قمر مهرین فر شماره شناسنامه 483 نام پدر  حمزه علی نسبت  دختر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک 
پس ازماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی وثبت آن به ش�ماره 971003 مفاد مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  
هرش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باش�د از تاریخ  نش�ر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه   یازدهم شورای حل 

اختاف  اهیجان تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5679   قاضی شورای حل اختاف شعبه یازدهم شهری اهیجان – مجتبی احمدی

 آگهی حصر وراثت
 ش�ماره  پرونده 971011  آقای   / خانم فوزیه صالحی دنبرانی  به ش�ماره شناس�نامه 20  فرزند  ذوالفعلی از این ش�ورا درخواس�ت 
گواه�ی حص�ر وراثت نموده و چنین  توضیح داده که ش�ادروان   تکذبان رهبان فرزند  س�یفعلی در تاریخ  97/9/16  در شهرس�تان 
اهیجان فوت نموده  اس�ت و ورثه آن مرحوم  به ش�رح  ذیل تعرفه ش�ده داند:1- فوزیه  صالحی  دنبرانی  ش�ماره شناسنامه 20 نام 
پدر ذوالفعلی نس�بت فرزند  دختر متوفی 2-  مهدی صالحی  دنبرانی  ش�ماره شناس�نامه 15337 نام پدر زلفعلی نسبت فرزنددختر 
متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره 
971011 مفاد مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر 
آگهی ظرف یک ماه  به دفتر ش�عبه   یازدهم ش�ورای حل اختاف  اهیجان تس�لیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
ح  5680   قاضی شورای حل اختاف شعبه یازدهم شهری اهیجان – مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 شماره  پرونده 971025  آقای   / خانم  محمد تقی حسین پور صنعتی به شماره شناسنامه 463  فرزند حسین از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح داده که ش�ادروان ملوک گلبرگ غامی  فرزند مرحوم غامحس�ین در تاریخ  84/11/23  
در شهرستان اهیجان فوت نموده  است و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده داند:1- محمد تقی  حسین پور صنعتی شماره 
شناس�نامه 463 نام پدر حس�ین  نس�بت فرزند  پس�ر متوفی 2-  محمد  حسین پور صنعتی شماره شناس�نامه 171 نام پدر حسین  
نسبت فرزند  پسر متوفی3-  اکبرحسین پور صنعتی شماره شناسنامه 598 نام پدر حسین  نسبت فرزند  پسر متوفی 4- ابوالقاسم  
حس�ین پور صنعتی ش�ماره شناسنامه 511 نام پدر حسین  نسبت فرزند  پس�ر متوفی5-  داود حسین پور صنعتی شماره شناسنامه 
152 نام پدر حس�ین  نس�بت فرزند  پس�ر متوفی 6-  داود علی  حس�ین پور صنعتی شماره شناس�نامه 358 نام پدر حسین  نسبت 
فرزند  پسر متوفی 7- مولود حسین پور صنعتی شماره شناسنامه 288 نام پدر حسین  نسبت فرزند دخترمتوفی 8-  فاطمه حسین 
پور صنعتی ش�ماره شناسنامه 342 نام پدر حسین  نس�بت فرزند دخترمتوفی 9-  کبری حسین پور صنعتی شماره شناسنامه 384 
نام پدر حس�ین  نس�بت فرزند دخترمتوفی 10-  صغری حس�ین پور صنعتی ش�ماره شناس�نامه 396 نام پدر حس�ین  نسبت فرزند 
دخترمتوف�ی و ب�ه غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی وثبت آن 
به ش�ماره 971025 مفاد مزبور را درک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزداو باش�د از 
تاریخ  نش�ر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر ش�عبه  یازدهم ش�ورای حل اختاف  اهیجان تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5681   قاضی شورای حل اختاف شعبه یازدهم شهری اهیجان – مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 شماره  پرونده 971024  آقای   / خانم   محمد تقی حسین پورصنعتی به شماره شناسنامه فرزند از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین  توضیح داده که شادروان  داود علی حسین پور صنعتی  فرزند  حسین در تاریخ  91/3/15در شهرستان   فوت 
نموده  اس�ت و ورثه آن مرحوم  به ش�رح  ذیل تعرفه ش�ده داند:1- محمد  حسین پور صنعتی ش�ماره شناسنامه 2721352393 نام 
پدر حیس�ن نسبت  برادر متوفی2-  اکبرحس�ین پور صنعتی شماره شناسنامه 2721362879  نام پدر حسین  نسبت برادر  متوفی 
3- ابوالقاس�م  حس�ین پور صنعتی شماره شناسنامه 2721402439 نام پدر حسین  نسبت برادر  متوفی4-  داود حسین پور صنعتی 
ش�ماره شناس�نامه 2721422219 نام پدر حس�ین  نس�بت برادر  متوفی 5-  محمد تقی حس�ین پور صنعتی شماره شناسنامه 463 
نام پدر حس�ین  نس�بت برادر  متوفی 6-  فاطمه حس�ین پور صنعتی شماره شناسنامه 342 نام پدر حس�ین  نسبت  خواهر متوفی 
7-  مولود حس�ین پور صنعتی ش�ماره شناس�نامه 288 نام پدر حسین  نس�بت  خواهر متوفی 8-  کبری حسین پور صنعتی شماره 
شناس�نامه 384 نام پدر حس�ین  نس�بت خواهر متوفی 9-  صغری حسین پور صنعتی شماره شناسنامه 396 نام پدر حسین  نسبت 
خواهر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی وثبت آن 
به ش�ماره 971024 مفاد مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزداو باشد از 
تاریخ  نش�ر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر ش�عبه  یازدهم ش�ورای حل اختاف  اهیجان تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5682   قاضی شورای حل اختاف شعبه یازدهم شهری اهیجان – مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره  پرونده 971026  آقای / خانم  حمید رضا پور ش�یعه به ش�ماره شناسنامه 21 فرزند اس�معیل از این شورا درخواست گواهی 
حص�ر وراث�ت نموده و چنین  توضیح داده که ش�ادروان صغرا میر موذنه فرزند میر احمد در تاریخ  94/5/8 در شهرس�تان اهیجان 
فوت نموده  اس�ت و ورثه آن مرحوم  به ش�رح  ذیل تعرفه ش�ده داند:1- حمید رضا پور شیعه ش�ماره شناسنامه 21 نام پدر اسمعیل 
نس�بت فرزندپس�ر متوفی 2- محسن پور شیعه شماره شناسنامه 199 نام پدر اس�معیل نسبت فرزند  پسر متوفی 3- مهدی  شماره 
شناس�نامه 192 نام پدر اس�معیل نسبت فرزند  پسر متوفی 4- محمد پور شیعه شماره شناسنامه 284 نام پدر اسمعیل نسبت فرزند  
پس�ر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی وثبت آن به 
ش�ماره 971026 مفاد مزبور را  دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزداو باش�د از 
تاریخ  نش�ر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر ش�عبه  یازدهم ش�ورای حل اختاف  اهیجان تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5683   قاضی شورای حل اختاف شعبه یازدهم شهری اهیجان – مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 شماره  پرونده 971010  آقای / خانم میاد تقی پور به شماره شناسنامه 2710084341 فرزند  سهراب از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین  توضیح داده که شادروان  صغری راد اسماعیل پور فرزند خلیل در تاریخ 95/3/29 در شهرستان اهیجان 
فوت نموده اس�ت و ورثه آن مرحوم  به ش�رح  ذیل تعرفه ش�ده داند:1- میاد تقی پوردره جیری شماره شناسنامه 2710084341 نام 
پدر سهراب نسبت فرزند پسر متوفی 2-  منا تقی پوردره جیری شماره شناسنامه 2710139049 نام پدر سهراب نسبت فرزند دختر 
متوفی 3- عماد تقی پوردره جیری ش�ماره شناس�نامه 2710139057 نام پدر س�هراب نس�بت فرزند  دختر متوفی 4-  سهراب تقی 
پوردره جیری شماره شناسنامه 2721964895 نام پدر سهراب نسبت همسرمتوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. 
اینک پس ازماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی وثبت آن به ش�ماره 971010 مفاد مزبور را  دریک نوبت آگهی می نماید 
چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  یازدهم شورای 

حل اختاف   تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5684   قاضی شورای حل اختاف شعبه یازدهم شهری اهیجان – مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره  پرونده 971008  آقای / خانم  وحید محمودی به ش�ماره شناس�نامه 225 فرزند   محمد جواد از این شورا درخواست گواهی 
حص�ر وراث�ت نموده و چنین  توضیح داده که ش�ادروان   ت�اج الملوک  منصور صادقی فرزند  کریم در تاریخ 97/8/9 در شهرس�تان 
اهیجان فوت نموده است و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده داند:1- وحید محمودی شماره شناسنامه 225 نام پدر محمد 
جواد نس�بت فرزند پس�ر متوفی 2- مجید محمودی شماره شناس�نامه 549 نام پدر محمد جواد نسبت فرزند پسر متوفی 3-  حمید 
محمودی ش�ماره شناس�نامه 558 نام پدر محمد جواد نسبت فرزند پس�ر متوفی 4-  ناهید محمودی شماره شناسنامه 451 نام پدر 
محمد جواد نس�بت فرزند دختر متوفی 5-  ش�اهد محمودی شماره شناس�نامه 545 نام پدر محمد جواد نسبت فرزند  دختر متوفی 
6-  هائیده محمودی شماره شناسنامه 410 نام پدر محمد جواد نسبت فرزند  دختر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری 
ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی وثبت آن به ش�ماره 971008 مفاد مزبور را  دریک نوبت آگهی می 
نماید چنانچه  هرش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزداو باش�د از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  یازدهم 

شورای حل اختاف   اهیجان  تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5685   قاضی شورای حل اختاف شعبه یازدهم شهری اهیجان – مجتبی احمدی
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511/78آگهی
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم زینب یوسفی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977516100766 صادره از شعبه 262در پرونده شماره 970348)زینب یوسفی ومحمدرضا یوسفی(به صورت تضامنی محکومند به 
پرداخت یکصد وبیست میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام 2/096/000ریال بابت هزینه وخسارات دادرسی وجبران خسارات تاخیرتادیه 
ازتاریخ گواهی عدم پرداخت چکها به ترتیب96/4/1و96/11/30 الی یوم ااداء وبراساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری اسامی در حق 
خواهان وپرداخت نیم عشردولتی درحق دولت درحق محکوم له آقای سید مهدی لنگری وپرداخت نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود
متصدی اموردفتری دادگاه  شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد

511/79آگهی
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمدرضا خادمی طرقبه که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977516100995 صادره از شعبه 262در پرونده شماره 970639 به صورت تضامنی باآقای ابوالحسن ریاحی محکومند 
به پرداخت مبلغ 187940000 ریال بابت اصل خواس�ته وجبران پرداخت خس�ارت وارده به س�بب تاخیردرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت 
چک97/4/6سررس�ید الی یوم ااداءونیز پرداخت مبلغ 2774250ریال بابت خس�ارت وارده به سبب هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و450000ریال هزینه درج آگهی روزنامه درحق محکوم له آقای ابوالقاسم جونی وپرداخت نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از 
انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود
متصدی اموردفتری دادگاه  شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد

511/80آگهی
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای وحیدخوشکن که مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977508601092 صادره از شعبه 247در پرونده شماره 970273محکوم به محکومیت خوانده)وحیدخوشکن(باتوجه به 
افزایش خواسته ازطرف وکیل خواهان ازمبلغ50/000/000ریال به مبلغ53/000/000بابت اصل خواسته ومبلغ1/145/000ریال بابت هزینه دادرسی 
ومبلغ45/000تومان بابت حق الدرج آگهی وحق الوکاله طب تعرفه قانونی ونیزپرداخت خسارت تاخیرتادیه از97/3/17تا یوم ااداء وبرمبنای 
تغییرشاخص نرخ تورم درحق خواهان)حسن میرزایی(و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 

اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
متصدی دفتر شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد

511/81آگهی
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علیرضا برومندفر که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977516200677 صادره از شعبه 263در پرونده شماره 970303محکوم به به پرداخت مبلغ شصت وپنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه براساس ازتاریخ سررسید چک الی یوم ااداء براساس شاخص نرخ تورم بانک 
مرکزی ونیز پرداخت مبلغ دومیلیون وهفتادهزاروپانصد ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی وهزینه درج آگهی سه نوبت درحق 
خواهان)آقای رضاحاجی آقاجانی( درحق محکوم له آقای رضا حاجی آقاجانی ونیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/82آگهی
شماره بایگانی:970775-متهمین:1-آقای حجت کربائی فرزندحسن به نشانی استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد-شهرمشهد-کوی امیر 
ذوالفقار 19قطعه دوم سمت راست—2-آقای مجتبی سلیمانی به نشانی مشهد-کشف-خیابان شقایق25-انتهای کوچه سمت چپ-جنب ساختمان 
3طبقه-درب کوچک-قهوه ای رنگ.. اتهام:مشارکت درنگهداری کاای ممنوع قاچاق)مشروب خارجی( //رای داداگاه// درخصوص اتهام آقایان 
1-حجت کربائی فرزندحسن2-مجتبی سلیمانی فرزندحسین هردونفر دایربه مشارکت در نگهداری کاای ممنوع قاچاق)دوپاکت مشروبات الکلی 
خارجی(که باتوجه به گزارش واصله که درمغازه آنان مشروب خرید وفروش میشود وباتوجه به کشف مشروبات واظهارات آقای حجت کربائی که 
مشروبات راجهت فروش مجتبی سلیمانی به مغازه آورده بود وباتوجه به اظهارات آقای حجت کربائی که مغازه رادونفری اجاره کرده اند وباتوجه به 
کیفرخواست صادرشده بزه انتسابی محرز است لذا مستندا به ماده125قانون مجازات اسامی وبندالف ماده22قانون مبارزه باقاچاق کاا وارز واصاحات 
بعدی آن مصوب 1394 هریک به سه برابر ارزش کاا یعنی پرداخت یک میلیون وپانصد وسی هزارتومان جریمه نقدی وشش ماه حبس محکوم 
میگردند که مدت حبس آقای حجت کربائی باتوجه به اینکه دارای حسن سابقه می باشد مستندا به مواد64و67و75و86 قانون مجازات اسامی به 
پرداخت یک میلیون وپانصد هزارتومان جریمه نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکوم میگردد وچنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم تخلف 
نماید برای باراول یک چهارم تا یک دوم به جزای نقدی افزوده خواهدشد ودرصورت تکرار تخلف مجازات حبس اجرا خواهد گردیدرای صادره نسبت 
به متهم حجت کربائی حضوری ودررابطه بامتهم سلیمانی غیابی میباشد ورای صادره پس ازاباغ دررابطه باحجت کربائی ظرف بیست روز درصورت 
اعتراض قابل رسیدگی درمحاکم محترم تجدید نظراستان میباشدو دررابطه بامتهم سلیمانی ظرف بیست روز قابل واخواهی درهمین شعبه وپس ازآن 

ظرف مدت بیست روزقابل رسیدگی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان می باشد دفتر اقدام ازم صورت پذیرد.رایگان
رئیس شعبه دوم دادگاه انقاب اسامی مشهد-علی اکبر فرهیخته اصل

511/83آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم معصومه کالی احمد آباد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای محمد 
عالی فرزند مس�لم علیه شما به خواسته الزام به ایفای تعهد به  موجب دادنامه ش�ماره 9709977578001073 � 97/09/19 در پرونده کاسه 
30/970575 قرار رد دعوی صادر گردید. مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
دفتر شعبه 30 دادگاه  عمومی  حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � میرزاپور

511/84آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده: 30/960312. وقت رسیدگی : مورخ 97/12/12 ساعت 10 صبح. خواهان: بی بی هاجر خواتی فرزند محمد. خوانده: عبدالرضا نورانی 
جشن آبادی فرزند حسنعلی. خواسته: فرع تصرف عدوانی � الزام به اخذ پایانکار � الزام به تنظیم سند� اخذ صورت مجلس تفکیکی � مطالبه 
خسارت. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 30 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 کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمام را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی   حضور به هم رساند. چنانچه بعدا اباغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه 30 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � میرزاپور

511/85آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده: 970799. وقت رسیدگی : مورخ 97/11/6 ساعت 8 صبح. خواهان: یکتا همراه رازی . خوانده: محمد مهدی دهقان پور � محمد 
جواد وزیری � احمد جوان بخت �  احسان دربانیان � سید رضا طبیب � سید مصطفی حسینی. خواسته: مطالبه وجه. 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 دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمام را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی   حضور به هم رساند. چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � سعید ظفر شایسته

511/86آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقایان محمدرضا و غامعباس و حسین علی شیران و خانم ها مریم و ام البنین و کلثوم و فاطمه شیران همگی 
فرزندان براتعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد  دادخواست بطرفیت شما به خواسته تنظیم سند و اثبات وقوع بیع  به  موجب حکم  
شماره 9709977578300520 در پرونده کاسه 970029 حکم بر محکومیت 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.
منشی شعبه 33 دادگاه  عمومی  حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � حسین صدیقی

511/87آگهی
خواهان عبداله شیرخانی دادخواستی به طرفیت آقابزرگ میرزائی و رحمن قلی پور به خواسته تنظیم سند خودرو الزام خواندگان به تنظیم و 
انتقال سند رسمی موضوع مبایعه نامه مورخ 1397/7/29 یک دستگاه خودرو سواری زانتیا به شماره پاک 62 ج 514 ایران 36 به انضمام کلیه 
خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی به مبلغ 190/000/000 اثبات وقوع بیع موضوع مبایعه نامه مذکور مقوم به 5/000/000 ریال تقدیم 
شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در 
مشهد بلوار شهید قرنی � بین قرنی 22 و 24 ارجاع و به کاسه 970846 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ساعت 97/11/7 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا  مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفترشعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/88آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله محکوم علیه آقای رضا نظامی موظف که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977503200620 صادره از ش�عبه 146 در پرونده شماره 970190 محکوم به به پرداخت مبلغ  144000000 ریال بابت اصل 
خواس�ته به استناد 3 فقره چک بش�ماره  10625 در مورخ 93/7/1 و 689848 در مورخ 92/8/3 و 106202 مورخ 93/4/2 عهده بانک سپه و 
مبلغ 2938000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه آگهی و خسارت تادیه از تاریخ سر رسید چک 92/8/3 و 
93/4/2 و 93/7/1 الی یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم ش�اخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاس�به خواهد ش�د در حق خواهان صادر و 
پرداخت نیم عشر دولتی در حق محکوم له آقای سید محمدرضا رئوف سید نژاد فرزند سید جال و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده رز 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 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/89آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله محکوم علیه الیاس غامپور که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977504400912 صادره از شعبه 172 در پرونده شماره 970545 محکوم به پرداخت مبلغ  41/300/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/258/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه گواهی عدم پرداخت 93/6/25 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص 
تورم در حق محکوم محمدرضا انصاری تبریزی و پرداخت نیم عشر دولتی )اجرای حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی 
مدنی / معرفی ضامن/ می باشد.( ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت داریره 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/90آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای ایمان پرهنر فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای اسمعیل امیری فرزند رمضان علی 
بطرفیت شما به خواسته مطالبه اجور معوقه بموجب حکم شماره 9609977504401352 پرونده کاسه 961086 حکم به محکومیت خوانده 
ب�ه پرداخ�ت اجور معوقه از مورخ 95/6/12 تا  مورخ 96/4/12 از قرار ماهیان�ه 7/000/000 ریال جمعا به مبلغ 70/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 
3/220/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد.رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/91آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد جواد موحد یامی مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای ناصر یوسفی  عارفی با وکالت 
آقای مصطفی یوسفی عارفی بطرفیت شما به خواسته یک فقره چک به شماره 100281 مورخ 91/3/11 عهده بانک سپه به موجب حکم شماره 
9709977503201050 پرونده کاسه 970632 محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  2438000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 1728000 ریال خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 91/3/11 الی یوم اادا که بر مبنای شاخص 
بانک مرکزی در اجرای احکام محاس�به خواهد ش�د در حق خواهان صادر و اعام می نماید محکوم ش�ده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه 
درج می گردد 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 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/92آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای جواد خزلی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت آقای جواد سوختانلو فرزند حسین اصغر 
بطرفیت شما به خواسته یک فقره سفته 837278 مورخ 96/12/25 به موجب حکم  شماره 9709977503201051 پرونده کاسه 970566 به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1684000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه3600000 ریال خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/6/18 الی یوم اادا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای 
احکام محاسبه  خواهد  شد در حق خواهان صادر و اعام می نماید 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 
مسئول دفتر شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/93آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای وحید علی دوست فعا مجهول المکان اباغ می شود در  مورد درخواست آقای علی شادکانی به طرفیت شما به 
خواسته یک فقره چک به شماره 710891 مورخ 97/7/1 عهده بانک شهر به موجب حکم شماره 9709977503201047 پرونده کاسه 970624 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 21000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1071500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک 97/7/1 الی یوم اادا که بر مبنای تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد 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 
مسئول دفتر شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/94آگهی
خواهان آقای رضا شیردل بایگی دادخواستی به طرفیت خوانده امیر عبداله بادی به خواسته مطالبه وجه چک الزام خوانده به پرداخت وجه یک 
فقره چک به شماره 9528489982 مورخه 1396/2/30 و 9468704569 مورخه 1395/7/30 بانک اقتصاد نوین به مبلغ 33/500/000 ریال و تامین 
خواسته به مبلغ 33/500/000 به استناد مواد 108 و 117 به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به مبلغ مطرح که 
به این شعبه ارجاع و  شماره پرونده کاسه 970833 شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
97/11/13 از ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در 
خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرااتشار آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � طیبه روشندل

511/95آگهی
خواهان سید امیر رضا گل یار دادخواستی به طرفیت آقای سید محمد سعادتی به خواسته مطالبه خسارت بابت هزینه کارشناسی و تمبر دادرسی 
به مبلغ 2/960/000 مطالبه خسارت بابت  افت قیمت خودرو به مبلغ 8/000/0000 مطالبه خسارت بابت خرید و تعویض قطعات و اجرت صافکاری 
نقاشی به مبلغ 10/000/000 به مبلغ تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 146 شورای حل اختاف تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امورمدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد  آن به شورا 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/96آگهی
خواهان / خواهان ها محمد صادقی معظمی مقدم فرزند مسعود به وکالت آقای دانیال نودهی فرزند مهدی  فرزند دادخواستی به طرفیت خوانده 
مجتبی فقیهی زهانی فرزند عبدالرضا به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های 904796 مورخ 97/05/31 و 904797 مورخ 97/04/31 
و 904794 مورخ 97/03/31 به عهده بانک کشاورزی شعبه چهار راه گاز تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد � بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970679 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخه 1397/11/13 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد  آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد�  منوره ساقی

511/97آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم مجتبی علی آبادی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977504400849 صادره از شعبه 172 در پرونده شماره 9709987504400240 محکوم به به ضمن فسخ قرارداد 96/12/10 
مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین  دادرسی مدنی و پرداخت مبلغ 2/366/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای/ محمد سعید 
پر همت و نیم عشر دولتی شده اید اجرای حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی معرفی ضامن می باشد ظرف ده روز 
از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 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 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/98آگهی
خواهان محمد حسن افتخار فریزی دادخواستی به طرفیت وحید مجیدی به خواسته مطالبه استرداد ثمن معامله و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی � نبش قرنی 28 ارجاع و به کاسه 970928 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
97/11/13 و س�اعت 10 تعیین ش�ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد  آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/99آگهی
خواهان/ خواهان ها جال میرزا آقایی فرزند عزیزاله فرزند دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمد بهمنی فرزند. به خواس�ته مطالبه 
وجه یک فقره چک به ش�ماره 856410 مورخ 97/7/24 به مبلغ 140/000/000 ریال به انضمام خس�ارت تاخیر تادیه تقدیم ش�ورای 
حل اختاف شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رس�یدگی  به شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع ش�ماره سه شهرستان مشهد 
واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 97/0725 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 1397/11/14 ساعت 8/30 صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وو به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطاع از مفاد  آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه  145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان � 
منوره ساقی

511/100آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مجید صابریان مشهدی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977504100751 صادره از شعبه 169 در پرونده شماره 970235 محکوم  به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت چک شماره 
464326 مورخ 97/9/7 و هزینه دادرسی به مبلغ 679/000 ریال و هزینه  درج آگهی به مبلغ 450/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید 
چک لغایت وصول آن برابر نرخ تورم اعامی در حق محکوم له آقای علی ایمانی اسمعیل آباد و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار  
این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری  شعبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � افسانه 
قرخانی

511/101آگهی
خواهان اس�معیل وکیلی دادخواس�تی به طرفیت  آقای احمد اسامی به خواسته مطالبه وجه بابت یک فقره چک به شماره 846749 مورخه 
96/11/25 عهده سپه مشهد به مبلغ 66000000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی نبش قرنی 28 ارجاع و 
به کاسه 970832 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/10 و ساعت10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می  شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه  150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/102آگهی
خواهان/ شاکی علی اکبر آریک دادخواستی به طرفیت خوانده محمد رضا خانده به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای حل اختاف شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی � نبش قرنی 28 ارجاع و به 
کاسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/10 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/103آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حمید حسین زاده اول چاکر که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977504100477 صادره از شعبه 169 در پرونده شماره 970208 محکوم  به پرداخت مبلغ 5/100/000 ریال بابت اجرت 
و قطعات و افت قیمت خودرو و هزینه کارشناسی به مبلغ 1/500/000 ریال و هزینه دادرسی به مبلغ 615/400 ریال در حق محکوم له آقای احمد 
حداد علیزاده و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز  از انتشار 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 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � افسانه 
قرخانی

511/104آگهی
خواهان آقای علی دهقان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید جال فروتن به خواسته مطالبه وجه چک تامین خواسته تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین 
قرنی 22 و 24 و به کاسه 970911 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/10 ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/105آگهی
خواهان آقای جمال الدین صدیقی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای احس�ان لش�گری به خواس�ته الزام به تنظیم سند خودرو، 
اثبات وقوع بیع، تس�لیم مبیع، تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 161 شورای حل 
اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970893 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1397/11/10 س�اعت 9/30 دقیقه صبح تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/106آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم پگاه یزدانی فرزند احسان اله
خواهان آقای محمدرضا فخار ایزدی دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم پگاه یزدانی به خواس�ته حضانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
ش�ماره پرونده کاس�ه9709987586600871 شعبه16دادگاه خانواده  مجتمعقضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ1397/11/09 س�اعت 10/30 تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد. 
مدیردفتر شعبه 16دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد
511/107آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی محمدی فرزنداسماعیل  

خواهان خانم زکیه شریفی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی محمدی به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه9709985113600916 شعبه11دادگاه خانواده  مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد)41خانواده سابق( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ1397/11/06 ساعت 9 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. 
مدیردفتر شعبه 11دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد)41خانواده سابق(

511/108آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم شهناز نصیری مارندگان 
فرزندنادر

خواهان آقای غفورمعتمدی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم نصیری مارندگان به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه9709987587100813 شعبه21دادگاه خانواده  مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/23 
ساعت 9 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیردفتر شعبه 21دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد
511/109آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عبدالکریم اابراهیم فرزندنعمه

خواهان خانم سکینه قاسمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عبدالکریم اابراهیم به خواسته ثبت واقعه طاق مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه9709987586800884 شعبه18دادگاه خانواده  مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ1397/11/15 ساعت 8/30 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. 
منشی شعبه 18دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/110آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدشجاعی
خواهان خانم مرضیه عباسی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدشجاعی به خواسته اثبات ازدواج موقت از88/6/8 تا89/6/8مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987586900728 شعبه19دادگاه خانواده  مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ1397/11/23 ساعت 8/30 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد. 
شعبه 19دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/111آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد زاهدجو فرزند علیقلی
خواهان خانم فاطمه موسوی کاجدرختی فرزندسیدمحمد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد زاهدجو فرزندعلیقلی به خواسته ثبت واقعه 
ازدواج مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987887700929 شعبه27دادگاه خانواده  مجتمع قضایی شهیدمطهری 
شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/27 ساعت 10/45 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیردفتر شعبه 27دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد
511/112آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی وطن دوست وهما ادهمی

خواهان آقای مصطفی ش�اه وایت دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای مهدی وطن دوست وهما ادهمی به خواسته تنظیم سند مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه970592 شعبه33دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ1397/11/17 ساعت 10 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد. 
منشی شعبه 33دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/113آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقای سیدجمال حسینی طلب دادخواستی به طرفیت خواندگان:1-علی قاسم زاده2-بابک سلیمانی کورانی به خواسته ابطال سند مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987578500593 شعبه35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/10 ساعت 9/30 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

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

511/114آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقای سیدعلیرضا چراغی دادخواستی به طرفیت خواندگان:1-احمدابراهیمی2-امیررضا ابراهیمی3-بهاره ابراهیمی4-احمدبهزادیان5-
علیرضا ابراهیمی6-محبوبه بهزادیان به خواسته اثبات وقوع بیع2-الزام به تنظیم سندرسمی ملک3-الزام به ایفای تعهد مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987578500646 شعبه35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رس�یدگی مورخ1397/12/07 س�اعت 9/30 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

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

511/115آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقای س�یدعلیرضا چراغی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان:1-احمدابراهیمی2-علیرض�ا ابراهیمی3-امیررضا ابراهیمی4-بهاره 
ابراهیمی5-احمدبهزادیان6-محبوبه بهزادیان به خواسته اثبات وقوع بیع-تنظیم سند رسمی -الزام به ایفای تعهد مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه9709987578500642 شعبه35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ1397/12/07 ساعت 8/30 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد

511/116آگهی اباغ وقت دادرسی 
ش�ماره بایگانی:27/970939 وقت رسیدگی :1397/11/15 ساعت 8 صبح خواهان :ابراهیم اکرمی باوکالت امین خواجه احمدی خوانده:عباس 
میهنی خواسته :اثبات وقوع عقد بیع خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان  و دستوردادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید. 
دادگاه حقوقی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/117آگهی اباغ وقت دادرسی 
ش�ماره بایگانی:27/970906 وقت رس�یدگی :1397/11/14 س�اعت 8 صبح خواهان :ابوالفضل فرخ پی باوکالت آقای علیرضا جارچی اترآباد 
خوانده:مجید سلیمانی فرزندحسن خواسته :مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان  و دس�توردادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت نماید. 
دادگاه حقوقی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/118آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاسه پرونده :30/970936  وقت رسیدگی :مورخ97/12/15 ساعت 12ظهر  خواهان :سیامک دخانچی اول فرزند محمدعلی خوانده:نرگس خاتون 
ستوده نیا فرزند ذبیح اله خواسته :اثبات وقوع بیع –الزام به ایفای تعهد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي 
به شعبه30 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف مدت 
یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/119آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به
کاس�ه پرونده :5/971016  وقت رس�یدگی :97/11/15ساعت 10/30صبح  خواهان :خانم ملیحه مقنی باشی به ادرس مشهدبلوارصیادشیرازی 
صیاد14ممیز2پاک 34واحد1 خوانده:مهدی یعقوبیان عاف فرزندغامرضا مجهول المکان خواسته :مطالبه مهریه خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاه های عمومی نموده که جهت رس�یدگي به ش�عبه5  ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می 
شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتردادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن 

ده روز خواهد بود.رایگان
مدیردفتر شعبه 5 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/120آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاس�ه پرونده :37/970836  خواهان :علی فتوتی خوانده:علیرضامحمودی قرایی خواسته :تایید فس�خ قرارداد وقت رسیدگی:1397/11/09 
ساعت12ظهرمحل حضور شعبه 37دادگاه حقوقی مش�هد علت دعوت وحضورخوانده رسیدگی به خواسته خواهان,خوانده میتواند ازتاریخ 
نش�رآگهی ظرف مدت یکماه بدفتردادگاه مراجعه ونس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریافت ودرغیراینصورت دادگاه غیابا رسیدگی 

وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد.
مدیردفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/121آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاس�ه پرون�ده :37/970885  خواه�ان :امیردیوس�اار فرزندمصطف�ی خوانده:محمدمطلق پی�روز فرزن�د محمدابراهیم ومهدی 
خدادحس�ینی فرزندحسین آقا خواسته :مطالبه وجه وقت رسیدگی:1397/11/10 ساعت12ظهرمحل حضور شعبه 37دادگاه حقوقی 
مش�هد علت دعوت وحضورخوانده رسیدگی به خواس�ته خواهان,خوانده میتواند ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یکماه بدفتردادگاه 

مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودرغیراینصورت دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد.
مدیردفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/122آگهی
خواهان  غامرضا س�ندی دادخواس�تی به طرفیت سیدهادی رضوی گوارشکی ومحس�ن برادران مقیمی به خواسته الزام به تنظیم 
سندرس�می ملک واثبات وقوع بیع تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 38 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مش�هدواقع دراس�تان خراس�ان رضوی-شهرستان مش�هد ابتدای باوارمدرس  
ارجاع و به کاس�ه 970309 وش�ماره پرونده9709987578800170 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/13 وساعت9صبح 
تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده محس�ن برادران مقیمی و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/123رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد طالبی نوقابی داراي شناس�نامه ش�ماره 22 به شرح دادخواست به کاسه 1359-97 ازاین شورا درخواست 
گواه�ي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان گابتون محمدی  به شناس�نامه 57 در تاری�خ 1396/7/5 دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-محمد رضا محبوب فرزند حجی یوسف ش ش 1378 
ت ت 1354 ص مش�هد فرزند متوفی 2- علی اکبر  محبوب فرزند حجی یوس�ف ش ش 442 ت ت 1349 ص مش�هد فرزند متوفی 
3- امیر محبوب فرزند حجی یوس�ف ش ش 1196 ت ت 1359 ص مش�هد فرزند متوفی 4-فاطمه محبوب فرزند حجی یوس�ف ش 
ش 3544 ت ت 1343 ص مش�هد فرزن�د متوف�ی 5- زه�را محبوب فرزند حجی یوس�ف ش ش 119 ت ت 1346 ص مش�هد فرزند 
مش�هد  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکس�ي اعتراض�ي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدی�م دارد واا گواهي 

صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/124رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مرتضی محمد زاده پش�م چی داراي شناس�نامه ش�ماره4625 به شرح دادخواست به کاسه 971363 ازاین شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد محمد زاده پشم چی  به شناسنامه 35371 در تاریخ 
1382/5/9 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-مرتضی محمد زاده پشم چی 
فرزند محمد ش ش 4625 ص مشهد فرزند متوفی 2-علی  محمد زاده پشم چی فرزند محمد ش ش 4624 ص مشهد فرزند متوفی 
3- فرهاد محمد زاده پش�م چی فرزند محمد ش ش 4623 ص مش�هد فرزند متوفی 4- یوس�ف محمد زاده پش�م چی فرزند محمد 
ش ش 4622 ص مش�هد فرزند متوفی 5- امید محمد زاده پش�م چی فرزند محمد ش ش 19238 ص مشهد فرزند متوفی 6- فاطمه 
غفاریان فرزند بمانعلی ش ش 1245 ص مش�هد همس�ر متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي 

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

511/125رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي امیر همائی ش�اندیز  داراي شناس�نامه ش�ماره911 به شرح دادخواست به کاس�ه 971196 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان شمس�ی خلیلیان به شناس�نامه 566 در تاریخ 1397/6/17 دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-امیر همائی ش�اندیز فرزند غامرضا ش ش 911 ت ت 
1358 ص مشهد فرزند متوفی 2-محمد علی صدر بزاز فرزند جال ش ش 332 ت ت 1343 ص آبادان فرزند متوفی  اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

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

511/126رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي خدیجه قربانی  داراي شناس�نامه ش�ماره77374 به شرح دادخواست به کاسه 1365-97 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سکینه اشرافی  به شناسنامه 66در تاریخ 1397/5/13 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-صدیقه قربانی فرزند رمضانعلی ش ش 38036 ت ت 1342 
ص مشهد فرزند متوفی 2- علی قربانی فرزند رمضانعلی ش ش 12787 ت ت 1357 ص مشهد فرزند متوفی 3- فاطمه قربانی فرزند 
رمضانعلی ش ش 52163 ت ت 1352 ص مش�هد فرزند متوفی 4- خدیجه قربانی فرزند رمضانعلی ش ش 77374 ت ت 1353 ص 
مش�هد فرزند متوفی 5- زهرا قربانی فرزند رمضانعلی ش ش 1268 ت ت 1340 ص مش�هد فرزند متوفی    اینک باانجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/127رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت محم�د طالب�ی نوقاب�ی فرزن�د ابراهی�م  به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709985408300926 ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حجی یوسف محبوب 
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:گابتون محمدی و علی اکبر و محمد رضا و 
امیر و فاطمه و زهرا محبوب  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 89 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/128رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت س�ید محمد جواد حسینی شریعتی فرزند سید علی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 
9709985408300944 ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید علی حس�ینی  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-بی بی فاطمه صفری مطلبی )همسر متوفی 
(2- سید محمد رضا 3-سید محمد جواد 4-سید محمد مهدی 5-بی بی فاطمه 6- بی بی زهرا 7- بی بی بتول شهرت همگی حسینی 
ش�ریعتی محمد آبادی )فرزندان متوفی (  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 89 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/129رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت اس�ماعیل اقبالی کوش�کی فرزند علی اصغر   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709985408300943 ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان عل�ی اصغر اقبالی 
کوش�کی  دراقامت�گاه  دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:س�کینه رون�ده و علی رضا  و 
اسماعیل و زهرا و خدیجه و اعظم و فاطمه و معصومه و اکرم اقبالی کوشکی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 89 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/130رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت جواد آذرلی فرزند خلیل   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701952  ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خلیل آذرلی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به:1-کریم آذرلی)همسر(2-جواد 3-ریحانه 4-محمد همگی آذرلی )فرزند(  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/131رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت محمد تقی دانش�ور کارگران ابراهیمی فرزند یوس�ف    به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506702184  ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مهناز بختیارپور   دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مریم یاوری )مادر(2-ناصر بختیار پور)پدر(3-محمد تقی دانشور کارگران 
ابراهیمی )همسر(  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/132رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت محمد علی ایزدی ش�وراب فرزند کربائی محمد    به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701969  ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان صدیقه قانی زرقری   دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-محمد علی ایزدی شوراب )همسر(2-زهرا 3- محبوبه 4-سمیه 
5-حسین 6-روح اله همگی ایزدی شوراب )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/133رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد جواد چمبریانی فرزند محمد  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701875  ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد چمبریانی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مهین بیژن یار)همسر(2-محمد 3-اتنا 4-مهناز 5-مصطفی همگی چمبریانی)فرزند( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/134رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 9709987506702187  ازاین دادگاه درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی اکبر نیک نام   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1-فائزه قمری مود)همسر(2-نیلوفر 3-هدیه 4-حسن همگی نیک نام )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/135رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  اکرم رحمتی نژاد فرزند عباس   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702176  ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عباس رحمتی نژاد دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-زهرا الچه باف کرمانی )همسر(2-اکرم3-کمال 4-اعظم 5-جال 6-خلیل 7-هاشم 8-جمال 9-جمیله 
10-جلیل همگی رحمتی نژاد )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/136رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت معصومه معلم فرزند اسحاق  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702169  ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان اسحاق معلم  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به:1-فاطمه 2-زهرا 3- زهره 4- نجمه 5- معصومه 6- ناصر 7-عباس 8-محمد رضا همگی معلم )فرزند(9-صدیقه 
جوانشیر)همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/137رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ناصر علی یاری فرزند جال     به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701369  ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فرانگیس فرجی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به:1-ناصر 2- نسرین 3-نادره علی یاری )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/138رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد هادی شاهرودیان فرزند محمد علی     به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 312/971239  ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد علی شاهرودیان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-محمد هادی ش�اهرودیان کد ملی 0937923516 فرزند متوفی 2- نفیسه شاهرودیان کد ملی 
0937678872 فرزند متوفی 3- علیرضا شاهرودیان کد ملی 0941786951 فرزند متوفی 4- حسین شاهرودیان کد ملی 0937785563 فرزند 
متوفی 5- حسن شاهرودیان کد ملی 0942296036 اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
مسئول دفتر شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/139رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت علی قناعتی فرزند محمد رضا    به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 312/971250  ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد رضا قناعتی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-زهرا اسماعیلی پور سید آبادی ش ش 699 همسر متوفی 2- علی قناعتی ش ش 0922442827 فرزند متوفی 
3- اتنا قناعتی ش ش 0938373770 فرزند متوفی 4-اس�یه قناعتی ش ش 0920883524 فرزند متوفی  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
مسئول دفتر شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/140رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت مس�عود کوثری فرزند علی اصغر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 312/971191  ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ناهید عبدالعلی زاده سراسیابی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مسعود کوثری ش ش 225 همسر متوفی 2-علی رضا کوثری ش ش 26 فرزند متوفی 3- مریم 
کوثری ش ش 6947 فرزند متوفی 4- محمد کوثری ش ش 3856 فرزند متوفی 5- امیر کوثری ش ش 4957 فرزند متوفی  اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
مسئول دفتر شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/141رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سید مسعود اورعی میرربانی فرزند سید قاسم  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 312/971227  ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا فرخنده   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-بهجت اورعی میرزمانی ش ش 410 فرزند متوفی 2- سید مسعود اورعی میرربانی ش ش 3296 فرزند متوفی 
3- سعید اورعی میرربانی ش ش 42728 فرزند متوغفی 4- هما اورعی مرزبانی ش ش 228 فرزند متوفی 5-  سوسن اورعی میرزمانی ش ش 
49392 فرزند متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
مسئول دفتر شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/142رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت مریم شعبانی فرزند محمد علی      به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 312/971160  ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید محمد اسامی قلعه نو  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مریم شعبانی ش ش 313 همسر متوفی 2- سید رضا اسامی قلعه نو ش ش 0923201955 فرزند متوفی 
3- سید مهدی اسامی قلعه نو ش ش 0928998037 فرزند متوفی 4- سید علی اسامی قلعه نو ش ش 0923931325 فرزند متوفی  اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
مسئول دفتر شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/143رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت کمال آیرم فرزند غامرضا   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 312/971218  ازاین دادگاه درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان شهربانو صادقی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراس�ت به:1-پرویز قهرمانی ش ش 10 –2-فریبرز قهرمانی ش ش 24760---3-بهرام قهرمانی ش ش 24758---4- خس�رو قهرمانی 
ش ش 3847—5- جمشید قهرمانی ش ش 24759---6- اکبراقا فهرمانی ش ش 715 اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد
مسئول دفتر شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/144رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مرتضی سلطانی فرزند حسین اصغر  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 312/971226  ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین اصغر سلطانی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-صدیقه بیگم موسوی ش ش 517 همسر متوفی 2- غامرضا سلطانی ش ش 41 فرزند متوفی 3- فاطمه سلطانی 
ش ش 1371 فرزند متوفی 4- موسی الرضا سلطانی ش ش 1495 فرزند متوفی 5- معصومه سلطانی ش ش 1591 فرزند متوفی 6- غامحسین 
سلطانی ش ش 1592 فرزند متوفغی 7- عباسعلی سلطانی ش ش 1036 فرزند متوفی 8- مرتضی سلطانی ش ش 09209011166 فرزند متوفی 
9- طیبه سلطانی ش ش 1841 فرزند متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
مسئول دفتر شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/145رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سیده مریم عرفانی اصغری فرزند سید فریدون   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 312/971203  ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید امراله اصغری  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سیده مریم عرفانی اصغری ش ش 15205 همسر متوفی 2- فاطمه سادات اصغری ش ش 0925871133 
فرزند متوفی 3- فائزه سادات اصغری ش ش 0923168237 فرزند متوفی 4- سید علی اکبر اصغری ش ش 0921271891 فرزند متوفی   اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
مسئول دفتر شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/146رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي ابراهیم خوش روی حس�ین آباد با وکالت آقای جواد حریربافان داراي شناس�نامه ش�ماره101157  به ش�رح دادخواس�ت به 
کاسه90/971003  ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمود خوش روی حسن آباد  به شناسنامه 
4 در تاری�خ 93/4/15 دراقامت�گاه  دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-ربابه بیرق دار دس�تجردان 
ش ش 1328/663 همس�ر 2- ابراهی�م خ�وش روی حس�ین آب�اد ش ش 1347/101157 فرزن�د 3- محمد رضا خوش روی حس�ین آباد ش م 
1370/0921395566 فرزند 4- شهناز خوش روی حسین آباد ش ش 1350/255 فرزند 5- لیلی خوش روی حسین آباد ش ش 1352/2 فرزند 
6- صغ�ری خوش روی حس�ین آباد ش ش 1355/1558 فرزند 7- فاطمه خوش روی حس�ین آب�اد ش ش 1357/7 فرزند 8- زهرا خوش روی 
حسین آباد ش ش1362/8 فرزند متوفی ورثه دیگری ندارد    اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 90 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/147رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت زهرا باقری فرزند محمد علی  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702162 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد علی باقری  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-زهرا 2-نرجس 3-علی 4-عاتکه همگی باقری )فرزند(5-فاطمه صغری باقری )همسر( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/148رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت نوشین بخارائی نیا فرزند جواد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702044 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان منصوره شافعی مشهدی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-نوشین-2- فرزین 3-پروین 4-حشمت 5-افشین همگی بخارائی نیا فرزند  اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/149رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت الهه منصور فرزند علیرضا   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701695 ازاین دادگاه 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان فخری حمیدی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-حانیه 2-الهه 3-ریحانه همگی منصور )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/150رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراثت حس�ین ابراهیمی فردوس�ی فرزند ابراهیم   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701586 ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ي حصروراث�ت نموده وچنین توضی�ح داده که ش�ادروان ابراهیم ابراهیمی 
فردوس�ی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مریم سلطان نازدار )همسر(2-

مهدی 3-صدیقه 4- حسین 5-طاهره 6- طیبه همگی ابراهیمی فردوسی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/151رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت عفت الملوک صفیقلی فرزند غامحسین  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702079 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد رضا صفی قلی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-محبوبه طراز )همسر(2- عفت الملوک صفی قلی )خواهر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/152رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت روی�ا س�رابندی ج�دی فرزمند حس�ن   ب�ه ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701941 ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ینعلی حاجیان  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-محمد حس�ن 2- علی اصغر 3-علی اکبر 
4-فاطمه 5-اس�ماعیل همگی حاجیان )فرزند(5-رویا س�رابندی )همسر ( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/153رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراثت س�ید عل�ی اکبر غفوری�ان فرزند غامرضا   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506702071 ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ي حصروراث�ت نموده وچنین توضی�ح داده که ش�ادروان غامرضا غفوریان  
دراقامت�گاه  دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-س�ید علی 2-اکرم 3- س�ید حس�ین 
4-س�ید محس�ن 5- منصور اعظم همگی غفوریان )فرزند( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/154رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مریم خاکسار سینی فرزند محمد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201158 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بیگم بیگی سرداری چرمی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-محمد خاکسار سینی )همسر(2-مریم خاکسار سینی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/155رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمود توانا فرزند محمد    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201165 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان معصومه کریمی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به: 1-احمد 2- تقی 3- حسین 4-فاطمه 5-سکینه 6-زهرا 7- محمود همگی توانا )فرزندان( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

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

511/156رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حسین بادسار فرزند رضا    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702180 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رضا بادسار  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به: 1-طیبه 2-حسین 3-قاسم4-همگی بادسار )فرزند(علی عالیانی)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/157رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حصر وراث�ت فاطمه منیری جعفرآبادی فرزند خان محمد  به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506702174 ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد براق علی پور  
دراقامت�گاه  دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-فاطمه منیری جعفرآبادی )همس�ر(2- 
یونس 3-علی 4-امیر حس�ین 5-س�ارا همگی براق علی پور )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 394/10/97  وقت رس�یدگی: 97/11/18  پنج ش�نبه 9:30 صبح 
خواهان: میاد کریم نژاد خوانده: عبداله حیدري خواس�ته: مطالبه وجه خواهان 
آق�اي میاد کریم نژاد فرزند عوض دادخواس�تی بطرفیت خوانده تس�لیم نموده 
که جهت رس�یدگی به حوزه 10 شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده 
و وقت رس�یدگی بتاریخ 97/11/18 روز پنج ش�نبه س�اعت 9:30  تعیین ش�ده 
و بعل�ت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور ش�ورا و 
بتجوی�ز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدن�ی مراتب یک نوب�ت جهت اطاع و 
ش�رکت در جلسه دادرس�ی در یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  
آگه�ی میش�ود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نش�ر آخرین آگهی ظرف 
ی�ک ماه به دفت�ر حوزه مراجع�ه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه کامل 
دادخواس�ت و ضمائ�م را دریاف�ت نمایند و در وق�ت مقرر باا جهت رس�یدگی 

حضور بهم رس�انند.  
             1958 دبیر حوزه 10 شورای حل اختاف قرچک

دادنامه
  پرون�ده کاس�ه 9709980059100406بایگانی970470/ش�عبه10دادگاه عموم�ی 
حقوق�ی گرگان تصمیم نهایی ش�ماره 9709970059100988خواه�ان تعاونی امید 
جلین درحال تصفیه باوکالت با موسسه کاسپین باوکالت مهسا شاهوار ف محمدرضا 
بنشانی استان گلستان گرگان ش�الیکوبی مجتمع صدرا ط4واحد403خواندگان1-
محمود خان بیکی ف یوس�ف بنش�انی استان گلس�تان گرگان کوی سجادیه رجب 
نژاد 4و2-امین زهدی ف مصطفی بنشانی استان گلستان گرگان سرخواجه روبروی 
س�رخواجه8مبل خاورمیانه3-سیده سمانه احمدی ف س�ید هاشم بنشانی استان 
گلس�تان گرگان اس�ترابادی10-اوحدی3مجتمع اف�را ط1و4-داود خ�ان بیکی ف 
یوس�ف خواس�ته ها1-مطالبه خس�ارت تاخیرتادیه2-مطالبه وجه چک3-مطالبه 
خس�ارت دادرس�ی)رای دادگاه(درخص�وص دادخواس�ت مهس�ا ش�اهوار بوکالت 
ازتعاون�ی اعتیارامید جلین درحال تصفیه باوکالت مع الواس�طه موسس�ه اعتباری 
کاس�پین بطرفیت1-داود خان بیکی ف یوسف2-امین زهدی ف مصطفی3-محمود 
خان بیکی ف یوسف4-س�یده س�مانه احمدی ف س�ید هاش�م بخواس�ته مطالبه 
وجه1فق�ره چ�ک بش�ماره401431مورخ96/07/17عهده بانک ملی ش�عبه گرگان 
بمبلغ590/000/000ریال بااحتس�اب خس�ارات دادرس�ی وتاخیرتادی�ه باعنایت به 
وجوداصل سند تجاری مس�تند دعوی درید دارنده ان نشان مدیونیت صادرکننده 
واستحقاق خواهان درمطاله وجه دارد وباتوجه به اینکه خوانده حضورنیافته ودلیلی 
برپرداخت دین یابرائت ذمه خویش ارائه ننموده اس�ت با استصحاب بقای دین لهذا 
دادگاه دعوی خواهان راوارد وثابت تشخیص ومستندا به مواد310و311قانون تجارت 
ومواد198و515و519قان�ون آیین دادرس�ی مدنی وتبصره الحاقی ب�ه ماده 2قانون 
صدورچ�ک مص�وب مجمع تش�خیص مصلحت نظ�ام حکم برمحکومی�ت تضامنی 
خواندگان بپرداخت مبلغ590/000/000ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت خسارت 
دادرس�ی بمبلغ21/279/000ری�ال ونیزپرداخت حق الوکاله وکیل براس�اس تعرفه 
مصوب درحق خواهان صادر واعام مینماید بدیهی اس�ت دایره اجرا مکلف اس�ت 
نس�بت به احتساب خس�ارت تاخیر درتادیه ازتاریخ سررسید چک الی صدورحکم 
واج�رای آن اقدام وس�پس ازخواندگان درح�ق خواهان وصول نمای�د رای صادره 
نس�بت به خوانده ردیف4غیابی محس�وب وظرف20روز پس ازاباغ قابل واخواهی 
دراین دادگاه وس�پس باانقضاء مهلت واخواه�ی ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی 
دردادگاه تجدید نظراس�تان گلستان میباشد ونس�بت به خواندگان دیگرحضوری 

وظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان گلستان میباشد.
733-رئیس شعبه10دادگاه عمومی حقوقی گرگان-جهان افروز

دادنامه
  پرونده کاسه 9509980059100656بایگانی950769شعبه10دادگاه عمومی 
حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره 9709970059101000خواهان کبری فرخ 
نژاد ف ولی اله باوکالت علیرضا رستمی ف درویش بنشانی گرگان خیابان ولیعصر 
مجتمع صدرا طبقه 4واحد408خواندگان1-مها دیژطاهری ف محمد علی2-
محمدرضا مرادی ف عل�ی آقا هر2مجهول المکان3-صغری محبی4-مهدی 
دیژطاهری ف محمدعلی همگیب نش�انی استان گلستان گرگان گرگانپارس 
خیابان اردیبهشت ش�رقی پاک10کدپس�تی4916618451)*ع2(5-میاد 
دیژطاه�ری ف محمدعلی ب�ا وکالت محمد صالح صفائی ف محمد بنش�انی 
گرگان خیاب�ان ولیعصرعدالت8س�اختمان مس�یبی ط3واحد2دفتروکالت 
محمد صالح صفایی6-رضا علی تیموری بادله دره ف محمد اسماعیل بنشانی 
استان گلس�تان گرگان خیابان5آذر-آذر16-انتهای کوچه مجتمع 8واحدی 
ط3شمالی)*ع2(خواس�ته ها1-اثبات مالکیت)مالی غیرمنقول(2-تس�لیم 
مبیع)تحوی�ل مورد معامله(مال�ی غیرمنقول3-اثبات وقوع بی�ع 4-الزام به 
تنظیم سندرسمی ملک5-خلع ید 6-ابطال مبایعه نامه)مالی غیرمنقول(رای 
دادگاه درخصوص دادخواست تقدیمی کبری فرخ نژاد ف ولی باوکالت علیرضا 
رس�تمی دنگانی بطرفیت خواندگان1-مها دیژی طاهری ف محمد علی2-
محمدرضا مرادی ف علی آقا3-صغری محبی 4-مهدی دیژطاهری ف محمد 
علی5-میاد دیژطاهری ف محمد عل�ی باوکالت محمدصالح صفائی6-رضا 
علی تیموری بادله دره ف محمد اس�ماعیل بخواسته1-اثبات مالکیت )مالی 
غیرمنقول(2-تس�لیم مبیع)تحویل مورد معامله(مال�ی غیرمنقول3-اثبات 
وق�وع بی�ع مورخ1382/11/29و4-الزام به تنظیم سندرس�می ملک5-خلع 
ید6-ابطال مبایعه نامه)مالی غیرمنقول(دادگاه با التفات به موضوع خواسته 
ه�ای مطروحه بررس�ی ومداقه درمحتوی�ات پرونده وتوضیحات ارائه ش�ده 
ازناحیه وکای طرفین حس�ب صورتجلس�ه مورخه 97/08/22نظربه اینکه 
بموجب مس�تندات اب�رازی ازناحیه وکی�ل خوانده وگواهی انحص�ار وراثت 
ارائه ش�ده وباتوجه به اس�تعام بعمل آمده ازاداره ثبت اسناد واماک گرگان 
که اعام داش�ته 2دانگ ازس�ند موضوع دعوی بنام مرحوم محمد علی دیژ 
طاه�ری میباش�د باتوجه به گواهی انحص�ار وراثت کلیه ورث�ه متوفی طرف 
دع�وی قرارنگرفته باوصف اخیر بالحاظ موضوع خواس�ته مطروحه ضرورت 
داش�ته عاوه برخواندگان مالکین مش�اعی دیگر رانیزطرف دعوی قرارداده 
وازای�ن حیث حقوق احتمالی آنها معی گردد لذا باوصف مراتب فوق ااش�عار 
چ�ون دعوی خواهان به کیفی�ت مرقوم برابر قانون طرح نش�ده لهذا دادگاه 
مستندا به ماده2قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی 
قراررد دعوی خواهان راصادر واعام مینماید واما درخصوص خواسته خواهان 
مبنی برالزام به تنظیم سندرس�می دادگاه باتوجه به اینکه خواهان درجلسه 
مورخ1397/08/22دعوی خود رانسبت به این خواسته مسترد نموده دادگاه 
به اس�تناد بندب ماده 107قانون آیین دادرس�ی مدنی قراررد دعوی خواهان 
دراین خصوص صادرواعام میدارد رایصادره حضوری وظرف20روزپس ازاباغ 

قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظراستان گلستان میباشد.
786رئیس شعبه10دادگاه عمومی حقوقی گرگان-جهان افروز

دادنامه
کاسه9709981720500481بایگانی970489شعبه5ش�ور پرون�ده    
ای ح�ل اخت�اف مجتم�ع شهیدقدوس�ی شهرس�تان گ�رگان تصمی�م نهای�ی 
ش�ماره9709971720500848خواهان قدرت اله تکه ئی ف عزیز بنش�انی اس�تان 
گلس�تان گرگان س�رخنکاته خیابان مس�کن مهر8درب5خوانده به�رام جنگجو 
گیگلو ف حس�ینقلی بنش�انی مجهول المکان خواس�ته مطالبه وج�ه چک بتاریخ 
97/09/24دروق�ت فوق الع�اده شهبه5ش�ورای حل اختاف ح�وزه قضائی گرگان 
باحض�ور امضاء کننده ذیل تش�کیل اس�ت پرون�ده کاسه970489-ازدفترش�ورا 
واصل تحت نظرقرارگرفت با برس�ی محتویات پرونده ختم رس�یدگی اعام وبشرح 
ختم رس�یدگی اعام وبش�رح ذیل مبادرت بصدوررای میگردد)رای قاضی ش�ورا(
درخصوص دادخواس�ت قدرت اله تکه ئی ف عزیز بطرفیت بهرام جنگجو گیگلو به 
خواس�ته مطالبه مبلغ40/000/000ریال وجه1 فقره چک بشماره367600عهده بانک 
کشاورزی شعبه اصاندوزبه انظمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه 
به محتویات پرونده وگواهینام�ه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه 
وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی شورا مورخه 97/09/24ونظربه اینکه 
خوانده علیرغم اباغ ازطریق نش�رآگهی درروزنامه درتاریخ 97/08/15درجلس�ه 
ش�ورا حاضر نش�ده ودرمقابل دعوی خواه�ان دفاعی بعمل نی�اورده ونظربه اینکه 
اصل س�ند تجاری درید دارن�ده حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهوردراش�تغال 
ذم�ه وی دارد ونظرباینک�ه ازناحیه خوانده دلیلی ک�ه حکایت ازپرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه 
مورخه 97/09/24وبا احرازاشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا به ماده9 
قانون ش�وراهای ح�ل اخت�اف مص�وب 94 ومواد310و311و313-ازقانون تجارت 
وتبصره الحاقی مصوب مجمع تش�خیص مصلح�ت نظام به ماده 2قانون صدور چک 
ومواد198و519-ازقانون آیین دادرس�ی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت 
مبلغ40/000/000ری�ال بابت اصل خواس�ته وپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسید چک97/03/15تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک 
مرک�زی وپرداخ�ت مبلغ792/000ریال باب�ت هزینه دادرس�ی ومبلغ350/000ریال 
باب�ت هزینه نش�رآگهی درح�ق خواهان صادرواع�ام میگردد رای ص�ادره غیابی 
وظرف20روزپ�س ازاباغ قابل واخواهی درهمین ش�عبه وظرف20روزپس ازآن قابل 

تجدید نظر درمحاکم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
779 -قاضی شعبه5 شورای حل اختاف گرگان-امیری

دادنامه
   پرون�ده کاسه9609981803500759بایگانی970561/ش�عبه101دادگاه کیفری2شهرس�تان 
ش�کات1- ش�ماره9709971801001033  نهای�ی  س�ابق(تصمیم  مینودش�ت)101جزایی 
عبدال�ه هاکوئی ف بندعلی بنش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان مینودش�ت روس�تای قره 
چش�مه کوچه اس�تقال منزل شخصی2-دادس�رای عمومی وانقاب شهرس�تان مینودش�ت 
دادس�تان بنش�انی اس�تان گلس�تان مینودش�ت خیابان س�یدجمال الدین بعدازپل خاکی کد 
پس�تی4981684345تلفن 01745220987ال�ی8 پورتال دادگس�تری کل اس�تان گلس�تان 
http://dadgolestan.ir و3-وحید هاکوئی ف تاج محمد بنشانی استان گلستان مینودشت 
روس�تای قره چش�مه خیابان مولوی جنب مس�جد ابوحنیفه متهمین1-علیرضا کریم کشته ف 
عباس�علی بنشانی استان گلستان شهرستان مینودش�ت روستای قره چشمه2-امین رخشانی 
بنش�انی گلستان مینودش�ت آزادش�هر وایت20کوچه دوم س�مت چپ مجهول المکان اتهام 
ها1-ای�راد جرح عم�دی باچاقو2-تهدید وق�درت نمایی باچاق�ودادگاه پس ازبررس�ی جمیع 
اوراق ومحتوی�ات پرونده ختم رس�یدگی را اعام وبش�رح ذی�ل با اس�تعانت از خداوند متعال 
وتکیه برش�رف ووجدان مبادرت به صدوررای مینمای�د)رای دادگاه(درخصوص اتهام1-علیرضا 
کریم کش�ته ف عباس�علی دائربرایراد جرح عمدی باچاقو موضوع ش�کایت عبداله هاکوئی ف 
بندعلی 2-امین رخش�انی فاقد اطاع�ات تکمیلی دائربرتهدید وق�درت نمایی باچاقو موضوع 
ش�کایت وحید هاکوئی ف تاج محمد دادگاه باعنایت به مفاد کیفرخواس�ت صادره ازدادسرای 
عمومی وانقاب شهرس�تان مینودش�ت شکایت ش�کات گواهی گواهان گزارش مرجع انتظامی 
گواه�ی پزش�کی قانونی تحقیق�ات معموله مرجع انتظام�ی که حکایت ازصح�ت موضوع دارد 
وعدم حضورمتهم ردیف2علیرغم اباغ وقت رس�یدگی ازطریق نش�رآگهی دردادسرا ودادگاه 
وس�ایرقرائن وامارات موجود درپرونده ازجمله اینکه متهم ردیف اول علت حضورخود درمحل 
نزاع را ایرادفحاش�ی ازجانب شاکی عبداله هاکویی نس�بت به برادرش حمیدرضا کریم کشته 
عنوان نموده که این موضوع اعتقاد متهم به فحاش�ی ش�اکی نسبت به برادرش میتواند انگیزه 
وایجاد کننده ظرفیت جنایی جهت ارتکاب بزه معنونه ازجانب وی باشد همچنین برادر نامبرده 
نیزبا حضور درمرجع انتظامی به وقوع درگیری فیمابین ایشان ادای گواهی نموده واینکه شاکی 
درآن درگی�ری مص�دوم گردیده رانیزمورد تایید قرارداده اس�ت بزه�کاری نامبردگان رامحرز 
ومسلم دانسته مستندا به مواد160و211وبند الف ماده488وماده559-ازقانون مجازات اسامی 
مصوب وتبصره ماده 614وماده 617-ازقانون مجازات اس�امی مصوب 1375حکم برمحکومیت 
مته�م ردیف اول ازحیث جنبه عمومی جرم بتحمل3ماه ویک روزحبس تعزیری وازحیث جنبه 
خصوصی جرم بپرداخت یک ونیم درصد دیه کامل بابت ارش جراحت س�مت چپ خلف قفس�ه 
س�ینه در حق ش�اکی که میبایست ظرف مهلت 1س�ال قمری ازتاریخ وقوع بزه16/06/1396به 
وی پرداخت ش�ود ونیز حکم به محکومیت متهم ردیف2بتحمل 1س�ال حبس تعزیریو74ضربه 
ش�اق تعزیری راصادر واعام مینماید رای صادره نس�بت به مته�م ردیف اول حضوری وظرف 
مهلت20روزپ�س ازاباغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظراس�تان گلس�تان 
ونس�بت به متهم ردیف2غیاب�ی وظرف مهلت20روزقابل واخواهی دراین دادگاه وس�پس ظرف 

همین مهلت قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان گلستان میباشد.  
  654-دادرس شعبه101دادگاه کیفری 2مینودشت-جامه شورانی

دادنامه
   دادنامه شماره9709971757502007بایگانی971355/مش�خصات ش�اکی حسین دهقان ف 
حاجی بنش�انی استان گلستان شهرستان آزادشهر ش�هرک شهید کاهدوز خ24متری شرقی 
متهمین1-عل�ی اصغر ش�فائی نوده ف علی درحال حاضر زن�دان گنبدکاووس2-علی اصغرلعل 
صادقی ف حس�ین بنشانی گلستان آزادشهر خ ش�اهرود کوچه 5پاک 453و3-مجیدانصاری 
مجهول المکان دایر برمشارکت درسرقت مرجع رسیدگی شعبه اول دادگاه کیفری2شهرستان 
آزادش�هر گردشکار درخصوص کیفرخواست صادره ازسوی دادسرای عمومی وانقاب آزادشهر 
وپس ازارجاع به این ش�عبه وثبت بکاسه فوق وجری تش�ریفات قانونی دروقت مقرردادگاه به 
تص�دی امضاء کننده ذیل تش�کیل وباتوجه به اوراق ومحتویات پرونده ختم رس�یدگی رااعام 
وبااس�تعانت ازخداوند متعال وائمه اطهاربش�رح ذیل مبادرت به صدوررای مینماید:رای دادگاه 
درخصوص اتهام1-علی اصغرش�فائی نوده ف علی2-علی اصغر لعل صادقی ف حسین3-مجید 
انصاری که بلحاظ متواری بودن مش�خصات بیش�تری ازوی در دس�ت نمیباشد دائر برمشارکت 
درس�رقت وس�ایل متعلق به شاکی حس�ین دهقان ف حاجی ازحیث جنبه عمومی جرم بشرح 
واق�ام مندرج درپرونده موضوع کیفرخواس�ت صادره ازدادس�رای آزادش�هر دادگاه باعنایت 
ب�ه اوراق ومحتویات پرونده گزارش وصورتجلس�ه مرجع انتظامی-تحقیق�ات معموله اظهارات 
ودفاعی�ات باوجه متهم�ان ردیف1و2درمراح�ل تحقیق واینک�ه متهم ردی�ف3 حضورنیافته 
وهیچگون�ه دفاع�ی ازخ�ود بعم�ل نی�اورده ونظربه س�وابق کیف�ری متعدد متهم�ان موصوف 
وس�ایرقرائن و ام�ارات موجود درپرونده دادگاه بزهکاری نامبردگان را محرز ومس�لم دانس�ته 
مس�تندا ب�ه ماده656قان�ون مج�ازات اس�امی مصوب1375وماده19درجه 5 قان�ون مجازات 
اس�امی مصوب1392هریک ازمتهمان موصوف رابتحمل 1سال حبس و74ضربه شاق تعزیری 
محکوم مینماید رای صادره نس�بت به متهم ردی�ف اول حضوری وظرف20روز پس ازاباغ قابل 
تجدیدنظرخواهی درمرکزاس�تان گلستان ونسبت به متهمان ردیف2و3غیابی وظرف20روزپس 
ازاباغ قابل واخواهی دراین دادگاه س�پس ظرف20روز قابل تجدیدنظرخواهی درمرکز اس�تان 

گلستان میباشد.
  743-رئیس شعبه اول دادگاه کیفری2شهرستان آزادشهر-نوری زاد

دادنامه
   ش�ماره پرونده97/17-4دادنامه506-1397/8/26مرجع رسیدگی کننده شورای 
حل اختاف ش�عبه 4-آدرس نکا روبروی فرمانداری جنب مرکز بهداش�ت مجتمع 
ش�ورای حل اختاف خواهان صدیقه اشتراک صحرائی ف عظیم آدرس نکا روستای 
نداف خیل منزل اس�تیجاری احمد تصادفی خوانده معصومه خواجوند س�ریوی ف 
عوض مجهول المکان خواسته مطالبه وجه)رای قاضی شورا(پیرامون دعوی صدیقه 
اش�تراک صحرائی ف عظیم بطرفیت معصومه خواجوند س�ریوی ف عوض بخواسته 
مطالبه وجه1فقره چک بمبلغ30/500/000ریال با احتساب خسارت دادرسی وخسارت 
تاخیرتادی�ه ازتاری�خ سررس�ید چک تا زم�ان پرداخت1-خواهان در دادخواس�ت 
تقدیمی وجلس�ه رسیدگی درشرح خواس�ته ودایل اثبات آن اظهارداشت خوانده 
جه�ت پرداخت دین خود مبادرت به صدور1فقره چک بش�ماره015819 /9506بتار
یخ1395/9/11بمبلغ30/500/000عهده بانک ملی ایران ش�عبه کوی ضرابخانه کرده 
اس�ت که بامراجعه به بانک محال علیه بعلت وجه چک پرداخت نش�ده وگواهینامه 
عدم پرداخت بتاریخ1396/11/23صادرش�ده اس�ت2-خوانده باوصف اباغ قانونی 
درجلس�ه رس�یدگی حاضرنش�ده وایرادودفاع�ی دررد دعوی وس�قوط تعهد بیان 
نکرده اس�ت و مس�تندات دعوی مصون ازتعرض مانده است3-وجوداصل چک در 
دس�ت دارنده براس�تحقاق دارنده نس�بت به مطالبه وجه مندرج درچک واشتغال 
ذم�ه صادرکننده دالت داش�ته وبن�ا براصل اس�تصحاب بقای دی�ن خوانده ثابت 
اس�ت4-چک ازاس�ناد تجاری خاص بوده وبنابر وصف تجری�دی واصل عدم توجه 
ایرادات منفک ازمنش�ای صدور آن بوده وصادر کنن�ده مکلف بپرداخت وجه چک 
به دارنده آن است لذا باپذیرش دعوی مستندا به مواد314و313و310قانون تجارت 
مصوب1311وتبصره الحاقی به ماده2قانون صدورچک مصوب1376مجمع تشخیص 
مصلح�ت نظ�ام وم�واد 198و515و519و522قان�ون آیی�ن دادرس�ی درامورمدنی 
مصوب1379حک�م به ال�زام خوانده بپرداخت وج�ه بمبل�غ 30/500/000ریال بابت 
اص�ل خواس�ته ومبلغ907/500ری�ال بابت هزینه دادرس�ی وخس�ارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررس�ید چک تا زمان پرداخت برمبنای شاخص تورم بانک مرکزی درحق 
خواهان صادر واعام میشود اجرای احکام مدنی مکلف است بعدازمحاسبه خسارت 
تاخیرتادی�ه درزم�ان پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرس�ی رااخ�ذ کند این حکم 
غیاب�ی ظرف20روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین ش�عبه وس�پس ظرف20روز 

ازتاریخ اباغ قابل تجدیدنظردردادگاه عمومی شهرستان نکا است.
669-قاضی شعبه4شورای حل اختاف شهرستان نکا-حمزه علی

آگهی مزایده مرحله دوم
   درپرونده اجرایی930858/ش�عبه س�وم اج�رای احکام کیفری گ�رگان مبنی بر 
مزای�ده ملک مس�لم زیارتی ف زین العابدی�ن بپاک ثبتی329فرع�ی از5-اصلی 
بخش3ثبت شهرس�تان گرگان واقع درضلع جنوبی خیابان اصلی روبروی مس�جد 
روس�تای نومل واقع میباش�د وتوس�ط کارش�ناس مورد ارزیابی قرارگرفته که پس 
ازاجرای تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرس�د طالبین خرید 
میتوانند درجلس�ه مزایده شرکت وپیش�نهاد خود را  ارائه وتسلیم نمایند)توصیف 
اجمال�ی ملک توقیف ش�ده براس�اس ماده138قان�ون اجرای اح�کام مدنی(محل 
ملک1-موقعیت ملک درضلع جنوبی خیابان اصلی روبروی مس�جد روس�تای نومل 
واقع میباش�د عرصه آن حدود334/58مترمربع میباش�د اعیانی همکف مساحت 
حدود65مترس�رویس کامل درحال به�ره برداری وپدرش درآن س�کونت دارد2-
باای همکف مس�احت حدود125مترس�رویس کام�ل درحال بهره ب�رداری مالک 
خود درآن س�کونت دارد دارای امتیازات آب-برق-گازمس�تقل میباشد 3-انباری 
مساحت15متراس�ت باعنایت به موقعیت مکانی مس�احت کاربری مسکونی ارزش 
منطقه ای کانی بکاررفته درآن ارزش آن بطور متوس�ط بش�رح ذیل اعام میگردد 
عرص�ه آن ازقرارمترمربعی3000000ریال درس�طح حدود334/58مترمربعی جمعا 
مبلغ 1003740000ریال اعیانها ازقرارمترمربعی2500000ریال درسطح حدود205 متر 
مربع�ی جمعا مبلغ512500000ریال توج�ه ارزش کل عرصه واعیامیها وانباری جمعا 
مبلغ1516240000ری�ال تعیی�ن واعام میگرددزمان مزایده:روزچهارش�نبه مورخه 
97/10/20ساعت9الی10مکان مزایده دفترش�عبه سوم اجرای احکام کیفری گرگان 
)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع برنده 
مزایده کسی است که بااترین 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 حس�اب س�پرده واریز وقبض واریزشده 
را تحوی�ل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی 
س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگه�ی مزایده تجدید 
خواهد ش�د3-طالبین خرید می توانند یک هفته قبل از اجرای مزایده باهماهنگی 
این اجرا احکام اموال توقیف ش�ده بازدید نماین�د4- کلیه هزینه های نقل وانتقال 
ام�وال اعم ازعوارض مالیات وغیره به عهده برنده مزایده میباش�د5-تحویل اموال 
پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود درصورت 
ع�دم تایید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه ب�ا خریدارندارد فقط مبلغ 
تودیع ش�ده عودت میش�ود6-مزایده باحضور نماینده محترم دادس�تان دادسرای 
عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد7-هزینه نقل 

وانتقال به عهده برنده مزایده میباشد.
790-مدیردفترشعبه سوم اجرای احکام کیفری گرگان-میر

آگهی مزایده مال منقول مرحله1
   درپرونده اجرایی971007/ش�عبه2-اجرای احکام مدنی وبه موجب دادنامه شماره 
97/358شعبه11ش�ورای حل اختاف گرگان محکوم علیه علیرضا شیخ محکوم به 
پرداخت مبلغ57/000/000ریال بامحاس�به خسارت وهزینه دادرسی درحق محکوم 
ل�ه اکرم اقاخانی تقرتپه ومبلغ3/951/285ری�ال درحق دولت محکوم وبدهکارمی 
باش�د و حسب درخواس�ت محکوم له درجهت استیفای محکوم به مال ذیل توقیف 
وبمبلغ 190/000/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته است لذا اجرای احکام درنظر دارد 
پس ازانجام تش�ریفات قانون�ی از طریق مزایده حضوری با ش�رایط ذیل الذکر مال 
مورد مزایده را بفروش برس�اند متقاضیان خرید میتوانند درجلس�ه مزایده شرکت 
وپیش�نهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده ش�امل خودروی پراید بش�ماره 
پاک59-482د32 مدل1389دوگانه س�وز وضعیت ظاهری نسبتا مناسب فاقداثار 
وعائم تصادف مرمت شده چراغها سالم تودوزی سالم استیکها 80درصد استیک 
عقب فرسوده شرایط فنی سالم دارای بیمه شخص ثالث مبلغ190/000/000ریال  مورد 
ارزیابی قرار گرفته است زمان روزچهارشنبه مورخ1397/10/19ساعت11الی12مکان 
گرگان ش�عبه2-اجرای احکام مدنی درش�ورا خ شهیدبهشتی نبش نوبخت)شرایط 
مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارشناس تعیین گردیده به قیمت کارشناسی 
شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-
برنده مزایده میبایست کل مبلغ موردخرید رانقدا پرداخت نماید3-مزایده باحضور 
نماینده محترم دادستان دادس�رای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام 
مدنی انج�ام خواهدش�د4-طالبین خریدمیتوانند یک هفته قب�ل ازاجرای مزایده 
باهماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف شده بازدید نماید5-تحویل مال 

موردمزایده پس از پرداخت مبلغ موردخرید میباشد.
730-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-پارسا

مفقودی
برگ سبز سواری پژو 405 جی ال ایکس xu7 به رنگ  نقره ای متالیک مدل 1394 
به ش�ماره پ�اک 499ق79- ایران 65  و ش�ماره موتور 124K0704118  و ش�ماره 

شاسی NAAM01CEXFR221648  مفقود و از در جه اعتبار ساقط است. 
 10643

مفقودی
برگ سبز و اصل سند کمپانی سواری پژو 206 به رنگ نقره ای متالیک  مدل 1383 
به ش�ماره پاک 634  ج15 ایران 65  و ش�ماره موتور FSS14727265  و ش�ماره 

شاسی 83628010  مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
 10644

مفقودی
برگ س�بز س�واری پراید 132 به رنگ س�فید روغنی مدل 1390 به ش�ماره پاک 
587ج75- ایران 65 و شماره موتور 4257335  و شماره شاسی 5420090059810 

S مفقود و از در جه ا عتبار ساقط است. 
 10641

دادنامه 
نس�بت ب�ه خواس�ته  تعیین تکلیف ام�وال در خصوص ی�ازده دس�تگاه خو دروی 
باصاحب  حکم به تعیین تکلیف ا موال صادر شد.  رای دادگاه در خصوص  گزارش 
س�تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  موضوع مش�خصات وسایط نقلیه مکشوفه 
ضم پرونده  به تعداد ده دس�تگاه    که یک نوبت در روزنامه نیز آگهی گردیده نظر 
ب�ه تاری�خ توقیف خو دروهای موض�وع  گزارش  و عدم مراجعه م�ا لک  یا مدعیان 
تصرف بخصوص خودرویی ک ه مشخصات   مالک آن مشخص نمی باشد و با عنایت 
ب�ه  کس�ر فاحش قیمت خودروه�ا در صورت توقیف بیش�تر  در پارکینگ و هزینه 
های ناشی از نگهداری آنها و احراز ا عراض مالکان مشخص و مجهول المالک بودن  
خودروی  س�واری پراید به ش�ماره موتور 127787 که عرفا و  عادتا دسترس�ی به 
مالکان خودروها غیر ممکن می باش�د مس�تندا به  اصل 45 و 49 قانون اساس�ی و 
ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و ماده 5 آئین نامه نحوه رسیدگی  
ب�ه پرون�ده های اصل 49  و حکم حکومتی  حضرت امام ره و مقام معظم رهبری مد 
ظله ال عالی  حکم به ضبط ده دس�تگاه  خودروی توقیفی به شرح لیست آگهی در 
روزنامه به  نفع س�تاد اجرایی فرمان حض�رت امام )ره(  صادر و  ا عام می نماید  و 
در خصوص خودروی زانتیا به شماره انتظامی 987ه73 ایران 63 نیز به دلیل اینکه 
از ش�مول اموال در ا ختیار ولی فقیه خارج اس�ت   مستندا به مفهوم مخالف اصولو 
م�واد مذ کور دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باش�د.  رای صادره غیابی اس�ت و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی   در  این شعبه و ظرف مهلت بیست 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم دادگاه 

تجدید نظر استان تهران می باشد. 
قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 

آگهی حصر وراثت 
خانم امل پور بچاری فرزند حس�ین دارای ش�ماره شناس�نامه 2  به ش�رح کاس�ه 
767/2/97ح از  این دادگاه درخواس�ت  حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین پوربچاری فرزند  لفته به شماره شناسنامه 256 در تاریخ 96/11/17 
در اقامتگاه  موقت خود بدرود زندگی  گفته و  ورثه مرحوم منحصر است به: 1.  مجید 
پوربچاری  ش�ماره شناسنامه 14پس�ر  متوفی 2. حمید پوربچاری شماره شناسنامه 
44 پس�ر متوفی  3. سعید پوربچاری شماره شناس�نامه 1524 پسر متوفی 4. شهید 
پوربچاری ش�ماره شناس�نامه 13538  پس�ر متوفی 5. عبداامیر پوربچاری شماره 
شناس�نامه 99  پسر متوفی 6. احمد پوربچاری ش�ماره شناسنامه 373 پسر متوفی 
7. محمود پوربچاری شماره شناسنامه 779 پسر متوفی  8.  عزیز پور بچاری شماره 
شناس�نامه 1817436260 پس�ر متوفی 10. امل پور بچاری شماره شناسنامه 2 دختر 
متوفی 11. لیا پور بچاری ش�ماره شناس�نامه 639 دختر متوفی 12. زهره پوربچاری 
ش�ماره شناس�نامه 224  دختر متوفی 13. عفیفه پوربچاری شماره شناسنامه 867 
دختر متوفی 14. سکینه پوربچاری شماره شناسنامه 445 دختر متوفی و اغیر اینک 
با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه  دوم شورای حل اختاف ابادان 

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاس�ه پرونده: 650/5/97ح خواهان:  س�عید مقدمی به نشانی ا بادان ایستگاه 11 
منازل شرکتی ردیف 520 اتاق یک  خوانده : مریم پورمطرود نشانی: مجهول المکان 
خواس�ته: انتقال س�ند مرجع رسیدگی : شعبه 5 ش�ورای حل اختاف آبادان وقت 
رس�یدگی: 97/11/8 س�اعت 09:30 صبح  خواهان دادخواستی به خواسته  فوق به 
طرفیت خوانده تقدیم این ش�عبه نموده اند که تحت کاس�ه 650/5/97ح به ثبت 
رسیده و با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان می باشد به استناد ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی آگهی  اباغ دادخواس�ت و ضمائم آن و وقت رس�یدگی برای 
یک نوبت در روزنامه کثیر اانتش�ار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ 

رسیدگی   به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمائم آن را تحویل بگیرد. 
- رئیس شعبه 5 شورای حل اختاف آبادان 

5- حصروراثت
خان�م حمی�ده عبدل زاده دش�تخاکی فرزند محمود دارای شناس�نامه 471 ش�رح 
دادخواس�ت ش�ماره 946/16/97 مورخ 1397/9/27 توضیح داده شادروان محمود 
عبدل زاده دش�تخاکی فرزند غامحس�ین بشناس�نامه 5 در تاری�خ 96/8/14 در 
ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- فرزانه عبداله زاده 
دش�تخاکی فرزند محمود ش.ش 13321 متولد 1367 فرزند متوفی. 2- زهرا عبدل 
زاده دش�تخاکی فرزن�د محم�ود ش.ش 2980203191 متول�د 1369 فرزند متوفی. 
3- فهیمه عبدل زاده دش�تخاکی فرزند محم�ود ش.ش 40840 متولد 1361 فرزند 
متوفی. 4- حمیده عبدل زاده دش�تخاکی فرزند محم�ود ش.ش 471 متولد 1356 
فرزند متوفی. 5- رضا عبدل زاده دشتخاکی فرزند محمود ش.ش 461 متولد 1352 
فرزن�د متوفی. 6- عصمت عبدل زاده دش�تخاکی فرزند محمود ش.ش 265 متولد 
1347 فرزند متوفی. 7- روح اله عبدل زاده دش�تخاکی فرزند محمود ش.ش 1508 
متول�د 1359 فرزند متوف�ی. 8- علی عبدل زاده دش�تخاکی فرزند محمود ش.ش 
532 متول�د 1354 فرزن�د متوفی. 9- فاطمه خدابخ�ش راوری فرزند محمد ش.ش 
2 متولد 1329 همس�ر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد 
واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
946 شورای حل اختاف شماره 16 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
آقای احمد پورخالقی چترودی فرزند محمود دارای شناس�نامه 5 شرح دادخواست 
ش�ماره 234/9/97 م�ورخ 1397/9/27 توضیح داده ش�ادروان مه�دی پورخالقی 
چترودی فرزند احمد بشناس�نامه 2980984884 در تاریخ 1397/4/14 در ش�هر 
محمودآباد فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- زهرا نیکپور حرجندی 
فرزند محم�ود ش.ش 955 متولد 1353 مادر متوفی. 2- احمد پورخالقی چترودی 
فرزن�د محم�ود ش.ش 5 متولد 1350 پدر متوفی.  لذا مرات�ب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به شورای حل 
اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و 

سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
234 شورای حل اختاف شماره 9 شهرستان کرمان

7- حصروراثت
آقای س�عید حافظ آبادی نژاد فرزند ابراهیم دارای شناس�نامه 2980013641 شرح 
دادخواس�ت ش�ماره 97/8/711 مورخ 1397/9/26 توضیح داده ش�ادروان ابراهیم 
حافظ آبادی نژاد فرزند حس�ین بشناسنامه 201 در تاریخ 96/3/27 در شهر کرمان 
فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- سمیه حافظ آبادی فرزند ابراهیم 
ش.ش 1033 متول�د 1363 فرزن�د متوفی. 2- س�عید حافظ آب�ادی فرزند ابراهیم 
ش.ش 2980013641 متولد 1368 فرزند متوفی. 3- عش�رت س�یدرضایی فوریزی 
فرزند س�یدصادق ش.ش 203 متولد 1328 فرزند متوف�ی. 4- جمیله حافظ آبادی 
ن�ژاد فرزند ابراهی�م ش.ش 682 متولد 1349 فرزند متوف�ی. 5- محمدرضا حافظ 
آبادی فرزن�د ابراهیم ش.ش 993 متولد 1350 فرزند متوفی. 6- مریم حافظ آبادی 
فرزن�د ابراهیم ش.ش 3370 متولد 1362 فرزن�د متوفی. 7- غامرضا حافظ آبادی 
ن�ژاد فرزند ابراهیم ش.ش 715 متولد 1360 فرزن�د متوفی. 8- فاطمه حافظ آبادی 
ن�ژاد فرزن�د ابراهیم ش.ش 1043 متولد 1354 فرزند متوف�ی.  لذا مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی 
به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
711 شورای حل اختاف شماره 8 شهرستان کرمان

8- دادنامه
پرونده کاسه 9609983471100872 شورای حل اختاف شماره 28 شهرستان کرمان 
تصمیم نهای�ی ش�ماره 9709973471100738 خواهان : آقای مهران اش�اری فرزند 
عباس به نش�انی کرمان، ش�هرک مطهری، مجتمع صبا – واحد 2 بلوک بنفشه خوانده 
: آقای محمد رجب زاده تهرودی فرزند حسین به نشانی کرمان – سی متری حجت – 
نبش ک 19 خواس�ته : الزام به تنظیم س�ند خودرو  گردشکار : خواهان دادخواستی به 
خواس�ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داش�ته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کاسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد 
اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام داشته، لذا با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی 
شورا در خصوص دعوی تقدیمی آقای مهران اشاری فرزند عباس به طرفیت خواندگان 
1- محمد رجب زاده فرزند حس�ین 2- حس�ین محمدی فرزند احمد به خواسته الزام 
خواندگان  به تنظیم س�ند رس�می یک دستگاه خودروی س�وار سمند ال ایکس مدل 
1386 به شماره انتظامی 45- 461 ل 11 و شماره موتور 12486020976 و شماره شاسی 
73203729 بنام آقای حسین محمدی، مقوم به مبلغ 130/000/000 رال به انضمام هزینه 
های دادرسی با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی و 
همچنین در جلسه رسیدگی و با توجه به اینکه خواهان از ماشین مورد دعوی قولنامه 
دس�تی دارد و طبق اس�تعامی که از راهنمایی و رانندگی به عمل آمده آخرین مالک 
خودرو خوانده ردیف دوم )آقای حسین محمدی( می باشد. )پاک ماشین طبق استعام 
بن�ام خانم صائمه حائری نژاد فرزند احمد می باش�د( و خوانده ف�وق الذکر با توجه به 
مجهول المکان بودن طبق اس�تناد به برگه شماره 42 پرونده یک نوبت وقت رسیدگی 
از طریق جراید آگهی شده در جلسه رسیدگی حضور پیدا ننموده است خوانده ردیف 
اول آقای محمد رجب زاده در جلسه رسیدگی حضور پیدا نموده است و همچنین طی 
ایحه ای اظهار نموده که خودرو در تصرف و مالکیت بنده نمی باشد امکان انتقال سند 
از طرف اینجانب وجود ندارد لذا با توجه به اینکه خواهان اسناد و مدارک خودرو را در 
دس�ت دارد و ب�ا عنایت به احراز معامله بین طرفین و اینک�ه خوانده ردیف دوم )آقای 
حسین محمدی( مالک رسمی اتومبیل فوق الذکر است و از طرفی طبق گزارش شماره 
291712/95/30 مورخ 97/5/17 از پلیس آگاهی فا. استان کرمان خودروی فوق الذکر 
تا تاریخ 97/5/17 فاقد هرگونه سابقه سرقت یا تعقیب می باشد. فلذا شورا به استناد 
م�واد 10 و 219 و 223 و 376 قان�ون مدنی رای بر محکومی�ت خواندگان به حضور در 
دفترخانه اس�ناد رس�می و انتقال سند خودرو به ش�ماره انتظامی 45- 461 ل 11 بنام 
خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره نس�بت به خوانده  ردیف اول )محمد رجب 
زاده( حضوری محس�وب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه عمومی حقوقی کرمان اس�ت و نس�بت به خوانده ردیف دوم )حسین محمدی( 
غیابی محس�وب و ظرف مدت بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شورا و 

ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی  کرمان است.
872 شورای حل اختاف شماره 28 کرمان

511/246آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محک�وم علیهما 1� محمد علی 
هدایت�ی فر 2� مصطفی تاج نش�تیفانی ک�ه مجهول المکان اباغ م�ی گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977501300752 صادره از ش�عبه 13 در پرونده شماره 
9709987501300428 محک�وم به اثبات عقد بیع م�ورخ 95/11/10 و الزام خوانده 
ردیف دوم )آقای مصطفی تاج نش�یفانی( به  حضور در دفترخانه اس�ناد رس�می و 
تنظی�م س�ند و انتقال پاک موصوف به ن�ام خواهان همچنین ال�زام خوانده ردیف 
اول )آق�ای محمد علی هدایتی فر( به پرداخت هزین�ه تمبر به مبلغ یک میلیون و 
هفتصد و چهل و سه هزار ریال و هزینه درج آگهی در روزنامه به مبلغ صد و پنجاه 
هزار ریال در حق محکوم له س�ید غامرضا امین یزدی و نیم عشر دولتی شده اید 
ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/247آگهی
پی�رو آگهی ه�ای منتش�ره در جرای�د بدینوس�یله به محک�وم علیه خان�م زهره 
داوودی ک�ه مجه�ول المکان می باش�د اباغ می گ�ردد چون وفق دادنامه ش�ماره 
9609977501300565 صادره از شعبه 13 در پرونده شماره 9709987501300293 
محک�وم ب�ه پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ یک میلیون 
و هفتصد و بیس�ت هزار ریال بابت ابطال تمبر و درج آگهی و خس�ارت تاخیر تادیه 
از تاریخ س�ر رس�ید چک تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم توس�ط اداره محترم 
اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له آقای علیرضا رجبی 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 نس�بت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/248آگهی
پی�رو آگه�ی ه�ای منتش�ره در جرای�د بدینوس�یله ب�ه محک�وم علیه مری�م راه 
چمن�ی ک�ه مجهول المکان می باش�د اب�اغ می گردد چ�ون وفق دادنامه ش�ماره 
9709977501300635 صادره از شعبه 13 در پرونده شماره 9709987501300403 
محکوم به پرداخت 1� مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ چهار 
میلیون و دویست و نود و چهار هزار ریال بابت هزینه ی ابطال تمبر و آگهی روزنامه 
3 � خس�ارت تاخی�ر تادیه وفق تبص�ره الحاقی ماده 2 قانون ص�دور چک مصوب 
مجمع تش�خیص مصلحت نظام از تاریخ س�ر رس�ید تا یوم ااداء که توسط اجرای 
احکام محاسبه می گردد در حق محکوم له سیده صدیقه هوسی و نیم عشر دولتی 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اق�دام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/249آگهی
پیروآگه�ی های قبلی به خداداد وکیل زاده فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در 
مورد دادخواس�ت محمدرضا زارعی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به موجب 
حک�م ش�ماره 9709977501300900 و 9709977501301015 در پرون�ده کاس�ه 
9709987501300405 به پرداخت : 1� مبلغ س�ی و هش�ت میلی�ون و نهصد هزار 
ریال وجه چک )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ هشتصد و سی هزار و دویست و پنجاه 
ریال )خس�ارات دادرس�ی( 3� پرداخت چهار صدو پنجاه هزار ریال بابت هزینه ی 
درج آگه�ی در روزنامه 4� پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ س�ر 
رسید آن )97/4/5( تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده 
بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام 
شوراهای  حل اختاف انجام و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدین وسیله 
در روزنام�ه مهلت درج می گردد. رای صادره غیاب�ی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1 شهرستان مشهد � 
هانیه سیدلیان

511/250آگهی
پیروآگه�ی های قبلی به علی موس�ی خانی کمازانی فع�ا مجهول المکان اباغ می 
ش�ود در مورد دادخواس�ت مهدی ولی پور دوس�ت آبادی بطرفیت شما به خواسته 
مطالب�ه وجه ب�ه موجب حک�م ش�ماره 97099775013001022 در پرونده کاس�ه 
9709987501300476 پرداخ�ت : 1� مبل�غ 134/300/000 ریال که چک بابت اصل 
خواسته 2� مبلغ 3/519/500 ریال )خسارات دادرسی( 3� پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه وجه چک از تاریخ سر رسید )1397/5/10(  تا زمان وصول وجه چک بر مبنای 
آخرین نرخ تورم اعام ش�ده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه 
دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان محکوم 
ش�ده اید مراتب بدین وس�یله در روزنامه مهلت 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 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره1 شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان
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511/158رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مریم فروردین فرزند علی محمد و لیا روح اامینی فرزند محمد     به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 
9709987506702166 ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غامحسین روح اامینی   دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مریم 2-جواد 3-فاطمه 4-اشرف 5-طیبه 6-مهدی 7-سکینه 
8-غامرضا همگی روح اامینی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/159رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت احمد مهدوی فرزند عطاء اله  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 9709987506701377 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عطااله مهدوی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-احمد 2-پریس�ا همگی مهدوی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/160رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت زهرا رحمانی جرفی فرزند عیسی  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701886 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان قاسم زارعیان دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-زهرا رحمانی جرفی )همسر(2-زهرا 3-کاظم 4-زهره 5-مهناز 6-سعید همگی زارعیان )فرزند( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/161رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مرضیه محی الدین فرزند ماشاءاله   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702164 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان منصوره توتونچی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-زهرا 2-عباس 3-علی 4-مرضیه 5-فاطمه 6-صدیقه7- مریم همگی محی الدین)فرزند( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/162رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم بی بی حبیبه فیض آبادی  داراي شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کاسه 90/970966 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان جواد یگانه فر  به شناسنامه 11462 در تاریخ 1389/11/7 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-بی بی حبیبه فیض آبادی ش ش 1356/13 همسر متوفی 2- محمود کاملی زاده ش ش 1522 
/1339 برادر 3- عباس یگانه فر ش ش 1340/1486 برادر 4- محسن یگانه فر ش ش 1353/11463 برادر 5- فاطمه یگانه فر ش ش 1341/1523 
خواهر 6- منیره یگانه فر ش ش 1339/1423 برادر   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور 
حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 90 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/163رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه خالقی درآباد  داراي شناس�نامه ش�ماره  به شرح دادخواست به کاسه971634 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسن خالقی درآباد  به شناسنامه 600 در تاریخ 87/8/28 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-ماشاءاله بندرآباد همسر متوفی 2- امیر حمزه خالقی درآباد –فرزند 
3- شیرین خالقی درآباد –فرزند 4- فاطمه خالقی درآباد –فرزند   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

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

511/164رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای کمال خادم حقیقی داراي شناس�نامه ش�ماره  به شرح دادخواست به کاس�ه971815 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمود خادم حقیقی به شناس�نامه 1733 در تاریخ 97/8/19 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-اشرف محمدپور نارنجی –همسر متوفی 2-کمال خادم حقیقی 
–فرزند 3- زهرا خادم حقیقی –فرزند 4- مرضیه خادم حقیقی –فرزند 5- محمد ابراهیم خادم حقیقی –فرزند 6- جال خادم حقیقی 
–فرزند 7- جواد خادم حقیقی –فرزند 8- جمال خادم حقیقی –فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

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

511/165رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای مصیب خان محمدی  داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه971883 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان شهرام سلطان بیگی نوخندان  به شناسنامه 26840 در تاریخ 97/6/2 دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-کل پری پرن-مادر متوفی 2- بتول بربری –همسر متوفی 
3-فائزه سلطان بیگی نوخندان –فرزند 4- فاطمه سلطان بیگی نوخندان –فرزند   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

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

511/166رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای علی اصغر رئیس�یان زاده   داراي شناس�نامه شماره  به شرح دادخواست به کاس�ه971830 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بی بی بتول میرنژاد  به شناسنامه 1521 در تاریخ 97/6/20 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-نرگس رئیسیان زاده –فرزند 2-جعفر رئیسیان زاده –فرزند 3- 
فهیمه رئیسیان زاده –فرزند 4- حسینعلی رئیسیان زاده –فرزند 5- زینب رئیسیان زاده –فرزند 6- علی اصغر رئیسیان زاده –همسر 
متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/167رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه شاندیز شاهینی داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه971768 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان عطاءاله مهدوی  به شناس�نامه 487 در تاریخ 97/3/14 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-پروین مقامی –همسر 2- احمد مهدوی –فرزند 3-پریسا مهدوی –فرزند   اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

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

511/168رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه شاندیز شاهینی داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه971763 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان پروین مقامی   به شناس�نامه 276 در تاریخ 97/7/23 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- احمد مهدوی –فرزند 2-پریسا مهدوی –فرزند   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 

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

511/169رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه نوشین خادمی  داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه971884 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان بی بی شمس�ی السادات بنی هاش�م   به شناسنامه  در تاریخ 95/3/4 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-نوش�ین خادمی –فرزند 2-نسرین خادمی –فرزند 3-زهره خادمی 
–فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

51/170رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمد حسن خبازی داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه971873 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان خاور فرنگی بیدختی  به شناس�نامه 239 در تاریخ 95/10/20 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-محمد حس�ن خبازی –همسر متوفی 2- امیر خبازی –فرزند 3- آرزو خبازی –فرزند 
4- نیاز خبازی –فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/171رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه غامرضا ش�ریفی تربتی  داراي شناس�نامه شماره  به شرح دادخواست به کاس�ه971878 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فضه شریفی تربتی  به شناسنامه9829 در تاریخ 68/12/17 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-غامرضا شریفی –فرزند 2-ابوالقاسم شریفی –فرزند 3- علی اکبر 
ش�ریفی –فرزند 4- ش�وکت شریفی –فرزند 5- آمنه شریفی –فرزند   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

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

511/172آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمد جائیان نوری   که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977508901006 صادره از شعبه 250 در پرونده شماره 970632  حکم به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی به مبلغ 763000 ریال در حق خواهان و پرداخت نیم عش�ر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از 
انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
منشی شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/173آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محمد فرهمند جعفرآبادی  که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه   صادره 
در پرونده ش�ماره 970727 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977509201159 مورخ 1397/7/30 صادره از شعبه 253 محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک الی 
یوم اادا بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و چهل و شش هزار و پانصد 
ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان )قربانعلی رمضانی فرخانی(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 اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 
قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
متصدی امور دفتری  شعبه 253 شورای حل اختاف  مجتمع شماره5 مشهد

511/174آگهی
پیرو آگهی متشره در جراید بدینوسیله به علی ظریف و عباس هراتی زاوه فرزند غام حسن  که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق 
اجرائیه   صادره در پرونده کاسه 9709987509200553 به موجب دادنامه شماره 9709977509200981 مورخ 1397/7/20 صادره از شعبه253 
محکوم علیهما محکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 
سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ دومیلیون و سیصدو نه هزار ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی ر حق محکوم له 

می باشند پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/175آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محمد عزیزی    که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه   صادره در پرونده 
شماره 960483 به موجب دادنامه شماره 9609977509200835 مورخ 1396/8/23 صادره از شعبه 253 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 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 اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 
73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 

اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
متصدی امور دفتری  شعبه 253 شورای حل اختاف  مجتمع شماره5 مشهد

511/176آگهی
پیرو آگهی متشره در جراید بدینوسیله به مهدی سلیمان زاده دستکیری   که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه   صادره 
در پرونده کاسه 9709987509200432 به موجب دادنامه شماره 9709977509201099 مورخ 1397/7/24 صادره از شعبه253 محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 250000000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان 
اجرای حکم و پرداخت مبلغ 672500 ریال  بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشند پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز 

هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/177آگهی اجرائیه 
محکوم له:نرگس مهدوی برجی   -محکوم علیه:مسعود خان محمدی -پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به مسعود خان محمدی 
فرزند حیدر  که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرایه صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده مشهد در پرونده کاسه 970486 به موجب 
دادنامه شماره 9709977596200793  مورخ   صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده مشهد محکوم علیه محکوم هستند به پرداخت مبلغ   پرداخت 
مبلغ 275/000/000 ریال بابت نفقه معوقه زوجه و پرداخت مبلغ 7/755/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 7/800/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان و نیز پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت 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  لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
 مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/178آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای میثم شاملو کاته بالی و شرکت کوشا پیمان رادین سالوک    که مجهول المکان 
می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977503300650 صادره از شعبه 150 در پرونده شماره 961175  محکوم به محکومیت 
تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد و شصت و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسی و نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول 2-پرداخت نیم عشر دولتی محکوم له 
آقای سید ابوطالب علی زاده با وکالت علی مومنی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مسئول دفتر شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3  مشهد

511/179آگهی اجرائیه 
محکوم له:بانک مهر اقتصاد    -محکوم علیه:پروانه مهران پور -پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محکوم علیه خانم پروانه مهران 
پور  که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرایه صادره از شعبه 35 دادگاه حقوقی مشهد مححکوم علیهم محکومند به پرداخت 
تضامنی مبلغ 237/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه زا تاریخ سر رسید چک 1397/3/13 لغایت یوم الوصول که بر اسا 
شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد و هزینه دادرسی به مبلغ 8/270/000 ریال و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی به مبلغ 
6/888/000 ریال در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت بملغ 11/850/000 ریال که بعهده محکوم علیهم می باشد بدیهی 
است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین  لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 
73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد 

نمود شماره بایگانی: 970244
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/180رای دادگاه
شماره بایگانی :970737-در خصوص دعوی خواهان مهدی ما فرزند غام حسن بطرفیت خوانده فرزانه سرباز بردو فرزند رجبعلی که مجهول 
المکان می باشد به خواسته الزام به تمکین عام و خاص خوانده به تمکین عام و خاص از خواهان محکوم می گردد و اعام می دارد این رای غیابی 

ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قبل تجدیدنظر خواهی است 
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/181آگهی اباغ نظریه کارشناس به خوانده مجهول المکان
درپرونده کاسه10/950865شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی باوکالت خانم پوران اکبری نسب احمدآبادی دادخواستی مبنی بر خلع ید 
از مساحت 35 هزار متر مربع از پاک ثبتی 124از اراضی شهرک صنعتی وقلع وقمع مستحدثات ومطالبه اجرت المثل اموال ومطالبه خسارت 
ازبابت تخریب اراضی ومطالبه خسارت دادرسی به طرفیت آقای احمد حفار مهریزی فرزندحسن مطرح ودادخواست به شماره 10/950865 به 
شعبه 10حقوقی مشهد ارجاع شده است وپرونده طی مراحل رسیدگی به کارشناس ارجاع شده است وکارشناس منتخب نظریه اش راتقدیم 
دادگاه نموده اس�ت فلذا به آقای احمد حفارمهریزی فرزند حس�ن اباغ تاظرف یک هفته ازتاریخ رویت آگهی به دفترشعبه 10حقوقی مشهد 

ونظریه کارشناسی رادریافت نمایید.
مدیردفترشعبه 10حقوقی مشهد-مرادنیا

511/182آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای علی اکبر یاوری  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای هرمز دلیری علیه شما 
به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977506901214 مورخه1397/09/18  در پرونده کاسه 970675  به محکوم شده اید مراتب 
بدینوسیله در روزنامه درج می گردد  رای صادره غیابی و از تاریخ درج در رزونامه ظرف مدت 20 روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین 

شعبه است 
مسئول دفتر شعبه 189 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/183آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای حمیدرضا اسامی فعامجهول المکان اباغ میشود درمورددادخواست آقای ابراهیم جعفری علیه شما 
به خواسته ابطال سند به موجب دادنامه شماره9709977577700961 درپرونده کاسه27/950555 حکم به ابطال دعواس خواهان صادرشده 

است مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد.
مدیردفترشعبه 27دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/184آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای مرتضی قلی زاده وطوبی کاش�ف اقبالی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای 
سعیدافتخاری توکلی علیه شما بخواسته الزام به ایفای تعهد بموجب دادنامه شماره 9709977577701001 در پرونده  کاسه27/960543 –به 
پرداخت تضامنی به مبلغ230/000/000ریال محکوم شده ایدمراتب 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 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/185آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای حمید زمرش�یدی وس�حر غنی زادگان وحمیدزمرش�یدی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
دادخواس�ت بانک ملت علیه شما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب دادنامه ش�ماره 9709977577700827 در پرونده  کاسه27/970365 –به 
پرداخت مبلغ500/000/000ریال محکوم شده ایدمراتب 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 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/186آگهي اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي های قبلي به آقای علی چاه جوئی ومحمدمحسن ثابتی قاینی فعا مجهول المکان  اباغ مي شود که درپرونده کاسه 
26/970583طبق دادنامه شماره9709977 به پرداخت مبلغ465067644ریال اصل خواسته و30227368ریال هزینه دادرسی محکوم گردیده 

اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد  راي صادره غیابي و ظرف مدت 20روز قابل واخواهي در این دادگاه مي باشد.
مدیر دفتر  شعبه26 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/187آگهی مربوط به تجدیدنظر-
آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی

تجدیدنظرخواه توران کمالی مقدم  دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای محمود پور اسماعیل  نسبت به دادنامه 
ش�ماره 9709977586300962 در پرونده کاسه 13/970255 شعبه 13 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا تجدیدنظر خوانده 
ظرف 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خو نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی را 
دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 

تجدیدنظر اقدام خواهد شد
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/188آگهی اباغ معرفی داور
خواهان طاهره رضائیان فرزند حسن  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید حسین مقدم فرزند سید هاشم   به خواسته طاق تقدیم دادگاه 
های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد واقع درمشهد- بلوار 
شفا، نبش شفای30 ارجاع وبه کاسه 3/970590 ثبت گردیده. به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس 
ازنشر آگهی واطاع ازمفادآن  به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم  دادخواست و ضمائم را دریافت و ظرف مهلت مقرر 
یک هفته نسبت به معرفی داور واجد شرایط خود که از اقارب و حداقل سی سال تمام آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی و متاهل 

باشد اقدام و در این شعبه حاضر گردد
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه خانواده  مجتمع شهید مطهری  مشهد-صمدی

511/189آگهی مربوط به تجدیدنظر-
آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به آقای امیر مشهدی

تجدیدنظرخواه  خانم اشرف بهروردی فرزند مسعود   دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای امیر مشهدی فرزند 
حسن نسبت به دادنامه شماره 9709977576101126 در پرونده کاسه 11/970399 شعبه 13 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا 
تجدیدنظر خوانده ظرف 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خو نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به 

ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/190آگهی
پیرو آگهی های قبلی به مجید تیموری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست حمیدرضا خطیبیان دماوندی بطرفیت شما به 
خواسته به موجب حکم 970997750441132 شماره پرونده 970688 به پرداخت اجور معوقه از تاریخ 97/4/18 لغایت 97/7/8 از قرار ماهیانه 
9/000/000 ریال جمعا به مبلغ 24/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه های دادرسی به مبلغ 1630750 ریال و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ دادخواست 97/7/8 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

مهلت درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ  درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/191آگهی
خواهان حس�ین قربانی دادخواس�تی به طرفیت سید رضا موسوی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی � نبش قرنی 
28 ارجاع و به کاسه 970914 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/17 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و از اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

511/192آگهی
خواهان محسن فیضی چکاب دادخواستی به طرفیت اقای امیر محمدی به خواسته مطالبه وجه بابت یک فقره چک به شماره 304577 مورخ 
1393/03/05 عهده بانک انصار به مبلغ 8/500/000 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار 
شهید قرنی � بین قرنی 22 و 24 ارجاع و به کاسه 970814 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/15 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
شورا مراتب یک نوبت در یکی از  جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/193آگهی
پیرو آگهی های قبلی به محمد زینلیان بافنده مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای حسین مرادپور بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977503801039 در پرونده کاسه 970621 حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ جمعا 46/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ها لغایت یوم الوصول در اجرای احکام و هزینه های دادرسی طبق تعرفه در 
حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این شورا است./ج
دفتر شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/194آگهی
پیرو آگهی های قبلی به محمد جوادی برزل فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست ساره کاوسی بطرفیت شما به خواسته مطالبه 
وجه بموجب حکم شماره 9709977503801050 پرونده کاسه 970660 محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 26000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه دادرسی طبق تعرفه  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/6/1 الی یوم اادا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در 
اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است./ج
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/195آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای احسان جاودانی حاجی و علی اکبر ابراهیمی سردشت که مجهول المکان 
می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977504400796 صادره از شعبه 172 در پرونده شماره 9709987504400287 محکوم 
تضامنی خواندگان  به پرداخت  مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته دو فقره چک بانک ایران زمین به ش�ماره 0910008/705294 مورخ 
97/2/25 و 910008/705295 مورخ 97/1/25 و مبلغ 72/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر و تادیه سر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له آقای/ خانم عباسعلی قاسمی و نیم عشر دولتی شده 
اید اجرای حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی معرفی ضامن 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 شعبه172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/196آگهی
خواهان آقای جواد تیموری نسب به طرقی آقایان و خانمها 1� رمضان تیموری نسب 2� علی اصغر فیضی 3� طاهره فیضی 4� معصومه فیضی 5� 
بسی ناز  حیدری 6� زهره فیضی 7� مهدی فیضی 8� اکبر فیضی 9� هادی فیضی 10� ابراهیم سحری به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو به 
کاسه 970898 به شعبه 166 شورای حل اختاف ارجاع گردد که وقت رسیدگی آن 1397/11/17 در ساعت 8 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا  خوانده پس از نشر آگهی و اطاع  از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � سیده مژگان خاکپور

511/197آگهی
خواهان محمد مینائی دادخواستی به طرفیت آقای علی فرشی به خواسته مطالبه اجور معوقه به مبلغ 28800000 ریال به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه تقدیم ش�ورای حل اختاف  شهرس�تان مشهد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه 
شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی � نبش قرنی 28 ارجاع و به کاسه 970845 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/13 
و ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امورمدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود تا  خوانده پس از نشر آگهی و اطاع  از 
مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/198آگهی
پیرو آگهی های قبلی به علیرضا پور صفر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای سلطان مراد گوهری بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504401130 پرونده کاسه 970684 به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2418000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تاریخ چکها 93/12/25 � 93/10/15 � 93/12/15� 
94/3/15� 94/2/15 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 در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/199آگهی
پیرو آگهی های قبلی سید مجتبی شفائی به فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست سید اکبر نورانی اوجاکی بطرفیت شما به 
خواس�ته بموجب  حکم  9709977504401144 ش�ماره پرونده کاس�ه 970669 به پرداخت مبلغ 13/800/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1070500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها مورخ 96/9/7 و 97/2/15 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 در روزنامه 

در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/200آگهی
خواهان سرمد نمازی خواه دادخواستی به طرفیت مجید سلیمانی به خواسته مطالبه وجه چک  و مطالبه خسارت دادرسی مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی � نبش قرنی 28 ارجاع و به کاسه 970889 ثبت گردید که وقت رسیدگی آن 1397/11/17 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 
انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود تا  خوانده پس از نشر آگهی و اطاع  از مفاد 

آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/201آگهی
پیرو آگهی های  منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/جواد صالحی و مرضیه صالحی و راضیه صالحی که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9609977503801396 صادره از شعبه 164 در پرونده شماره 960820  محکوم علیه محکوم است به  
متضامنا به پرداخت مبلغ جمعا دویست میلیون ریال بابت سه فقره سفته به شماره های 0828010 مورخ 95/3/31 و 0828011 مورخ 95/3/31 و 
0459410 مورخ 95/3/31 و هزینه روزنامه 450000 ریال و هزینه دادرسی به مبلغ 6200000  ریال و حق  الوکاله وکیل طبق تعرفه در مرحله بدوی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارائه دادخواست مورخ 96/9/25 لغایت وصول آن در اجرای احکام در حق محکوم له محکوم له آقای/ فاطمه عباسی 
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 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 
� مهناز زنگنه

511/202آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای رضا حکیمی تفتی فرزند علی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9609977503100027 مورخ 96/1/26  صادره از شعبه 145 در پرونده شماره 9609987503101042 محکوم به پرداخت مبلغ 
45/000/000 ریال بابت اصل خواسته )یک فقره چک عهده بانک صادرات به شماره 005721 به تاریخ 95/4/28 به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال( و 
مبلغ 2015000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت  حق الدرج آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 95/4/28 
لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له آقای حسین قربانی فرزند قربانعلی و پرداخت نیم عشر دولتی  حق اجرا ونیز 
هزینه های اجرای 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 اباغ واقعی اجرائیه به محکوم  علیه می باشد لذا مفاد اجرائی صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 ق.آ.د.م و ماده 
69 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد 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 اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/203آگهی
خواهان/ خواهان ها علی رباطی فرزند مسلم فرزند دادخواستی به طرفیت خوانده پیام صادقی فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه یک فقره 
چک به شماره 153516953217 مورخ 97/06/30 به عهده بانک ملت به مبلغ 55/000/000 ریال و مطالبه  خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان واقع 
در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به  کاسه 970775 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 1397/11/14 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 انقاب در  امور مدنی ودستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � 
منوره ساقی

511/204آگهی
خواهان/ خواهان ها مهدی دولت آبادی فرزند رجب علی به وکالت آقای محمد کریمی زاده کاشانی فرزند علی اصغر دادخواستی به طرفیت 
خوانده حسین رشید چری فرزند عبدالحسین  به خواسته مطالبه وجه محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه 3 فقره چک به شماره 
3454/669661 مورخ 97/03/10 و 3454/66966 مورخ 97/02/10 و 3454/669662 مورخ 97/04/25 به انضمام خسارات دادرسی منجمله 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد که جهت رسیدگی به شعبه 145 شورای 
حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به  کاسه 970744 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخه 1397/11/14 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز  ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در  امور مدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � 
منوره ساقی

511/205آگهی
خواهان/ خواهان ها محسن رائینی فرزند غامحسن به وکالت آقای محمدکریمی زاده کاشانی فرزند دادخواستی به طرفیت خوانده سید حسن 
تقوی قمیفرزند سید محمد تقی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه 5 فقره چک به شماره های 
132071 مورخ 96/03/10 و 132073 مورخ 96/05/10 و 132072 مورخ 96/4/10 همگی به عهده بانک سپه و شماره 1607/324645/58 مورخ 
96/02/15 به عهده بانک ملت و شماره 963089 مورخ 94/06/08 به عهده بانک صادرات به انضمام کلیه خسارات دادرسی منجمله هزینه های 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 145 شورای حل 
اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به  کاسه 970745 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 
1397/11/14 ساعت 9/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز  ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � 
منوره ساقی

511/206آگهی
خواهان احمد ضیاء دانشجو دادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه جوادی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 
970889 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/15 ساعت 12 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه�ان و ب�ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در  امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � سیده مریم یاسینی

511/207آگهی
پیرو آگهی های  منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای عبدالهادی غامی  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977504500250 صادره از شعبه 178 در پرونده شماره 970001 محکوم به یک فقره چک عهده بانک صادرات به شماره 
و تاریخ و مبلغ 100/000/000 ریال � 137661/145� 93/6/16 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بایت اصل خواسته 
و مبلغ 1624000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهل و پنج هزار تومان بابت درج آگهی  روزنامه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 93/6/16 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان صادر و پرداخت نیم عشر 
دولتی محکوم له آقای حمید سارانی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با  هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � سیده مریم یاسینی

511/208آگهی
پیروآگهی های منتشره در  جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای بهروز لنگری و غامحسین همتی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد  
چون وفق دادنامه شماره 9709977504500766 صادره از شعبه 178 در پرونده شماره 970426 محکوم بر الزام خوانده ردیف دوم آقای بهروز  
لنگری به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند اتومبیل سمند ایکس به شماره پاک 978 ج 95 ایران 36 به نام خواهان و همچنین 
حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 2223750 ریال بابت هزینه دادرسی در حق  خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به 
محکوم له آقای امان اه امانی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید 

در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با  هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � سیده مریم یاسینی

511/209آگهی
خواهان/ سرمد نمازی دادخواستی به طرفیت خوانده بهزاد یوسفی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد � بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970872 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/19 ساعت 12 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 

آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � سیده مریم یاسینی

511/210آگهی
پیرو آگهی های قبلی به مهری ازقندی شهری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای شرکت یونیلور ایران سهامی خاص با 
نمایندگی ابراهیم اوزگور و زینی  قهرمانی نژاد بطرفیت شما به خواسته  مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504501116 در پرونده 
کاسه 970607 حکم یک فقره چک عهده بانک ملت به شماره و تاریخ و مبلغ 3478000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 822563/54� 
96/5/24 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3478000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 505475 ریال بابت هزینه دادرسی و 450000 
ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول 
شاخص تورم در حق خواهان صادر و 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
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � سیده مریم یاسینی

511/211آگهی
خواهان محمدرضا انصاری تبریزی دادخواستی به طرفیت آقای ابراهیم محمدزاده به خواسته مطالبه وجه بابت چک به شماره 30757427 مورخ 
1397/6/30 عهده بانک ملت به مبلغ 15000000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی � نبش قرنی 
28 ارجاع و به کاس�ه 970892 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/11/13 و ساعت 9 تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در  امور مدنی و دستور شورا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/212آگهی
پیرو آگهی های قبلی به عرفان جلیلیان فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست علیرضا دادخواه بطرفیت شما به خواسته مطالبه 
وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977503301107 پرونده کاس�ه 970432 به پرداخت مبلغ 14/280/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
243/300 تومان بابت هزینه دادرسی و 45/000 تومان درج آگهی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
1397/05/08 لغایت یوم الوصول 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
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/213آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت به طرفیت خواندگان: مهدیه جوانمرد فرزند رضا و 2� رضا جوانمرد فرزند محمد خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید 
قره نی � نبش قره نی 31 ارجاع و به کاس�ه بایگانی 970898 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 97/11/08 ساعت 8/30 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخاست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/214آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/ خواندگان: مهدی مرندی نیا فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست موسسه مالی 
و اعتباری کوثر علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9609977458400835 به تاریخ 96/9/23 در پرونده کاسه 
960395/54 به 1� مبلغ 63/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 2/220/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی. 3� حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری. 4� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 93/5/18 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. رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد 

511/215آگهی اخطار تبادل لوایح
به مجهول المکان 1�  علیرضا شریفی 2� محمد  هادی شریفی فرزندان ابوالقاسم اباغ می گردد با توجه به اینکه مرضیه شریفی فرزند ابوالقاسم 
در پرونده کاسه 970016 اعتراض نموده است لذا ظرف مدت 10 روز پس از درج آگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر 

به دفتر این شعبه مراجعه و چنانچه پاسخی دارید ظرف مدت مقرر فوق به صرت کتبی در یک نسخه تقدیم دفتر دادگاه نمایید.
مدیر دفتر شعبه10 دادگاه خانواده ) 39 خانواده سابق( مشهد � عبداللهی

511/216آگهی اباغ رای دادگاه
کاسه پرونده: 7/970440. خواهان: خانم منصوره کویر گل خطمی فرزند حسن. خوانده: محمود محمدی معوا فرزند علی اکبر. خواسته طاق به 
درخواست زوجه. -آگهی اباغ دادنامه- بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست 
خواهان علیه شما به خواسته طاق به درخواست زوجه به موجب دادنامه شماره 9709975113501177 مستندا به ماده 1119 و قانون مدنی و مواد 
24، 26، 27، 28، 29، 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به خواهان اجازه داده می شود که ضمن مراجعه به احدی از دفاتر رسمی طاق کشور 
وکالتا از جانب زوج حسب وکالت اعطایی در سند ازدواج نسبت به اجرای صیغه طاق و ثبت آن از نوع خلعی نوبت اول اقدام نماید در خصوص 
حقوقات ناشی از زوجیت زوجه حاضر است 14 عدد سکه از مهریه را در قبال طاق بذل نماید جهیزیه در ید زوجه است و حضانت فرزند مشترک 
با توجه به عدم حضور خوانده با خواهان بوده و حق ماقات برای زوجه محفوظ می باشد ضمنا زوجه مکلف است نفقه فرزند به مبلغ دو میلیون ریال 
ماهیانه تحویل زوجه نماید  و به دفتر خانه نمایندگی جهت اجرای و ثبت طاق اعطا می گردد اعتبار این گواهی شش ماه از تاریخ اباغ رای فرجامی 
یا انقضای مهلت فرجامخواهی می باشد و رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجامخواهی در شعب دیوان عالی  کشور می باشد.
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � علی نژاد

511/217آگهی
احترام�اً پی�رو آگهی ه�ای قبلی، به آقای حس�ن دروگ�ر فرزند علی اکب�ر، فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در پرونده کاس�ه ش�ماره 
9709987887700663 و بایگانی 27/970688 این دادگاه دعوی خانم زهرا عباس�ی ثانی فرزند غامرضا بطرفیت ش�ما، بخواس�ته طاق به 
درخواست زوجه لذا ظرف یک هفته از تاریخ درج این آگهی، جهت معرفی داور واجد شرایط )حداقل سن 30 سال و متاهل باشند( حاضر  شوید. 

در صورت عدم حضور و معرفی داور، دادگاه تصمیم  مقتضی اتخاذ و راسا داور تعیین خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � 

511/218آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای جال قارونی چمن سبز که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977509300506 صادره از شعبه  254 در پرونده شماره 961101/254 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده ) آقای  جال 
قارونی چمن سبز( به پرداخت مبلغ 148/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ 
گواهی عدم پرداخت صدور چک و نیز پرداخت مبلغ 4/955/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له )آقای سید 
جواد اکبری فراگرد( و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسب به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این 

صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع  شماره پنج شهرستان مشهد

511/219آگهی
خواهان آقای مصطفی صادقی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین زنگی آبادی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد � طاب میدان 
میرزا کوچک خان ارجاع و به  کاسه971117/254 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/17 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 انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع  شماره پنج شهرستان مشهد

511/220آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به کریم بخش ناروئی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست علیه شما بخواسته مطالبه وجه 
چک حکم بر محکومیت خوانده ) آقای کریم بخش�ی ناروئی( و نیز پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ آقای 1/367/000 
ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و درج آگهی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ  97/4/5 تا یوم ااداء در حق 
خواهان آقای پرویز اوستاخمراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این شورا است.
مسئول دفتر شورا 249 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/221آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم سیف الع عبداللهی فر که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977508401154 صادره از شعبه 245 در پرونده شماره 970681 محکوم به حکم به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک های موصوف الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 
1/877/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له و 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 این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع  شماره پنج شهرستان مشهد

511/222آگهی
خواهان س�جاد شایسته دادخواس�تی به طرفیت خوانده/ خواندگان مظفر پیمانی فر به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد � میدان میرزا  
کوچک خان � روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 971027 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/17 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 انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی دفتر شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد� ناهید سلیمی

511/223آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای/ خانم علی اکبر ایمانی پارسا که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977508601018 صادره از شعبه 247 در پرونده شماره 970597 محکوم به پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 45/000 تومان بابت درج آگهی بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست الی یوم ااداء براساس نرخ تورم بانک مرکزی در حق محکوم له  آقای/ خانم عباس فرجی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده 
روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/224آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای مسعود امیری فرزند اله نظر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم طیبه 
سیمین تبادکان علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977509601384 در پرونده کاسه 970900 به پرداخت 
مبلغ 26/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه سر رسید چک 97/5/25 الی یوم 
ااداء و نیز پرداخت مبلغ 617/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه 
در حق خواهان طیبه سیمین تبادکان محکوم شده اسد. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
دفتر شورا 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد� قانعی

511/225آگهی
خواهان محمد علی صحرا بین دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان 1� مرتضی نوری 2� ساجده افضلیان به خواسته تنظیم سند خودرو 
که جهت رسیدگی به شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد � میدان میرزا  کوچک خان � 
روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 971037 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/10 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی دفتر شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/226آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حمیدرضا احمدیان که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977508000782 صادره از شعبه 241 در پرونده شماره 970432 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 2/128/000 تومان بابت اصل خواس�ته و مبلغ 168450 تومان بابت هزینه های دادرس�ی و حق نش�ر آگهی در حق خواهان صادر و 
اعام می نماید و در حق محکوم له آقای محمد علی نجاتی تبار و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/227آگهی
خواهان / خواهان ها مجید غلیجی دادخواس�تی به طرفیت خوانده/ خواندگان ذبیح اله غامی به خواس�ته مطالبه چک و تامین خواسته 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان 
مشهد واقع در مشهد � طاب میدان  میرزا کوچک خان ارجاع و به کاسه 971166  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/13 
س�اعت 8 تعیین ش�ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/228آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای / خانم محسن گلزار که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977509400913 صادره از شعبه 255 در پرونده شماره 970349 محکوم به پرداخت مبلغ 156/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 772000 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و هزینه دادرسی و هزینه آگهی روزنامه و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 1397/3/31 تا یوم ااداء در حق خواهان در حق محکوم له آقای / خانم عبدالواحد مطیع و نیم عشر دولتی شده 
اید ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/229آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم مرضیه صفرپورنقندر فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای / 
خانم عفت قربانی علیه شما بخواسته تنظیم سند خودرو به موجب حکم شماره 9709977508401393 در پرونده کاسه 245/970847 
محکومیت محکوم علیه به حضور در دفترخانه و اسناد  رسمی و انتقال سند اتومبیل پراید به شماره 65 ص 439 ایران 32 به نام خواهان 
و پرداخت هزینه دادرسی مبلغ 1/190/000 ریال در حق محکوم له محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/230آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای / خانم  فریده انجیدنی و علی نوروزی که مجهول المکان می باش�د 
اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977508401116 صادره از ش�عبه 245 در پرونده شماره 970674 محکوم به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و  جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه از تاریخ س�ر رسید چک الی یوم ااداء 
براساس نرخ تورم بانک مرکزی و نیز پرداخت 1/859/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای/ خانم 
میثم عابدینی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر 

این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/231آگهی
شماره بایگانی :970418-بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای نقی رضائی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست محمد 
علی نجاتی تبار علیه شما بخواسته مطالبه وجه حکم به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت 
مبلغ یک میلیون و هشتصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 1397/4/11 تا یوم ااداء در حق خواهان مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

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

511/232آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمدرضا ابراهیمی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای نصراله براتی علیه 
ش�ما بخواسته مطالبه وجه. به موجب حکم ش�ماره 9709977508601354 در پرونده کاسه 970899 به پرداخت مبلغ 22/900/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 526/250 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی 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 واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/233آگهی
خواهان / خواهان ها یاس�ر باس�تانی ناری.. دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان گلناز رخشانی به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 
واقع در مش�هد � میدان میرزا کوچک خان روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاس�ه 971051 .... ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 
1397/11/14 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 انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی دفتر شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد� ناهید سلیمی

511/234آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای / خانم  فرحناز حدیدی که مجهول المکان اباغ می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977508800314 صادره از شعبه 249 در پرونده شماره 970062 محکوم به فسخ اجاره نامه موضوع خواسته 
، و تخلیه مورد اجاره و پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 96/10/16 لغایت 97/10/16 و همچنین پرداخت ماهیانه 
دو میلیون ریال بابت اجاره بها از تاریخ 97/1/17 لغایت زمان اجرای حکم تخلیه به آدرس شهرک شهید رجایی حر 13 ح 13 ممیز 20 جنب 
مغازه ابوالفضل عبداللهی و همچنین پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و درج آگهی در حق 
محکوم له آقای/ دردی جامه سیاه و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد� هوشمند

511/235آگهی
خواهان / خواهان ها علی کریمی دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان علی اصغر راه نوردی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد � میدان 
میرزا کوچک خان � روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 971138 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/15 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 انقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه 

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

511/236آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای حسین قربان یارانجشش فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای سیداکبر نورانی 
اوجاکی علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977509401343 در پرونده کاسه 970793 به حکم بر مکومیت خوانده 
)حسین قربان یارابخشش( به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ 
صدور چک 1396/2/15 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 667000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و 45000 تومان هزینه درج در 
آگهی در حق خواهان )حسین قربان یارابخشش( محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/237آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای ابوالفضل حسن خانی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حمید نصرتی سعداد 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977509401347 در پرونده کاسه 970823 به حکم بر مکومیت خوانده )ابوالفضل 
حسن خانی( به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 865000 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و هزینه درج آگهی به 
مبلغ 30000 تومان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/7/9 تا یوم ااداء 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 واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/238آگهی
خواهان / قاسم گلستانی دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان محسن سلیمانی کرمانی و ابوالفضل سعیدی فر و حامد گلستانی به خواسته 
اثبات عقد بیع و تنظیم سند تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد � طاب میدان میرزا  کوچک خان ارجاع و به کاسه 255/971100 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1397/11/13 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 255  شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/239آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای / خانم  مریم حشمت فیض آبادی که مجهول المکان اباغ می باشد اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره 9609977509400989 صادره از شعبه 255 در پرونده شماره 960648 محکوم به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل  خواسته و مبلغ 1/305000 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه آگهی روزنامه در حق محکوم له 
آقای علیرضا صدیقی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر 

اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد� هوشمند

511/240آگهی
پیرو آگهی های قبلی به ابراهیم رزمگیر فرزند نظر علی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای محمد واعظی فرزند نبی به 
خواسته: مطالبه وجه چک به موجب حکم 9709977501501012 به کاسه پرونده: 9709987501500599 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت: 
1� مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ هشتصد و چهل و دو هزار ریال )خسارات دادرسی( 3� پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سر رسید آن )96/11/25( تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ  تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری 
اسامی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان صادر و اعام می گردد مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد�
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آگهی مزایده اموال غیر منقول
   درپرونده کاسه970502/ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگستری آزادشهر محکوم له موسسه مالی واعتباری مهراقتصاد بطرفیت حسین 
س�ارانی پور لذا اجرای احکام درنظردارد پاک ثبتی13/303-اصلی بش�ماره ثبت18009صفحه115دفتر 108بخش 8بنشانی جاده آزادشهر 
نوده خاندوز را که توسط کارشناس بشرح ذیل ارزیابی گردیده است ازطریق مزایده بفروش برساند پاک ثبتی13/303-اصلی شماره ثبت 
18009 صفح�ه 115دفتر108بخش8عرصه3820مترمربع وهرمترمربع200/000 ریال  جمعا بمبل�غ000/000/ 764 ریال زمین بصورت دیم آبی 
میباشد ودارای سهم آب میباشد حدود ومساحت ملک موردارزیابی باسند مطابقت دارد ملک در اختیارمستاجر نمیباشد ملک موردارزیابی 
درمحدوده ش�هری نمیباش�د حق ارتفاق ندارد ارزیابی براساس قیمت عادانه روز ودرنظرگرفتن کلیه عوامل موثروعرف محل واینکه هیچ 
دینی به اش�خاص حقیقی یاحقوقی نداش�ته باشد انجام پذیرفته اس�ت سهم مشاعی مالک بمیزان 5سهم مش�اع از6سهم 2سهم مشاع 
از13سهم6دانگ 1قطعه زمین بمساحت29800مترمربع میباشد درزمان بازدید آثار برداشت شالی وجود داشته تعرفه براساس اظهارات مالک 
صورت گرفته است ودارای سهم آب میباشد ارزیابی براساس نوع وکیفیت خاک موقعیت ملک وسایر عوامل تاثیرگذار صورت گرفته ارزش 
نهایی هفتصد وشصت وچهارمیلیون ریال برآورد گردیده است مقررگردید ملک موصوف روزشنبه1397/10/24ساعت11صبح ازطریق مزایده 
درمحل دادگستری آزادشهربفروش برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تایکماه نسبت بپرداخت باقیمانده 
ثم�ن معامله اقدام نماید درغیراینصورت پس ازکس�رهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد ش�د طالبین 
درصورت تمایل میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شودضمنا یک نسخه 

ازآگهی مزایده درتابلو اعانات الصاق میگردد.
744-معاون قضائی دادگستری آزادشهر-حسینی فر

آگهی مزایده اموال غیر منقول
   درپرونده کاسه970729/شعبه اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری آزادشهر محکوم له رقیه کرامتی بطرفیت 
سیدمهدی حسینی وغیره بخواسته فروش پاک ثبتی2003فرعی از624فرعی از15فرعی از10-اصلی واقع دربخش8 حوزه ثبتی آزادشهر 
لذا اجرای احکام درنظردارد ملک موردکارشناس�ی 6دانگ 1قطعه زمین مس�کونی با بنای احداثی واقع درآزادش�هر خ ش�هید بهش�تی خ 
گلزار ش�هدای18 بوستان18که توس�ط کارشناس ارزیابی گردیده اس�ت که ازطریق مزایده بفروش برساند1-یکباب ساختمان مسکونی با 
بنای90مترمربع مساحت300مترمربع میباشد ملک موصوف دارای نمای سرامیک ودیوار برخیابان نمای سیمان سفید ودرب ورودی آهنی 
س�قف طاق ضربی وکف موزائیک قدمت حدودا25س�ال ملک دریدوتصرف محکوم علیهم 2-حدود اربعه عرصه تعرفه ش�ده بشرح شماا 
بطول12متروصل به ملک عبدالرضا یازرلو وشرقا بطول 25متر وصل به خانه مسکونی آقای صمیمی جنوبا بطول12 متر درب ودیواریست وصل 
به خیابان 10متری بوستان18وغربا بطول25متروصل به ملک جان محمد میرعرب3-باتوجه به موقعیت استقرار ملک ونوع کاربری مسکونی 
وعرض متصل به معبرقدمت ساخت بنا ومساحت اعیانی احداثی90مترمربع ومساحت عرصه 300متر مربع وشکل وابعاد ملک ودرنظر گرفتن 
کلیه عوامل موثردرارزیابی اماک مسکونی شهری وعرف محل ارزش6دانگ ملک موصوف بمیزان800/000/000/ 1ریال معادل یکصد وهشتاد 
میلیون تومان برآورد گردیده است وارزش قدرالسهم محکوم له ازملک موصوف بمقدار صدوچهل وچهار ممیز چهارصدم سهم مشاع ازسیصد 
سهم عرصه واعیان ملک موصوف بمیزان866/400/000ریال معادل هشتاد وشش میلیون ششصد وچهل هزار تومان مقررگردید ملک موصوف 
در روزیکشنبه10/23  /1397ساعت11صبح ازطریق مزایده درمحل دادگستری آزادشهربفروش برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع 
وبه کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده 
مکلف است حداکثر تایکماه نسبت بپرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیراینصورت پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین درصورت تمایل میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

ازملک مورد مزایده داده شودضمنا یک نسخه ازآگهی مزایده درتابلو اعانات الصاق میگردد.
745-معاون قضائی دادگستری آزادشهر-حسینی فر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
   بموجب پرونده اجرائی بکاس�ه950348-930311-930303-930118/اجرای احکام مدنی دادگس�تری بندرترکمن محکوم علیه حلیم 
بردی دانش دوست فرزند حالی-تایماز دانش دوست وشرکت تعاونی زیبا گل سبزدشت بنشانی قره تپه حاجی صفر گلخانه دانش دوست 
محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ570/000/000ریال بابت اصل طلب وغیره)دراجرا محاسبه میشود(و334/061/000ریال بابت اصل وغیره دراجرا 
محاس�به میش�ود و و334/061/000ریال بابت اصل وغیره دراجرا محاسبه میش�ود و و442/491/570ریال درحق محکوم لهم فرهاد نظری 
فرزن�د مراد- عبدالغف�ور قاضلی کر فرزند حلیم بردی- توی محمد اونق ف قربان محم�د- وعبدالغفور قرنجیک ف حاجی قربان که جمعا 
برای 4فقره پرونده مبلغ1/680/613/570ریال ومبلغ57/300/000ریال که پس ازکارشناسی وتعیین وقت بشرح ذیل بفروش میرسد)توصیف 
اجمالی اموال درراس�تای ماده138قانون ا.ا.م براساس نظریه کارشناس محترم(1-عرصه مورد نظر بمساحت7527/27مترمربع دارای پاک 
ثبتی 612فرعی از8-اصلی بخش 5بندرترکمن بنام تقان بردی اتابائی فرزند قربان سند صادروتسلیم گردیده بنشانی روستای قره تپه ضلع 
جنوبی روستای پیخی حاجی که باتوجه بموقعیت ونوع زمین ارزش ملک ازقرارمترمربعی220/000ریال که جمعا بمبلغ1/655/999/400ریال 
براورد میگردد شرایط وزمان ومکان مزایده1-مزایده درروزیکشنبه 1397/10/23ساعت10الی11دراجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن 
انجام میپذیرد2-برنده مزایده کسی میباشد که بااترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ پایه براساس قیمت کارشناسی شده شروع 
میشود4-طالبین شرکت درمزایده 5روزقبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازاموال موصوف بازدید وباروئیت اموال درمزایده 
شرکت نمایند5-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا بحساب سپرده دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ 
اجرای مزایده بحساب سپرده دادگستری وفیش واریزی را به دایره اجرای تحویل نمایند درغیراینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس از 
کسرهزینه های اجرائی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد6-تائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد 
ودرصورت عدم تائید صحت مزایده این اجراء مسئولیتی دررابطه باخریدار ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد 7-این مزایده به 
استناد ماده118قانون اجرای احکام مدنی در1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار درج میگردد8-این مزایده باحضور نماینده محترم دادستان 

صورت میپذیرد.
802-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به رضا شاکری چمازی ف محمدعلی
   خواهان عبدالحامد خوش پرس�ت توماج دادخواس�تی بطرفیت خوانده رضا شاکری چمازی به خواسته الزام به انتقال سند خودرو مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع وبشماره پرونده کاس�ه9709981741400270بایگانی 970274/شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن 
ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/07س�اعت09/15تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه 
پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
801-مسئول دفترشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن- حسینی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای محمد قیصر پورملکشاه فرزند علی نقی بشرح درخواستی که بشماره3/97/879ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داشته که فاطمه لطیفی ملکشاه فرزند شریف بشماره شناسنامه5689635219صادره ازبند پی غربی دیوا درتاریخ 
86/6/2دراقامتگاه دائمی خود شهرستان نکا فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-محمد قیصر پورملکشاه ف 
علی نقی ش م4999891050 فرزند متوفی2-رضا علی قیصر پورملکشاه ف علی نقی ش م4999281678فرزند متوفی3-رمضانعلی قیصر 
پورملکشاه ف علی نقی ش م4999640449فرزند متوفی4-علی قیصر پورملکشاه ف علی نقی ش م4999292599 فرزند متوفی5-احمد 
قیصر پورملکشاه ف علی نقی ش م 4999807793فرزند متوفی6-جواد قیصر پورملکشاه ف علی نقی ش م4999708000فرزند متوفی7-

لیا قیصر پورملکش�اه ف علی نقی ش م 4999316277فرزند متوفی8-ام البنین قیصر پورملکشاه ف علی نقی ش م4999662620فرزند 
متوفی9-فاطمه صغری قیصر پورملکش�اه ف علی نقی ش م 4999281686فرزند متوفی10-صفرعلی قیصر پورملکش�اه ف علی نقی ش 
م4999638991فرزند متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی 

دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 688-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

دادنامه
   پرون�ده کاس�ه9709981788400131 بایگانی970209/ش�عبه 8دادگاه عموم�ی حقوق�ی شهرس�تان گنب�د کاووس تصمی�م نهای�ی 
ش�ماره9709971788400286خواهان حاجی محمد امانی فرزند قربان باوکالت زینب حبیب لی ف محمد دردی بنش�انی اس�تان گلستان 
گنبد کاووس خیابان امام خمینی ش�مالی ابتدای خ مفتح)وشمگیر غربی(مجتمع ش�هبازی ط 3واحد9 خواندگان1-عافیه بیگ زاده فرزند 
ای�ل محمد2-جمیل�ه بیگ زاده ف ایل محمد 3-فریبا بیگ زاده ف ایل محمد 4-حمید یبگ زاده ف ایل محمد5-س�عید بیگ زاده ف ایل 
محم�د مجید بی�گ زاده ف ایل محمد7-هاجر بیگ زاده ف ایل محمد8-طواق بی بی ایگ�دری 9-وحید بیگ زاده ف ایل محمد10-جلیل 
بیگ زاده ف ایل محمد11-حبیب بیگ زاده ف ایل محمد همگی بنشانی مجهول المکان12اداره ثبت اسناد واماک شهرستان گنبد کاووس 
بنش�انی استان گلستان گنبد کاووس خیابان امام خمینی جنوبی اداره ثبت واس�ناد واماک گنبد13-ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره 
بنشانی استان گلستان- گرگان خیابان شهید بهشتی- بهشت16نوبخت1ساختمان پونه ط4خواسته ها1-ابطال سند رسمی)موضوع سند 
ملک اس�ت(2-اثبات وقوع بیع3-الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک)  رای دادگاه(دراین پرونده حاجی محمد امانی باوکالت زینب حبیب 
لی دعوایی بطرفیت ستاد اجرایی فرمان امام)ره(طواق بی بی ایگدری- جلیل- حمید -حبیب-وحید-مجید-سعید وعافیه- هاجر- فریبا 
وجمیله همگی به شهرت بیگ زاده فرزندان ایل محمد ونیز اداره ثبت اسناد واماک گنبد بخواسته اثبات وقوع عقد معاوضه مورخ97/6/11 
فیمابین خواهان وخواندگان 2تا 12-ابطال قسمتی ازسند رسمی پاک ثبتی 10/1/4551 گنبد بمیزان250متر الزام خواندگان به انتقال سند 
رسمی عرصه بمیزان 250متر ازپاک ثبتی10/1/4551بااحتساب کلیه خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل مطرح نموده است این مرجع صرف 
نظر ازصحت وسقم موضع باعنایت به رای وحدت رویه شمال581مورخ1371/12/2دیوان عالی کشور درمواردی عاوه برجنبه کیفری ومجازات 
مرتکب واجد وصف حقوقی باشد بصراحت اعام میدارد که)... درچنین مواردی هرنوع ادعایحقی که ازطرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت 
به این اموال شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال ازدارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی به آن...بادادگاه صادرکننده حکم میباشد 
ودادگاه انقاب پس ازرس�یدگی اگر صحت ادعا راتش�خیص دهد برطبق ذیل اصل49قانون اساسی مال رابه صاحبش رد میکند واا به بیت 
المال میدهد...(معتقد اس�ت عبارت)هرنوع ادعای حقی(لفظی عام بوده ولذا هرنوع دادخواهی ومطالبه حقی در خصوص اموالی که دادگاه 
صادرکننده رای یاد ش�ده نس�بت به آن رای صادر کرده است را شامل میشود بنابمراتب فوق این دادگاه خود را درخصوص دعوی مطروحه 
دایربر اثباتمعاوضه وبطال سند رسمی والزام به انتقال آن صالح به رسیدگی ندانسته ومستندا” به مواد 26و27قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
عدم صاحیت به اعتبار وشایستگی دادگاه ویژه اصل49-استان گلستان صادر میگردد رای صادره قطعی است مقرراست دفترپرونده ازآمار 

کسر عینا” به مرجع محترم ذی صاح ارسال گردد.
 468-دادرس شعبه 8دادگاه حقوقی شهرستان گنبد کاووس-علیزاده اردبیلی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای حس�ن اسکندری پجتی فرزند عباس بشرح درخواستی که بش�ماره 3/97/894ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داشته که نرجس محمدی ایویمی فرزند شاه بابا بشماره شناسنامه 2090654094صادره ازساری درتاریخ97/2/29 
دراقامتگاه دائمی خود شهرستان پجت فوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-نازنین اسکندری پجتی ف عباس 
ش م 2092745417فرزند متوفی 2-گلچهره اس�کندری پجتی ف عباس ش م2090659645فرزند متوفی3-ماهروزه اسکندری پجتی ف 
عباس ش م2090659955فرزند متوفی4-ابراهیم اس�کندری پجتی ف عباس ش م2090660015فرزند متوفی5-قربان اسکندری پجتی ف 
عباس ش م2092751816فرزند متوفی6-مریم اس�کندری پجتی ف عباس ش م2090660279 فرزند متوفی 7-حسن اسکندری پجتی ف 
عباس ش م 2092755587 فرزند متوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید 
تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی 

صادرخواهد شد.
 691-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای عبدالقدیر قره باش فرزند حمید بشرح درخواستی که بکاسه2/97/4109ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داش�ته که مرحوم حمید قره باش فرزند طویلی آقا بش�ماره شناسنامه209 صادره ازکاله درتاریخ96/11/21 دراقامتگاه 
دائم�ی خود شهرس�تان کاله فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-بیرام تاج ق�ره باش ف نارلی ش ش 3ت 
ت1336/4/1صادره ازمینودش�ت همسرمرحوم2-عبدالقدیر قره باش ف حمید ش ش 11804ت ت1356/5/1 صادره ازکاله پسرمتوفی3-
عبدالرحی�م ق�ره ب�اش ف حمی�د ش ش11805ت ت1357/6/10صادره ازکاله پس�رمتوفی4-عبد ال�ه قره باش ف حمی�د ش ش138ت 
ت1364/6/30 صادره ازکاله پسرمتوفی5-هادی قره باش ف حمید ش ش4860099915ت ت1369/4/8صادره ازکاله پسر متوفی6-حسام 
قره باش ف حمید  486028178ت ت1377/4/10صادره ازکاله پسرمتوفی7-سعیده قره باش ف حمید ش ش708ت ت1360/6/19صادره 
ازکاله دخترمتوفی8-رحیمه قره باش ف حمید ش ش 16ت ت 1363/3/16 صادره ازکاله دخترمتوفی9-بی بی س�ارا قره باش ف حمید 
ش ش137ت ت1363/6/30ص�ادره ازکاله دختر متوفی10-حبیبه قره باش ف حمید ش ش 4860099923ت ت1370/10/18صادره ازکاله 
دخترمتوفی واغیر 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 واا گواهی صادر خواهد شد.
 800-رییس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان کاله

دادنامه
  تاریخ رسیدگی1397/29/8ش�ماره بایگانی5/970269ت شماره دادنامه 9709971710501003مرجع رسیدگی شعبه 5دادگاه تجدید نظر 
اس�تان گلستان هیات دادرس�ان مجید کامیاب رئیس وهادی غامی مستشار ش�عبه 5دادگاه تجدید نظراستان گلستان تجدید نظرخواه 
مختارباا رستاقی ف اسمعیل باوکالت شهروز احمدی زیرابی ف منوچهر بنشانی استان گلستان گرگان بلوار ناهارخوران- عدالت85مجتمع 
تندیس ط 1واحد11تجدید نظرخواندگان1-طاهر نجفی2-منوچهر رضایانی ف اسماعیل3-زینب دیلمی ف محمد4-قدرت ا...قاضی مقدم ف 
مجید ناصر کیقبادی 6-حسینعلی علیمی ف اسماعیل7-مریم شریعتی ف محمد اسمعیل8-سامان احمدیان9-نصراه محمودیان ف عین 
ا...10-نرگس خاتون خطیبی ف غامعلی11-منیره اسامی12-حمیدرضا عبدا...نژاد ف محمد تقی13-محمدرضا سبطی14-نصرا... رزمجو15-

عباس ذبیحی16-جلیل اخوان 17-نبی ا... اعیادی18-عبدالرضا کاظمی ف حسینعلی19-مولود خسروانی ف کاظم20-ادن هاشمی نجفی 
ف س�ید محمود21-حسینعلی کاشانی راد ف عبدا...22-ملیحه رضایانی ف اسماعیل 23-ابراهیم عاشقان ف غامعلی 24-رقیه خراسانی 
زاده25-محمد مصطفی عاشقان ف ابراهیم 26-نرگس مسلمی بسطامی ف علی اصغر27-پروین دائمی28-طیبه مسلمی بسطامی ف علی 
اصغر29-محمد حسین ذاکری همگی بنشانی مجهول المکان30-نقی باقرتبار ف اکبر بنشانی استان گلستان-گرگان بلوارصیاد شیرازی جنب 
بیمارستان31-حشمت ا...رزمجو ف عباسعلی32-عفت گلدسته ف علی اصغر33-عذرا مفیدی34-حسین سازگار ف اکبر35-محمد ابراهیم 
نعیمی طیبی ف محمد قاس�م 36-اس�دا...قلیش لی فرزند محمد باقر37-محمد شاهینی ف حسین38-غامعلی ذاکری ف محمد حسن 
باوکالت محمد اسمعیل دائمی ف محمد علی بنشانی استان گلستان- گرگان خ ولیعصر عدالت31مجتمع کوروش ط 1واحد 6و39-نبی اله باقر 
تبار ف اکبر نشانی استان گلستان گرگان زیباشهر صیاد شیرازی40منظریه 2درب3مانده به اخرسمت راست40-اشرف درزی ف قربان41-

سکینه درزی ف قربان42-مهرداد درزی ف قربان43-معصومه درزی ف قربان44-صادق درزی ف قربان45-نوروز درزی ف قربان 46-کبری 
تازیکه 47-طاهر درزی ف قربان48-باقر درزی ف قربان همگی بنشانی استان گلستان- گرگان امام رضا کوچه 5 اله زاری-مجتمع یاس 
سفید ط1)*ع2(49-طاهره چوپانی سرکاته ف رمضان بنشانی گلستان گرگان جوادیه 18 کد پستی83795-49137و50-مرضیه باقرتبار 
ف اکبر بنش�انی استان گلس�تان- گرگان خ سرخواجه نبش7دستگاه منزل ویایی اس�تیجاری عصاری51-راضیه باقرتبار ف اکبر نشانی 
استان گلس�تان گرگان بلوارالغدیر- الغدیر24 فروشگاه پخش تخم مرغ52-اکبر باقرتبار بنشانی فوت کرده53-اداره ثبت واماک گرگان 
بنش�انی استان گلس�تان- گرگان خ ولیعصرچهارراه دادگاه انقاب)*ع2(54-تقی باقرتبار ف اکبر نشانی استان گلستان گرگان بلوارصیاد 
شیرازی-صیاد40نیایش2مقابل مدرسه پیشگامان55-اکرم درزی ف قربان نشانی استان گلستان- کردکوی خ پاسداران گل15پ25تجدید 
نظرخواسته:نس�بت به دادنامه شماره970048-97/1/21 صادره ازش�عبه11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان)رای دادگاه(درخصوص 
تجدید نظرخواهی مختار باارستاقی باوکالت شهروزاحمدی زیرابی بطرفیت 1-صادق درزی ف قربان2-معصومه درزی ف قربان3-باقر درزی 
ف قربان4-مهرداد درزی ف قربان5-نوروز درزی ف قربان 6-س�کینه درزی ف قربان7-اکرم درزی ف قربان8-اش�رف درزی ف قربان9- 
طاهر درزی ف قربان10-کبری تازیکه11-ملیحه رضایانی12-ادن هاش�می نجفی13-حمیدرضا عبداله نژاد14-طیبه مسلمی15-منوچهر 
رضایانی16-نرگس خاتون خطیبی17-نرگس مس�لمی بس�طامی18-نصراله محمودیان19-مریم شریعتی20-محمد مصطفی عاشقان21-
ابراهیم عاشقان22-نبی اله اعیادی23-حسینعلی علیمی24-قدرت اله قاضی مقدم25-حسینعلی کاشانی راد26-زینب دیلمی27-مولود 
خسروانی28-رقیه خراس�انی زاده29-عباس ذبیحی31-جلیل اخوان32-پروین دائمی33-سامان احمدیان34-ناصرکیقبادی35-منیره 
اسامی36-طاهر نجفی37-عبدالرضا کاظمی38-محمد رضا سبطی39-عفت گلدسته باوکالت اسماعیل دائمی40-عذرا مفیدی باوکالت 
اس�ماعیل دائمی41-محمد شاهینی باوکالت اسماعیل دائمی42-اسداله قلیش لی باوکالت اس�ماعیل دائمی43-غامعلی ذاکری باوکالت 
اس�ماعیل دائمی44-حش�مت اله رزمجو باوکالت اس�ماعیل دائمی45-محمد ابراهیم طبیعی همگی باوکالت اس�ماعیل دائمی46مطاهره 
چوپانی47-تق�ی باقرتبار ف اکبر48-نبی اله باقرتب�ار ف اکبر49-نقی یاقرتبار ف اکبر50-راضیه باقرتب�ار ف اکبر51-مرضیه باقرتبار ف 
اکبر52-اداره ثبت اسناد واماک گرگان نسبت به دادنامه شماره970048-97/1/21 صادره ازشعبه11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان 
که مشعراست برصدورحکم به بطان دعوی تجدید نظر خواه بخواسته ابطال سند رسمی پاک ثبتی 263فرعی ار12/1-اصلی- نظرباینکه 
ازمه رس�یدگی به دعاوی اعام جهت وس�بب خواسته بوده ودر مانحن فیه ماحظه میگردد تجدید نظرخواه)خواهان بدوی(سبب وجهت 
قانونی خود رادرجهت ابطال س�ند رس�می مالکیت تجدید نظرخواندگان که درطی ثبت عمومی صادر گردیده به دادگاه ارائه ننموده اس�ت 
فلذا دعوی مذکور قابلیت استماع را نداشتهودادگاه ازاین جهت دادنامه تجدید نظرخواسته قراررد دعوی بدوی صادر واعام مینماید رای 

صادره حضوری وقطعی است.
674-رئیس شعبه 5دادگاه تجدید نظراستان گلستان کامیاب /مستشارشعبه 5دادگاه تجدید 
نظراستان گلستان- غامی

مفقودی
س�ند کمپانی خودرو سواری پیکان به ش�ماره انتظامی 86- 174ج11 به رنگ سفید – روغنی  مدل 
1380  شماره موتور 11128021400  شماره شاسی 80423974 متعلق به محمدعلی اصغری   عائی 

مفقود  گردیده و از در جه اعتبار ساقط می با شد. 
سمنان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی   کاسه 
9200042

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 192   متر قطعه سوم شماره پاک 
4612 فرع�ی از 83 فرعی از 33  اصلی و اقع در رس�تم آباد بخش 11 
ته�ران و ذیل ثبت 160554  صفح�ه 151 دفتر 542 اماک به نام امان 
اله  غفاری ثبت و س�ند مالکیت به شماره چاپی 393522 صادر شده 
و حدود آن شماا بطول 8/10 متر دیواریست به قطعه 4 همین صورت 
مجلس  شرقا اول بطول 5/90 متر دوم که شمالی است بطول 3/5 متر 
هر دو قس�مت درب و دیواریس�ت  به کوچه  احداثی در همین پاک 
سوم بطول 7/45  متر هر دیوار به دیوار قطعه دوم صورتجلسه  جنوبا 
اول بطول 5/20 متر دوم که شرقی است بطول 8/20 متر هر دو قسمت  
دیوار به دیوار پاک 96 فرعی س�وم به طور شکسته بطول های 4/20  
مت�ر و 2/4 متر به پاک 95 فرعی غربا بطول 22/8 متر دیوار به دیوار 
قطعه چهارم همین صورت مجلس  و به موجب س�ند شماره 241791  
مورخ�ه 87/2/26  دفترخانه 8 ابهر در  رهن بانک رفاه  کارگران ابهر 
قرار گرفته  است که طبق نظریه وارده ش�ماره 11000838- 96/1/28 
کارشناس رسمی دادگستری نشانی ملک موصوف و اقع در تهران اتوبان 
صدر خیابان دیباجی شمالی بن بست شکری بن بست گلشن پاک 3  
و  مجتمع مذکور ش�امل  2 و احد  مس�کونی به صورت تک واحدی و 
آپارتمان همکف به مس�احت ح�دودا 95  متر مربع و  آپارتمان طبقه 
اول به مساحت حدودا 95 متر مربع به صورت مجزا  و مشابه دارای دو 
خوابه کف موکت سرویس کامل کابینت چوبی گچبری و نقاشی  کف راه 
پله سنگ فریم پنجره ها فلزی می باشد. نما آجری با پارکینگ و انباری 
در فضای  حیاط  و قدمت بنا حدودا 20 س�ال و طبق اظهارات  تحت ا 
ختی�ار  ورثه ب�وده و دارای کنتور اب و گاز مش�ترک   و برق مجزا می 
باشد ارزیابی ملک مذ کور با توجه به محل استقرار و قدمت بنا و دیگر 
عوامل موثر بر امر کارشناس�ی  به مبلغ 20/000/000/000 ریال )بیست 
میلیارد ریال( برآورد و اعام می گردد  و حسب ا عام بستانکار طبق 
نامه و ارده شماره 547- 96/1/23 ملک مورد نظر فاقد بیمه می باشد 
علیهذا به منظور  وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی مزایده  در روز 
شنبه مورخه 97/10/29 از ساعت 9 الی 12 به آدرس نبش 4 راه جهان  
کودک  ساختمان شماره 34 س�اختمان معاونت اجرای اسناد رسمی  
استان تهران  - ط زیرزمین اتاق مزایده از طریق مزایده به فروش می 
رس�د مزایده از مبلغ 20/000/000/000 ریال شروع و به بااترین قیمت 
که خریدار داشته باشد نقدا  و یا با ارائه چک تضمین شده بانک ملی 
فروخته خواهد ش�د سایر هزینه های قانونی برابر مقررات وصول می 
گرد ضمن هرگونه بدهی های مربوط اعم  از حق انشعاب حق اشتراک 
و مصرف آب و برق و نیز  بدهی مالیات دارایی و عوارض ش�هرداری تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی  آن معلوم ش�ده باش�د یا نه به 
عهده خریدار ا ست و هرگاه روز مزایده تعطیل رسمی یا  غیر مترقبه 
مصادف گردد جلسه  مزایده بعد از تعطیل در همان مکان و ساعت مقرر 

تشکیل خواهد شد.  انتشار آگهی: 97/10/2 
19072 رئیس اداره ا ول  اجرای  اسناد رسمی – احمدیان 

9- دادنامه
پرونده کاس�ه 9609983468500483 ش�ورای حل اختاف شماره 25 شهرستان 
کرمان تصمیم نهایی شماره خواهان : آقای امیرحسین جعفری فرزند علی به نشانی 
کرم�ان – بل جمهوری بل رضوان ک 5 خوانده : آقای علی قصابیان فرزند کیومرث 
به نش�انی کرمان- ش�هرک هوانیروز بلوک 65 ط 5 خواس�ته : مطالبه وجه بابت ...  
گردش�کار : خواهان دادخواستی به خواس�ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این ش�ورا و ثبت به کاسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای ش�ورا نظریه مش�ورتی خود را 
کتبا اعام داشته، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به 
ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص دادخواست 
خواهان آقای امیرحسین جعفری فرزند علی به طرفیت خوانده آقای علی قصابیان 
فرزند کیومرث به خواس�ته مطالبه وجه یک فقره س�فته به شماره خزانه داری کل 
915121 به مبلغ بیس�ت میلیون ریال تقدیمی از ناحیه خواهان دالت بر اس�تقرار 
دین به میزان خواس�ته در عهده خوانده داش�ته و بقای اصول مستندات مذکور در 
ید مدعی دالت بر بقای دین و اش�تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وج�ه آن را دارد ل�ذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداش�ته 
و دلیل�ی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده اس�ت مس�تندا به مواد 307 و 309 
قانون تجارت و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست 96/7/19 تا زمان اجرا و پرداخت 
یک میلیون و شش�صد هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می 
نماید این رای غیابی اس�ت و ظرف مدت بیس�ت روز از تاری�خ اباغ قابل واخواهی 
در همین ش�ورا و پس از گذشت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

عمومی کرمان می باشد.
483 شورای حل اختاف شماره 25 شهرستان کرمان

10- دادنامه
پرونده کاس�ه 9709983468400342 ش�ورای حل اختاف شماره 24 شهرستان 
کرمان تصمیم نهایی ش�ماره 9709973468400820 خواهان : بانک قوامین استان 
کمان به مدیریت آقای ش�اپور پویان صفت با نمایندگی آقای رس�ول افضلی فرزند 
محمد به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- چهارراه فرهنگیان 
بانک قوامین خواندگان : 1- آقای ماش�اله کریمی مس�کون فرزند فرج اله به نشانی 
کرم�ان- میدان سرآس�یاب روبروی پم�پ بنزین مغازه لوازم یدک�ی 2- خانم نیره 
رحیمی صادق فرزند ابوالقاسم به نشانی کرمان- خیابان پیرانشهر 17 سمت راست 
درب 4 خواس�ته : مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال   گردش�کار : خواهان دادخواستی 
به خواس�ته فوق ب�ه طرفیت خوانده تقدیم داش�ته که پس از ارجاع به این ش�ورا 
و ثبت به کاس�ه فوق جری تش�ریفات قانونی در وقت فوق الع�اده مقرر تحت نظر 
ماحظ�ه می گردد اعضای ش�ورا نظریه مش�ورتی خود را کتبا اعام داش�ته، لذا با 
بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و به ش�رح آتی مبادرت 
ب�ه صدور رای می گردد رای قاضی ش�ورا در خصوص دادخواس�ت بانک قوامین به 
نمایندگی حقوقی آقای رس�ول افضلی به طرفیت خوان�دگان 1- خانم نیره رحیمی 
صادق فرزند ابوالقاس�م 2- ماشااله کریمی مسکونی فرزند فرج اله به خواسته مبلغ 
42/000/000 ریال جه نقد بابت تسهیات معوقه و خسارت وارده اعم از تاخیر تادیه 
به ش�رح دادخواست تقدیمی و هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل موسسه بدین 
نحو که خوانده ردیف اول طی قرارداد ش�ماره 1001830 از بانک قوامین تس�هیات 
دریافت نموده است و در سررسید معلوم از پرداخت آن استنکاف ورزیده و خوانده 
ردی�ف دوم ضامن وی ش�ده و تعهد پرداخت نموده اس�ت لذا ش�ورا ب�ا عنایت به 
محتوی�ات پرونده و تصویر مصدق قرارداد و اینک�ه خواندگان علیرغم اباغ قانونی 
در جلسه رس�یدگی شورا حاضر نشده اند و ایحه ای نیز ارسال ننموده اند و دلیل 
و مدرک�ی دال بر پرداخت وج�ه مذکور ارائه ننموده اندلذا ش�ورا دعوی خواهان را 
ثابت تش�خیص و به استناد مادتین 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 
ماده 403 قانون تجارت و 203 و 226 قانون مدنی با توجه به نظر مش�ورتی اعضای 
شورا حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 42/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 97/6/11 تا 
زمان اجرای حکم براساس قرارداد فی مابین و پرداخت مبلغ 2/263/000 ریال بابت 
هزینه دادرس�ی در حق خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی محسوب 
و ظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�ورا و سپس ظرف 

همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی کرمان می باشد.
342 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان

511/256آگهی
خواهان محمد جواد ابراهیمی دادخواستی به طرفیت خواندگان سید جال حسینی حسین 
آبادی و رسول بیابان گرد به خواسته مطالبه اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند خودرو 
تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 شورای 
حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه 
ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970846 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1397/11/10 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا 
خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

11- دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9709983469000208 ش�ورای ح�ل اختاف ش�ماره 5 
شهرس�تان کرمان تصمیم نهایی ش�ماره 97099734692000610 خواهان  
ها : 1- آقای اکبر ش�ه بخش فرزند خدادوس�ت 2- آقای پیمان شه بخش 
فرزند خداشناس با وکالت خانم حکیمه حسنی کبوترخانی فرزند محمد به 
نش�انی کرمان- کرمان – خ فلسطین طبقه فوقانی داروخانه نجات خوانده 
: مهدیه اسفندیاری پور به نشانی کرمان- خیابان پانصد دستگاه خ شهید 
مهدی حشتمی بعد از کوچه مسجد امیرالمومنین غربی 1 خواسته : مطالبه 
مبلغ 85/000/000 ریال گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه 
فوق جری تش�ریفات قانونی در وقت فوق الع�اده مقرر تحت نظر ماحظه 
می گردد اعضای ش�ورا نظریه مش�ورتی خود را کتبا اعام داش�ته، لذا با 
بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و به ش�رح آتی 
مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی ش�ورا در خصوص دادخواس�ت 
خواهان ها آقای اکبر ش�ه بخش و آقای پیمان ش�ه بخ�ش با وکالت خانم 
حکیمه حس�نی کبوترخانی ب�ه طرفیت خوانده خانم مهدیه اس�فندیاری 
پ�ور مبنی بر مطالبه مبل�غ 85/000/000 ریال تحت رس�یدگی قرار گرفت 
خواهان ها در دادخواس�ت تقدیمی و وکیل خواهان ها در جلسه رسیدگی 
و در ایحه ضمیمه پرونده اظهار نموده اس�ت براساس قرارداد عادی قرار 
بوده است مبلغ فوق به حس�اب خانم مهدیه اسفندیاری پور واریز شود و 
نامبرده س�ند خودرو را جهت ضمانت ارائه نماید که خوانده به تعهد خود 
عمل ننموده اس�ت ب�ا توجه به اینکه مبلغ فوق از طریق بانک به حس�اب 
خوانده واریز ش�ده است درخواس�ت محکومیت نامبرده به پرداخت وجه 
و هزین�ه های رس�یدگی را دارم و از خوانده دعوت ش�ده با توجه به عدم 
شناسایی حسب درخواست وکیل خواهان موضوع وقت رسیدگی از طریق 
نش�ر آگهی به اطاع رس�یده اس�ت با توجه به محتویات پرونده  ماحظه 
پرینت حس�اب بانکی ضمیمه پرونده که مبلغ 65/000/000 ریال از حساب 
آقای اکبر ش�ه بخش به حس�اب خانم مهدیه اس�نفدیاری پور واریز شده 
و همچنین مبلغ 20/000/000 ریال از حس�اب پیمان ش�ه بخش به حس�اب 
خوانده واریز شده است )پرینت ضمیمه پرونده( شورا به استناد مواد 198 
قانون آیین دادرس�ی مدنی خوانده را ب�ه پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/526/500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
97/4/4 در حق خواهان ها محکوم می گردد رای صادره غیابی 20روز پس 
از اباغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و ظرف همین مدت پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی کرمان می باشد.
208 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

12- مفقودی
برگ س�بز خودروی وانت پیکان i 1600 به رنگ سفید روغنی مدل 1388 به شماره 
 AG 204195 پاک 45- 431 ج 13 و شماره موتور 11488104319 و شماره شاسی
NAAA 36 AA 0   بنام فاطمه کاظمی به ش�ماره شناسنامه 1447 فرزند اسمعلی 

صادره از میانه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کرمان

511/251آگهی
خواهان علی لفافیان دادخواستی به طرفیت خوانده مصطفی یگانه به خواسته 
مطالبه طلب تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مش�هد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 
واقع در مش�هد � ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا...  عبادی 8 ارجاع 
و ب�ه کاس�ه 9709987501300927 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 
1397/11/09 س�اعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس�ت خواه�ان و به تجویز م�اده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت  در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 
شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر  شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان 
مشهد� هانیه سیدلیان

511/252آگهی
پیروآگه�ی های قبلی به محمد س�هیل طرقبه فعا مجه�ول المکان اباغ 
می شود در مورد دادخواست محمد رفیعی صدر بطرفیت شما به  خواسته 
مطالبه وجه ب�ه موجب حک�م ش�ماره97099775013001034 در پرونده 
کاس�ه 9709987501300694 پرداخت : 1� مبل�غ پنجاه و چهار میلیون 
و صد و ش�صت هزار ریال بابت اصل خواس�ته 2� پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه چکها از تاریخ سر رسید آنها الی یوم ااداء بر اساس نرخ تورم بانک 
مرکزی 3� چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه 
4� یک میلیون و ششصد  و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه ی دادرسی 
در ح�ق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدین وس�یله در روزنامه مهلت 
درج م�ی گردد. رای صادره غیاب�ی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1 شهرستان مشهد � 
هانیه سیدلیان

511/253آگهی
خواهان رض�ا مرادیان دادخواس�تی به طرفیت خوان�ده گان: عبدالمجید 
زینلی به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 ش�ورای حل اختاف مجتمع 
شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه ربیع 
� روب�روی آی�ت ا...  عبادی 8 ارجاع و به کاس�ه 9709987500400898 
ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/13 س�اعت 8 تعیین 
ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
ب�ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می ش�ود تا خوانده  پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/254آگهی
خواهان رامین سااری دادخواستی به طرفیت خوانده: مصطفی روغنی به 
خواس�ته مطالبه وجه چک تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 4 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره 
یک شهرس�تان مش�هد واقع در مش�هد � ابتدای خیاب�ان خواجه ربیع � 
روب�روی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاس�ه 9709987500400921 ثبت 
گردیده که وقت رس�یدگی آن م�ورخ 1397/11/13 س�اعت 8/30 تعیین 
ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
ب�ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می ش�ود تا خوانده  پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/255آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه: علی شوریابی فرزند یوسفعلی 
کاس�ه پرونده 9709987501500281 به موجب درخواس�ت اجرای حکم به شماره دادنامه 
9709977501500659 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت:1� مبلغ پنجاه و هفت میلیون 
و هفتصد هزار ریال وجه چکها )بابت اصل خواسته دو فقره چک به شماره سریال 537338 
و 537339( 2� مبلغ یک میلیون و هفتصد و هجده هزار و دویست و پنجاه ریال خسارات 
دادرسی 3� پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان براساس تعرفه حق الوکاله وکای دادگستری 
4� پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سر رسید آنها 93/8/20 و 93/9/5 تا زمان 
وصول وجه چکها بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی 
که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و در حق محکوم له 
فاطمه پهلوان فرزند: محمد علی و نیم عشر دولتی در حق دولت. )ازم به ذکر است محکومیت 
به صورت تضامنی با شرکت آریا خدمت رازی می باشد( شده اید.  ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

شکل گیری پدیده خودسوزی در برخی 
دشت های چهارمحال و بختیاری

 فرونشست 76 سانتی متری دشت خانمیرزا
ش�هرکرد خبرن�گار - مدی�رکل منابع طبیع�ی و آبخی�زداری چهارمحال و 
بختی�اری گفت: پدیده خودس�وزی در برخی از دش�ت های اس�تان درحال 

شکل گیری است.
علی محمدی مقدم با بیان اینکه افت آب های زیرزمینی، فرونشست و خودسوزی 
)آتش سوزی درونی( سه پدیده ای هستند که در استان رخ داده است، تصریح 
 کرد: پدیده خودسوزی در برخی از دشت های استان درحال شکل گیری است. 
مدی�رکل مناب�ع طبیع�ی و آبخیزداری خاطرنش�ان ک�رد: به دلی�ل تاابی 
ب�ودن محیط در ایه های زیرین اکثرا بقایای گیاهی موجود خش�ک ش�ده 
 و رطوب�ت خاک از دس�ت م�ی رود و در نهایت خودس�وزی اتف�اق می افتد. 
وی تاکید کرد: خودسوزی پس از یک تابستان خشک و گرم و بعد از نخستین 
بارندگی در فصل پاییز ش�کل می گیرد که متاس�فانه هنوز کار مطالعاتی در 
 این زمینه صورت نگرفته که علت ایجاد خوسوزی پس طی مراحل چیست. 
محمدی مقدم بیان کرد: در سال گذشته دو مرتبه در دشت خانمیرزا لردگان، 
خودس�وزی رخ داده است که امس�ال با انجام اقداماتی مانند هدایت آب از 
 چش�مه ای به این دشت برای تغذیه، شاهد خودسوزی در این دشت نبودیم. 
وی گف�ت: در س�نوات گذش�ته نی�ز ت�ااب دهن�و روس�تای س�ورک از 
رف�ت.  بی�ن  از  و  بروج�ن دچ�ار خودس�وزی ش�ده   تواب�ع شهرس�تان 
وی در ادامه با اشاره به اینکه  فرونشست یک پدیده مخرب زیست محیطی 
بوده و قابل بازگش�ت نیس�ت، اف�زود: علت ایجاد فرونشس�ت بهره برداری 
بی رویه از منابع آب های زیرزمینی اس�ت که ایجاد فضای خالی در ایه های 
 زمین و در نهایت نشس�ت زمین را در پی دارد و تنها راه، پیش�گیری است. 
محمدی مقدم تصریح کرد: در دنیا س�ه تا چهار میلی متر فرونشست معقول 
 است اما متاسفانه در استان برخی دشت ها تا 76 سانتی متر فرونشست دارند. 
وی ادامه داد: دش�ت شهرکرد طبق آمار آب منطقه ای استان 50 سانتی متر 
و دش�ت خانمیرزا لردگان 76 سانتی متر فرونشست دارد و این امر نشان از 
وجود یک فاجعه زیس�ت محیطی اس�ت که ض�رورت دارد به حفظ آب های 

زیرزمینی کمک شود.

انجام بیش از 1500 مورد پایش از واحدهای صنعتی، 
تولیدی و خدماتی چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد خبرنگار- مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاري از 
انجام 1537 مورد پایش از واحدهای اس�تان و برخورد قاطع با متخلفان در 

این استان خبر داد. 
ش�هرام احم�دی اظه�ار ک�رد: س�امت محی�ط زیس�ت ج�زء حق�وق عامه 
اس�ت.    کل  اداره  ای�ن  اولویت ه�ای  از  متج�اوزان  ب�ا  برخ�ورد  و   م�ردم 
وی اف�زود: حفاظ�ت از مناط�ق تح�ت مدیری�ت و نظ�ارت ب�ر س�امت و 
بهداش�ت محی�ط زیس�ت از وظای�ف و تکالی�ف اصل�ی اداره کل حفاظ�ت 
 محیط زیس�ت اس�تان اس�ت که به صورت مس�تمر و دائمی انجام می ش�ود. 
احم�دی تصریح ک�رد: طی حکم قضای�ی، یک متخلف به اته�ام تهدید علیه 
 بهداش�ت عمومی با رهاس�ازی پس�اب به 6 ماه حبس تعزیری محکوم ش�د. 
وی از جدی�ت دس�تگاه قضا و همکاري مس�ئوان دس�ت ان�درکار و حمایت 
مردم�ی در این خصوص قدردان�ی و عنوان کرد: متخلف دیگ�ری که اقدام به 
تغییر کارب�ری 240 متر مربع از اراضی ملی بدون مج�وز قانونی کرده بود پس 
 از معرفی به دس�تگاه قضایی به رفع تصرف و اعاده به وضع سابق محکوم شد. 
 این مقام مسئول اذعان کرد: با توجه به نداشتن سابقه کیفری قرار تعلیق به مدت 
یکسال برای وی صادر شد تا با این تخفیف حامی محیط زیست شود و اگر در مدت 
 تعلیق تخلفی صورت دهد عاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز اجرا می شود. 
این مقام مس�ئول با اشاره به اینکه یکی از منابع آاینده محیط زیست، پساب 
حاصل از فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی اس�ت اضافه کرد: اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان طی هشت ماه ابتدای سال جاری تعداد 1537 
مورد پایش از واحدهای اس�تان به عمل آورده که با واحدهای متخلف قاطعانه 

برخورد حقوقی و قضایی می کند.

پرداخت شش ماه حقوق عقب افتاده پرسنل، 
سرآغاز عبور از بحران در سازمان همیاری 

شهرداری های استان 
ش�هرکرد خبرنگار - مهندس س�ید سجاد موس�ویان قهفرخی، مدیر عامل 
س�ازمان همیاری شهرداری های چهارمحال و بختیاری با اعام خبر پرداخت 
ش�ش ماه حقوق عقب افتاده س�ازمان، حمایت ها و استراتژی های مدیریتی 
استاندار را اصلی ترین علت برون رفت سازمان از چالش های اخیر دانست و 
ابراز امیدواری کرد با حرکت به س�مت فعالیت های بازرگانی تجاری و کاهش 
هزینه های بااسری در عملیات عمرانی بتوان سازمان همیاری شهرداری ها را 
در جایگاهی مطمئن تر و موفق تر از اکنون مشاهده کرد. وی همچنین افزود با 
اقدامات صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی از جمله ورود سرمایه گذاران 
خارج�ی و داخلی، عملیات عمرانی زیربنایی و همچنین اس�تقرار گمرک در 
این منطقه، بزودی شاهد شکوفایی و توسعه اقتصادی منطقه ویژه و در ادامه 
استان چهارمحال و بختیاری خواهیم بود. مهندس موسویان  مهمترین چالش 
پیش روی سازمان همیاری در سال های اخیر را نبود مدیریت سیستماتیک و 
عدم احراز رتبه صاحیت پیمانکاری دانست و با تشکر از زحمات همه مدیران 
س�نوات قبل س�ازمان، به طور  ویژه از تاش های دو سرپرست پیشین یعنی 
جناب آقای کیانوش نادری و آقای مهندس احسان امانی قدردانی کرد. وی از 
زمان سرپرستی آقای مهندس احسان امانی در سازمان با عنوان دوره استارت 
تغییرات استراتژیک مدیریتی نام برد و نگاه مثبت و حمایتی شخص استاندار 
را بزرگتری�ن پش�توانه در جبران عقب افتادگی ها، پرداخت حقوق پرس�نل 
س�ازمان و رفع بحران های پیش روی این مسیر دانست. موسویان همچنین 
اضافه کرد در مدت کوتاه 4 ماهه مدیریت جدید سعی بر آن بوده که سیستم 
مدیریتی جامع و فرایند چالش یابی در س�ازمان پیاده ش�ود و در این راستا  
روش مطالعاتی swot  برای س�ازمان در نظر گرفته ش�ده اس�ت. مدیرعامل 
س�ازمان همیاری افزود برای رس�یدن به درآمد پایدار باید با تجمیع سرمایه 
های خرد ش�هرداری ها در قالب سهام سازمان به سمت کارهایی با بازگشت 
س�ود دراز مدت مناس�ب و هزینه بااس�ری کم حرکت کرد که در این راستا 
زمینه های تجاری و بازرگانی نس�بت به حوزه عمرانی مناس�ب تر به نظر می 
رسد. موسویان از نقاط مثبت مدیریت جدید سازمان؛ به نگاه مثبت، تخصصی 
و جامع شخص استاندار به عنوان رییس شورای سازمان به مجموعه؛ کارامدی 
و ق�وت هیات مدیره و امکان اخذ رتبه صاحی�ت پیمانکاری با توجه مدرک 
تحصیل�ی تیم مدیریتی جدید اش�اره ک�رد و اضافه کرد در ح�ال حاضر و با 
پیچیدگی های چندوجهی مدیریتی تنها روش پاس�خگو در نهادهایی مانند 
س�ازمان همیاری کار تیم ورک و گروهی می باش�د و امیدواریم از این طریق 
بتوانیم با کاهش دست و پاگیری بروکراسی اداری به چااکی و در نهایت امکان 
رقابت سازمان با بخش خصوصی برای درآمدزایی بیشتر بیفزاییم. موسویان 
روند فعلی سازمان همیاری را نوید بخش روزهای خوب آینده دانست 
و به پرداخت قس�متی از بدهی های س�ازمان، پرداخت ش�ش ماه از 
حقوقات عقب مانده پرس�نل و همچنین آغاز رایزنی های گس�ترده 
با 35 س�رمایه گذار داخلی و خارجی در خصوص س�رمایه گذاری در 
منطقه ویژه اقتصادی اس�تان و آغاز مراحل اولیه اس�تقرار گمرک در 
این منطقه اشاره کرد و از  تولید 12 هزار تن آسفالت و حفر سه حلقه 
چاه عمیق و انجام پروزه های عمرانی مورد قرارداد در چهار ماهه اخیر 
مدیریت جدید خبر داد وی همچنین از ش�رکت آبفا و شهرداری های 
دس�تنا، وردنجان، لردگان، الون�ی و فرادنبه به خاطر عقد قراردادهای 

جدید با سازمان همیاری شهرداری ها تشکر کرد.
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دادس�تان عمومی و انقاب مرکز اس�تان بوش�هر گفت: 
پرونده مهدی قائدی بازیکن تیم استقال تهران در دادگاه 

مراحل رسیدگی را طی می کند.

علی حسن پور اظهار کرد: پرونده مهدی قائدی بازیکن تیم استقال 
تهران در دادگاه مراحل رسیدگی را طی می کند و تاکنون هیچ حکم 

قطعی برای وی صادر نشده است. وی افزود: با توجه به اینکه پرونده 
در مرحله دادگاه در دست بررسی و رسیدگی قرار دارد، اطاع رسانی 

قبل از صدور حکم قطعی امکان پذیر نیست.
دادس��تان عمومی و انقاب مرکز استان بوشهر در گفت وگو با ایرنا 
درباره انتشار حکم محکومیت مهدی قائدی در فضای مجازی بیان 
کرد: اخبار منتشرش��ده در فضای مجازی صحت ندارد و پرونده در 

دست بررسی است.
در حادثه واژگونی خودرو ام وی ام در بلوار امام علی )ع( شهر بوشهر 
که س��اعت 1:30 بامداد نهم بهمن سال گذش��ته رخ داد، یک نفر 
جان باخت. به دنبال این حادثه رانندگی برای قائدی و جان باختن 
احمدرضا شاکر در این سانحه، پرونده قضایی در شعبه اول دادیاری 

دادسرای عمومی و انقاب بوشهر تشکیل شد.

پرونده بازیکن استقال در دست رسیدگی است
دادستان بوشهر:

دیدار مدیران کل زندان ها و جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 مدیران کل زندان ها و جهاد کشاورزی 
استان چهارمحال و بختیاری در راستای 
ایجاد اش��تغال و آم��وزش مددجویان با 
یکدیگ��ر دی��دار و گفت وگ��و کردن��د. 
حمیدرضا حیدری، مدیرکل زندان های 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در دیدار با مدیرکل جهاد کشاورزی 
این اس��تان با بیان اینکه اشتغال پایدار مددجویان در دوران حبس، 
نرخ بازگشت به زندان را به شکل چشمگیری کاهش می دهد، اظهار 
کرد: اشتغال و حرفه آموزی از مهمترین برنامه های اصاحی و تربیتی 
در زندان ها اس��ت که تاش می کنیم از طریق آموزش، بسترهای 
ازم برای بعد از آزادی زندانیان را نیز فراهم کنیم. وی با اش��اره به 
ظرفیت ه��ای زندان در بخش کش��اورزی و مخصوص��ا تولیدات 
گلخانه ای افزود: هر ش��غلی که برای زندانیان ایجاد می ش��ود، در 
صورت انتخاب صحیح ش��غل و نگاه اقتصادی ب��ه آن، چرخ های 

اقتصادی را بهتر به چرخش در می آورد.

توانمندسازی مددجویان 
پس از آزادی ازطریق حرفه آموزی

 مدیرکل زندان های اس��تان کردستان 
گفت: حرفه آموزی و ایجاد اشتغال برای 
زندانیان، توانمندسازی آنان پس از آزادی 
را ب��ه دنب��ال خواهد داش��ت. اس��حاق 
و  اش��تغال  کارگ��روه  در  ابراهیم��ی 
حرفه آموزی زندان های استان کردستان، ارتقای سطح فعالیت های 
حرفه آموزی و همچنین کمک به اشتغال مددجویان پس از آزادی 
از زندان را از مهمترین اهداف این کارگروه تلقی و اظهار کرد: چرخه 
اصاح و تربیت زمانی کامل می شود که فرد زندانی پس از آزادی از 
زندان بتواند زندگی شرافتمندانه ای داشته باشد که یکی از پیش شرط 
های این مهم، توانمندس��ازی مددجویان از طریق حرفه آموزی و 

ایجاد زمینه های اشتغال آنان پس از آزادی از زندان است.

کسب 2 مقام نخست کشوری 
توسط مددجویان خراسان شمالی 

 مدیرکل زندان های اس��تان خراس��ان 
شمالی از کسب دو مقام نخست کشوری 
توسط مددجویان زندان های این استان 
در مسابقات زورخانه ای و کشتی پهلوانی 
خب��ر داد. پژمان پروین اظه��ار کرد: در 
س��ومین دوره مس��ابقات کش��تی پهلوان��ی و ورزش زورخانه ای 
مددجویان زندان های کش��ور که با ش��رکت250 نفر از مددجویان 
ورزشکار از 27 استان و به مدت دو روز به میزبانی زندان های استان 
خراس��ان رضوی برگزار ش��د، تیم مددجویان زندان های اس��تان 
خراس��ان شمالی برای نخستین بار موفق به کسب دو رتبه نخست 
کشوری در رشته های کباده و کشتی پهلوانی شد. وی گفت: با ایجاد 
فضاه��ای فیزیک��ی مناس��ب و برنامه ری��زی ازم جه��ت انجام 
ورزش هایی همچون باستانی و کشتی پهلوانی به دنبال توسعه منش 

پهلوانی و تقویت روحیه جوانمردی و گذشت هستیم.

ایجاد زمینه اشتغال 42 مددجوی آزاد شده
 مدی��رکل زندان ه��ای اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: زمینه اشتغال 42 نفر از زندانیان 
آزادشده این استان فراهم شده است. اسماعیل 
جمی��اری در دی��دار ب��ا مدیرعام��ل بان��ک 
قرض الحسنه مهر ایران در استان کهگیلویه و 
بویراحمد اظهار کرد: رس��یدگی به وضعیت معیش��تی خانواده زندانیان و 
تاش در جهت آزادی محکومان بدهکار باید به عنوان یکی از اولویت های 
متولیان امر باش��د. وی با قدردانی از همکاری و همراهی مسئوان بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در اعطای تسهیات خوداشتغالی برای زندانیان 
آزادشده، خواس��تار کوتاه شدن پروسه تشکیل پرونده، کاهش تامین ها و 
ضمانت ه��ا و دادن دوره تنف��س به گیرندگان تس��هیات ش��د و افزود: 
خوش��بختانه در یک سال اخیر و از محل حدوداً 7 میلیارد ریال تسهیات 
اعطایی ای��ن بانک، 42 نفر از زندانیان آزاد ش��ده و ب��ا راه اندازی کارگاه 

خوداشتغالی، عمًا مشغول به کار شده اند.

ضرورت بهره  مندی از ظرفیت اشتغال 
بخش خصوصی برای زندانیان 

 مدیرکل زندان های استان اردبیل گفت: باید از 
ظرفیت اشتغال بخش خصوصی در شهرستان 
پارس آباد برای اش��تغال زندانیان بهره گرفته 
شود. مراد فتحی در بازدید از بازداشتگاه، مرکز 
اش��تغال زندانیان و پروژه زندان شهرس��تان 
پارس آباد عنوان کرد: به دلیل نبود زندان در این شهرستان، زندانیان این 
حوزه به زندان های اردبیل و مشگین ش��هر اعزام می شوند و خانواده های 
آنها هر هفته برای ماقات عزیزان خ��ود ضمن به جان خریدن خطرات 
جاده ای، باید مبالغ قابل توجهی نیز جهت این رفت و برگشت هزینه کنند. 
از سوی دیگر برخی آسیب های اجتماعی نیز ممکن است در طول مسیر 

پارس آباد به مشگین شهر یا اردبیل، دامنگیر این خانواده ها شود.

بازدید از اردوگاه حرفه آموزی بوشهر
 مدیرکل زندان های اس��تان بوشهر از اردوگاه 
حرفه آم��وزی و کاردرمانی بازدید کرد. س��ید 
قاسم طباطبایی مهر به صورت سرزده با حضور 
در اردوگاه حرفه آم��وزی اس��تان بوش��هر، از 
اندرزگاه ه��ا بازدید و روند مدیری��ت داخلی را 
بررس��ی کرد. وی همچنین جهت پیگیری و تسهیل مشکات قضایی 
پرونده های مددجویان به صورت فردی با آنان ماقات و توصیه های ازم 

را جهت هماهنگی با واحد اجرای احکام اردوگاه ارایه کرد.

 در جایی که کار شناس اولی مبلغی را 
تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثًا 
خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند 
و مدعی باشد که حقوق وی بیش از آن  
چیزی است که کار شناس مورد لحاظ 
ق�رار داده و ب�ر اس�اس تقاض�ای وی موض�وع ب�ه هیأت 
کار شناس�ان ارجاع می ش�ود، چنانچه هی�أت مذکور مبلغ 
کمتری را تعیی�ن کند، این نظر که به ضرر معترض اس�ت، 
می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این 
م�ورد بدون توجه به نظریه هیأت کار شناس�ان باید مطابق 
نظریه کار شناس اولی حکم صادر کند؟ در هر حال توجیه آن 

چگونه است؟
با توجه به مواد 263 و 265 قانون آیین دادرس��ی مدنی، دادگاه مکلف به 
تبعیت از نظر کار شناسی نیست و هرگاه نظر کار شناسی را با اوضاع و احوال 
محقق و معلوم مورد کار شناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی دهد. از 
سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت 
کار شناسی نیس��ت بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کار شناسی را 
مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت 
کار شناسان می کند بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت 
یادش��ده ارجاع کرده، این موضوع بدین معنا اس��ت که نظریه کار شناس 
نخس��ت را قابل ترتیب اثر نمی دانس��ته مگ�ر آنکه دادگاه بدون توجه به 
مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کار شناسان 
را ایجاب می کند، اقدام به این کار کرده باشد که در این صورت می تواند با 
توجه به انطباق هر یک از نظریات کارش�ناسی با اوضاع و احوال تصم�یم 

بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کار شناسی ارجاع کند.

اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مس�افرت ضروری، صرفاً 
تقاضای تجدید جلس�ه کند، بدون اینکه طلب مهلت برای 
معرف�ی وکیل کند، آیا دادگاه می تواند جلس�ه رس�یدگی را 
تجدید کند؟ چه نوع مس�افرتی مصداق مسافرت ضروری 

است؟ 
با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده 106 قانون آیین  دادرسی 
مدنی، جلوگیری از طوانی ش��دن دادرس��ی بوده و اصل بر عدم امکان 
تجدید جلس��ه دادرسی اس�ت بنابراین موارد یادش��ده در ماده 106 و نیز 
اس��تعام را باید تفس��یر مض�یق کرد و این حکم را نبای��د به موارد تردید 
تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند 
3 استعام نیز بر عهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون 

درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.

دارنده چک درخواس�ت صدور اجراییه در اداره ثبت کرده و 
اداره ثبت نیز اقدام به ش�روع عملی�ات اجرا و ممنوع کردن 
صادرکننده برای خروج از کشور می  کند. دارنده دادخواستی 
تح�ت عنوان ابطال اجراییه ثبتی و اس�ترداد اش�ه چک را 
مطرح و دس�تور توقف عملی�ات اجرا و لغ�و ممنوع الخروج 
کردن از کشور را درخواس�ت می کند. حال در فرض صدور 
دس�تور توقف عملیات اجرا، آیا باید دس�تور عدم خروج از 

کشور را نیز لغو کرد؟
پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وفق ماده 5 قانون اصاح بعضی 
از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رس��می مصوب سال 1322، ممنوعیت 

خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرایی رفع می شود.

یکی از منابع مالکیت، اموال به جای مانده پس از فوت 
افراد اس�ت که ماترک یا ارث ن�ام دارد اما گاهی پیش 
می آید که برخی وراث به جهت ناآش�نایی و نیز شرایط 
روح�ی، بعضاً دچار مش�کاتی از قبیل مواجه ش�دن با 
طلبکاران، می شوند که با آگاهی یافتن از حقوق و تکالیف 

خود می توانند آن را مهار کنند.

 حقوق وراث
هرگاه شخصی فوت  کند، در صورتی که ماترکی )مال و اموالی( داشته 
باشد وراث وی می توانند بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت، آن را 
بین خود تقسیم کنند. مطابق قانون، قواعد ارث و سهم هر یک از افراد 
از آن کاما مشخص است اما باید یادآوری کرد هیچ فردی نمی تواند 
فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند. در حالی که اگر در جایی در 
حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت 

و تاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.
همچنین مورث )کسی که از او به دیگران ارث می رسد( حق محروم 
کردن هیچ یک از وراث خود را ندارد که در این صورت، ذی نفع باید 
به دادگاه صاحیتدار مراجعه کرده و دادخواس��ت ابطال به طرفیت 

همه وراث را به مرجع قضایی ارایه کند.

 نحوه تقس�یم حقوق مس�تمري فوت شدگان تأمین 
اجتماعی

طبق قانون تامین اجتماعي مستمري عبارت از پولي است که طبق 
ش��رایط مقرر در قانون و به منظور جبران قطع تمامي یا قس��متي 
از درآمد به بیمه ش��ده و در ص��ورت فوت او براي تامین معیش��ت 

بازماندگان وي به آنان پرداخت مي شود.
مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایت های سازمان تامین 
اجتماعی اس��ت که در صورت فوت بیمه ش��ده یا مستمری بگیر به 
بازماندگان واجد شرایط وی، پرداخت خواهد شد.  باید توجه داشت 
که بین مس��تمري ناش��ي از فوت و مس��تمري هاي دیگر از قبیل 
ازکارافتادگي، بازنشستگي و... فرق وجود دارد اما این سوال در مورد 
مستمري ناشي از فوت مطرح می شود که نحوه تقسیم آن بین ورثه 
متوفي چگونه اس��ت؟ آیا برابر قاعده ارث بین آنان تقسیم مي شود؟ 
براي مثال فردي که فوت مي کند، ورثه اش عبارت از یک پسر، یک 
دختر و یک همسر است. در این حالت مستمري باید چگونه تقسیم 
شود؟ شایان ذکر است که ماترک یا اموال به جا مانده از متوفي عبارتند 
از اموالي که به دلیل فوت، از مالکیت او خارج شده و به ورثه مي رسد 
و طبق قانون ارث بین وراث تقسیم مي شود، اما مستمري مزبور بعد 
از فوت ش��خص در حق ورثه استقرار پیدا مي کند و به منظور کمک 
به معیشت اشخاص تحت تکفل مس��تخدم براي زمان بعد از فوت 
اوست. در واقع حق مس��تمري در زمان حیات متوفي وجود نداشته 
اس��ت تا آن را برابر قاعده ارث بین وراث تقس��یم کنی��م. از این رو 
پرداخت مستمري به بازماندگان به نحو مساوي صورت مي گیرد و 
چه بس��ا برخي از بازماندگان حق دریافت مستمري را نداشته باشند 

اما از اموال متوفي ارث ببرند. 

از این رو باید توجه داش��ت که براي دریافت حقوق مستمري شرط 
اول تحت تکفل بودن است و در صورت استحقاق دریافت برخاف 
قواعد ارث حقوق مس��تمري بین ورثه تحت تکفل به طور مساوي 

تقسیم مي شود.

 تکالیف وراث
همانطور که می دانیم انسان تا زمانی در برابر دیگران صاحب حق و 
تکلیف است که زنده است اما بر اثر فوت، تمامی این الزامات از بین 
می رود. به همین لحاظ پس از فوت هر کسی، اجرای محکومیت های 
مالی وی ش��امل جبران ض��رر و زیان حاصل از ج��رم نیز، تا حدود 
ارزش ماترک بر عهده وراث قرار می گیرد. محکومیت های کیفری 
شخصی مانند مجازات های بدنی و سالب آزادی و جزای نقدی، به 
ارث نمی رس��د. به همین جهت در دع��اوی حقوقی با فوت خوانده، 
دعوی به طور موقت متوقف می شود و پس از تعیین جانشین، دوباره 
به جریان می افتد ام��ا در دعاوی کیفری با ف��وت متهم، دعوی به 
کلی س��اقط می شود، مگر اینکه عاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه 
خصوصی مانند پرداخت دیه باشد که در این صورت، مورد رسیدگی 
ق��رار خواهد گرفت. به گ��زارش روابط عموم��ی معاونت فرهنگی 
قوه قضاییه، ماده 226 قانون امور حسبی مقرر می دارد: »ورثه ملزم 
نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای 
تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب 
آنها تقسیم می شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند.« 
لذا اگر از میت مالی باقی مانده باشد و ورثه آن را قبول کنند، مسئولیت 
تصفیه ترکه بر عهده آنها خواهد بود.  بدیهی است در صورتی که ترکه 
را رد کنن��د، تصفیه آن با دادگاه خواه��د بود و از آنجایی که هر کس 
مس��ئول ایفای تعهدات خود در برابر دیگران است، ورثه مسئولیتی 

در قبال تعهدات و دیون مورث ندارند.
با این توصیف قبول ترکه توسط ورثه که نشان آن تصرف در اموال 
میت اس��ت، ورثه را به طور ضمنی، ملزم ب��ه ادای دیون متوفی از 
محل اموال به جای مانده می کنند؛ اگرچه ورثه به غیر از اموال مورث 

تکلیفی به پرداخت از محل اموال خود به بستانکاران ندارند.
بی تردید چنانچه ما ترک برای ادای تمام دیون کافی باش��د، مابین 
تمام بستانکاران به نس��بت طلب آنها تقسیم می شود. با وجود این، 
اگر هم معاماتی انجام شود صحیح نبوده و طلبکاران می توانند آن 
را بره��م بزنند بنابراین هنگامی  که فردی از دنیا می رود، باید بدهی 
وی   از آنچه باقی گذاشته است، پرداخت و سپس نسبت به تقسیم آن 
بر اساس سهم اارث قانونی اقدام شود. در این ارتباط دیون و بدهی 
وی باید فوراً پرداخت ش��وند. به طور مثال هرگاه شخصی به فردی 
یک میلیون بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند، ولی 
بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت کند، طلبکار می تواند بعد از فوت، 

طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقس��یم 

آن ادا شود، از قرار ذیل است:
ابتدا باید هزینه کفن و دفن و دیگر هزینه های ضروری از قبیل هزینه 
حفظ و اداره ترکه از ترکه داده ش��ود. در برداشتن وجه نقد یا فروش 
قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی ازم است، اجازه 

تمام ورثه و اشخاص ذی نفع در ترکه ازم نیست.
چنان که اشاره شد دیون و واجبات مالی متوفی )یعنی طلب طلبکار 
یا طلبکاران( همچنین وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه 
و زیاده بر ثلث با اجازه آنها باید پرداخت ش��ود بنابراین زمانی نوبت 
به اجرای وصیت می رس��د که دو مورد اول انجام شده باشد. شایان 
ذکر است که برخی از افراد دارای حق تقدم هستند که شامل حقوق 
خدمه خانه برای مدت س��ال آخر قبل از فوت؛ حقوق خدمتگزاران 
محل کار متوفی برای مدت 6 ماه قبل از فوت؛ دس��تمزد کارگران 
روزمزد یا هفتگی، برای مدت سه ماه قبل از فوت و نفقه و مهریه زن 
است. در خصوص تکالیف مالیاتی، قابل توجه است که از آنجایی که 
سهم اارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می شود 
طبق قانون مالیات های مستقیم، بر اساس تعرفه های مشخص که تا 
میزان خاصی نیز معاف از مالیات است، مشمول مالیات می شود البته 
میزان این مالیات چون بر مبنای ارزش منطقه ای محاسبه می شود 

و معافیت های مالیاتی نیز در آن اعمال می شود، قابل توجه نیست. 
در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای س��ند که سابقه ثبتی 
دارند، اعمال می شود؛ به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول 
و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره 
آن صورت نمی گیرد، مش��مول مالیات نمی شود. در اینجا پرسشی 
مطرح می ش��ود، مبنی بر اینکه اگر متوفي بدهکار باشد، براي مثال 
قبل از فوت، محکوم به پرداخت دیه شده باشد، آیا مي توان این مبلغ 
را از حقوق مستمري برداشت کرد؟ که در پاسخ باید گفت، مستمري 
جزو ترکه نیست بلکه حقي است که قانون با هدف حمایت مالي از 
بازماندگان مستخدم فوت شده در نظر گرفته است بنابراین پرداخت 
بدهي متوفي از محل مستمري فاقد وجاهت قانوني بوده و امکانپذیر 
نیس��ت. اما در مورد بیمه عمر این س��رمایه جزو ماترک محسوب 
نمي شود و اگر بیمه گذار شرایط خاصي در مورد نحوه تقسیم آن در 
قرارداد بیمه آورده باشد، مطابق همان رفتار و سرمایه مزبور بین وراث 
تقسیم مي شود. اگر در بیمه نامه سهام وراث تعیین نشده باشد، این 

سرمایه بر مبناي قاعده ارث بین وراث تقسیم خواهد شد.

 موانع ارث
از جمله مواردی که ش��خص از ارث محروم می شود، این است که 
فردی عمداً مورث خود را بکشد. البته این امر شامل کسی می شود 
که به ناحق دست به چنین کاری بزند و مواردی مانند قصاص، دفاع 

یا حد و مانند آن را در بر نمی گیرد. 
در این ارتباط ماده 880 قانون مدنی تصریح می  کند: هر گاه کس��ی 
عمداً م��ورث خود را بکش��د، از ارث او محروم می ش��ود. این حکم 
قانونگذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست اینکه محرومیت 

از ارث، نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل به حساب می آید. 
دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیش��گیرانه از جرم قتل نیز است 
چرا که انگیزه  ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دس��تیابی 

به ثروت مورث به آن دست می زند، از بین می برد. 
ام��ا در این مورد باید دانس��ت که اگر قتل عمدی م��ورث، به علت 
مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که 
ماده  881 قانون مدن��ی بافاصله مقرر می دارد: در صورتی که قتل 
عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری 
نخواهد بود. همچنین کافر از مس��لمان ارث نمی برد اما مسلمان از 
کافر ارث می برد. در این رابطه در ماده  881 مکرر قانون مدنی آمده 
است: اگر متوفی مسلمان باش��د، هر یک از ورثه که کافر باشد از او 
ارث نمی برد. اگر متوفی کافر باش��د، در صورتی که در جمع ورثه  او، 
فرد مسلمانی موجود باشد، آن که مسلمان است، ارث می برد و مانع 
ارث بردن سایر وراث که کافر هستند، می شود. عاوه بر آن، زنا زاده 
از پدر و مادر خود و نیز پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی ارث نمی برند 
زیرا به استناد ماده  884 قانون مدنی، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر 
و اقوام آنان ارث نمی برد.  البته علت این حکم آن است که به استناد 
ماده 1167 قانون مدنی، رابطه  خویشاوندی نسبی بین آنان به وجود 
نمی آید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناش��ی از زنا، یکی از نتایج 

فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است.

حقوق و تکالیف قانونی ناشی از ارث

گزیده ها

پیرو دس�تور دادس�تان کل کش�ور در پی 
حادثه آتش سوزی یک مدرسه در زاهدان 
و به جه�ت پیش�گیری از حوادث مش�ابه 
در آین�ده و رعایت اس�تاندارد های قانونی 
در مراکز آموزش�ی، دادستان مرکز استان 
سیس�تان و بلوچس�تان، دس�توراتی ب�ه 
مدی�رکل آم�وزش و پ�رورش اس�تان و 

دستگاه های مسئول صادر کرد.

به گ��زارش روابط عمومی دادس��تانی کل کش��ور، 
حجت ااسام علی موحدی راد، پیرو دستور دادستان 
کل کش��ور در پی حادثه آتش سوزی یک مدرسه در 
زاهدان و به جهت پیش��گیری از حوادث مش��ابه در 
آینده و صیانت از حقوق عامه و رعایت استاندارد های 
قانونی در مراکز آموزش��ی، دس��توراتی به مدیر کل 
آموزش و پرورش اس��تان و دس��تگاه های مسئول 
صادر کرد و در این رابطه گفت: ضروری اس��ت کلیه 
مهد های کودک  غیرمجاز در سطح استان شناسایی 
و با هماهنگی پلیس اماکن نیروی انتظامی نسبت به 
پلمب آنها اقدام شود. در صورت مقاومت و تمرد فرد 
یا افراد، مراتب صورت مجلس شده و متمردین رأسًا 
توسط مرجع انتظامی جلب و تحت الحفظ به دادسرا 

معرفی شوند.
وی افزود: در خصوص مهد های کودک  مجاز، مقرر 
اس��ت تیمی با عضویت نمایندگان��ی از ادارات کل 
بهزیستی، استاندارد، سازمان نظام مهندسی و سازمان 
آتش نش��انی، از کلیه اماکن مذکور بازدید و نواقص 
موجود را به مدیران مهد و بهزیستی شهرستان اعام 
کنند تا ظرف مدت یک هفته نسبت به اصاح و رفع 

نواقص مذکور اقدام شود.
دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان سیستان 
و بلوچس��تان تصریح کرد: همچنین مقتضی است 

در پایان مهلت، مجدداَ محل مورد نظر توس��ط تیم 
مشترک بازرسی شود و در صورت وجود نواقص طی 
گزارشی مراتب به دادستانی اعام تا نسبت به پلمب 

محل تدبیر شود.
وی اضافه کرد: مقرر است توسط تیمی از نمایندگان 
اداره کل آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس 
و سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی، 
س��ازمان آتش نش��انی، س��ازمان نظام مهندسی و 
اداره کل استاندارد از کلیه مدارس دولتی و غیردولتی، 
بازرس��ی ش��ود تا در صورت وج��ود نواقص مراتب 
صورت مجلس و طی ش��رحی به مدیران مدارس و 

آموزش و پرورش اعام شود.
موحدی راد خاطرنش��ان کرد: پس از اعام نواقص 
ضروری است ظرف مدت یک هفته نسبت به اصاح 
و رفع نواقص اقدام شود و پس از اتمام مهلت، مدارس 
مجدد مورد بازرس��ی قرار گیرد و در صورت موجود 

بودن نواقص موضوع طی گزارش��ی به دادس��تانی 
اعام شود تا نسبت به پلمپ و انتقال دانش آموزان به 
محل مناسب با همکاری آموزش و پرورش اقدام شود

وی در ارتباط با برخی مدارس روس��تایی و عشایری 
که فاقد استاندارد های اولیه و ایمنی ازم هستند، نیز 
عنوان کرد: ازم است در این رابطه ضمن اعام آمار 
مدارس مذکور، ترتیبی اتخاذ ش��ود تا محل مناسبی 
جهت ادامه تحصیل دانش آموزان تأمین ش��ده و در 
زمان تهیه این مکان نیز وسایل حرارتی استاندارد و 
ایمن در اختیار مدارس قرار گرفته و آموزش های ازم 

به مدیران داده شود.
دادس��تان عمومی و انقاب مرکز استان سیستان و 
بلوچستان با تاکید بر اینکه تخلف از اجرای دستورات 
ذیل موجبات تعقیب قضایی مدیران دستگاه خاطی 
را فراه��م خواهد آورد، تصریح کرد: دادس��تان های 
شهرستان های اس��تان و رؤسای دادگاه های بخش 

در ای��ن رابطه نظ��ارت و هم��کاری ازم را معمول 
داشته باشند.

موح��دی راد تاکید ک��رد: نتیجه اقدامات از س��وی 
دستگاه های مأمور ظرف 10 روز به همراه مستندات 
)فیلم و عکس( و نظرات کارشناس��ی به دادس��تانی 

مرکز استان و شهرستان ها گزارش شود.
گفتنی است دستور دادستان عمومی و انقاب مرکز 
استان سیستان و بلوچس��تان خطاب به مدیران کل 
بهزیستی و استاندارد اس��تان، ریاست سازمان نظام 
مهندسی، ریاست سازمان نوسازی مدارس، ریاست 
سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی 
و ریاست س��ازمان های آتش نشانی شهرستان های 

استان سیستان و بلوچستان اباغ شده است.

 تعداد بازداشتی های حادثه 2 نفر است
دادس��تان عمومی و انقاب مرکز استان سیستان و 
بلوچستان همچنین خبر دستگیری 4 متهم در پرونده 
حادثه آتش سوزی مدرس��ه ای در زاهدان را تکذیب 
کرد. وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی 
از اخبار منتش��ره تعداد افراد بازداشت شده در پرونده 
آتش س��وزی زاهدان 4 نفر عنوان شده است، ضمن 
تکذیب این مطلب گفت: در حال حاضر همان دو نفر 
مدیر و مربی آموزشی این مدرسه بازداشت هستند. 
موحدی راد در گفت وگو با میزان با اشاره به جابه جایی 
مکان مدرسه اسوه ادامه داد: باید این موضوع بررسی 
شود که آیا جابه جایی صورت گرفته با نظر و همکاری 
آموزش و پرورش بوده اس��ت یا خیر؛ چنانچه محرز 
شود با همکاری آموزش و پرورش بوده، باید گزارش 
بازرس��انی که از مدرسه بازدید کرده اند مورد بررسی 
قرار گیرد. وی خاطرنش��ان کرد: در ص��ورت احراز 
هرگونه تخلف، افراد متخل��ف تحت پیگرد قضایی 

قرار می گیرند.

در راستای صیانت از حقوق عامه صورت گرفت

تکلیف دادستان زاهدان به ۷ دستگاه 
درباره ایمن سازی مدارس
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چهره ها

افزایش 40 درصدی میزان باسوادی 
 رییس س��ازمان نهضت سوادآموزی 
اظه��ار ک��رد: می��زان باس��وادی از 
47/5درصد در س��ال 55 ب��ه 87/6 
درصد در س��ال 95 رسیده؛ به عبارت 
دیگر میزان باس��وادی در سال های 
پس از پیروزی انقاب اسامی بالغ بر 
40 درصد افزایش یافته اس��ت. علی 
باقرزاده با بیان اینکه کش��ور ایران در بین کش��ورهای مختلف دارای رشد 
باسوادی زیادی است، تصریح کرد: سال های 91 تا 95 نرخ باسوادی ایرانیان 
2/85 درصد رش��د کرده و میانگین رشد 15 ساله جهانی حدود یک درصد 

است.

واگذاری سرپرستی کودک کار 
به بهزیستی 

 استاندار تهران گفت:  در صورتی که ما 
کودک کاری را شناسایی و با خانواده 
وی ارتباط پیدا کردی��م، پس از چند 
مرتبه دوباره سرچهارراه مشاهده شود، 
ما سرپرس��تی ک��ودک را از خانواده 
خواهی��م گرفت و به عهده س��ازمان 
بهزیس��تی می س��پاریم. انوشیروان 
محسنی بندپی با اشاره به اینکه درحال حاضر حوزه اجتماعی کشور نیاز به 
کار بسیاری دارد، افزود: حدود 63 درصد کودکان کار در تهران خارجی هستند.

تعطیلی صنایع غذایی تراریخته
 بدون برچسب 

 مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی 
و آشامیدنی س��ازمان غذا و دارو بیان 
کرد: واحدهای غذای��ی تولید کننده 
محص��وات تراریخت��ه ک��ه ای��ن 
فرآورده ه��ا را ب��دون درج برچس��ب 
تراریخت��ه وارد بازار کنن��د، تعطیل 
خواهند ش��د. وحید مفید با اش��اره به 
بررسی واحدهای غذایی از نظر استفاده از تراریخته در تولیدات گفت: عاوه 
بر بازرس��ی واحدهای غذایی از نظر اس��تفاده از م��واد تراریخته، مواد اولیه 

محصوات غذایی از نظر ویژگی های اولیه نیز کنترل می شوند.

بدهی 180 هزار میلیارد تومانی 
دولت به تامین اجتماعی

عضو هیأت امنای س��ازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین 
اجتماعی تا آخر امسال سه هزار و 500 میلیارد تومان کسری دارد و 
از سوی دیگر دولت بیش از 180 هزار میلیارد تومان به این سازمان 
بدهکار است.اکبر ش��وکت افزود: براین اساس تقاضا داریم، دولت 
بخش��ی از این بدهی ها را به صورت نقد به سازمان پرداخت کند تا 
تأمین اجتماعی مجبور نشود وام بگیرد یا از بانک ها استقراض کند 

که در این صورت باید بخشی از دارایی های خود را نیز تهاتر کند.

بررسی حادثه آتش سوزی مدرسه 
در زاهدان

مشاور و نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش در حادثه زاهدان با اشاره 
به اینکه پرونده آتش سوزی دبستان غیردولتی اسوه حسنه و کوتاهی 
صورت گرفته در این زمینه در حال بررسی است، اظهار کرد: در این 
مسئله کوتاهی آموزش و پرورش مشهود است و مهمترین قسمت 
آنجا بود که مدرسه بدون اخذ مجوز مکان خود را جابجا کرده است. 
محمد خرم تصریح کرد: از چند نفر از مس��ئوان آموزش و پرورش 
که در این رابطه کوتاهی کرده اند، نام برده ایم که باید با آنها برخورد 
شود. خرم با اشاره به اینکه شهر زاهدان گازکشی نشده است و تعداد 
زیادی از مدارس از چراغ نفتی اس��تفاده می کنند، عنوان کرد: بیش 
از 90 درصد مدارس زاهدان به این روش گرم می شوند البته تأکید 
ما این است که از بخاری برقی استفاده شود البته برخی مدارس به 

دلیل کمبود اعتبار هنوز انشعاب برق نیز ندارند.

تعیین وضعیت بورس خارج 
دانشگاه ها در سال ۹8 

رییس سازمان امور دانشجویان وضعیت بورس دائم خارج از کشور 
در سال 98 را اعام کرد و گفت: اگر دانشگاه ها ضرورت جدی برای 
اعزام داشته باشند، در دفترچه شماره دو ظرفیت بورس دکتری اعام 
می شود. مجتبی صدیقی افزود: در دفترچه شماره یک دکتری با توجه 
به ش��رایط ارزی کش��ور و عدم نیاز جدی به اعزام، ظرفیت بورس 
دائم دکتری اعام نش��ده است. وی تصریح کرد: به جهت اینکه در 
مجموعه رشته  هایی که دانشجوی دکتری تربیت می کنیم، نیاز به 
اعزام دائ��م نداریم، همان دوره های کوتاه مدت در داخل یا خارج را 

توصیه می کنیم.

رکورد مراجعه به مراکز معاینه فنی 
شکسته شد

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو های تهران بیان کرد: در 9 ماهه 
اول امس��ال نزدیک به یک میلیون و 364 ه��زار خودرو در تهران 
معاینه فنی دریافت کرده اند که یک رکورد محسوب می شود. سید 
نواب حس��ینی منش با اشاره به اجرای رسمی فاز دوم طرح کاهش 
از اوایل امسال، اظهار کرد: این طرح یک حرکت بود تا خودرو های 
فاقد معاینه فنی و آاینده در شهر تردد نداشته باشند. وی با اشاره به 
استقبال شهروندان از فاز دوم طرح کاهش، عنوان کرد: شهروندان 

در ماه های اخیر مشارکت فعالی در اجرای این طرح داشتند.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس:
 مداخله دولت موجب رکود صنعت سینماست

اواخر س�ال گذش�ته ب�ود که س�یدعباس صالح�ی وزیر 
فرهنگ و ارش�اد اس�امی در پیام مج�ازی اظهارکرد که 
حضور پردیس ها و فیلم های سینمایی در بورس، فرصت 
جدیدی برای اقتصاد هنر اس�ت. پیش از وزیر ارشاد هم 
»محمد مهدی حیدریان« رییس وقت سازمان سینمایی در 
 ایام برپایی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در یکی از 
برنام�ه ه�ای تلویزیونی خب�ر از ورود س�ینمای ایران به 
بورس داده و اظهار کرده بود که با سازمان بورس توافقات 
ازم انجام ش�ده اس�ت که پس از جش�نواره فیلم فجر، 
صندوق های ویژه سرمایه گذاری در سینما رونمایی  شود. 
روز گذش�ته هم رئیس کمیس�یون فرهنگی مجلس اصل 

موضوع ورود سینما به بازار بورس را مثبت ارزیابی کرد.

حجت ااسام احمد مازنی در گفت وگو با خانه ملت در مورد همکاری 
بنیاد سینمایی فارابی با سازمان بورس برای تأمین منابع مالی تولید فیلم 
و همچنین تاسیس صندوق س��رمایه گذاری فیلم گفت: اصل موضوع 
ورود سینما به بازار بورس را مثبت ارزیابی می کنم، امیدوارم دوستانی که 
در این جهت فعال هستند گزارشی را به کمیسیون فرهنگی ارائه دهند.
وی افزود: شاید یکی از قدم هایی که برای توسعه صنعت سینما بتوانیم 
برداریم این اس��ت که س��ینما به واقع رویکرد اقتصادی به خود داشته 
باشد. س��ینما و اهالی س��ینما، تهیه کنندگان، بازیگران، نویسندگان، 
کارگردان ها و کس��انی که در صنعت سینما هستند و همچنین وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی، حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسامی و صدا 
و سیما همه باید به نوعی نگاه اقتصادی به سینما داشته باشند که این، 

به معنای ابتذال و ولنگاری فرهنگی نیست. نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات، اسامش��هر و پردیس در مجلس شورای اسامی تصریح 
کرد: سینمای خوب و با کیفیت، مشتری خود را خواهد داشت و من این 
ادبیات را قبول ندارم که اگر بگویند س��ینمای با کیفیت بخواهد ساخته 
ش��ود حتماً باید دولت هزینه کند. اگر کار با کیفیت، کتاب با کیفیت، اثر 
هنری با کیفیت باش��د مش��تری خود را پیدا خواهد کرد، عاوه بر آنکه 

هزینه خود را درمی آورد و سود خود را نیز خواهد داشت.

 مداخله دولت در صنایع فرهنگی نباید موجب رکود شود
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین در مورد ملزوماتی که سینما 
همچون دیگر بنگاه های اقتصادی بتواند رشد و بالندگی را با آن تجربه 
کند، گفت: به نظر م��ن مهم ترین عامل برای تحقق اقتصاد فرهنگ و 
هنر، اراده متولیان و ذی نفعان اس��ت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
باید جسارت و ش��جاعت ازم را در جهت تولید ثروت از طریق صنعت 
سینما داشته باشد، تهیه کنندگان و نویسندگان نیز باید با آثاری به صحنه 
س��ینما بیایند که به تدریج موجب خودکفایی این صنعت شود و در پی 
آن برای کشور اشتغال و درآمد فراهم کند، معتقدم که مداخله دولت در 
صنایع فرهنگی از جمله صنعت سینما نباید موجب رکود و ورشکستگی 

این صنعت شود و این مداخله باید به حداقل برسد.
مازنی در مورد ش��فافیت مالی سینمای ایران افزود: حوزه سینما همان 
اندازه س��ایر حوزه ها ش��فاف اس��ت! آن چه من می دان��م این که هیچ 
حوزه ای در ایران شفاف نیست. از سوی دیگر ما عضو کنوانسیون های 
شفاف س��ازی بین المللی نیس��تیم، کپی رایت نداریم و یا آن را رعایت 
نمی کنیم. وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی نهادها که ذاتاً فرهنگی 

نیستند هم در سینما و سایر عرصه های هنری و فرهنگی ورود کرده اند. 
بهره مندی برخی نور چش��می ها از رانت هم عمومی است و سینما هم 
از این آفت مس��تثنی نیس��ت؛ فقط می توانم بگویم اگر اهالی ش��ریف 
س��ینما خود پیش قدم نش��وند آینده خوبی برای ای��ن صنعت در ایران 
پیش بینی نمی ش��ود. وی در مورد اعطای کمک مالی در بخش سینما 
به دلیل کارکردهای تبلیغاتی با ذات هنری آن نیز تصریح کرد: هالیوود 
سفارشی ترین کار را می پذیرد اما نه مثل ما! آنجا هدف آمریکایی کردن 
دنیا اس��ت. بیش از این مداخله نمی کنند و کار را به اهلش می سپارند. 
برای نیل به این هدف هزینه می کنند و موفق هم هستند.  منظور من این 
است که مشکل ما اصل حمایت نیست بلکه مشکل ما حمایت همراه با 
دخالت است. این رویه قطعاً سینمای ما را با ورشکستگی مواجه می کند.

 فقدان نظام صنفی قدرتمند 
رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس در م��ورد مهم ترین نقطه ضعف 
س��ینمای ایران در این حوزه هم گفت: مهم ترین نقطه ضعف سینمای 
ایران فقدان نظام صنفی قدرتمند است، اگر اهالی سینما منسجم و در 
قالب نظام صنفی قانونی متشکل شوند و زمام کار را به دست خودشان 
بگیرند می توانند قدرت فرهنگ��ی و اقتصادی خود را به منصه ظهور و 

بروز برسانند.

نویس��نده کتاب های »فرنگی��س« و »پناه��گاه بی پناه« گفت: 
مشغول نگارش خاطرات دوره کودکی تا نوجوانی ام که دوره دفاع 

مقدس بود، هستم.
 مهناز فتاحی در گفت وگو با میزان اظهارکرد: در حال نگارش کتابی 
از دوران کودکی ام هستم تا جنگ و دفاع مقدس را با تمام ویژگی ها 

و اتفاقاتی که داشت، تشریح کنم.
وی بیان کرد: نگارش این کتاب صرفاً به جنگ محدود نمی شود 
زیرا آیی��ن، اایی ها، باوره��ا و فرهنگ مردم منطق��ه را نیز در 
برمی گیرد. نگارش این کتاب تا پایان سال به اتمام می رسد و برای 

چاپ به انتشارات سوره مهر سپرده خواهد شد.
این نویسنده درباره عاملی که باعث نگارش خاطرات کودکی اش 
ش��ده اس��ت، اظهار کرد: من فکر کردم زندگی کودکی که بدون 
تجربه جنگ با جنگ بزرگ می شود برای مخاطب هم جالب باشد و 
همین امر بهانه ای می شود تا خاطرات و اتفاقات آن دوره را بنویسم.

وی تصری��ح کرد: به دلیل اینکه پدرم نظامی بود، در دوره کودکی 
در منطقه مرزی قصرش��یرین استان کرمانشاه زندگی می کردیم 
و همین امر باعث شد تا از نزدیک جنگ و اتفاقاتش را درک کنم. 
فتاحی اضافه کرد: در آن زمان دختر کاس پنجمی بودم که آرام 
آرام با جنگ بزرگ می شد. بر همین اساس هم می توان گفت که 
در ای��ن کتاب دوره دفاع مقدس از ن��گاه کودکی تا نوجوانی مرور 
می شود. وی درباره اینکه آثار صرفاً خاطرات به دوره جنگ مربوط 
است گفت: احتماًا در بخش هایی از این کتاب به بخش های بعد 
از جنگ هم اشاره کنم. در این کتاب به زندگی مردم در دوره دفاع 
مقدس اشاره می کنم و تاش دارم مسائل فرهنگی منطقه را نیز 

در دل کتاب جای دهم.

ادبیات

مهناز فتاحی خاطرات خود را 
کتاب می کند

مدیرعامل مجموعه ش��هر آفتاب از افزای��ش 30 هزار مترمربعی 
فضای مس��قف این مجموعه نسبت به گذش��ته خبر داد و گفت: 
با تکمیل س��الن جدید، فضای مسقف نمایشگاهی در شهر آفتاب 
به 65 ه��زار مترمربع افزایش پیدا خواهد کرد. محمدرئوف قادری 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مجموعه شهر آفتاب در گفت وگو 
با ایبنا با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در سال های اخیر 
اظهارکرد: در س��ال 1397 نمایشگاه کتاب به مصلی امام خمینی 
)ره( منتقل شد، زیرا ستاد برگزاری نمایشگاه انتظارات و نیازهایی 
را پیش بینی کرده بود که به دلیل بار مالی، امکان تأمین آن وجود 
نداشت.  وی افزود: نمایشگاه کتاب تهران امسال در حالی به مصلی 
امام خمینی )ره( منتقل ش��د که شاهد چالش های آلودگی زیست 
محیطی و ترافیکی در این محدوده بودیم.  قادری با بیان اینکه شهر 
آفتاب امسال بهتر از سال های گذشته آمادگی دارد، تصریح کرد: 
ما برای حل مشکات گذشته در کنار سالن های نمایشگاهی، در 
حال آماده سازی یکی از مجتمع ها با متراژ 30 هزار مترمربع فضای 
مسقف هستیم که البته این بخش به بخش تجاری تعلق دارد. وی 
تاکید کرد: این فضا زمینه مساعدی برای برگزاری نمایشگاه دارد 
و می تواند کسری و کمبود سالن های موقت را جبران کند. در این 
میان با توجه به تفاهم نامه ش��هرداری تهران و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی در تاش هستیم این فضا را برای برگزاری نمایشگاه 
کتاب تهران آماده سازی کنیم.  مدیرعامل مجموعه شهر آفتاب با 
بیان اینکه ساخت فضای 30 هزار متر مربعی جدید تا پایان سال به 
اتمام می رسد، گفت: با توجه به افزوده شدن فضای جدید مسقف 
در شهر آفتاب، مجموعه فضای مسقف این مجموعه به حدود 65 

هزار مترمربع خواهد رسید.

خبر ویژه

 افزایش فضای مسقف شهرآفتاب 
به 65 هزار مترمربع

 کارگردان سریال »بازگشت پرس��توها« و فیلم سینمایی »قاده های طا« ساخت فیلم و سریال بر اساس 
زندگی آزادگان را بهترین راه برای نشان دادن تاریخ مقاومت به آیندگان دانست.

ابوالقاس��م طالبی در برنامه »ش��ب روایت« با بیان اینکه نباید در بیان تاریخ وارد افسانه سازی شویم، گفت: 
جوامعی همچون کره و دیگر کشورها، هرچند تاریخی ندارند، اما با افسانه سازی در سریال ها و فیلم ها تاریخ 
درس��ت می کنند تا در آیندگان هم ایجاد باور کنند؛ در حالی که ما س��ابقه بسیار منحصر به فردی داریم مثل 

همین آزادگان که در دسترس هستند.
 وی تصریح کرد: امثال ش��هید حججی امروز، مثل طحانیان دیروز، همچنان موجود هستند؛ همان کسانی 

که به چشم هم فضای دفاع مقدس را ندیده اند، اما بسیار معتقدتر از قبلی ها بوده و اسطوره هم می شوند.
 کارگردان مجموعه تلویزیونی »بازگشت پرستوها« که اولین تجربه تلویزیونی در پرداخت به شرایط اسارت 
آزادگان ایرانی را دارد، تأکید کرد: زمانی س��راغ ساخت این اثر رفتم که حتی هنوز آزاده ها به کشور برنگشته 
بودند، به طوری که شخصاً به مرز خسروی رفتم و چندین روز آنجا و پادگان ها بودم و با آزاده ها برخورد داشتم. 

خمیرمایه ساخت این اثر نیز از آنجا شکل گرفت.
طالبی با اش��اره به انتش��ار خاطره مهدی طحانیان، آزاده و راوی دفاع مقدس با عنوان »سرباز کوچک امام« 
گفت: نسل قبل تر که فضا را لمس کرده یا این داستان ها را می خواند، دیگر شگفتی خاطرات جنگ تحمیلی و 
اسارت را افسانه نمی داند، اما برای اینکه نسل فعلی و بعدی هم که این ماجرا ها را ندیده نیز آن را افسانه نداند، 

باید فیلم ها ساخت تا با دیدن آثار تحت تأثیر قرار گیرند.

چهره

محمدحس��ین نیرومند »کارتون« را هنِر نقد و طرح مباحث سیاسی دانست و بیان کرد: قصد داشتم در 
نمایشگاه »حق مسلم ماست« خوش بینی مفرط نسبت به موضوع برجام در جامعه را نقد کنم.

این هنرمند گرافیست و کاریکاتوریست درباره نمایشگاه کارتون »حق مسلم ماست« به مهر گفت: این 
نمایشگاه در دو بخش عمومی و ویژه برگزار شده که این بخش بندی به دلیل موضوعات آثار به نمایش 
درآمده اس��ت. بخش عمومی که ش��امل موضوعات متنوع و تعداد 47 اثر است، شامل مباحث عدالت 
اجتماعی، نقد درون گفتمانی، بحث اس��راییل، آمریکا و عربس��تان می شود. بخش ویژه این نمایشگاه 

موضوعی که 57 اثر را شامل می شود، در واقع نقدی بر مذاکرات برجام است.
وی با بیان اینکه قطع آثار نمایش��گاه »حق مسلم ماست« در قطع کوچک روی دیوار رفته است، اظهار 
کرد: قطع کوچک 30 در 30 آثار نمایش��گاه »حق مس��لم ماس��ت« به دلیل این است که این آثار برای 

استفاده در یک کتاب طراحی شدند، اما چاپ کتاب هنوز میسر نشده است.
نیرومند درباره چرایی انتخاب موضوع برجام برای برپایی یک نمایش��گاه هم خاطرنشان کرد: برجام، 
یکی از مهم ترین موضوعات چند سال اخیر مملکت است و سرنوشت ایران را با این موضوع گره زده اند و 
نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. من فکر می کنم موضوع برجام، از موضوعات تاریخی است که باید 
به آن پرداخته شود؛ من با اصل مذاکرات برجام مخالفتی ندارم، اما در آثارم قصد داشتم خوش بینی مفرط 
نسبت به این موضوع را نقد کنم. همچنین اینکه تمام مملکت به واسطه مذاکرات برجام متوقف می شود 

تا این موضوع بتواند مشکات را حل کند، مورد نقد من در این نمایشگاه قرار گرفته است.

   آثار راه یافته به نمایشگاه پنجمین جشنواره عکس نورنگار مشخص شد. این نمایشگاه شامل 60 تک عکس و 7 مجموعه عکس است »کارتون« هنر نقد است
که در فرهنگستان هنر افتتاح می شود. از میان تصاویری که در دو بخش مجموعه عکس و تک عکس به دبیرخانه جشنواره رسیده بود، 
60 عکس در بخش جنبی »انسان در طبیعت« و 7 مجموعه در بخش اصلی »ایران من، با تاکید بر محیط زیست« به بخش نمایشگاه 

و کتاب جشنواره راه یافتند که با نمایش این آثار پنجمین دوره جشنواره نیز به ایستگاه پایانی می رسد. 

   »سرمش��ق«؛ خاطرات کوتاه از زندگی جهادی شهید مدافع حرم محس��ن حججی است که توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر 
می شود. این کتاب در 4 فصل خودسازی اخاقی، خودسازی جسمی، خودسازی علمی، بینش و بصیرت سیاسی بر اساس زندگی شهید 

حججی به رشته تحریر در آمده که به زودی روانه بازار می شود.

   بهروز افخمی با برنامه »فیلمس��از« از اواخر دی ماه به روی آنتن شبکه پنج می رود. این کارگردان در ویژه برنامه »شب نشین« در 
این برنامه از آغاز تولید برنامه آکادمی فیلمس��ازی اش از اواخر دی ماه در ش��بکه پنج سیما با نام »فیلمساز« خبر داد که تعداد زیادی از 
چهره های سینمایی در فصل اول آن حضور خواهند داشت. افخمی همچنین از اجرای ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر برای شبکه پنج 

سیما در ایام جشنواره خبر داد.

   فرصت دریافت آثار یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر امروز به پایان می رسد و به گفته دبیر هنری جشنواره، این مهلت تمدید 
نخواهد شد. امیر سقراطی دبیر هنری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: تا کنون تعداد باایی اثر در سایت جشنواره ثبت 
شده اند. سقراطی درباره جمع بندی و اعام آثار راه یافته به جشنواره بیان کرد: بعد از پایان مهلت ارائه آثار، جمع بندی آثار رسیده از طرف 

دبیران هر رشته اعام می شود و از 5 دی تا 24 دی ماه انتخاب اولیه و نهایی آثار توسط داوران هر رشته صورت می گیرد.

تیترواره

آزادگان داستان های منحصربه فردی دارند
گفت وگو

18 درصد از سیکل های کمک باروری به 
زوج های نابارور در کشور توسط بخش 
دولت�ی و 82 درص�د آن توس�ط بخش 
خصوصی ارائه می شود، این درحالی بوده 
که ردیف های بودجه ای در نظر گرفته شده 
برای این امر اندک است، اعتباری که قرار 
است به کمک 20 درصد زوج های نابارور 

کشور بیاید.

 اضافه شدن ساانه 88  هزار زوج 
به آمار ناباروری

طبق آمار و ارقام اعام شده از سوی دفتر سامت 
و جمعیت خانواده وزارت بهداش��ت، حدود س��ه 
میلیون زوج نابارور در کش��ور وج��ود دارد، البته 
میزان ناباروری در کش��ور ما نسبت به میزان آمار 
س��ازمان بهداشت جهانی کمی بیشتر است.  این 
درحالی است که مراکز درمان ناباروری در ایران 
از جمله تخصصی ترین مراکز در کش��ور به شمار 
می رود. به  عبارتی همانطور که محمدرضا صادقی، 
رییس پژوهشگاه و مرکز فوق تخصصی درمان 
ناباروری و سقط مکرر ابن سینا بیان کرده است؛ 
آمار زوج های ناباروری ح��دود 20 درصد زوج ها 
در س��نین باروری بوده که حکایت از ش��یوع 15 
درصدی ناباروری در میان زوج ها دارد، آن هم در 
شرایطی که امروزه به یاری پیشرفتی که در درمان 
ناباروری صورت گرفته این ادعا وجود دارد، تمامی 
انواع ناباروری ه��ا و همه زوج های نابارور قابلیت 
درمان دارند، هرچند این امر وابس��ته به شرایط و 
الزاماتی است که باید از سوی زوج ها پذیرفته شود.
از سوی دیگر براساس اظهارات قاسم جان بابایی، 
مع��اون درمان وزارت بهداش��ت، این تع��داد زوج 

ایرانی، س��ابقه ناباروری اولیه و ثانویه دارند عاوه 
براین ساانه حدود 88  هزار زوج نابارور به این تعداد 

اضافه می شوند.  

 انجام82 درصد درمان 
دربخش خصوصی 

در این میان باید به این نکته نیز اشاره کرد که پیرو 
اجرای سیاس��ت های جمعیتی اباغی از س��وی 
مقام معظ��م رهبری همچنین با ه��دف افزایش 
دسترسی مردم به مراکز درمان ناباروری دولتی به 
ویژه در مناطق محروم مسئوان بزرگ ترین نهاد 
مسئول بهداش��ت و درمان در کشور بیان کرده اند 
که برنامه حمایت از درمان ناباروری در دستورکار 
این وزارتخانه قرار دارد. به هرحال به نظر می رس��د  
درمان های ناباروری رش��د بسیار خوبی پیدا کرده 
است، ضمن اینکه بیش از 50 مرکز درمان ناباروری 
کشور که بسیاری از آنها در مراکز دولتی و خصوصی 
به کمک به زوج های نابارور آمده اند و این امر باعث 
شده که بیش از 90 درصد زوج های نابارور امکان 

استفاده از درمان ناباروری را داشته باشند.
 به این ترتیب ساانه تقریبا 35 درصد از زوج های 
نابارور ب��ه روش های کمک باروری )ART( نیاز 
پیدا می کنن��د و 75 درصد از کل روش های کمک 
باروری به زوج هایی با ناباروری اولیه ارائه می شود.  
ع��اوه براین به گفته ج��ان بابای��ی 18 درصد از 
سیکل های کمک باروری توسط بخش دولتی و 
82 درصد آن توسط بخش خصوصی ارائه می شود 
و تعداد کل س��یکل های ارائه ش��ده برای درمان 
ناباروری اولیه و ثانویه در سال، 33 هزار سیکل در 

بخش دولتی است.  

 ضرورت حمایت های مادی و معنوی
با این وجود همچنان نباید از این نکته غافل شد که 
همانطور که محمد حسین قربانی، عضو کمیسیون 
بهداشت مجلس، گفته اس��ت، پیری جمعیت در 
آینده کش��ور را با مش��کات و چالش های زیادی 
روبرو می کن��د، بنابراین باید اکن��ون به فکر چاره 
اندیشی برای ترغیب و تشویق زوج ها به فرزندآوری 

و کمک به زوج های نابارور برای پیشگیری از تبعات 
ناشی از پیری جمعیت بود، زیرا کشورهایی که حتی 
رشد جمعیت آنها منفی بوده، توانستند با حمایت های 
مادی و معنوی مناس��ب زوج ها میزان فرزندآوری 
را افزایش دهند. این درحالی اس��ت که نباید از این 
موضوع نیز غافل ماند که ناب��اروری عاملی موثر 
در کاهش نرخ موالید به ش��مار می رود. مساله ای 
که موجب شده تا وی تاکید داشته باشد، اگر دولت 
امکاناتی را فراهم کند که هزینه های درمانی حدود 
سه میلیون زوج نابارور به میزان زیادی کاهش یابد، 
می توان با این سیاس��ت تا حد زیادی نرخ موالید را 

افزایش داد.
در این میان اگرچه معاون درمان وزارت بهداشت 
بیان کرده اس��ت که برای ایجاد زیرساخت درمان 
زوج های نابارور، بهس��ازی فض��ای مراکز درمان 
ناباروری در مناطق محروم و مراکز آموزش��ی آغاز 
شده و درحال تکمیل شدن است، همچنین در حال 
حاضر 40 مرکز درمان ناباروری جدید و قدیمی با 
تجهیزات جدید تخصصی و فوق تخصصی تکمیل 
و تجهیز شده است. یعنی بیش از 90 درصد مراکز 
درمان ناباروری و اهدای جنین در حال س��اخت و 

بهسازی است.

 ردیف های بودجه ای اندک است
اما عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان 
کرده است؛ در برنامه ششم حکم کلی برای فراهم 
کردن زمینه افزایش نرخ جمعیت آمده است، ولی در 
بودجه 97 احکام مشخصی برای این مهم پیش بینی 
نشده، البته ردیف هایی برای درمان زوج های نابارور 
در نظر گرفته شده است که بسیار اندک بوده و امکان 
پوشش زوج ها نابارور را ندارد. آنچه که ضرورت توجه 
بیشتر به مقوله درمان زوج های ناباروری که چشم 
انتظار فرزند هستند را بیش از پیش گوشزد می کند، 
ضمن اینکه نباید از نقش مهم این امر در افزایش 

آمارهای جمعیتی نیز غافل ماند.

شیوع ۱۵ درصدی ناباروری در کشور
»حمایت« گزارش می دهد

پایان اعتبار کارت ملی قدیمی از هفته آینده
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: کارت های ملی قدیمی که مربوط به قبل از سال 96 بوده از هفته 
آینده فاقد اعتبار خواهند بود و شماره سریال آنها باطل می شود. سیف اه ابوترابی اظهار کرد: تعداد زیادی از 
کارت های هوشمند ملی صادر شده، اما در اداره ثبت مانده و از سوی متقاضیان دریافت نشده است. براین اساس 
طبق آخرین مصوبه موجود، شماره سریال کارت هایی اشاره شد هفته آینده باطل اعام می شود.وی افزود: 
برخی ها نیز در سال 97 درخواست کارت هوشمند داده اند تقاضای آنها در سامانه ثبت شده، ولی کارتی برایشان 
صادر نشده است. این افراد نگران نباشند چرا که بر اساس اصاح نرم افزاری به هر دستگاهی که مراجعه کنند، 
با آنها مش��ابه افرادی که دارای کارت هستند برخورد می شود. همچنین افرادی که هنوز درخواست دریافت 

کارت هوشمند ملی نداده اند، تا پایان سال مهلت دارند به دفاتر پیشخوان، پست و ثبت احوال مراجعه کنند.

جمع آوری معتادان پرخطر از معابر پایتخت 
رییس پلیس پایتخت گفت: در 9 ماهه نخس��ت امسال 29 هزار و 481 معتاد پرخطر و متجاهر از سطح معابر 
شهر تهران جمع آوری شدند. سردار حسین رحیمی افزود: از این تعداد دو هزار و 655 نفر پاایش، 18 هزار و 
274 نفر تحویل گرمخانه خاوران و هش��ت هزار و 552 نفر از معتادان نیز تحویل مراکز بازپروری شدند. وی 
همچنین از کشف 12 تن و 634 کیلوگرم انواع موادمخدر از ابتدای سال جاری در شهر تهران، خبر داد و بیان 
کرد: در این رابطه 570 قاچاقچی دستگیر شدند. هیچ نقطه ای از شهر تهران برای حضور قاچاقچیان موادمخدر 
امن نیست، چرا که با همت و تاش کارکنان پلیس مبارزه با موادمخدر و اشرافیت اطاعاتی آنها، قاچاقچیان 
مواد مخدر در کوتاه ترین زمان ممکن دس��تگیر خواهند شد. سردار رحیمی با اش��اره به اجرای این طرح در 
محله های شهر تهران گفت: 51  باند قاچاق مواد مخدر در پایتخت در 9 ماهه نخست امسال منهدم شده است.

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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فرستاده ویژه آمریکا در اوکراین در گفتگویی اعام کرد که این کشور 
هنوز از ش��رایط عضویت در ناتو برخوردار نیست. به گزارش روزنامه 
»واشنگتن پست«، »کورت والکر« فرستاده ویژه آمریکا در اوکراین 
تأکی��د کرد که کی یف از آمادگی ازم برای عضویت در ناتو برخوردار 
نیست. وی در ادامه افزود: اوکراین هنوز نتوانسته شرایط مورد درخواست 
ناتو برای عضویت در این سازمان را به دست آورد، به همین منظور باید 
تا زمان تحقق درخواست ها در صف انتظار پیوستن در ناتو باقی بماند. 
اوکراین از سال 2016 میادی درخواست مبنی بر عضویت در ناتو را 
مطرح کرده بود که هم زمان با موافقت پارلمان آن کشور روبرو شد. این 
در حالی اس��ت که چندی پیش ناتو در وبگاه خود جایگاه اوکراین را به 
رتبه »کشور متقاضی« ارتقاء داد؛ اقدامی که به عنوان اولین گام در آغاز 
فرایند رسمی عضویت این کشور در سازمان پیمان آتانتیک شمالی 
به شمار می رود. عاوه بر اوکراین، نام گرجستان، بوسنی و هرزگوین و 

نیز مقدونیه نیز در این فهرست قرار داده شده است.

 
رئیس جمهور ترکیه اعام کرد که کشورش تصمیم گرفته به دنبال 
موضع اخیر آمریکا درباره س��وریه، آغاز عملیات نظامی در شرق رود 
فرات را تا مدتی به تأخیر اندازد. به گزارش روزنامه »رأی الیوم«، رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مراس��م توزیع جوایز در میان 
صادرکنندگان برتر ترکیه در شهر اس��تانبول گفت: گفتگوی تلفنی 
من با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و تماس های دستگاه های 
دیپلماتیک و امنیتی دو کشور و همچنین اظهارات اخیر آمریکا درباره 
س��وریه باعث ش��د تا ما برای مدتی در آغاز عملیات نظامی شرق رود 
فرات وقفه ایجاد کنی��م اما این وقفه دائمی نیس��ت. وی تأکید کرد: 
ما چش��م طمع به خاک س��وریه نداریم اما موضع ما در قبال حمات 
تروریس��تی که از خاک سوریه، اراضی ما را هدف قرار می دهد، واضح 
است. اردوغان گفت: اولویت ما تضمین امنیت منطقه است و گام هایی 
که با روسیه و ایران برداشته ایم هدفش تحقق امنیت است. ترامپ از ما 
سؤال کرد که آیا می توانید داعش را از بین ببرید؟ ما آن را از بین بردیم 
و در آینده نیز می توانیم به عملیاتمان ادامه دهیم. تنها کافی است که 
ازنظر لجستیکی از ما حمایت ازم را به عمل آورند. درنهایت آمریکایی ها 
شروع به عقب نشینی کردند و اکنون هدف ما ادامه روابط دیپلماتیک 
با آن ها است. وی گفت: سربازان ترکیه ای و ارتش آزاد سوریه قادرند 
گروه های تروریستی ازجمله "پ ک ک"، "ی پ گ" و "پ ی د" را بیرون 
کنند همان طور که سه هزار داعشی را از شهر جرابلس سوریه بیرون 
کردند. اعراب، کردها و ترکمان ها در سوریه از ترکیه می خواهند وارد 

مداخله شود چراکه به ما اعتماد دارند.

 
رسانه های رژیم صهیونیستی از لغو سفر وزیر دفاع مستعفی آمریکا به 
اراضی اش��غالی خبر دادند. روزنامه عبری زبان »یدیعوت آحارونوت« 
نوش��ت که جیمز ماتیس، وزیر دفاع مس��تعفی آمریکا قرار بود ظرف 
روزهای آتی به اراضی اشغالی سفر کند اما پس از استعفا این سفر لغو 
شد. طبق گزارش های مطبوعاتی، لغو این سفر پس از استعفای ماتیس 
از سمتش در پی تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای 
خروج نیروهای این کشور از سوریه بوده است. پیش تر جیمز ماتیس 
استعفانامه ای را منتشر و در آن ضمن اعام کناره گیری خود از دولت 
ترامپ، به اختاف نظرهایش با رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرده بود.

 
چین به تازگی یک موشک جدید هسته ای با قابلیت رسیدن به خاک 
آمریکا را آزمایش کرده است. چینی ها این گزارش ها را رد کرده اند. به 
گزارش »یو اس ای تودی«، موشک جدید بنام JL-3 توسط پکن مورد 
آزمایش قرار گرفته اس��ت. برد آن نزدیک به 8 هزار و 700 مایل بوده 
که احتمال می رود از پایگاه هسته ای Type 096 پرتاب شده باشد و 
می تواند تا 24 کاهک حمل کند. این آزمایش موشکی در 22 نوامبر 
انجام شده است. یک دیپلمات آمریکایی اعام کرد: این آزمایش در 24 
نوامبر انجام شده است و برد عملیاتی آن بیش از 9 هزار کیلومتر است. 
بااین حال روزنامه چینی "شانگهای آبزرور" در یادداشتی اعام کرد که 
این گزارشات اشتباه است و آن را رد کرده است. این روزنامه در ادامه با 
بیان اینکه گزارش آمریکایی ها کذب است نوشت: حتی رسانه آمریکایی 
نام موشک را به اشتباه ترجمه کرده است و همین مسئله می تواند دلیل 

کافی باشد که نشان می دهد که این گزارش معتبر نیست.

 
رئیس دستگاه امنیت و اطاعات س��ودان سازمان جاسوسی موساد 

اسرائیل را پشت آشوب های اخیر در این کشور دانست.
به گزارش شبکه روس��یا الیوم، صاح عبداه قوش، رئیس دستگاه 
امنیتی و اطاعات س��ودان موس��اد )س��ازمان امنیت خارجی رژیم 
صهیونیستی( را پشت سازماندهی شورش��یان جنبش آزادی بخش 
وابس��ته به عبدالواحد نور برای ایجاد آش��وب و هرج و مرج در سودان 
دانس��ت. وی افزود: 280 تن از عناصر این گ��روه را رصد کرده ایم که 

سربازان موساد بخشی از آنها بودند.
این مقام سودانی اظهار کرد: جنبش عبدالواحد نور، جنبشی مخالف در 
دارفور است و عناصر این جنبش دست به اقدامات آشوب گرانه در جریان 
تظاه��رات  زدند.  قوش همچنین وعده داد که بحران نقدینگی در ماه 
آوریل آینده پایان خواهد یافت. فرماندار وایت نیل اابیض در تمام 
مناطق این ایالت حالت آماده باش و قانون منع آمد و شد از ساعت شش 
عصر تا شش صبح و در بیانیه ای رسمی تعطیلی مدارس در تمام مقاطع 

تحصیلی از جمله موسسا تعالی و دولتی را اعام کرد. 

 جلد روز
دادگاه عالی آمریکا با درخواست 
دولت ترامپ مبنی بر لغو اعطای 
پناهندگ��ی ب��ه مهاجران��ی که 
به ص��ورت غیرقانونی از مرزهای 
مکزیک وارد این کش��ور شده اند 
مخالفت کرد. »جان روبرت« قاضی 
دادگاه عالی حکمی را که پیش از این 
درباره لغو دستور اجرایی ترامپ مبنی 
بر متوقف کردن اعطای پناهندگی 
به مهاجران مکزیکی را تأیید کرد. 
»جان تی��گار«، قاضی منطقه ای در 
ایالت سان فرانسیس��کو ماه گذشته 
اجرای ای��ن قانون دول��ت ترامپ را 
به طور موقت لغو کرد. گروه های مدافع 

مهاجران در آمریکا از دادگاه درخواست کرده بودند تا قوانین جدید دولت آمریکا 
را درباره محدودیت پذیرش مهاجر در مرزهای مکزیک فوراً لغو کند. دولت 
ترامپ روز پنجشنبه هفته گذشته اعام کرد: ایاات متحده به زودی مهاجران 
مکزیکی را که از مرز جنوبی وارد آمریکا شده اند، به مکزیک بازخواهد گرداند 
تا روند رس��یدگی به درخواست پناهندگی آن ها س��پری شود. بر اساس این 
گزارش تصمیم دولت ترامپ یک تغییر مهم در سیاست مهاجرتی واشنگتن 
به شمار می رود. کارشناسان حقوق بشر و فعاان حقوق مهاجران و پناه جویان 
بافاصله پس از اعام این تصمیم، اقدام دولت ترامپ را محکوم کرده و آن را 
نقض حقوق پناه جویان ارزیابی کرده اند. دولت مکزیک اعام کرده ست که 
تعدادی از این مهاجران را به خاطر مسائل انسان دوستانه قبول خواهد کرد. به 
نظر می رسد این اقدام دولت مکزیک نوعی امتیازدهی به دولت ترامپ باشد، 
آن هم از سوی آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس جمهور جدیدی که از اول 
دسامبر به قدرت رسیده اس��ت. به گزارش روزنامه »وال استریت ژورنال«، 
کریس��تین نیلس��ن وزیر امنیت داخلی آمریکا دراین باره گفت: می خواهیم 
کس��انی را که به طور متقلبانه به دنبال دریافت پناهندگی آمریکا هستند، از 
این اقدام منصرف و پشیمان کنیم. وزارت خارجه مکزیک نیز در واکنش به 
این تصمیم آمریکا اعام کرده است که مکزیک هنوز این حق را برای خود 
محفوظ می داند که با تصمیم آمریکا برای اعزام مهاجران خارجی، موافقت 
یا مخالفت نماید. وزارت خارجه مکزیک افزود: دولت مکزیک تصمیم گرفته 
است تا اقداماتی را که به نفع مهاجران است، اتخاذ کند، به خصوص مهاجرانی 

که خردسال بوده و هیچ گونه همراهی ندارند.

گزارش

دیلی 20: طرح جنگ طلبانه جان بولتون 
در سوریه شکست خورد

پایگاه خبری آمریکایی دیلی 20 به نقل از دو مقام ارشد دولتی گزارش داد که 
طرح جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای سوریه به منظور به چالش 
کشیدن ایران شکست خورد و به همین علت ترامپ دستور خروج کلی نیروهای 

آمریکایی از سوریه را داد.
گزارش این نش��ریه به نقل از مقامات ارشد دولت آمریکا حاکی است، مشاور 
امنیت ملی هدف های آمریکا در سوریه را توسعه داد تا ایران را به چالش بکشد 
اما ترامپ با این موضوع همراه نبود و ترکیه از فرصت برای اخراج واش��نگتن 
از سوریه استفاده کرد. بولتون در ماه سپتامبر مأموریت دومی برای عملیات در 
سوریه اضافه کرد. عاوه بر نابود کردن داعش، نیروهای آمریکایی باید برای 
مدت نامشخصی در سوریه بمانند و ایران را مجبور به ترک سوریه کنند. ترامپ 
هرگز از ایده ماندن در سوریه به علت حضور نیروهای ایرانی استقبال نمی کرد. 
مقامات دولتی مزبور گفتند که ترامپ تمایل داشت مبارزه با داعش را تحمل 
کند و در بهار امسال گفت که مایل است خیلی زود آمریکا را از سوریه خارج کند 
اما مشاوران او سرمایه سیاسی زیادی صرف کردند تا این تصمیم را عوض کنند. 
مقامات جمهوری اسامی ایران گفته اند که حضور ایران در سوریه مستشاری 
بوده و به دعوت دولت این کشور صورت گرفته است درحالی که دمشق بارها 
حضور نیروهای آمریکایی در س��وریه را اشغالگرانه و در حمایت از گروه های 
تروریستی خوانده است. در ماه سپتامبر، بولتون که به عنوان یکی از تندروترین 
چهره های سیاست خارجی آمریکا شناخته می شود، به طور مؤثر جنگ سوریه 
را با یک هدف جدید به پیش برد. وی در جریان مجمع عمومی س��ازمان ملل 
گفت: تا زمانی که نیروهای ایرانی و شبه نظامیان مرتبط با این کشور خارج از 
مرزهای ایران هستند ما )سوریه را( ترک نخواهیم کرد. برخی مقامات ارشد 
پنتاگون از هدف های ضد ایرانی بولتون در سوریه ناخشنود بودند. چند روز پس 
از اظهارات بولتون، مقامات ارشد پنتاگون به کنگره اطاع دادند که با این طرح 
همراه نیستند. سرتیپ »اسکات بندیکت« از کارکنان ستاد مشترک در جلسه 
کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان گفت: در سوریه، هدف ما شکست 
دادن داعش است. سیاست بازبینی شده بولتون منجر به اظهارات علنی »جیمز 
جفری« فرستاده وزارت خارجه در امور سوریه شد. اما مقامات گفتند که جفری 
برنامه ای را اجرا می کرد که فکر می کرد سیاست مورد تائید ترامپ است. وی در 
اواخر ماه سپتامبر گفت: رئیس جمهور می خواهد تا زمان خروج ایران و تحقق 
سایر شروط، ما در س��وریه باشیم. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه در 
امور ایران نیز گفت: ما در سوریه سه هدف داریم: شکست دادن داعش، خارج 
کردن تمام نیروهای تحت کنترل ایران از سوریه و پیشبرد یک فرایند سیاسی 
بازگشت ناپذیر تحت قطعنامه 2231 سازمان ملل. یک مقام ارشد دولتی گفت: 
بولتون و جفری بارها گفتند که نیروهای آمریکا برای مقابله با ایران در سوریه 
هستند؛ وزارت دفاع هرگز خواستار چنین مأموریتی نشده بود و مأموریت 
همواره شکست دادن داعش بود. یک مقام آمریکایی گفت که پنتاگون 
هنوز در حال مذاکره برای حفظ نیروی هوایی آمریکا در سوریه برای 

حمایت از نیروهای انگلیس و فرانسه است.

اردن
تظاه��رات مردم��ی در خیابان های اردن با ه��دف محکوم کردن 
سیاست های دولت، برای چهارمین هفته متوالی ادامه داشت. صدها 
اردنی نزدیک مقر نخس��ت وزیری در امان تجمع کرده و خواستار 
مبارزه با فس��اد در همه س��طوح، اصاحات اقتصادی و اجتماعی و 
مخالفت با عادی س��ازی روابط با اسرائیل ش��دند. تظاهرکنندگان 
پاکاردهایی در مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل در دست 
داشتند. آن ها همچنین تصویب قانون جدید جرایم الکترونیکی را 
محکوم کردند و خواستار رفع محدودیت های آزادی بیان و لغو این 
قانون شدند. درحالی که نیروهای امنیتی معترضان را با گاز اشک آور 
متفرق کردند، فعاان ش��بکه های اجتماعی اردنی ه��ا را به ادامه 
تظاهرات تا تحقق مطالباتش��ان دعوت کردند. در این راستا جمانه 
غنیمات، سخنگوی دولت اردن اظهار کرد، اردن از سال 2008 مثل 
دیگر کشورهای جهان شاهد بحران اقتصادی جهانی در اثر محاصره 
اقتصادی غیرعلنی و نیز به دنبال آن پیامدهای سال های بهار عربی 
و قطع گاز مصر و مس��دود شدن مرزهایش با عراق و سوریه بود که 
به فشار اقتصادی علیه کشور افزود. وی خاطرنشان کرد، نشانه های 
رفع محاصره با افزایش صادرات به عراق و گشایش مرزها با سوریه 

مشاهده شده و امیدواریم شاهد بهبود اقتصادی باشیم.

عکس نوشت 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حس��اب توییتری خود تصویری از 
طراحی دیوار مرزی مکزیک منتشر کرد که تمسخر کاربران رسانه های 
اجتماعی را به دنبال داش��ت. رئیس جمهور آمریکا با انتشار این تصویر در 
حساب توییتر خود نوشت: »این طراحی نوار فوادی )دیوار مرزی مکزیک( 
است که در عین زیبایی، مؤثر هم هست.« اما کاربران رسانه های اجتماعی 
و منتقدان رئیس جمهور آمریکا این توییت دونالد ترامپ را به سخره گرفتند. 
بس��یاری از آن ها به تفاوت فاحش این دیوار ب��ا آن دیوار بتنی که ترامپ 
همیش��ه از آن حرف می زد، اش��اره کردند. یک کاربر با انتشار تصویری 
نوشت: اگر گوگل را با کلمه »نوار فوادی« جستجو کنید، پیشنهادهای 

جالبی برای شما می آورد که همگی زیر 500 دار است.

در پی عدم موفقی��ت نماینده های کنگره آمریکا 
در رس��یدن به توافقی برای اجابت درخواس��ت 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور این کشور جهت 
تأمین بودجه احداث دیوار حائل در مرز مکزیک 

بخش هایی از دولت فدرال تعطیل شد.
جلسه جمعه شب مجلس نمایندگان آمریکا که در 
آن اکثریت با حزب جمهوریخواه است، با تصویب 
طرح بودجه که در آن مبلغ درخواستی ترامپ برای 
دیوار مرزی گنجانده شده بود، پایان یافت اما بعد 
از آنکه روشن ش��د، دموکرات ها در س��نا از این 
طرح حمایت نمی کنند، کار به رأی گیری در این 
مجلس کشیده نشد. برای تصویب طرح بودجه 
در سنای آمریکا به آرای 60 سناتور از مجموع 100 
سناتور نیاز است و دموکرات ها در مجلس فعلی، 

49 کرسی را در اختیار دارند.
از س��وم ژانویه س��ال آین��ده می��ادی، کنگره 
جدید آمریکا آغاز ب��ه کار خواهد کرد؛ کنگره ای 
ک��ه اکثریت مجل��س نماین��دگان آن در اختیار 
دموکرات ها است و سنا در کنترل جمهوری خواه 

باقی می ماند.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 

نیز با انتش��ار یک پیام ویدئویی در صفحه توئیتر 
خود، دموکرات ها را مقصر تعطیلی دولت خواند.

او با تکرار درخواس��ت خود برای بودجه مورد نیاز 
5 میلیارد دار برای دیوار مرزی با مکزیک، گفت: 
»کشور با عظمت ما باید امنیت مرزی داشته باشد. 
ما نمی خواهیم شاهد آمدن افرادی به اینجا باشیم 
که نباید اینجا باش��ند. افراد باید از طریق فرآیند 
قانونی به کشور ما بیایند. اوضاع آن بیرون، خیلی 
خطرناک است، مواد مخدر در حال سرازیر شدن 
به کشور اس��ت، قاچاق انسان و بسیاری دیگر از 
مش��کات وجود دارد. ...تنها چیزی که مانع این 

چیزها خواهد شد، امنیت مرز است.«
وی افزود: » جمعه شب مجلس نمایندگان با دو 
سوم آرا یک ایحه بس��یار مهم را تصویب کرد، 
برخی ها از آرای این ایحه ش��گفت زده شدند، 
اما من تعجب نکردم چرا که همه دوس��ت دارند 
از مرز حفاظت کنند، حاا بس��ته به سنا و در واقع 
بسته به دموکرات ها است چرا که ما به آرای آنها 
نیاز داریم و ب��دون آرای آنها امکان تصویب این 
ایح��ه )بودجه موقت( وجود ن��دارد. ما تعطیلی 
)دولت( خواهیم داشت و کاری نیست که بتوانیم 

در این باره بکنیم چرا که به رأی دموکرات ها نیاز 
داریم. می خواهید اسم این را تعطیلی دولت توسط 
دموکرات ها بخوانید یا هر چیزی که دوست دارید 
بگذارید اما ما به کمک آنها برای تصویب )بودجه( 
نیاز داریم. خوب دموکرات ها! ما یک فهرس��ت 
عالی از چیزهایی که نیاز داریم تا کشورمان را امن 
نگهداریم، در اختیار داریم، بیایید با هم کار کرده، 
فراحزبی عمل کنیم، بیایید که کار را تمام کنیم. 
امیدوارم که تعطیلی دولت آنقدرها طول نکشد.«

ترامپ پیش از این تهدید کرده بود که اگر کنگره 
5 میلیارد دار برای س��اخت دیوار در مرز آمریکا 
و مکزیک منابع مالی تخصی��ص ندهد، با عدم 
امضای ایحه بودجه، اج��ازه می دهد که دولت 
تعطیل ش��ود. او قبًا از امض��ای ایحه مصوب 
سنا که در آن بودجه ای برای ساخت دیوار در نظر 
گرفته نش��ده، خودداری کرد و از کنگره خواست 

ایحه تازه ای تصویب کند.
لوایح بودجه دولت آمریکا زمان بندی شده هستند 
و در صورتی که بودجه بعدی تا موعد مشخصی 
تصویب نش��ود، دول��ت وارد وضعی��ت تعطیل 
می ش��ود. همین موجب ش��ده تا دولت ها و ادوار 

مختلف کنگره از این ضرب ااجل های زمانی به 
عنوان اهرمی برای تأیید سیاست ها و طرح های 

مد نظر خود استفاده کنند.

بنا بر گزارش »سی بی اس«، سازمان های دولتی 
در آمریکا که از س��اعت 00: 01 بامداد ش��نبه به 
وقت واشنگتن تعطیل می شوند عبارتند از: وزارت 
امنیت داخلی، وزارت دادگستری، وزارت خارجه، 
وزارت امور داخلی، وزارت کش��اورزی و وزارت 

مسکن و توسعه شهری.
در صورت تعطیل��ی، کارکنان این وزارتخانه ها و 
ادارات دولتی به مرخصی اجباری فرستاده شده 
و فعًا به آن ها حقوقی پرداخت نمی شود. دونالد 
ترامپ با انتش��ار یک فایل ویدیوئی در ش��بکه 
اجتماعی توئیتر اب��راز امیدواری کرد که تعطیلی 
دولت فدرال مدت زیادی به طول نکشد. هم چنین 
مقامات دولت گفته اند که نهادهای حساس نظیر 
ارتش آمریکا به کار خود ادامه خواهند داد و حقوق 
بازنشستگان و بودجه نهادهای خدماتی ضروری 
نظیر کنترل ترافی��ک هوایی به مانند گذش��ته 

پرداخت خواهد شد.
با این حال به گفته بیزینس اینس��ایدر، تعطیلی 
محدود دولت آمریکا دارای تبعات گسترده ای بر 
بازار کار و اقتصاد این کشور خواهد بود به گونه ای 
ک��ه از 12 ردیف بودجه ای آمری��کا، تنها بودجه 
برای 5 ردیف دفاعی، سامت و خدمات انسانی، 
آموزش، امور کهنه سربازان و انرژی پرداخت شد 
و بودجه س��ایر نهادها از جمله نهادهای مرتبط با 
کشاورزی، بازرگانی، حمل و نقل و توسعه شهری 
تا زمان بازگشایی دولت به حال تعلیق در خواهد 
آم��د. در زمان تعطیلی دولت ف��درال، 420 هزار 
کارمند دولتی باید بدون پرداخت حقوق به کار خود 
ادامه دهند و یا به مرخصی بدون حقوق بروند که 
در این میان، پرداخت حقوق و مزایا به 95 درصد 
کارکنان ناسا، 86 درصد کارمندان اتاق بازرگانی 
و 83 درصد کارکن��ان وزارت خزانه داری آمریکا 

به حالت تعلیق در خواهد آمد.
تنها در طی س��ال جاری میادی، دولت فدرال 
آمریکا 2 بار تعطیل ش��ده بود ک��ه در ماه ژانویه 
3 روز و در ماه فوریه یک روز به طول انجامید. این 
برای نخستین بار از س��ال 1979 میادی است 
که دولت آمریکا در نیمه ش��ب تعطیل می شود. 
طوانی ترین مدت تعطیلی دولت آمریکا مربوط 
به تعطیلی 21روزه در دس��امبر 1995 و تعطیلی 

18 روزه سپتامبر 2013 بوده است.

در پی مخالفت مجلس سنا با درخواست ترامپ برای تأمین مالی ساخت دیوار مرزی

 در پی عدم توافق دولت و کنگره آمریکا بر س�ر ایحه بودجه موقت، دولت آمریکا رس�ماً وارد وضعیت توقف موسوم به 
گروه

تعطیلی شد. براساس گزارش رسانه های آمریکایی، ۹ وزارتخانه و ده ها اداره دولتی تا زمان تصویب بودجه تعطیل خواهند بین الملل
بود و کارکنان آن ها هم حقوق دریافت نخواهند کرد.

دولت آمریکا تعطیل شد

چهره خبر

استعفای ماکرون تنها راه پایان جنبش جلیقه زردها
معترضان به سیاس�ت های دولت فرانس�ه برای شش�مین 
هفته متوالی به خیابان ها آمدند و بار دیگر خواستار استعفای 

رئیس جمهور این کشور شدند.

معترضان به سیاس��ت های رئیس جمهور فرانس��ه روز گذش��ته هم به 
خیابان های پاریس رفتند. روزنامه فرانسوی »ژورنال دودیمانش« نوشت 
که دولت فرانسه با 4 هزار و 100 نیروی امنیتی برای ششمین شنبه ناآرام 
خود را آماده کرده بود. تظاهرات روز گذشته کمابیش به صورت آرام برگزار 
شده و مواردی از درگیری با نیروهای پلیس و توسل نیروهای امنیتی به 

خشونت، گزارش نشد. با وجودی که تعداد تظاهرات کنندگان در مقایسه 
با هفته های گذش��ته کمتر شده است اما شمار نیروهای پلیس همانطور 
که پیشتر هم اعام شده بود، قابل توجه است. معترضان از همان دقایق 

تخست تظاهرات شعار ماکرون استعفا بده را سر دادند.
در همین حال رس��انه ها بیان کردند که ش��مار قربانیان اعتراض های 
فرانس��ه به 10 نفر رس��یده اس��ت. روز جمعه در پی برخورد خودرو به 
کامیونی در جنوب فرانس��ه، راننده خودرو درگذشت. یکی از نیروهای 
پلیس، روز شنبه در این مورد به خبرگزاری رویترز گفت که تصادف در 
مسیری رخ داد که معترضان جلیقه زرد آن را در اعتراض به سیاست های 

دولت مسدود کرده بودند.
اعتراضات مردمی در فرانس��ه تحت عنوان »جلیقه زردها« که از شش 
هفته پیش شروع ش��ده، با وجود عقب نشینی رئیس جمهور این کشور 
از گران کردن بنزین و تعلیق ط��رح گرانی بنزین، کمابیش ادامه دارد. 
تظاهراتی که بیش از هزار و 700 بازداشتی داشته است. هزاران نیروی 
امنیتی روز گذش��ته به حالت آماده باش مس��تقر بودند. دولت فرانس��ه 
اگرچه این طرح را به حالت تعلیق درآورد، اما جلیقه زردهای فرانسوی 
خواستار لغو آن هستند و از همین روی، همچنان آتش تظاهرات در کل 

فرانسه شعله ور است.

پشت پرده استعفای وزیر دفاع آمریکاانزوای بین المللی سوچی
سکوت و بی عملی آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار در قبال بحران سرکوب، کشتار و آوارگی صدها هزار 
روهینگیایی توسط نظامیان میانماری، انزوای بین المللی وی را در سال جاری میادی در مجامع بین المللی با 

بازپس گیری جوایز و افتخارات جهانی از وی به همراه داشته است.
سازمان ملل ارتش میانمار را به دلیل سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیا در شهریور سال 96 که منجر به کشته 
شدن هزاران نفر و فرار بیش از 750 هزار نفر از آنها به بنگادش شد، عامل نسل کشی و تبعیض نژادی معرفی 
کرده است. به رغم اینکه تاکنون بنگادش و میانمار برای بازگشت آوارگان روهینگیایی 2 بار 
توافق نیز داشته اند اما عمًا در این زمینه نیز هیچ اقدام عملی برداشته نشده است. این درحالی 
است که سوچی 72 ساله یکی از کاندیداهای بسیاری از سازمان ها و مراکز معتبر جهانی 
برای اهدای جوایز بین المللی حقوق بشری بود، اما نشر مستندات و وقایع هولناک کشتار 
روهینگیایی ها و آوارگی آنها در یکسال و نیم اخیر بسیاری از آنها را برآن داشت تا جوایز خود 
را از سوچی پس بگیرند. حتی بسیاری از رهبران جهان مانند ماهاتیر محمد نخست وزیر 
مالزی، سوچی را به علت جنایات انجام شده علیه مسلمانان روهینگیا مورد انتقادشدید 
قرارداده اند. برخی از مسئوان کشورهای غربی نیز در دیدارهای مختلف در سال جاری 
میادی با آنگ سان سوچی هشدار دادند که پیگیری های قضایی بین المللی را علیه 

نظامیان میانمار در محاکم بین المللی مورد پیگیری قرار می دهند.
این رهبران از این که دولت سوچی در قبال آزار و اذیت و کشتار و آوارگی روهینگیایی ها 

بی توجهی می کند، ابراز دلخوری و نگرانی کرده اند.

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا دو روز پس از جلسه ای بی حاصل در 
پنتاگون و ناتوانی از تغییر برنامه خروج نیروهای آمریکا از سوریه از مقام خود استعفا کرد.

متیس وزیر دفاع مستعفی آمریکا پس از یک جلسه سطح باا درپنتاگون درباره خروج نیروهاازسوریه استعفا 
داد. استعفای وزیر دفاع آمریکا دو روز پس از آن صورت گرفت که او در یک جلسه سطح باا در پنتاگون شرکت 
کرد اما نتوانست تغییراتی در برنامه کاخ سفید برای خارج کردن نیروهای آمریکا از سوریه و افغانستان ایجاد کند. 
این جلسه روز سه شنبه گذشته در یک اتاق امن در پنتاگون موسوم به »تانک« برگزار شد و عاوه بر متیس، 
جان بولتون مشاور امنیت ملی، مایک پمپئو وزیر امور خارجه و ژنرال جو دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای 

مسلح هم حضور داشتند. در طول دو سال خدمت متیس به عنوان وزیر دفاع او بارها با تصمیمات 
رییس جمهوری از جمله درباره اعضای تراجنسی ارتش، رزمایش مشترک در کره جنوبی 

و اعزام هزاران نیرو به مرز آمریکا با مکزیک، غافلگیر شد.
مقامات آمریکایی آگاه از موضوع با بیان این موضوع گفتند که متیس پنجشنبه صبح 
تصمیم به استعفا گرفته و نامه ای در دستش بود و روزش را با درخواست دیدار با پمپئو 
در وزارت خارجه ش��روع کرد و سپس برای دیدار با وزیر خارجه نروژ به محل وزارت 

دفاع بازگشت مقامات پنتاگون ابراز نگرانی می کنند که کنار رفتن متیس 
ممکن است موجب بازگشت نیروهای آمریکایی از مکانهای بیشتری 
درسرتاسر جهان شود و متحدان کلیدی آمریکا به این نتیجه برسند 

که آمریکا یک شریک قابل اعتماد نیست.

س�ال گذش�ته دونالد ترام�پ، رئیس جمه�وری آمریکا در 
شانزدهمین سالروز جنگ افغانستان یک استراتژی جدید 
معرفی کرد که به اعتقاد بسیاری از افغان ها تمرکز مجدد بر 
تعهد آمریکا بود. او اعتقاد داشت که دشمنان آمریکا »هرگز 
نباید طرح های ما را بدانند یا منتظر بیرون رفتن ما بمانند.« با 
گذشت یکسال از آن زمان و خروج طراحان این استراتژی 
از دولت یکی پس از دیگری، بسیاری از افغان ها به این باور 
رسیده اند که ترامپ هرگز از اعماق وجودش متقاعد نشده بود 

و او نسبت به پیروزی در این جنگ بی طاقت است.

نیویورک تایمز در این باره نوشت: روز جمعه این شک به یقین تبدیل 
شد و مقام های افغان و دیپلمات های غربی با اخبار غیر منتظره ای روبرو 
شدند. ترامپ دستور داده است تا نیمی از 14 هزار نیروی آمریکایی در 
افغانستان به خانه بازگردند، همزمان با اینکه جنگ ادامه دارد و تهدید 
طالبان روی اکثر بخش های این کشور دیده می شود. شوک بسیاری 
از مقام ها در رهبری افغانستان فوراً به حس کسانی تبدیل شد که مورد 

خیانت قرار گرفته اند.

در مقابل بس��یاری از مقام ها و دیپلمات ها بابت مساله کاهش نیروها 
نگرانی ندارند و این در شرایطی است برخی از ناظران معتقدند نیروهای 
افغان نیازمند دریافت کمک هستند. به گفته آنها، نوع انتشار این خبر نه 
تنها موجب تضعیف دولت افغانستان می شود بلکه عملکرد اکثر مقام های 
آمریکایی ارش��د در حوزه توافق صلح افغانستان را مختل خواهد کرد. 
مقام های افغان می گویند درباره کاهش نیروها با آنها مشورت یا به آنها 
هشدار داده نشده است و زمانبندی آن موجب پیچیده شدن مذاکرات 
صلح با طالبان می شود که نیازمند حفظ فشار یا دست کم حفظ راهبرد 
در میدان جنگ است. دیپلمات های ارشد آمریکایی به تازگی مذاکرات 
فش��رده دو روزه ای با نمایندگان شبه نظامیان طالبان داشتند و مساله 
آینده حضور نیروهای آمریکایی جزو موارد مورد بحث بود. س��اعاتی 
پیش از آنکه خبر خروج نیروها علنی ش��ود، زلمای خلیل زاد فرستاده 
ارشد آمریکا در این مذاکرات بسیار شفاف به طالبان تاکید کرد که تعهد 

آمریکا راسخ است.
با این حال در شرایطی کنونی، کاهش تعداد نیروهای آمریکایی می تواند 
بارقه امیدی برای طالبان ایجاد کند و این حس را منتقل کند که ایاات 
متحده مایل به حصول توافق است. اما با توجه به ماهیت غیر منتظره 

بودن این حرکت، پیش از اع��ام موضع طالبان برای انجام مذاکرات 
رسمی با مقام های افغانستان یا هرگونه توافق روی آتش بس، بعید است 
که این امر با تدابیر صلح کنونی هماهنگ شده باشد و همین حقیقت 

می تواند موضع مذاکره کنندگان را تضعیف کند.
دفتر اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانس��تان در انظار عمومی با کم 
اهمیت دانستن کاهش نیروها تاکید کرد پیشتر هم از این توفان ها دیده 
است؛ این اشاره ای است به خروج چشمگیر نظامیان آمریکایی در سال 
2014 از افغانستان. فاضل فضلی، مشاور ارشد اشرف غنی در بیانیه ای 
گفت: اگر چند هزار نظامی خارجی که برای مشورت، آموزش و کمک 
بودند از کش��ورمان بروند، تاثیری بر امنیت ما ایجاد نمی شود. در چهار 
سال و نیم گذشته امنیت ما کامًا در اختیار افغان ها بوده است و براساس 
هدف نهایی، نیروهای دفاعی و امنیت ملی افغان برای حفاظت و دفاع 

از مردم و خاک کشورمان روی پای خودشان می ایستند.
در همین حال ش��به نظامیان طالبان از پیام ترامپ اس��تقبال کردند. 
به گفته یکی از مقام های ارش��د این گروه شبه نظامی، چنین حرکتی 
نش��ان می دهند دونالد ترامپ متوجه است که مذاکرات تنها راه پایان 

این درگیری است.

واکنش ها به  تصمیم ترامپ درباره خروج از کشورهای منطقه ادامه دارد

اشرف غنی: خروج آمریکایی ها تاثیری برامنیت افغانستان ندارد
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حذف خط محدود کننده 
مربیان والیبال 

 با اعام کمیته داوران و با توجه به اصاح 
ابعاد زمین بازی توس��ط FIVB، خط 
مربیان برداشته شد. بر این اساس کمیته 
داوران فدراس��یون والیبال با هماهنگی 
س��ازمان لیگ اع��ام کرد ک��ه از دور 
برگشت مسابقات لیگ برتر، دسته یک 
و همه مس��ابقات در س��طح کش��ور از تاریخ 5 دی م��اه این تغییر 

ازم ااجرا خواهد بود.
  

حضور 4 شطرنج باز ایرانی 
در رقابت های برق آسای جهان 

 نمایندگان شطرنج ایران در رقابت های 
سریع و برق آسای جهان معرفی شدند. 
با اع��ام فدراس��یون ش��طرنج پرهام 
مقصودلو، علیرضا فیروزجا، احسان قائم 
مقامی و س��ارا خادم الشریعه نمایندگان 
ایران در رقابت های سریع و برق آسای 
 جهان خواهند بود. این مس��ابقات از روز 25 تا 31 دس��امبر 2018 

)4 تا 10 دی 97( در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود.

پرسپولیس به دنبال 
حریف تدارکاتی در قطر

 تیم فوتبال پرسپولیس در راستای اجرای 
برنامه های آماده س��ازی خود در قطر، به 
دنبال انجام دو بازی دوستانه است. بنابر 
اعام پندار خمارلو، برانکو ایوانکوویچ، 
ایگور پانادیچ و مارکو استیلینوویچ صبح 
روز پنجشنبه 13 دی ماه از تعطیات به 
ته��ران باز می گردن��د تا از اولی��ن تمرین نیم فص��ل دوم، هدایت 
سرخپوشان را بر عهده بگیرند. زاتکو ایوانکوویچ هم کمی دیرتر و 
احتماًا از اردوی قطر به سرخپوشان ملحق خواهد شد. سرخپوشان 
که تمرینات خود برای نیم فصل دوم را از 13 دی ماه آغاز می کنند، 
از 18 دی ماه به اردوی برون مرزی می روند و در جریان این اردو به 

دنبال انجام دو بازی دوستانه هستند.

کمپ دوم تمرینی شناگران آغاز شد
 کمپ دوم تیم ملی شنا آقایان از روز گذشته 
به مدت دو روز در استخر بین المللی 9 دی 
مجموعه ورزش��ی ش��یرودی پیگیری 
می ش��ود. محم��د بیداری��ان مرب��ی و 
س��خنگوی تیم های  ملی شنا با بیان این 
خبر در خصوص چگونگی برگزاری این 
اردو اظهارکرد: دومین کمپ تیم ملی شنا بزرگساان با هدف ریکاوری 
شناگران، بحث های رودررو با ش��ناگران و مربیان آنها و بحث های 
انگیزشی و روانی شناگران توسط روانشناس تیم ملی پیگیری می شود. 
وی افزود: برنامه این کمپ در بعدازظهر روز اول آنالیز زیر آب شناگران 
و روز دوم تست وزنه شناگران، کاس آمادگی روانی و تمرینات تیمی 

شناگران داخل آب پیش بینی شده است.

ورزش داخلی HEMAYATONLINE.IR 

»حمایت« چالش های اساسی  دوومیدانی را بررسی کرد

روزگار باتکلیف »مادر ورزش ها«
تجربه ناموفق 10 دونده   گــــروه

تی�م مل�ی در المپی�ک ورزشی
2016 و وج�ود برخ�ی 
مش�کات در این رشته 
ورزش�ی بحث�ی اس�ت ک�ه ای�ن روزها 
دلنگرانی هایی را برای ورزشکاران فعال 
در ورزشی که از آن به عنوان مادر ورزش 
یاد می ش�ود، ایجاد کرده است. مواردی 
که اگر به آنها توجه نش�ود ش�اید باز هم 
نتایج ضعیفی را در المپیک 2020 توکیو 
برای این رش�ته ورزشی به همراه داشته 

باشد.

ح��دود 20 ماه دیگر بازی های المپیک توکیو آغاز 
می شود و این بازه زمانی فرصتی نه چندان طوانی 
برای ورزشکارانی است که قصد دارند در این رقابت 
بزرگ در گروه ورزشکاران برتر جهان قرار گیرند. 
این در حالی است که در برخی رشته های ورزشی 
از جمله دوومیدانی همچنان وضعیت ورزشکاران 
تیم ملی مش��خص نیست. آن هم در شرایطی که 
10 دونده  تیم ملی در المپیک 2016 ریو نیز نتایج 
بس��یار ضعیفی گرفته اند. به عبارت��ی از میان این 
تعداد ورزشکار اعزامی تنها دو نفر از دور مقدماتی 
صعود کردند و مابقی در ناکامی مطلق به سر بردند. 
نتیجه این ش��د که دوومیدانی با وجود 10 سهمیه 
هیچ مدالی را به کش��ور نیاورد و دس��ت خالی به 
ایران بازگش��ت. آنچه که باید تجربه ای باشد که 
در المپیک 2020 دوباره شرایط مذکور تکرار نشود. 

 نب�ود هدف گ�ذاری صحی�ح و ضع�ف 
استعدادیابی

اما عمده مش��کاتی که اکنون موجب شده تا این 
ش��اخه از ورزش که از آن به عنوان مادر ورزش ها 
یاد می ش��ود حال روز خوبی نداشته باشد، به واقع 
چیس��ت؟ رقابتی که هی��چ یک از دون��دگان تیم 
ملی حتی نتوانس��تند به رکوردهای شخصی خود 

نیز نزدیک ش��وند، نتیجه ای که ای��رج حصیبی، 
کارشناس دو و میدانی آن را یک شکست فاجعه آور 
ارزیابی می کند و معتقد اس��ت که فدراسیون دو و 
میدانی برای نتیجه گی��ری در المپیک برنامه ای 
نداش��ت. ضمن اینکه به اعتقاد وی هدف گذاری 
درس��تی توس��ط مس��ئوان پیش از اعزام تیم به 
مسابقات المپیک صورت نگرفته بود. بحثی که طناز 
حسینیون، مدرس فدراسیون جهانی دوومیدانی و 
کارش��ناس اس��تعدادیابی از آن با این جمات یاد 
می کند؛ اینکه متأسفانه در این رشته پشتوانه سازی 
انجام نمی شود، ضمن اینکه استعدادیابی در آن هنوز 
به روش  سنتی عمل می کنیم.  در این زمینه می توان 
به اظهارات رضا قاسمی، ملی پوش دونده سرعت 
اش��اره کرد که بیان کرده است؛ چندی قبل رییس 
فدراسیون در گفت وگویی اعام کرده بود که نفرات 
برتر هر ماده به اردوی تیم ملی دعوت ش��دند، من 
امسال پرامتیازترین ورزشکار لیگ شدم، ولی جایی 

در لیست تیم ملی نداشتم.

 کم توجهی به ترغی�ب و ایجاد انگیزه 
در ورزشکاران

ام��ا همه ماج��را به م��وارد عنوان ش��ده خاصه 
نمی شود. به گفته ورزشکاران صاحب نام این رشته 
شرایط به نحوی نیس��ت که در افراد ایجاد انگیزه 
کند. آنچه که احسان حدادی در گفت وگو با یکی از 
خبرگزاری ها اینگونه آن را مطرح کرده است. اینکه 
متأس��فانه ورزش دوومیدانی برای یک ورزشکار 
المپیکی ش��رایط خوبی ندارد و باعث بی انگیزگی 
می ش��ود.  ضمن اینکه اگرچه ورزش ابعاد زیادی 
دارد ولی باید تمام افراد در استعداد خاص شناسایی 
شوند، زیرا همانطور که حس��ینیون گفته است با 
استعدادیابی صحیح، فرد می تواند قهرمان المپیک، 

مدیر موفق و یا داور و مربی بسیار خوب شود. 
متأسفانه بیش��تر این تفکر جا افتاده است که یک 
شخص خودش چقدر دنبال عاقه اش برود؛ چقدر 
امکانات داشته باش��د و چقدر در این زمینه بتواند 
پیشرفت کند و راهش را ادامه دهد. انچه که ارتباط 

مستقیمی با فراهم بودن شرایط و ایجاد انگیزه در 
افراد دارای پتانس��یل در هر رشته ورزشی از جمله 

دو و میدانی دارد.

 تمرکز بیش  از حد 
روی کسب سهمیه المپیک

تمرکز بیش  از حد روی کس��ب سهمیه المپیک هم 
موضوع دیگری است که موجب می شود تا ورزشکاران 
با توان کمتری در رقابت اصلی که همان المپیک است 
شرکت کنند. بحثی که البته در برخی دیگر از رسته های 
ورزشی نیز کم و بیش قابل مشاهده است. به عنوان 
مثال قاسمعلی فیروزی، عضو سازمان تیم های ملی 
دوومیدانی کش��ور معتقد اس��ت دوندگان کشور در 
المپیک ریو  با 50 درصد توان خودشان در مسابقات 
المپیک ش��رکت کرده بودند، چون تمام تمرکز این 
دوندگان بر کسب سهمیه المپیک بود و به همین دلیل 

نتوانستند کار خاصی را در برزیل انجام دهند.

 نداشتن رضایت از مبلغ قرارداد
نداشتن رضایت از مبلغ قرارداد هم بحثی است که 
شاید موجب ش��ده تا ملی پوشان چندان انگیزه ای 

برای تاش بیشت رو بیشتر نداشته باشند.
 به عنوان مثال گفته می شود حتی باشگاه استقال 
هم که امس��ال در لی��گ دوومیدان��ی تیم داری 
می کند قرارداد مکتوب با ملی پوش��ان خود امضاء 

نکرده است.
ورزشکاران طبق توافق ش��فاهی در لیگ حاضر 
ش��دند که البته بخش کم��ی از مطالباتش��ان را 
دریافت کردند، اما مابقی آن هنوز باقی مانده است.  
به هرحال باید توجه داش��ت برنامه ریزی در قالب 
تدابیری بلند مدت و حمایت از ورزش��کاران برای 
گسترش رشته  های مدال آور از جمله دوومیدانی، 
اصلی مهم است چرا که بیشتر چالش  های مطرح 
شده در این زمینه موجب رقم خوردن چالش های 
اساسی خواهد شد که می تواند سدی برای کسب 

موقعیت قابل توجه در رقابت  های جهانی باشد.

ورزش جهان

النصر به ویاش بواش 
سالی 8 میلیون یورو می پردازد

مربی پرتغالی س��ابق زنیت س��ن پترزبورگ می تواند در عربس��تان درآمد 
هنگفت��ی کس��ب کند.روزنامه آبوا گ��زارش کرد آندره وی��اش بواش با 
پیشنهادی جذاب از سوی تیم النصر عربستانی ها مواجه شده است.مطابق 
آنچه این نشریه پرتغالی اطاع رسانی کرد، تیم آسیایی حاضر است به مربی 
41 ساله دستمزدی بالغ بر 8 میلیون یورو در سال بپردازد.این در حالی است 
که النصری ها پیش از مربی پرتغالی به سراغ ویتور پریرا و لئوناردو ژاردیم 

رفتند که پاسخ منفی دریافت کردند.

58 هزار دار جایزه 
برای طایی های المپیک روسیه

وزیر ورزش روس��یه جوایز مدال آوران این کشور را در بازی های المپیک 
توکیو مش��خص کرد.به گزارش TASS، براس��اس اعام وزیر ورزش 
روس��یه، یک ورزش��کار روس در صورتی که بتواند در بازی های المپیک 
توکی��و مدال طا بگیرد مبلغ 4 میلیون روبل ) بی��ش از 58 هزار و 300 دار( 
جایزه دریافت خواهد کرد.براساس مقامات ورزشی روسیه، برای مدال نقره 36 
هزار و 450 دار و برنز 24 هزار و 760 دار در نظر گرفته شده است.بازی های 
المپیک 2020 به میزبانی توکیو روزهای 24 جوای تا 9 آگوس��ت برگزار 

می شود و 339 مدال در 33 رشته ورزشی توزیع خواهد شد.

بلژیک، صدرنشین رنکینگ فیفا
در آخرین رنکینگ بهترین  تیم  های ملی دنیا که فیفا آن را منتشر کرده است، 
بلژیک توانسته با اختاف یک امتیاز نس��بت به تیم دوم که فرانسه است 
صدرنشین شود.بلژیک سال میادی را به عنوان صدرنشین رنکینگ فیفا 
به پایان برد. این تیم در آخرین رده بندی بهترین تیم های ملی دنیا که روز 
پنجشنبه منتشر شد برتری خفیفی نسبت به فرانسه، قهرمان جام جهانی 

به دست آورد و صدرنشین شد.
شیاطین سرخ در جدول با کسب 1727 امتیاز صدرنشین هستند و تنها یک 
امتیاز بیشتر از فرانسه دارند که بعد از نیمه نهایی جام جهانی روسیه از آن ها 
بااتر قرار گرفته بود و توانس��ته بود این تیم را در آن مرحله شکست دهد.

برزیل به عنوان تیم سوم با 1676 امتیاز باقی ماند و تا رتبه دهم دیگر تیم ها 
تغییراتی نداشتند. در این لیست بعد از بلژیک، فرانسه و برزیل نام تیم های 
کرواس��ی، انگلیس، پرتغال، اروگوئه، سوییس، اس��پانیا و دانمارک دیده 
می شود.در بین تیم های آسیایی ایران در رتبه 29 و بااتر از باقی تیم های 
این قاره قرار دارد.بهترین تیم امریکای شمالی و مرکزی مکزیک در رتبه 
17 اس��ت، سنگال در رده 23 بهترین تیم قاره افریقا و نیوزیلند هم در رتبه 

122 قرار دارد و بهترین تیم قاره اقیانوسیه است.

آگهی

بانک ملی ایران نس��بت به هر گونه س��وء استفاده افراد کاهبردار از طریق 
تماس تلفنی و گرفتن ش��ماره حس��اب بانکی هشدار داد. به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، افراد کاهبردار و دارای مهارت در فضای مجازی 
و آگاه به تراکنش و عملیات بانکی تحت عناوین رادیو قرآن، سازمان حج و 
زیارت، همراه اول، ایرانسل، بانک و... مبادرت به تماس تلفنی با افراد کرده 
و اعام می کنند که فرد برنده جایزه شده و باید برای هماهنگی های ازم 

از قبی��ل واریز وجه به عابر بانک مراجعه کنند.بدین ترتیب پس از مراجعه 
مخاطب به عابر بانک و گرفتن شماره حساب بانکی و میزان موجودی آن، 
کاهبرداری توسط افراد س��ودجو صورت می گیرد.بانک ملی ایران تاکید 
می کند برای پیش��گیری از هر گونه کاهبرداری احتمالی و متضرر شدن، 
هموطنان به هیچ عنوان این گونه تماس ها را ترتیب اثر نداده و هوشیاری 

ازم را داشته باشند.

معاون منابع انسانی بانک ملی ایران با بیان این که امروزه فقط استفاده و معرفی 
فناوری های نوین نمی تواند مزیت رقابتی س��ازمان ها تلقی ش��ود، گفت: ارائه 
آموزش های متناسب با خدمات و محصوات جدید به کارکنان، جانشین پروری، 
توانمندس��ازی، استعدادیابی و کارآمدس��ازی نیروی انسانی، شایسته سااری و 
گزینش بهترین نیروها از پارامترهایی است که می تواند سازمان ها را در مقابل 
رقبا موفق کند. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حبیب اه رشید ارده 
در نشس��ت هم اندیش��ی مدیران بانک ملی ایران و شرکت بیمه نوین پیرامون 
مسائل بخش درمان کارکنان بانک که به میزبانی اداره امور شعب استان مازندران 
برگزار ش��د، با تاکید بر این که انتخاب بهترین نیروها برای تصدی مشاغل، هم 
در ف��رد منتخب و هم در افراد زیرمجموعه، انگیزه ایجاد می کند، ادامه داد: در 
کنار همه این مسائل، توجه به امور معیشتی و رفاه و درمان کارکنان در سازمان 

نیز باید سرلوحه امور باشد.به گفته وی، بانک ملی ایران در همین راستا تاش 
کرد روشی برای تامین هزینه های درمانی کارکنان در قالب بیمه تکمیلی را با 
همکاری شرکت بیمه نوین پیاده سازی و اجرا کند.رشید ارده همچنین همکاری 
همه کارکنان برای کمک به سودآوری سازمان را خواستار شد و خاطرنشان کرد: 
هر یک از کارکنان، عضوی از کل س��ازمان است و عملکرد او مانند حلقه ای از 
یک زنجیره بزرگ است که می تواند در سود نهایی موثر باشد.معاون منابع انسانی 
بانک ملی ایران تاکید کرد: بانک یک موسسه انتفاعی و اقتصادی است، بنابراین 
سوددهی هدف نهایی آن است و در این زمینه همه کارکنان باید همکاری ازم را 
با مدیریت سازمان داشته باشند.مدیرعامل شرکت بیمه نوین نیز در این نشست 
از بانک ملی ایران به عنوان قدیمی ترین سازمان اقتصادی کشور نام برد و انعقاد 

قرارداد با این بانک را یک افتخار برای این شرکت عنوان کرد. 

نوین ترین دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان 
کش��ور از فردا به مدت چهار روز در نوزدهمین 
نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار به نمایش 
گذاشته می شود، مراسم گشایش این نمایشگاه 
فردا در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی 

تهران برگزار می شود
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و اطاع رس��انی 
نوزدهمین نمایش��گاه پژوه��ش و فناوری و فن 
بازار؛ مراس��م افتتاحیه این نمایش��گاه با حضور 
مقام��ات وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری، 
معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان انرژی 
اتمی ایران، برخی از  نمایندگان مجلس شورای 
اس��امی، ریاست دانش��گا ه ها و مراکز علمی و 

روسای انجمن های مرتبط برگزار می شود.
 مدی��ر کل دفت��ر حمای��ت و پش��تیبانی امور 
پژوه��ش و فن��اوری وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فناوری و دبیر س��تاد ملی هفته پژوهش از ارائه 
نوین ترین دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان 
کش��ور در این نمایش��گاه خبر داد و گفت: این 
نمایشگاه در واقع محل نمایش دست یافته های 
علم��ی، پژوهش��ی و تحقیقاتی یک س��ال اخیر 

مراکز علمی و دانشگاهی کشور است.
دکتر عبدالساده نیس��ی افزود: امسال نمایشگاه 
هفته پژوهش برای اولین بار با همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و همزمان 
با شش��مین نمایش��گاه دیگر از جمله نمایشگاه 

تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی س��اخت ایران از 
س��وم تا ششم دی ماه و در محل نمایشگاه های 
بی��ن المللی تهران، با ش��عار پژوهش هدفمند ، 
فن��اوری ارزش آفری��ن در خدم��ت تولید ملی 
برگزار می شود.وی با بیان اینکه راهبرد اساسی 
ای��ن نمایش��گاه در دو حوزه عرض��ه فناوری و 
تقاض��ای فناوری و بر پایه توس��عه اکوسیس��تم 
نوآوری تعریف شده است گفت: با توجه به روند 
رو به رش��د عرضه و تقاضای فناوری در جامعه، 
نمایش��گاه پژوهش و فناوری و فن بازار رویکرد 
جدیدی در حوزه زیست بوم نوآوری برپا خواهد 
بود.  دکتر نیس��ی اضافه کرد:ارائه دستاوردهای 
فناورانه و دانش بنیان کش��ور و همچنین ایجاد 
بس��تر مناس��ب برای ارائه نیازمندیهای فناورانه 
کش��ور و رفع آن توس��ط ش��رکت ه��ای فناور 
و دان��ش بنی��ان، دانش��گاه ها و پژوهش��گاه ها 
مهمترین هدف برگزاری نوزدهمین نمایش��گاه 
دس��تاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار است.  
دکتر نیسی با اشاره به حضور برخی از وزارتخانه 
از جمل��ه وزارت صنعت، مع��دن تجارت، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نفت، 
وزارت نی��رو، وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت 
فن��اوری اطاع��ات و ارتباط��ات در نمایش��گاه 
نوزده��م و با توجه به تفکی��ک تقاضای فناوری 
و عرض��ه فناوری ، اظهار امی��دواری کرد که در 
نمایش��گاه امسال ش��اهد رش��د فروش فناوری 

تقاضا محور و تجاری س��ازی نوآوری ها باشیم. 
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش 
و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: 
امس��ال عرضه فناوری های دانش��گاه ها پارک 
های علم و فناوری و مراکز رش��د و پژوهش��گاه 
ها در س��ه سالن  به نمایش گذاشته می شود و 
برای اولین بار و به صورت مجزا دو س��الن دیگر 
به تقاضای فناوری اختصاص داده شده است که 
بس��تر مناس��بی برای اتصال متقاضیان فناوری 
و متوال��ی فناوری مهیا می نماید. دکتر نیس��ی 
اف��زود: از دیگ��ر برنامه های نمایش��گاه نوزدهم 
حضور س��رمایه گذاران برای تسهیل در تجاری 
س��ازی فناوری با رویکرد تامین سرمایه گذاری 
اولیه، کاهش ریسک از طریق مشارکت و سرعت 
بخش��یدن به تجاری س��ازی فناوری میباش��د. 
همچنی��ن برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی در 
حوزه های مختلف در طول برپایی نمایش��گاه از 
دیگر برنامه های این نمایش��گاه خواهد بود. وی 
ادامه داد: در نمایش��گاه امس��ال از فناوری های 
جدی��د رونمایی خواهد ش��د و در زمان برپایی 
نمایشگاه ها و در غرفه فناوری های منتخب این 
دس��تاوردها در معرض دید قرار خواهد گرفت.

نوزدهمین نمایش��گاه پژوه��ش و فناوری و فن 
ب��ازار ایران از فردا تا شش��م دی م��اه هر روز از 
س��اعت 9 تا 17 در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران آماده بازدید عاقمندان است.

هشدار بانک مّلی ایران نسبت به کاهبرداری از حساب های بانکی

کارکنان، مزیت رقابتی سازمان ها در دنیای جدیدند

فردا ؛آغاز بکار نوزدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار در نمایشگاه بین المللی تهران

 مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد )نوبت دوم(، در تاریخ 28 آذر 
1397 در محل تاار بزرگ وزارت کش��ور و با حضور اکثریت س��هامداران 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این مجمع که با حضور بیش از 
90 درصد از س��هامداران برگزار شد، دکتر قاسمی به عنوان رئیس جلسه، 
امین تفرش��ی و به داش به عنوان ناظرین و دکتر نعیمیان به عنوان منشی 

جلسه انتخاب شدند.
در این جلس��ه بانک پاس��ارگاد با ارایه گزارش عملکرد خود به طور ش��فاف 
و کام��ل، ب��ه ابهامات و س��ؤاات س��هامداران پاس��خ داد. همچنین موارد 
مطرح ش��ده در جلسه با تأیید و رأی اعتماد اکثریت سهامداران به تصویب 
رس��ید. بر این اس��اس ضمن تأیید صورت های مالی بانک پاسارگاد توسط 
س��هامداران، میزان 44 . 46 ریال به عنوان س��ود برای س��ال مالی 1396 
تعیین ش��د. همچنین با رأی سهامداران روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه 
رسمی بانک انتخاب شد.گفتنی اس��ت بانک پاسارگاد با توکل بر خداوند و 
بهره گی��ری از دانش و تجرب��ه مدیران خود، ضمن رعای��ت کلیه قوانین و 

دستورالعمل های تعیین شده از سوی نهادهای نظارتی، تمام تاش خود را 
برای حفظ منافع س��هامداران به کار بسته است. حضور اکثریت سهامداران 
و تأیید موارد مطرح ش��ده نش��ان از اعتماد و اطمینان خاطر آنها نسبت به 

عملکرد خوب بانک پاسارگاد است.

با شمارش آرای سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه، مؤسسه »دایا 
رهیاف��ت« به عنوان بازرس اصلی بانک پاس��ارگاد، برای س��ال مالی منتهی 
به 29 اس��فند 1397 انتخاب شد.خس��رو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر 
روابط عمومی بانک پاس��ارگاد ضمن اعام این خبر گفت: پس از ش��مارش 
آرای س��هامداران در خصوص انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل، مؤسسه 
»دای��ا رهیافت« به عن��وان بازرس اصلی و مؤسس��ه »آزمون پ��رداز ایران 
مش��هود« به عنوان بازرس علی البدل انتخاب ش��دند.وی ادامه داد: به دنبال 
برگزاری موفق مجمع عمومی عادی س��الیانه بانک پاس��ارگاد در تاریخ 28 

آذر و تصویب مصوبات مجمع با اکثریت آرای س��هامداران، امیدوار هستیم 
به زودی و پس از طی مراحل قانونی، نماد بانک پاسارگاد در بورس بازگشایی 
شده و شاهد بازگشت این نماد به روال عادی باشیم.رفیعی ضمن تشکر از 
سهامداران بانک پاس��ارگاد به دلیل همراهی با این بانک و همچنین حضور 
اکثریت آنه��ا در مجمع تصریح کرد: بانک پاس��ارگاد ضمن رعایت کلیه ی 
قوانین و مقررات وضع ش��ده از سوی نهادهای نظارتی، تمام تاش خود را 
برای حفظ و تأمین حقوق سهامداران خود به کار بسته و همچون گذشته 

با گام هایی استوار و پرصابت مسیر موفقیت را طی خواهد کرد.

مدیرعامل بانک س��په گفت: با راه اندازی سامانه 
جدید بانک سپه فروش آرد در کشور ساماندهی 
ش��د. به گزارش پایگاه بانک س��په، محمدکاظم 
چق��ازردی، ضمن اعام خبر ف��وق، افزود: بانک 
س��په با تکیه بر تجارب موفق خود در راه اندازی 
س��امانه های الکترونیک ملی برای شفاف سازی 
و ایج��اد انضب��اط در فرآین��د تأمی��ن کااهای 
اس��تراتژیک کش��ور با هم��کاری وزارت جهاد 
کشاورزی سامانه جدید فروش آرد را راه اندازی 
کرد. وی ضمن اش��اره به اج��رای موفق فاز اول 
س��امانه فروش آرد ب��ا هم��کاری وزارت جهاد 
کش��اورزی و بانک سپه، تصریح کرد: بانک سپه 
ب��رای کمک به تحقق دولت الکترونیک در کنار 
سایر دستگاه های ذی ربط اقدامات مؤثری انجام 
داده و س��امانه های مل��ی نظیر؛ س��امانه مهار و 
تنظیم آب های مرزی و سامانه جامع نهاده های 
دامی توسط کارشناسان و متخصصان این بانک 

با همکاری وزارت خانه های مربوط و همس��و با 
اهداف کان اقتصادی راه اندازی شده است.

س��یف معاون وزی��ر جه��اد کش��اورزی ضمن 
قدردان��ی از عملکرد بانک از بانک س��په اظهار 
داش��ت: اس��تفاده از س��امانه جدید فروش آرد 
سایر مصارف کشور به کاهش تخلفات احتمالی، 
فراه��م ک��ردن زمین��ه توزی��ع عادان��ه آرد و 
همچنی��ن رصد و کنترل فرآین��د خریدوفروش 
ای��ن محصول اس��تراتژیک کم��ک قابل توجهی 
خواه��د کرد.رئی��س اداره کل بانکداری تجاری 
بانک س��په هم ضمن تأکید بر همس��ویی بانک 
س��په باسیاس��ت های اقتصادی دول��ت، اظهار 
داش��ت: بانک سپه در راس��تای ایفاء مسئولیت 
اجتماعی خود به دنبال فراهم کردن بس��ترهای 
ازم برای دسترس��ی آس��ان تر مردم به خدمات 
بان��ک از طری��ق تولید و توس��عه س��امانه های 
مشتری محور است.ظفر محمدی افزود: سهولت 

خرید، امکان انتخاب آرد موردنیاز، صرفه جویی 
در مصرف و جلوگیری از امکان خرید آرد توسط 
اصناف فاقد مجوز از قابلیت ها و مزایای س��امانه 
جدید فروش آرد س��ایر مصارف کشور است.وی 
یادآور ش��د: کلیه ذینفعان سامانه جدید فروش 
آرد بانک س��په نانوایی های آزادپز، کارخانه های 
نان صنعت��ی، واحدهای ش��یرینی پزی، قنادی 
و واحده��ای تولی��د ماکارونی، کی��ک، کلوچه، 
بیس��کوییت و س��ایر کس��ب وکارهای مرتب��ط 
هستند.ش��ایان ذکر اس��ت کلیه ذینفعان سامانه 
جدی��د ف��روش آرد بان��ک س��په می توانن��د با 
هماهنگ��ی اتحادیه های مربوط و ش��رکت های 
غله و خدمات بازرگانی اس��تان ها از طریق ورود 
و ثب��ت اطاعات در س��امانه فروش آرد س��ایر 
 www.eflour.ir مصارف ب��ه آدرس اینترنتی
از اول دی ماه س��ال جاری اقدام ب��ه خرید آرد 

مصرفی خود کنند.

مجمع عمومی سالیانه بانک پاسارگاد برگزار شد

 مهر تأیید سهامداران بر عملکرد بانک پاسارگاد

نتیجه آرای سهامداران بانک پاسارگاد مشخص شد
تعیین بازرسان اصلی و علی البدل بانک پاسارگاد

فروش آرد با سامانه جدید بانک سپه ساماندهی شد


