
 دوشنبه 3 دی 1397
 16 ربیع الثانی1440

 24  دسامبر 2018 
 شماره  4372 - 16 صفحه
100015 تومان

با افزایش تنش بین آنکارا و تل آویو 

 اردوغان: نتانیاهو 
صدای ظالمان است

 اظهارات رییس جمهور ترکیه درباره فتح قدس و پایان اشغالگری 
در این ش�هر س�بب آغاز درگیری های لفظی بین آنکارا و تل آویو 
شده است که این درگیری تا روز گذش�ته هم ادامه داشت. رجب 
طیب اردوغان روز شنبه در نشست »بنیاد جوانان ترکیه« از مواضع 
رژیم صهیونیستی علیه فلسطینان و به ویژه بیت المقدس به شدت 
انتقاد کرد. وی با اش�اره به قربانیان فلسطینی خشونت های رژیم 
صهیونیستی گفت: یهودیان در اسرائیل به مردمی که روی زمین 

افتاده اند، حمله می کنند و آن ها را هدف ضرب و شتم ...

دولت ف�درال آمری�کا ب�رای دومین ب�ار در دوره 
ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« تعطیل شد. علت 
اصلی این تعطیلی ک�ه رئیس جمهور آمریکا به آن 
»افتخار« کرده، مخالفت سناتورها با پرداخت 33 
میلیارد دار برای س�اخت دیوار مرزی با مکزیک 
اس�ت که در بودجه دولت آمده بود. ترامپ اعام 
کرده بود که اگر س�ناتورها پول اح�داث دیوار را 
نپردازن�د، اجازه خواه�د که دولت تعطیل ش�ود! 
این اتفاق، تعطیل�ی ادارات، وزارتخانه های دولتی 
و اجبار بیش از 800 ه�زار کارمند به اخذ مرخصی 

بدون حقوق را موجب شد. 

به خانه بروید
تا خبرتان کنیم! 

یاد د اشت

  مقاومت تنها راه 
پیروزی فلسطین است

مقامات کشورمان در دیدار »محمود الزهار«:

طی تفاهم نامه ای صورت گرفت

صفحه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح کرد
 

»حمایت« از آخرین وضعیت ناوگان اتوبوسرانی تهران گزارش می دهد

 همکاری قوای قضاییه و مجریه  
برای  افزایش خدمات الکترونیک

 کی روش سومین سرمربی برتر
 در نبرد جام ملت ها

 فرسودگی ماهانه 75  اتوبوس 
در پایتخت

مخالفت بغداد با ورود نظامیان خارج شده 
آمریکا به عراق

 نکات کلیدی 
و کاربردی مهریه
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  دکتر جواد منصوری 
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آگهی

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد بند 7 مصوبه شورای سازمان مورخ 97/5/1 و مصوبه شورای 
اسامی شهر قرچک به شماره 3531 مورخ 97/8/1 نسبت به واگذاری 2 دستگاه از اتوبوس های موجود خود به شرح جدول ذیل اقدام نماید. 
لذا متقاضیان می توانند جهت اطاع و بازدید و اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط شرکت در مزایده عمومی همه روزه در ساعات اداری حداکثر 
تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به سازمان حمل و نقل بار و مسافر به نشانی قرچک، انتهای خیابان مخابرات ، نبش آزاده 10 ، واحد 

حسابداری مراجعه نمایند.
سپرده قیمت کارشناسی سوخت ظرفیت رنگ مدل تیپ سیستم شماره انتظامی کد نوع خودرو ردیف

41/000/000 820/000/000 ریال گازوئیل  1+45 فیروزه ای 86 355 بنز 110  385 ع 33 اتوبوس 1

12/500/000 250/000/000 ریال گاز سبز 1+41 86 355 بنز 110  772 ع 27 اتوبوس 2

-تحویل و تسلیم اسناد از تاریخ 97/10/10  تا پایان وقت اداری )14/30( مورخ 97/10/19 است.
-تشکیل هیئت عالی معامات سازمان و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 راس ساعت 15 در محل سالن 

جلسات سازمان میباشد.
-سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

-به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

-سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد قید و هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/3      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/10

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری قرچک – محمد اسفند سر

آگهی تجدید مزایده عمومی 2 دستگاه اتوبوس سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری قرچک 

به گزارش روابط عمومی ایرانس��ل، نخس��تین جایزه ملی یادگیری دیجیتال در ایران توسط کرسی 
آموزش و یادگیری الکترونیکی یونس��کو و در س��ه محور فرد، س��ازمان و دستاورد تاثیرگذار برگزار 
شد.ایرانس��ل در این ارزیابی، به دلیل فراهم کردن بس��تر ارتباطی مناسب برای آموزش دیجیتال از 
جمله سیس��تم جامع آموزش دیجیتال داخل س��ازمان )iLearn(، اپلیکیشن دانا و لنز و نیز تهیه 
محتوای آموزش��ی برای کارکنان به صورت دیجیتال حائز شرایط ازم برای دریافت جایزه شناخته 
شد.نخستین دوره جایزه ملی یادگیری دیجیتال با هدف فرهنگ سازی در زمینه آموزش و یادگیری 
الکترونیکی و معرفی و تشویق افراد و سازمان های مؤثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری دیجیتال 
برگزار ش��د.ارزیابی اهدای این جایزه در آبان 97 انجام و مراس��م پایانی آن روز دوش��نبه 26 آذر در 
سالن همایش های مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران برگزار شد. در این مراسم، نصراه جهانگرد معاون 
وزیر ارتباطات، صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، علی اکبر جالی رئیس 
کرسی آموزش و یادگیری الکترونیک یونسکو و تنی چند از مدرسان حوزه یادگیری دیجیتال حضور 

داشتند.

                                                     ))آگهی مناقصه عمومی((
شهرداری صالحیه در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسامی شهر صالحیه انجام پروژه ی ذیل  را از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نملید:
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )5درصد پیمان(مبلغ پیمان)ریال(شرح موضوع ردیف

5/000/000/000250/000/000زیر سازی و جدولگذاری معابر سطح شهر 1

 بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجدالشرایط دعوت میشود برای دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد ظرف 
مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی به آدرس :کیلومتر 26 جاده تهران ساوه-شهرستان بهارستان –شهر صالحیه 

–ساختمان مرکزی شهرداری صالحیه و یا با شماره 56625042-021 تماس حاصل نمایند.

به  واریزی  فیش  یا  بانکی  معتبر  به صورت ضمانتنامه  پیمان  مبلغ  معادل 5 درصد  مناقصه  در  سپرده شرکت 
حساب جاری 310005234000 نزد بانک ملی شعبه صالحیه کد 2601 بنام سپرده شهرداری صالحیه.

شهرداری در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار میباشد.
3-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.

4-در صورت انصراف برنده اول دوم سوم سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
5-سایر موارد در اسناد مناقصه قید گردیده است.

تاریخ چاپ نوبت اول:1397/09/26                   تاریخ چاپ نوبت دوم :1397/10/03
                                                                                                                                      علیرضا قربانی- شهردار صالحیه

                  نوبت دوم

نوبت اول

خدمات ارز بازرگانی ارائه ش��ده توسط بانک ملی ایران در هشت ماه ابتدای 
سال جاری 2.6 برابر رشد کرد. 

ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مجموع خدمات ارز بازرگانی این 
بانک در بخش گش��ایش های اعتبارات، بروات اس��نادی و حواله های ارزی 
صادره بابت واردات کاا در هش��ت ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه 

س��ال گذش��ته از نظر تعداد 2.2برابر و از نظر حجم 2.6 برابر رش��د داشته 
اس��ت.در این مدت، تعداد دو هزار و 703 فق��ره حواله وارده و صادره ارزی 
با حجم 604 میلیون دار کارس��ازی ش��ده اس��ت.همچنین در زمینه سایر 
خدمات ارزی نیز جذب سپرده های ارزی شعب نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 1.1 برابر رشد داشته است.

رشد 2/6 برابری خدمات ارز بازرگانی بانک ملی ایران

ایرانسل موفق به دریافت تندیس سازمان برتر
 در نخستین »جایزه ملی یادگیری دیجیتال« یونسکو شد

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان ناجا:
  برای مردم 

اطمینان بخش و اعتماد آفرین باشید
2

گزارش »حمایت«  از پیش بینی کارشناسان در پی سیاست های پولی و مالی اخیر

آرامش دار و سکه 
ادامه می یابد

4

رسیدگی به اتهامات 
2 اخالگر اقتصادی در دادگاه ویژه

رییس کل دادگستری اصفهان خبر داد

رییس کل دادگستری استان اصفهان از رسیدگی به اتهامات 2 اخالگر نظام اقتصادی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی این 
استان خبر داد. احمد خس�روی وفا با بیان این خبر گفت: دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگستری این استان، 
دو اخالگر در نظام اقتصادی را مورد محاکم�ه قرار داد. وی افزود: متهمان این پرونده ب�ه نام های  حمیدرضا جان قربان و 
آزاده سجادیه با اتهام اخال در نظام اقتصادی کشور از طریق وارد کردن پروتز و ایمپلنت های اسکلتی به صورت قاچاق و 
غیرمجاز و بدون هماهنگی با اداره گمرک و سایر مراجع ذی صاح قانونی مورد محاکمه قرار گرفتند. خسروی وفا خاطرنشان 
کرد: ارزش تقریبی اقام قاچاق شده توسط این دو متهم 230 میلیارد تومان برآورد شده است. گفتنی است در جلسه این 
دادگاه کیفرخواست صادره به متهمان تفهیم شد و هر یک از آنها به همراه وکیل مدافع از خود دفاع کردند. در پایان قضات 
این دادگاه با ختم رسیدگی وارد شور شدند و حکم نهایی در آینده اطاع رسانی خواهد شد. رییس کل دادگستری استان 

اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون چهار جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان و مفسدان و اخاگران  ...

  رییس اتحادیه سازندگان طا: 
حباب سکه در بازار کاهش یافته است 

  نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
روند کاهشی نرخ دار ادامه می یابد
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جمعی از نمایندگان مجلس درباره واگذاری شرکت های 
دولتی، به قوه قضاییه نامه  نوشتند.

وکای ملت در نشست علنی روز گذشته خود، در جریان بررسی ایحه 
نحوه اس��تفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی)صندوق 
مکانی��زه فروش( با ماده 18 این ایحه موافقت کردند. س��ازمان امور 
مالیاتی مکلف اس��ت ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهایی که 
از فروش��ندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت 
بانکی خرید می کنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحساب های خرید 
خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند. همچنین سازمان مکلف شد 
اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دس��ته از اشخاص مشمول را که 
تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده و اظهارنامه مالیات بر عملکرد 
خود را بر مبنای اطاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت 
مقرر ارائه کرده باش��ند، از طریق انطباق با اطاعات موجود در پایگاه 
داده سازمان راستی آزمایی کرده و در صورت احراز صحت، اظهارنامه 

تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
نمایندگان در ادامه دستور کار خود، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند 
در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت 6ماه از ازم ااجراء شدن این 
قانون تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رس��د، آن دسته 
از اشخاص مش��مولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت 
کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه 
مؤدیان استفاده می  کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین 

مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند. همچنین 
به این س��ازمان اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه 
مؤدی��ان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده 
وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن است، مطابق دستورالعملی 
که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی 
می رس��د، قطعی کرده و کلیه جرائم متعلقه را به مدت سه سال تعلیق 
کند. در صورت ارتکاب تخلفات توس��ط م��ؤدی و محکومیت وی در 
هیات حل اختاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت 
تمام یا بخش��ی از جرائم تعلیق شده خواهد بود. همچنین هر شخصی 
که به قصد تقل��ب یا اخال در نظام مالیاتی کش��ور، اق��دام به تولید، 
عرضه با اس��تفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های 
فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی 
خود یا دیگ��ران را تخریب کند، عاوه بر جبران ضرر و زیان، حس��ب 
مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش به غیر از 

حبس، محکوم می شود.
55 نفر از نمایندگان مجلس هم روز گذشته به رییس قوه قضاییه نامه ای 
درباره خصوصی سازی تخلفات معتنابه در واگذاری شرکت های دولتی 
نامه ای نوشتند. در بخش��ی از این نامه آمده است: به عرض می رساند 
در مدت تصدی آقای عبداه پورحس��ینی به س��مت ریاست سازمان 
خصوصی س��ازی، تخلفات متنابهی در واگذاری ش��رکت های دولتی 
انجام شده و پرونده های قضایی علیه ایشان در دادگستری تشکیل شده 
است. در ادامه این نامه آمده است: از آنجا که بنابر اخبار واصله، گزارشات 

سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در خصوص برخی 
تخلفات مربوط به خصوصی سازی به نتیجه روشنی منجر نشده است، 
لذا مستدعی اس��ت ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با تشکیل شعبه ای ویژه و 
با نظارت عالیه جنابعالی، کلیه پرونده های مربوط به خصوصی سازی 
مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی، رسیدگی دقیق 
صورت گیرد. در این راستا تقاضا دارم تدابیر قضایی ازم جهت امکان 

دسترسی به متهمان در زمان رسیدگی به پرونده ها اتخاذ شود.

 نامه نمایندگان به رییس جمهوری
 درباره اهلیت خریداران

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آب��اد هم در گفت وگو با فارس، 
گف��ت: نمایندگان در نامه ای دیگر خطاب ب��ه رییس جمهوری نکاتی 
را در رابطه با ش��رکت ها و بنگاه های در ح��ال واگذاری طبق اصل44 
قانون اساسی اعام داشتند.  وی افزود: در این نامه نمایندگان خواستار 
دقت دولت در خصوص اهلیت کس��انی که این شرکت ها را خریداری 
می کنند ش��ده اند.  نماینده مردم نجف آباد اظهار داش��ت: نمایندگان 
خواستار این شدند که اهلیت کسانی که شرکت ها و بنگاه های بزرگ 
دولتی براساس اصل44 به آ نها واگذار می شود، مورد توجه قرار گیرد و 
در رابطه با واگذاری هایی که پیش از این و بدون در نظر گرفتن اهلیت 
خریداران انجام شده تقاضای بررسی آن براساس ماده 234 آیین نامه 
داخلی مجلس و معرفی کس��انی که در این رابطه کوتاهی کرده اند به 

قوه قضاییه شده اند.

درخواست مجلس از قوه قضاییه برای بررسی واگذاری شرکت های دولتی
طی نامه ای از سوی نمایندگان صورت گرفت

  سیاست  

دبیر ش�ورای عالی امنیت ملی کشورمان 
گفت: مهم ترین اولویت جهان اس�ام، 
آزادی ق�دس ش�ریف اس�ت و هرگون�ه 
اقدامی که موجب ایجاد انحراف در مسیر 
مبارزه با رژیم صهیونیستی شود، خیانت 

به مسلمانان جهان تلقی می شود.

»محم��ود الزه��ار« از رهبران برجس��ته و رییس 
فراکس��یون حم��اس در ادامه دیداره��ای خود در 
تهران، روز گذش��ته با علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون آخرین تحوات 
فلس��طین با وی گفت وگو کرد. ش��مخانی در این 
دی��دار گف��ت: مهم تری��ن اولویت جهان اس��ام 
حمایت از آرمان فلس��طین و آزادی قدس شریف 
اس��ت و هرگونه اقدامی که موجب ایجاد انحراف 
در مس��یر مبارزه با رژیم صهیونیس��تی به عنوان 
اصلی ترین تهدید جهان اس��ام ش��ود، خیانت به 
مسلمانان جهان تلقی می شود. دبیر شورای عالی 
امنیت ملی با تجلیل از تاش رزمندگان مقاومت و 
ایستادگی مردم غزه و کرانه باختری در مقابل رژیم 
صهیونیستی، پیروزی تحسین برانگیز مقاومت در 
جنگ پنج روزه اخیر را حاص��ل پایبندی به آرمان 
فلس��طین و فداکاری در برابر زی��اده خواهی رژیم 
صهیونیس��تی و ضعف و زوال بی��ش از پیش این 

رژیم دانست.
ش��مخانی اف��زود: آنچه موج��ب ناب��ودی رژیم 
صهیونیستی خواهد شد، فس��اد درونی و گسترده 
س��ران آن، بیداری ملت ها و هوش��یاری نسبت به 
توطئه ها و ظلم هایی است که این رژیم کودک کش 
در حق بشریت مرتکب شده اس��ت. وی با تجلیل 
از ایس��تادگی و مقاوم��ت مردم فلس��طین در برابر 
اشغالگران وضرورت مقابله مستمر با سیاست های 
س��رکوب گرانه رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان 
تاکید کرد: امروز حامیان فلسطین در سراسر جهان 
معتقدند تنها راه پیروزی و احقاق حق مردم، تکیه بر 
اراده داخلی و مقاومت اس��امی است. دبیر شورای 

عالی امنیت ملی با انتقاد از سازمان ملل به دلیل عدم 
اج��رای تعهدات خود برای بازس��ازی غزه و تامین 
حداقل های معیشتی و خدماتی برای ساکنین تحت 
محاصره، بر حمایت قاطع ایران از مقاومت و ملت 
مظلوم فلسطین و تداوم ارسال کمک های غذایی 
و دارویی به مردم غ��زه تاکید کرد. به گزارش مهر، 
محمود الزهار وزیر خارجه سابق فلسطین، از رهبران 
برجس��ته و عضو دفتر سیاس��ی و رییس پارلمانی 
حماس نیز در این دی��دار با قدردانی از حمایت های 
رهبری، دول��ت و مردم جمهوری اس��امی ایران 
از مقاومت فلس��طین افزود: ما رژیم صهیونیستی 
را غاصب، فاقد مش��روعیت و در سراش��یبی افول 
می دانیم و هر اقدامی که منجر به تایید این رژیم و 
چشم پوشی از باز پس گیری سرزمین های فلسطین 
ش��ود را مردود می دانیم. وی با بیان اینکه بیداری 
اس��امی رو به افزایش است و بدون شک ما پیروز 
خواهیم شد، تاکید کرد؛ مواضع جمهوری اسامی 
ایران همیش��ه اثر بخش بوده و مردم فلسطین این 
را به خوبی احساس می کنند که کسانی هستند که 
آنها را حمایت کنند و ان شاءاه به زودی همگی در 
مس��جدااقصی نماز خواهیم خواند. وی با تقبیح 
حاکم شدن سیاست های تفرقه آمیز در جهان اسام 

که موجب کاهش حساس��یت نسبت به فلسطین و 
اس��تیفای حقوق مردم مظلوم آن شده است، اظهار 
داشت. برخی کشورهای عربی با تاش برای مقابله 
با جمهوری اسامی که عامل ثبات و صلح درمنطقه 
است، مس��یر تضعیف جبهه مقاومت و همکاری با 

دشمنان جهان اسام را می پیمایند.

 حمایت از فلس�طین سیاس�ت مبنایی 
ایران است

محمدجواد ظریف وزیر ام��ور خارجه هم در دیدار 
الزهار، حمایت از فلسطین را یکی از سیاست های 
مبنایی جمهوری اس��امی عنوان ک��رد و گفت: 
متاس��فانه امروز برخورد با مقاومت از درون جهان 
اس��ام ص��ورت می گیرد. وزی��ر ام��ور خارجه در 
این دیدار با بیان اینکه جهان  اس��ام باید به رغم 
برخی اختافات حول محور حمایت از فلس��طین 
گردهم آیند تا جلوی سوءاس��تفاده ها گرفته شود، 
افزود: متاس��فانه امروز برخورد با مقاومت از درون 
جهان اسام صورت می گیرد و این فشارها بر همه 
کشورها و جریانات اسامی هم وجود دارد. ظریف 
تصریح کرد: امیدواریم برخی دولت های اسامی 
که به حمایت صهیونیست ها و آمریکا دل بسته اند 

به جهان اس��ام بازگردند و بدانند صهیونیست  ها 
دوست و شریک مطمئنی برای هیچکس نیستند. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان با ابراز تاسف از اعام 
انحال مجلس فلسطین این اقدام را خاف اصول 
دموکراتیک و موجب سوء استفاده صهیونیست ها 
برش��مرد و بر ضرورت وحدت ملت فلسطین حول 

محور مقاومت تاکید کرد.
  الزهار نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران از فلسطین 
»حمایت حقیقی« به عمل می آورد، ابراز امیدواری 
کرد: پروژه صهیونیسم با مقاومت مردم فلسطین 
و حمایت جهان اس��ام هر چه زودت��ر پایان یابد. 
رییس فراکس��یون مقاومت در مجلس فلس��طین 
با اش��اره به اعام انحال مجلس فلسطین توسط 
محمود عباس خاطرنشان کرد: مجلس فلسطین 
بطور قانونی انتخاب ش��ده و باید دوره خود را تمام 
کند. وی تصریح کرد: بر اس��اس قانون اساس��ی 
فلسطین مجلس تحت هیچ شرایطی حتی وضعیت 
اضطراری هم نمی تواند منحل ش��ود و باید به کار 
خود پایان دهد. رییس و دیگر اعضای فراکسیون 
حماس در مجلس فلس��طین روز شنبه هم با علی 
اریجانی رییس مجلس شورای اسامی دیدار و 

از وی برای سفر به غزه دعوت کردند.

 مقاومت تنها راه پیروزی فلسطین است
مقامات کشورمان در دیدار »محمود الزهار«:

  دکتر جواد منصوری 
یادداشت

خبرکوتاه

به خانه بروید تا خبرتان کنیم! 
دولت فدرال آمریکا برای دومین بار در دوره ریاس��ت جمهوری »دونالد 
ترامپ« تعطیل شد. علت اصلی این تعطیلی که رئیس جمهور آمریکا به 
آن »افتخار« کرده، مخالفت س��ناتورها با پرداخت 33 میلیارد دار برای 
س��اخت دیوار مرزی با مکزیک است که در بودجه دولت آمده بود. ترامپ 
اعام کرده بود که اگر سناتورها پول احداث دیوار را نپردازند، اجازه خواهد 
که دولت تعطیل شود! این اتفاق، تعطیلی ادارات، وزارتخانه های دولتی و 
اجبار بیش از 800 هزار کارمند به اخذ مرخصی بدون حقوق را موجب شد. 
وزارتخانه های امنیت داخلی، مسکن، کشاورزی، امور خارجه و دادگستری 
کارکنان خود را خانه نشین کردند و با توقف فعالیت آن ها، زیرمجموعه های 
گسترده این س��ازمان ها نیز وظایف خود را به حالت تعلیق درآورده اند؛ به 
این مفهوم که تا زمانی که توافق بر س��ر مفاد بودجه حاصل نشود، دولت 
فدرال همه خدمات خود جز خدمات بخش های حیاتی را متوقف می کند.

نیروهای مسلح، خدمات پزش��کی، پست، آتش نشانی،  مدیریت ترافیک 
هوایی و ... از آن دس��ته نهادهایی هس��تند که به کار خود ادامه می دهند 
اما بخش هایی نظیر نظافت ش��هری و جم��ع آوری زباله با اخال مواجه 
می شوند. برای کش��وری که ادعای س��ردمداری جهان و رهبری دنیا را 
در بوق و کرنا کرده اس��ت، خنده دار که نه، فاجعه اس��ت که از باب مثال، 
دستگاه عریض و طویل وزارت خارجه آمریکا، نهادهای مرتبط با امنیت 
داخلی و امور مربوط به دادگستری و ساخت وساز مسکن از چرخه حرکت 
بایس��تند و به کارمندان آن ها گفته شود که حقوق نداریم بدهیم، فعًا به 

خانه بروید تا خبرتان کنیم!
این در حالی است که پیش از روی کار آمدن دولت ترامپ نیز بارها دولت 
آمریکا به دلیل دعواهای جناحی با تعطیلی مواجه شده بود. از سال 1976 
به این س��و، 19 بار میان قوه مجریه و مقننه آمریکا بر سر تصویب بودجه 
در موعد مقرر اختاف به وجود آمده و باعث تعطیل ش��دن دولت ش��ده 
است. 9 مورد از آن ها به اندازه ای بوده که حداقل یک روز کاری کارکنان 
دول��ت فدرال به مرخصی اجب��اری رفته اند و در باقی موارد، س��اعاتی به 
طول انجامیده است. تعطیلی 16 روزه دولت اوباما در سال 2013 و دو بار 
تعطیل��ی دولت کلینتون )اولی به مدت چهار روز در س��ال 1995 و دومی 
به مدت طول یک ماه در سال 1996( گوشه ای از مهم ترین موارد توقف 

فعالیت های دولت بوده است.
تعطیلی دولت ف��درال در دوره ترامپ اما تعبیر و تبعاتی فراتر از آنچه ذکر 
شد را در بر دارد. افزون بر دولت، کاخ سفید هم در حالت نیمه تعطیل قرار 
دارد و استعفای وزیر دفاع آمریکا، آمار اخراجی ها دولت را به رقمی فراتر از 
50 نفر رس��انده است. اگر چرتکه بیندازیم، می بینیم که در مدت حدود دو 
سال و نیم گذشته از روی کار آمدن ترامپ، به ازای هر سه هفته، یک نفر 
از مقامات مس��ئول دستگاه اجرایی آمریکا کنار رفته یا اخراج شده است و 
تنها در هفت ماه نخست جلوس وی روی صندلی ریاست جمهوری، 15 

نفر از تیم ترامپ از حلقه نزدیکانش کنار گذاشته شده اند.
با این حساب، رد شدن بودجه درخواستی ترامپ توسط کنگره را نمی توان 
یک اختاف س��اده و تکراری که به زودی مرتفع می ش��ود، تصویر کرد. 
ش��کرآب ش��دن رابطه ترامپ با کنگره، تنها به تف��اوت زاویه دید وی با 
دموکرات ه��ا بازنمی گردد بلک��ه حتی برخی هم حزبی ه��ای ترامپ نیز 
مدت هاست که س��از مخالفت با رئیس جمهور را کوک کرده اند؛ هر چند 
که شاید تفاوت سیاست های این دو حزب در خصوص دیوار مرزی بسیار 
باشد. ترامپ اعام کرده اس��ت که اگر قانون گذاران هزینه ساخت دیوار 
مرزی را پرداخت نکنند، ارتش وارد عمل می ش��ود و آن را بنا خواهد کرد! 
کلیددار کاخ س��فید از همان ابتدا روی ساخت این دیوار شرط بندی کرده 
بود و آن را یک مسئله حیثیتی برای خود می پندارد. لذا به نظر می رسد که 
ترامپ این دیوار را با یا بدون همراهی کنگره بسازد و به این وسیله یک نه 

بزرگ به مخالفان سیاست های مهاجرتی خود بگوید.
اف��زون بر این، بس��یاری از نماین��دگان کنگره با قوانی��ن مهاجرتی وی 
مخالف اند و بر این عقیده هس��تند که عملکرد وی موجب شده تا ویترین 
حقوق بش��ری آمریکا در این ماجرا شکسته شود. کنگره تاش می کند با 
فشار بر رئیس جمهور، وی را وادار نماید تا از مواضع خود در این خصوص 
عقب نش��ینی کند. البته در این میان نباید از بعضی بازی های جناحی نیز 
غافل ش��د. جمهوری خواهان دمکرات ها را مته��م می کنند که به امنیت 
مرزی و کنترل مهاجران غیرقانونی بی توجه هستند و در مقابل، دمکرات ها 
می گویند که تعطیلی دولت، استراتژی فشار ترامپ است که بتواند بودجه 
دیوار را از این طریق اخذ کند. در همین راس��تا ترامپ نیز درصدد است با 
تعطیل کردن خدمات دس��تگاه ها و وزارتخانه ها، توپ را در زمین کنگره 
بیندازد و به افکار عمومی بقبواند ک��ه دموکرات ها حتی حاضرند از مرز 
تعطیلی دولت عبور کنند و برای نیل به مقاصد جناحی خود، حقوق ابتدایی 

شهروندی مثل جمع آوری زباله ها را هم نادیده انگارند!
تعلیق ش��دن چند وزارتخانه مهم و س��ازمان بزرگ، افزون بر پررنگ تر 
شدن درگیری های سیاس��ی و بی آبرویی مضاعف آمریکایی ها در تأمین 
ابتدایی ترین حقوق ش��هروندی و بش��ری، اقتصاد به شدت مقروض این 
کشور را هم در معرض خطر قرار داده اس��ت. به نوشته نشریه »بیزینس 
اینسایدر«، »تعطیلی دولت آمریکا دارای تبعات گسترده ای بر بازار کار و 
اقتصاد این کشور است؛ به گونه ای که از 12 ردیف بودجه ای آمریکا، تنها 
بودجه برای 5 ردیف دفاعی، سامت و خدمات انسانی، آموزش، امور کهنه 
سربازان و انرژی پرداخت شد و بودجه سایر نهادها از جمله نهادهای مرتبط 
با کشاورزی، بازرگانی، حمل و نقل و توسعه شهری تا زمان بازگشایی دولت 

به حال تعلیق در خواهد آمد.«
از مجموع موارد ذکرش��ده می توان به ای��ن واقعیت پی برد که بی ثباتی و 
فشل بودن ساز و کار اداری – مالی در آمریکا در سطوح عالی این کشور در 
اوج خود قرار دارد و ریاست جمهوری ترامپ بر این سیستم فاسد، اوضاع را 
وخیم تر کرده است. به تعبیر روزنامه »نیویورک تایمز«، »رئیس جمهوری 
که یک بار اعام کرد که »من می توانم به تنهایی سیستم را مدیریت کنم«، 
به تنهایی در رأس سیس��تمی ایستاده است که به نظر می رسد شکسته تر 
از همیش��ه شده اس��ت. بحران های روزهای اخیر - تعطیل شدن دولت، 
رس��وایی های تکان دهنده، سقوط ارزش بازارهای سهام، خروج ناگهانی 
نیروهای آمریکا از سوریه و استعفای وزیر دفاع - همگی کنترل اوضاع را 
از دست رئیس جمهور خارج کرده اند. این مسیر هر روز خطرناک تر می شود. 
رویدادها تا حدی جنجال برانگیز هستند که به نظر می رسد دو سالی که از 

ریاست جمهوری ترامپ گذشته است، از دو سال پیش رو آرام تر باشد.«

 روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: اروپا نگران 
است که تصمیم یک جانبه ترامپ برای خرج نیروهایش از سوریه موجب 

شود که ایران و روسیه خاء آمریکا را پر کنند.

 احمد خدابخش��ی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق 
گزارش وزارت کار، دولت تنها توانس��ته 0.4درصد نرخ بیکاری را کاهش 

دهد.

گزیده ها

بررسی گزارش بانک مرکزی 
برای کنترل بازار پول و ارز

 در جلس��ه ش��ورای عال��ی 
هماهنگی اقتص��ادی که روز 
گذشته با حضور آیت اه صادق 
آملی اریجانی، حجت ااسام 
حسن روحانی و علی اریجانی 
روس��ای س��ه قوه برگزار شد، 
عبدالناص��ر همتی رییس کل 
بانک مرکزی گزارش��ی از اقدامات انجام شده در جهت کنترل بازار 
پول و ارز ارائه داد. در این زمینه، پیش��نهادهای بانک مرکزی برای 
انضباط و تقویت مؤسس��ات اعتباری کش��ور و حفظ و ارتقاء اعتماد 
عمومی به نظام بانکی و نحوه ساماندهی و مدیریت مؤسساتی که در 
گذش��ته با مش��کات منابع روبرو بوده اند مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و تصمیم های ازم اتخاذ شد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ریاست جمهوری، همچنین نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای 
تأمین نیاز صنعت دارو و بخش بهداشت و درمان کشور تصمیم گیری 

ازم در این نشست به عمل آمد.

تاش برای تحقق 
خواسته مردم یمن ادامه دارد

 س��ید کمال خ��رازی رییس 
ش��ورای راهب��ردی رواب��ط 
خارجی پیرامون نتایج به دست 
آمده از مذاکرات یمن و مواضع 
ایران در قبال آن، اظهار داشت: 
جمهوری اس��امی ای��ران از 
مذاک��رات ص��ورت گرفته در 
استکهلم استقبال کرده، چرا که این موضوع نشان دهنده اقتدار ملت 
یمن است.  وی گفت: عربستان سعودی که همواره در راستای مبارزه 
با مردم یم��ن تاش می کرد تا با بمباران های متعدد آنها را وادار به 
تس��لیم کند، با جنگی نافرجام مواجه شد و نهایتا مجبور به نشستن 
پای میز مذاکره شد.  وی با بیان اینکه قبول مذاکره از سوی عربستان 
به عن��وان رهبر ائتاف متج��اوز به یمن خود ی��ک پیروزی برای 
نیروهای مقاومت انصاراه به حساب می آید، تصریح کرد: امیدواریم 
توافقات حاصل ش��ده در مذاکرات سوئد اس��تمرار داشته باشد و در 
نهایت این مردم یمن باشند که بتوانند تعیین کننده سرنوشت کشور 
خود باش��ند. خرازی در ادامه گفت وگو با مهر، بی��ان کرد: ایران از 
مذاکرات یمنی- یمنی همواره استقبال کرده و خواهد کرد. رییس 
ش��ورای راهبردی روابط خارجی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه 
دیپلماس��ی کش��ور در تاش اس��ت در جهت حمایت از ملت یمن 
اقدامات ازم را تداوم بخشد تا مردم یمن بتوانند به خواسته خودشان 

دست یابند.

جراحی مغز آیت اه مومن 
با موفقیت انجام شد

 س��ید یاس��ر فروغ��ی رییس 
بیمارستان ش��هید بهشتی قم 
گف��ت: عم��ل جراح��ی مغز 
آیت اه محمد مومن نماینده 
قم در مجلس خبرگان رهبری 
با موفقیت انجام ش��د و وی در 
بخش آی.سی.یو بیمارستان 
شهید بهشتی بستری اس��ت. به گزارش ایرنا، وی با اشاره به روند 
درمانی آیت اه محمد مومن، افزود: سی.تی.اسکن مجدد مغز روز 
ش��نبه انجام ش��د و با توجه به افزایش مختصر خونریزی نسبت به 
صبح، تصمیم به جراحی گرفته شد که عمل جراحی با هدف کاهش 
فشار مغز توسط تیم مجرب با موفقیت صورت گرفت. فروغی اضافه 
کرد: پس از جراحی، وضعیت آیت اه مومن پایدار اس��ت و س��طح 
هوشیاری وی تا حدودی بهتر شده و تیم پزشکی بیمارستان تمامی 

اقدامات ازم را انجام می دهند.

کااهای انباشته شده در بنادر 
به سرعت تعیین تکلیف شوند

 اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمه��وری با اش��اره به 
اهمیت جلوگیری از رسوب و 
انباشت کاا در بنادر، گمرکات 
و انبارهای متعلق به س��ازمان 
جم��ع آوری و ف��روش اموال 
تملیکی، بر سازماندهی ازم به 
منظور تسهیل در روند ترخیص کاا و تامین نیازهای اساسی کشور 
در مقطع حساس کنونی تاکید کرد. وی هدف دشمنان ملت ایران 
از اعمال تحری��م را ایجاد اخال در جریان واردات کاا به کش��ور 
ارزیابی کرد و گفت: دش��منان می خواهند با ایجاد اختال در مسیر 
تجارت خارجی، کشور را در تامین کااهای مورد نیاز مردم با مشکل 
روبرو کرده و در نتیجه کشور را با ناآرامی و بی ثباتی مواجه کنند. به 
گزارش خبرگزاری صداوسیما، جهانگیری افزود: دولت نیز در مقابل، 
برنامه ریزی های ازم را انجام داده و در جلسات متعدد نظیر جلسات 
س��تاد مقابله با تحریم و جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا، تصمیمات مناسبی اتخاذ شده است تا جریان واردات کاا 
تحت هر شرایطی انجام ش��ود و کااهای مورد نیاز در اختیار مردم 

کشور قرار گیرد.

تابلویی از شکست های دشمن 
پیش روی ماست

 رمضان شریف سخنگوی سپاه 
پاس��داران انقاب اسامی با 
بی��ان اینکه ام��روز تابلویی از 
شکس��ت های پ��ی در پ��ی 
دش��منان پیش روی ما است، 
گفت: دش��منان ما ب��ا تجهیز 
گروهک های معان��د از جمله 
القاع��ده، کوموله ها و داع��ش کمر به نابودی انق��اب و عدم نفوذ 
گفتمان انقاب اسامی ایران بسته بودند. وی افزود: در چهل سال 
گذش��ته از انقاب اس��امی، کش��ور و مردم ما همواره در تاش، 
مقاومت و مجاهدتی برای رس��یدن به اهداف ترسیم شده از سوی 
امام امت بوده اند و دش��منان در تاش هس��تند تا ما را از این راه باز 
دارند. به گزارش س��پاه نیوز، شریف ادامه داد: بس��یجیان امروز در 
صحنه ه��ای علم و دفاع از ارزش های انقاب اس��امی تهدیدات 
دش��من را به فرصت های طایی تبدیل کرده اند، همان کاری که 
روزی شهدا در جبهه انجام دادند که این نعمت بزرگی بشمار می آید. 
سخنگوی سپاه با بیان اینکه امروز از تمامیت ارضی، مردم، ارزش ها 
و منافع ملی خود با تمام قوا دفاع می کنیم، یادآور شد: تهدید ها را به 

فرصت تبدیل خواهیم کرد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

روزنام�ه دیلی می�ل، تعقی�ب ن�او هواپیماب�ر آمریکایی و 
رزمای�ش پیامبر اعظم12 را به رخ کش�یدن توان نظامی 

ایران به غرب تفسیر کرد.

روزنامه انگلیس��ی دیلی میل در گزارشی به قلم میراندا آلدرسلی در 
پایگاه اینترنتی خود، نوشت: سپاه پاسداران انقاب اسامی پس از 
ورود یک ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس در بحبوحه تشدید 
تنش ها بین دو کشور بر س��ر اعمال دوباره تحریم های آمریکا، در 
خلیج فارس رزمایش برگزار ک��رد. این روزنامه ادامه داد: تلویزیون  
ایران نیروها و تجهیزات آبی خاکی را ک��ه طی رزمایش در جزیره 
قش��م، واقع در خلیج فارس فرود می آمدند، نشان داد. این نیروها و 
تجهیزات عبارت بودند از ناوهای نیروی دریایی، بالگرد، راکت انداز 

و یگان های کماندویی.
این رسانه انگلیسی در ادامه به نقل از سرلشکر محمدعلی جعفری 
فرمانده س��پاه پاس��داران نوش��ت: »امیدواریم با ای��ن رزمایش، 
دشمنانمان بیشتر از هر زمان دیگر بفهمد که پاسخ به هرگونه اقدام 

آنها تا چه حد ویرانگر خواهد بود.«
دیلی میل در ادامه گزارش خود تأکید کرد: قش��م که بزرگترین 
جزیره واقع در خلیج فارس اس��ت، نزدیک تنگه هرمز قرار دارد؛ 

تنگه ای که مس��یر عب��ور دریایی یک س��وم محموله های نفت 
جهان اس��ت. ناو هواپیمابر آمریکایی جان.سی.استنیس جمعه 
وارد آب های خلیج فارس شد و تحت تعقیب قایق های تندرو سپاه 
قرار گرفت. همچنین شاهدان به خبرگزاری رویترز اعام کردند 
یک هواپیمای بدون سرنش��ین را در حال پ��رواز نزدیکی محل 
این رویداد دیدند. قایق های تندرو س��پاه راکت ش��لیک کردند، 
اما س��خنگوی نیروی دریایی آمریکا گفت ک��ه این راکت ها به 
سوی اهدافی با فاصله دور از کشتی  های آمریکایی نشانه گیری 
شد. »کلویی مورگان« س��خنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی 
آمریکا، مس��تقر در بحرین گفت: »ما فکر می کنیم این بخشی از 

رزمای��ش دریای��ی آنه��ا ب��ود.«
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این گزارش افزود: مقامات ایرانی 
تهدیدهای علنی کرده اند اگر آمریکا به تاش برای توقف صادرات 
نفت ایران که بخش��ی از تحریم های آمریکا علیه ایران است ادامه 
دهد، تردد محموله  های نفت کش��ورهای دیگ��ر در خلیج فارس را 
مختل خواهند کرد. رندی پک، فرمانده ناو هواپیمابر استنیس گفت: 
»به طور قطع ما تاش می کنیم از متحدانمان حمایت کنیم و به آنها 
بگوییم که قصد داریم به پایبندی به این منطقه و تضمین دسترسی 
برابر به آب های بین المللی ادامه دهیم.« دیلی میل در بخش دیگری 

از گزارش خود، با بازنشر سخنان سرلشکر جعفری، نوشت: »فرمانده 
سپاه به تلویزیون ایران گفت: آنها آمده اند و وانمود می کنند امنیت 
کشورهای)عربی حوزه( خلیج فارس را تامین می کنند. اما این ایران 
است که باید امنیت تنگه هرمز، خلیج فارس و کشورهای برادر واقع 

در ساحل جنوبی خلیج فارس را تامین کند.«
این روزنامه انگلیسی ادامه داد: ترامپ چهارشنبه با ادعای پیروزی بر 
داعش اعام کرد همه دو هزار نظامی آمریکایی مستقر در سوریه را 
از این کشور خارج خواهد کرد. با وجود این، این اقدام با ارزیابی های 
کارشناسان خود او، از جمله »جیم ماتیس« وزیر دفاع و »برت مک 
گورک« نماین��ده آمریکا در ائتاف ضدداعش- که هر دوی آنها از 
دولت کناره گیری کردند- مغایرت دارد. ماتیس در نامه ای معنی دار 
مدعی شده رییس جمهور دیدگاه غیرواقع بینانه ای درباره تهدیدهای 
ناشی از دو دش��من بزرگ جهانی آمریکا دارد. وزارت خارجه ایران 
اوایل روز شنبه در اظهاراتی که نخستین اظهارات دولت ایران درباره 
تصمیم ترامپ برای خروج از س��وریه بود اعام کرد حضور نظامی 

آمریکا در سوریه به منطقه آسیب زده است.
روزنامه دیلی میل در بخش نتیجه گیری از این گزارش خود، نوشت 
که جمهوری اسامی ایران با رزمایش پیامبر اعظم12 و تعقیب ناو 

هواپیمابر آمریکایی ایران توان نظامی خود را به رخ غرب کشید.

ایران توان نظامی خود را به رخ غرب کشید
تحلیل روزنامه انگلیسی از رزمایش پیامبر اعظم12:

حضرت آیت اه خامن��ه ای رهبر معظم انقاب روز گذش��ته در دیدار 
فرماندهان و مسئوان نیروی انتظامی با تشکر از تاش های حافظان 
نظم و امنیت، این نیرو را در معرض نگاه و قضاوت عمومی دانس��تند و 
تأکید کردند: باید به نحوی عمل کنید که برداشت مردم از نیروی انتظامی 
یک نیروی مقتدر، عادل و هوشیار باشد. فرمانده کل قوا، ازمه رسیدن 
نیروی انتظامی به جایگاهی در تراز انقاب و نظام اسامی را پیشرفت 
بدون توق��ف خواندند و افزودند: بخش ه��ای مختلف نیروی انتظامی 
از جمله کانتری ها، پاسگاه ها و گش��ت های انتظامی در پیش چشم 
مردم ق��رار دارد، و قضاوت درباره عملکرد نیروی انتظامی به مجموعه 
نیروهای مسلح و نظام اس��امی تعمیم پیدا می کند. ایشان با اشاره به 

پیشرفت های خوب نیروی انتظامی از جمله بهبود رفتار با مردم و مراجعان 
در مراکز انتظامی نس��بت به گذشته، بر لزوم استمرار پیشرفت ها تأکید 
کردند و افزودند: عملکرد نیروی انتظامی باید عاقانه، مدبرانه و برای 
مردم کامًا اطمینان بخش و اعتمادآفرین باشد. پیش از سخنان رهبر 
انقاب اسامی، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفت: سربازان 
جان برکف ملت ایران در نیروی انتظامی ب��ا روحیه انقابی، مدیریت 
جهادی، تفکر بسیجی و با عزم و اراده راسخ برای حفظ امنیت و آرامش 
کشور و پاسداری از ارزش ها تاش کرده و حافظان جان و مال و ناموس 
مردم و اقتدار نظام جمهوری اس��امی هستند. در این دیدار نماز ظهر و 

عصر به امامت رهبر انقاب اسامی اقامه شد.

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان ناجا:
 برای مردم اطمینان بخش و اعتماد آفرین باشید
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معرفی سه پژوهشگر برتر 
مرکز تحقیقات پزشکی قانونی 

قائ��م مقام رییس س��ازمان پزش��کی قانونی کش��ور با تقدی��ر از تعامل 
خوب معاونت پژوهش��ی و مرکز تحقیقات پزش��کی قانونی، گفت: باید 
پژوهش هایی در س��ازمان انجام ش��ود که هم امتیاز آور و هم کاربردی و 

برای پاسخ به نیاز ها و کمبود های سازمان کارگشا باشد.
 عبدالرزاق برزگر در جلس��ه تقدیر از پژوهش��گران برتر سازمان پزشکی 
قانونی کشور با اشاره به بازنگری در قوانین ارش و دیه، افزود: ازم است 
با همکاری کسانی که به فقه و حقوق آشنا هستند، در رفع مشکاتی که 

سازمان هم اکنون با آن ها دست به گریبان است، قدم برداشت.
قائم مقام رییس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: باید تاش کرد تا با 
جلب مشارکت دانشگاه ها در حوزه های پژوهشی مرتبط با زمینه های کاری 

سازمان از نتیجه آن پژوهش ها در سازمان استفاده شود.
به گفته برزگر، باید در زمینه آسیب های اجتماعی، مانند سوءمصرف الکل 
و مواد مخدر، با وزارت کش��ور، بهزیستی و سایر سازمان هایی که در این 

امر تاش می کنند و آماده هستند، همکاری هایمان را گسترش دهیم.

 هم�کاری تنگاتنگ معاونت پژوهش�ی س�ازمان و مرکز 
تحقیقات پزشکی قانونی

عبدالرئوف ادیب زاده، معاون آموزش��ی و پژوهش��ی س��ازمان پزشکی 
قانونی کش��ور در آیین تقدیر از پژوهش��گران برتر س��ازمان اظهارکرد: 
معاونت پژوهشی سازمان و مرکز تحقیقات همکاری تنگاتنگی در زمینه 
سیاستگذاری و انجام طرح های پژوهشی دارند که نتیجه آن بهبود کمی 

و کیفی فعالیت های پژوهشی بوده است.
به گفته معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی، مرکز تحقیقات 
بر اساس سیاست های تعیین شده از سوی معاونت پژوهشی، به نیاز های 

پژوهشی سازمان پاسخ می دهد.

 معرفی حداقل دو مرکز تحقیقاتی جدید تا پایان امسال
محمود خدادوست، رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در جلسه شورای 
مدیران یکش��نبه 2 دی 1397   اظهار داشت: مرکز تحقیقات از بدو ایجاد 
در راستای انجام پژوهش های مختلف در حیطه فعالیت سازمان فعالیت 

داشته و به تدریج بر گستره و میزان فعالیت های آن افزوده شده است.
خدادوس��ت در ادامه عنوان کرد: اگرچه فعا وزارت بهداشت رسما رتبه 
بندی مراکز تحقیقاتی فعال در ح��وزه بالینی )حدود 300 مرکز( را اعام 
نکرده است، ولی اطاعات اولیه نشان می دهد که مرکز تحقیقات پزشکی 
قانونی همچنان در حال رشد و کسب رتبه های بااتر نسبت به سال های 

گذشته، در میان مراکز تحقیقات حوزه بالینی است.

 معرفی استان های برتر در حوزه پژوهشی
سید داود میرترابی، مدیر کل پژوهشی سازمان پزشکی قانونی نیز با ارائه 
گزارشی از فعالیت های پژوهشی سال 1396، اظهار داشت: پس از جمع 
آوری مستندات پژوهشی و ارزیابی آن ها که با هماهنگی استان های ذینفع 
و در 3 محور تعریف شده زیر ساخت پژوهشی، اجرای پژوهش و برون داد 
پژوهشی به انجام رسید، جمع بندی نتایج و رتبه بندی استان ها نهایی شد.
مدیر کل پژوهشی سازمان با تشریح روش ارزیابی و تعیین ضریب باری 
هر یک از 3 محور ارزیابی گفت: برای محور زیرساخت پژوهش، ضریب 1، 
برای محور اجرای پژوهش، ضریب 1.5، و برای محور برون داد پژوهشی، 
ضریب 2 در نظر گرفته شد. براس��اس ضرایب در نظر گرفته شده، امتیاز 
محور زیرساخت، 100، محور اجرا 150 و محور برون داد 200 و بااترین 

امتیاز، 450 در نظر گرفته شد.
وی اضافه کرد: بر این اس��اس در استان های قطب، استان فارس با 408 
امتیاز، رتبه اول، اس��تان تهران با 373 امتیاز رتبه دوم و اس��تان خراسان 
رضوی با 207 امتیاز رتبه س��وم را کسب کردند. در استان های غیر قطب 
نیز، اس��تان کهگیلویه و بویراحمد با 300 امتیاز، رتبه اول، استان لرستان 
با 248 امتیاز رتبه دوم و اس��تان خراس��ان جنوبی با 246 امتیاز رتبه سوم 

را کسب کردند.
در جلسه شورای مدیران   سازمان پزشکی قانونی کشور که با ارائه گزارش 
معاونت پژوهش��ی و مرکز تحقیقات همراه بود، سه پژوهشگر برتر مرکز 
تحقیقات که بیش��ترین امتیاز را در فعالیت های پژوهشی کسب نمودند، 

معرفی شدند.
بر این اس��اس به ترتیب مریم اخگری، رتبه اول، س��عید غامزاده، مدیر 
کل پزشکی قانونی اس��تان فارس، رتبه دوم و محمد زارع نژاد، رتبه سوم 

پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات را به خود اختصاص دادند.

تثبیت اراضی دولتی موجب
کاهش زمین خواری ها می شود

مدیرکل ثبت اس��ناد و اماک استان کرمان تثبیت اراضی دولتی را گامی 
مؤثر در جهت مبارزه با زمین خواری عنوان کرد.

رضا طالبی زاده در حاش��یه بازدید از اداره ثبت بخش ماهان و در دیدار با 
رییس دادگس��تری و بخش��دار ماهان گفت: تاکنون بیش از 80 درصد از 
اراضی ملی حوزه ثبتی ماهان تثبیت مالکیت شده و این میزان ثبیت باعث 
پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی دولتی که اصطاحًا از آن به عنوان 

زمین خواری یاد می شود، شده است.
وی با تأکید بر لزوم تثبیت باقیمانده اراض��ی ملی که تاکنون برای آن ها 
سند مالکیت کاداستری صادر نشده، بیان کرد: قرارگرفتن شهر ماهان در 
مس��یر جاده ترانزیت بین المللی، آب و هوای مناسب و وجود آثار باستانی 
ثبت شده در یونسکو سبب شده که اراضی و مستغات و بااخص اراضی 
ملی و دولتی ماهان اهمیت و ارزش بس��یار باایی داش��ته باشد و این امر 

مسئولیت کارکنان اداره ثبت اسناد و اماک ماهان را سنگین می کند.
این مقام قضایی در بازدید از بخش قانون تعیین تکلیف اداره ثبت اس��ناد 
و ام��اک ماهان گفت: هدف قانونگذار از تصوی��ب قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی، تسهیل در روند 

صدور اسناد مالکیت و بهره مندی همه مردم از مزایای آن است.
وی ادامه داد: اسناد مالکیت صادره شرایط اخذ تسهیات و رونق اقتصادی 
را برای ش��هروندان فراهم می کند، لذا ضمن رعایت قانون باید شرایطی 
فراهم شود تا بیشترین میزان سند از طریق قانون تعیین تکلیف صادر شود.
طالبی زاده گفت: واحد های اجرا نیز نقش ارزش��مندی در دفاع از حقوق 
مردم و نیز حقوق دولتی دارند و با وصول مطالبات مردم و دولت، اختافات 

رفع می کنند. 
مدیرکل ثبت اس��ناد و اماک اس��تان کرمان خاطرنشان کرد: با تشکیل 
کارگروه تخصصی می توان مرز بین اراضی دولتی و مستثنیات را با سرعت 
و دقت باا مشخص کرد و اختافات موجود بین زارعین و ادارات متولی 

اراضی دولتی و ملی را حل کرد. 
در انتهای این بازدید رییس واحد ثبتی ماهان ضمن ارائه گزارش اجمالی از 
نحوه عملکرد اداره تحت امر به بیان مسایل و مشکات موجود پرداخت و 
مدیر کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان دستورات ازم برای حل این 

مشکات را صادر کرد.

اعام نظر دادگاه مطبوعات
درباره روزنامه مردم سااری

س��خنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات اس��تان تهران، گفت: 
مدیرمسئول روزنامه مردم س��ااری به اتهام نشر اکاذیب به قصد 

تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.
 احمد مومنی راد در تش��ریح جلس��ه دادگاه مطبوعات اظهارکرد: 
مصطفی کواکبیان به اتهام نش��ر اکاذیب به قصد تشویش اذهان 

عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.
گفتنی است، به این پرونده مطبوعاتی در شعبه 6 دادگاه کیفری یک 

استان تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.

گران کردن بنزین
راهکار مقابله با قاچاق نیست

مدیرکل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاا تعزیرات حکومتی، افزایش 
قیمت سوخت در کشور های همسایه را دلیل تشدید قاچاق دانست و 

تأکیدکرد: اما راهکار در گران کردن بنزین داخلی نیست.
عبدالمجید اجتهادی درباره چرایی مبارزه ناصحیح با قاچاق سوخت 
افزود: همواره با این مساله رو به رو بودیم و در قانون مبارزه با قاچاق 

موارد خوبی تصویب شده است.
وی افزود: اخیراً که نرخ فراورده های نفتی در کش��ورهای همسایه 
افزایش یافته اس��ت، فرصت برای متخلفان فراهم ش��د تا قاچاق 

فراورده های نفتی شدت بیشتری بگیرد.
اجتهادی همچنین از افزایش تعداد پرونده ها در سازمان تعزیرات و 
ستاد مبارزه با قاچاق خبر داد و افزود: اقدامات در استان های مرزی 
انجام می شود و حتی با اصاح دستورالعمل ماده 18، عرضه خارج 

از شبکه را نیز قاچاق قلمداد می کنیم.
این مقام مس��ئول در س��ازمان تعزی��رات گفت: س��وختی که در 
اس��تان های مرزی قاچاق می شود، از اس��تان های مرکزی ارسال 
می ش��ود؛ چون ش��رکت مدیریت پخش فراورده های نفتی ارسال 

سوخت به مرزها را مدیریت می کند.
اجتهادی افزود: قانون گ��ذار می گوید خرید و فروش و حمل و نفت 
سوخت مش��مول مقررات قاچاق است و از زمانی که این مصوبه در 
روزنامه رسمی منتشر شد، مبارزه با خروج فراورده های نفتی در 20 

روز اخیر شدت یافته است.
وی با بیان اینکه در مقابله با قاچاق کمبود قانون نداریم، گفت: تنها 
نمی توان با برخورد فیزیکی با قاچاق رو به رو ش��د و انتظار کاهش 

آمار قاچاق را داشت.
اجتهادی با اعام اینکه نمی توان دور تا دور کش��ور را دیوار کشید، 
تصریح کرد: نیاز کش��ورهای همسایه را می توان با بنزین نرخ فوب 
خلیج فارس یا کمتر از طریق استان های مرزی کشور تأمین کرد و 

باید ساز و کار آن در مرزها ایجاد شود.
وی گف��ت: وقتی گازوئیل لیتری 300 تومان درسیس��تان فروخته 
می ش��ود و آن سوی مرز لیتری 10 هزار تومان است، انگیزه قاچاق 

افزایش می یابد.
اجتهادی افزود: همزمان با برخود فیزیکی، باید اقدامات پیشگیرانه 
را مدنظ��ر قرار دهیم و در کارگروه مب��ارزه با قاچاق اقدامات مثبتی 
شده است اما باید به سمتی حرکت کنیم که کشورهای همسایه را 

تأمین کنیم تا درآمد آن نیز بدست خودمان برسد.
مدیرکل پیش��گیری و مبارزه ب��ا قاچاق س��ازمان تعزیرات گفت: 
درص��دی از محل قاچاق س��وخت به دس��ت افراد انتق��ال دهنده 
می رس��د لذا باید فروش در دریا را توس��عه دهی��م و این کار وظیفه 

وزارت نفت است.
اجتهادی در واکنش به اظهارنظری مبنی بر لزوم گران شدن سوخت 
در کش��ور به منظور کاهش قاچاق گفت: ما چقدر باید این سوخت 

را گران کنیم تا قاچاق صورت نگیرد، طبیعتا راه حل این نیست.

 قاچاقچی طا در آذربایجان غربی 1.6 میلیارد ریال 
جریمه شد

همچنی��ن محمد اقوام��ی، مدی��رکل تعزیرات حکومتی اس��تان 
آذربایجان غربی گفت: فردی که قصد داشت یک کیلو و 100 گرم 
طا را از کش��ور خارج کند، به پرداخت یک میلیارد و 600 میلیون 

ریال جریمه محکوم شد.
وی افزود: مأموران گمرک بازرگان در بازرسی از مسافران خروجی، 

این میزان طا را در قالب 64 نیم ست زیورآات کشف کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان آذربایجان غربی افزود: پس از 
اعام جرم توس��ط گمرک به شعبه تعزیرات حکومتی ماکو، رییس 
این ش��عبه متهم را به ضبط طای کشف ش��ده و پرداخت جریمه 

محکوم کرد.
اقوامی تصریح کرد: شعب این نهاد در سراسر استان با هدف حمایت 
از اقتصاد ملی، مجازات های ازم را در سریع ترین زمان ممکن برای 

متهمان قاچاق کاا، ارز و فلزات گرانبها در نظر می گیرند.

 52  سازش در مجتمع ویژه 
کمیته امداد امام خمینی)ره( 

 52  فق��ره پرونده با موضوع��ات مختلف در ش��عبات مجتمع  32  
ش��ورای حل اختاف تهران ) ویژه کمیته ام��داد امام خمینی)ره(( 
به س��ازش رس��ید. موضوع این پرونده ها مطالبه وجه چک، تأمین 
خواسته، مطالبه خسارت و تأخیر تأدیه بوده است. 4 فقره پرونده نیز 
با موضوع های مطالبه وجه و فک پاک خودرو  به ارزش 189 میلیون 
و 890 هزار ریال در ش��عبه پنجم  ش��ورای حل اختاف شهرستان 
ورامین با صلح و  سازش  پایان یافت. همچنین پرونده ای با موضوع 
مطالب��ه وجه  به ارزش 225 میلیون ری��ال نیز با پیگیری همکاران 

شعبه چهارم شورای حل اختاف  بخش رودهن به سازش رسید.
 4 فق��ره پرونده هم  ب��ا موضوع مطالبه وجه  جمع��اً به ارزش 388 
میلیون و 500 هزار ریال در شعبات اول و سوم شورای حل اختاف 

شهرستان پردیس به صلح و  سازش رسید .

تجلیل از 2 قاضی بازنشسته
رییس کل دادگس��تری اس��تان هرمزگان گفت: قضات بازنشسته 

سرمایه های معنوی و سند افتخاری برای دستگاه قضایی هستند.
حجت ااسام والمس��لمین اکبری در مراس��م تجلیل از دو تن از 
قضات بازنشس��ته دستگاه قضایی اس��تان هرمزگان با بیان اینکه 
تقوای الهی معیار سعادتمندی انسان است، خاطرنشان کرد: حجم 
فعالیت ه��ای گس��ترده و تاش های صورت گرفت��ه در مجموعه 
دس��تگاه قضایی، مجاهدتی بزرگ و از مصادیق تقوای الهی است 
که از اجر و منزلت واایی برخوردار اس��ت.  رییس کل دادگستری 
استان هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه تقوا در عملکرد و مراقبت 
نفس مهمترین ش��اخص های قضاوت اس��امی و بسترساز جلب 
رضایتمندی مردم است، تصریح کرد: قضات گرانقدری که امروز به 
افتخار بازنشستگی نائل آمدند، افراد ارزشمندی هستند که در سایه 
تقوای الهی و مراقبت نفس، موفق ش��دند ضمن دوری از هرگونه 
خطا و لغزش و پس از سی سال مجاهدت و تاش ثمربخش در راه 
خدمت به مردم، این آزمون خطیر را با موفقیت به سرانجام مقصود 
رس��انند. شایان ذکر است، در پایان این مراس��م با اهدا لوح سپاس 
توسط رییس کل دادگستری استان هرمزگان از تاش های صادقانه 
سید محمد موس��وی و محمد مشایخی، دو تن از قضات بازنشسته 

محاکم تجدیدنظر استان تجلیل شد.

روی خط خبر

با هدف هم افزایی هرچه بیشتر میان قوه قضاییه و سازمان 
فناوری اطاعات ایران و به منظور ارتقای کیفیت خدمات 
حقوقی و قضایی و توسعه شبکه های تخصصی دستگاهی 
حاکمیت�ی مبتن�ی بر ش�بکه مل�ی اطاع�ات، تفاهم نامه 
همکاری بی�ن مرکز آمار و فن�اوری اطاعات قوه قضاییه 
و س�ازمان فناوری اطاعات ایران به نمایندگی از وزارت 

ارتباطات و فناوری اطاعات امضا شد.

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی مرک��ز آم��ار و فن��اوری اطاعات 
 قوه قضاییه، این تفاهم نامه که یکشنبه 2 دی ماه 1397  به امضای
حجت ااس��ام  حمید ش��هریاری، رییس مرکز آم��ار و فناوری 
اطاعات قوه قضاییه و امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس 
سازمان فناوری اطاعات ایران رس��ید، در راستای تحقق اهداف 
س��ند چشم انداز بیست ساله و برنامه ششم توسعه به منظور تحقق 
برنامه های توس��عه ای مصوبات ش��ورای عالی فضای مجازی و 

مصوبات توسعه دولت الکترونیکی امضا و مبادله شد.
ایجاد شفافیت و اس��تقرار عدالت الکترونیک، دولت الکترونیک و 
پیش��گیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و 
دستیابی قوه قضاییه و مجریه به بانک های اطاعاتی از محورهای 

همکاری در این تفاهم نامه است.
از دیگ��ر محورهای هم��کاری این تفاهم نامه می ت��وان به ایجاد 
زیرس��اخت های ازم برای انجام اس��تعامات هویت اش��خاص 
حقیق��ی و حقوقی، تاش برای تحقق کاهش مراجعه حضوری به 
دستگاه های اجرایی، همکاری در ایجاد امکان ثبت تمامی معامات 
راجع به اماک و اراضی به صورت الکترونیکی، تبادل الکترونیکی 
اطاعات و پاسخگویی الکترونیکی و بر خط به استعام های مورد 
نیاز مراجع قضایی و همچنین استقرار فضای مرکز داده به منظور 
استقرار تجهیزات مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضاییه جهت 

ارائه خدمات به شبکه ملی تبادل اطاعات )NIX( اشاره کرد.
در این راس��تا حجت ااسام  حمید ش��هریاری، رییس مرکز آمار 
و فناوری اطاعات قوه قضاییه اظهارک��رد: محور های همکاری 
این تفاهم نامه به این شکل است که باید ایجاد شفافیت و استقرار 
دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین 
صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوه مجریه و قضاییه 
به بانک های اطاعاتی موجود کشور برای پاسخ به استعام ها در 
حوزه وظایف قانونی هر یک از دس��تگاه های وابسته به قوای سه 
گان��ه  و همچنین برنامه ریزی و آماده س��ازی فرآیند های داخلی و 
زیرس��اخت های نرم افزاری ب��ه گونه ای که دریاف��ت اطاعات و 
محاس��به حقوق و عوارض دولت��ی با اس��تفاده از نرم افزار و بدون 
حضور نیروی انس��انی هم زمان با ارس��ال الکترونیکی درخواست 
ی��ا اظهارنامه مربوطه میس��ر و پرداخت ه��ا و دریافت ها از طریق 

الکترونیکی انجام شود. 
وی ادامه داد: الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات با قابلیت 
الکترونیکی، ایجاد زیرساخت ازم برای انجام استعامات هویت 
اش��خاص حقیقی و حقوقی، کاا و خدمات، دارایی های منقول و 
غیرمنق��ول )از جمله ملک و مختصات آن ، وس��ایل نقلیه و اوراق 
بهادار( و  نش��انی مکان محور را به صورت الکترونیکی براس��اس 
مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور  ، همکاری و تاش برای 
تحقق کاهش حداقل دوازده و نیم درص��د  از مراجعه حضوری به 

دستگاه های اجرایی وابسته به قوای مجریه و قضاییه در هر سال تا 
پایان برنامه ششم  و همکاری در ایجاد امکان ثبت تمامی معامات 
راجع به اماک و اراضی به صورت  الکترونیکی به نحویکه پاس��خ 
استعامات دستگاههای اجرایی مربوط به صورت برخط و در لحظه 

از دیگر برنامه های این تفاهم نامه است.
 ریی��س مرکز آمار و فن��اوری اطاع��ات قوه قضاییه در خصوص 
اقدام��ات مرکز آمار و فناوری اطاع��ات قوه قضاییه در این رابطه 
گفت: برقراری دسترسی و ارتباط پایدار سازمانهای درون مجموعه 
قوه قضاییه با یکدیگر بر بس��تر شبکه ملی عدالت، توسعه خدمات 
الکترونیک قضایی در راستای اسناد باادستی خود از جمله شبکه 
ملی عدالت و برنامه شش��م توسعه کش��ور، توسعه شبکه خدمات 
الکترونیک��ی مبتنی بر خدم��ات ابری و س��امانه مدیریت پرونده 
الکترونیک قضایی بر بس��تر ش��بکه ملی عدالت، توسعه خدمات 
الکترونیک��ی قابل ارائه ب��ه مخاطبان و مراجعین ح��وزه قضایی 
کشور، توس��عه دسترس��ی اقش��ار خاص با نیازهای ویژه از جمله 
وکا و دفاتر اسنادرس��می به اطاعات مورد نیازشان با استفاده از 
نقش تس��هیل گری فناوری اطاعات و ارتباطات، توسعه خدمات 
الکترونیکی درون سازمانی و بین سازمانی قوه قضاییه و بهر ه گیری 
از خدمات قابل ارائه سامانه کارپوشه ملي ایرانیان توسط قوه قضاییه 

باید صورت گیرد.
وی همچنین در خصوص اقدامات سازمان فناوری اطاعات ایران 
اف��زود: اتصال مرکز تبادل اطاع��ات قوه قضاییه )JIX( به مرکز 
ملی تبادل اطاعات )NIX( با استفاده از ظرفیت های موجود در 
چارچوب منابع این تفاهم نامه، حمای��ت از ارتقای کیفیت در ارائه 
خدمات الکترونیک در مرکز داده قوه قضاییه، تأمین خدمات موتور 

جستجوی فارس��ی برای اس��تفاده مجموعه قوه قضائیه مرتبط با 
موضوع ش��بکه ملی عدالت و دیگر پایگاه ها و سامانه های قضایی 
و تعامات سازمانی، تأمین خدمات کارپوش��ه ملي ایرانیان برای 
کارکنان و قضات و مراجعین به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، 
کمک به برقراری ارتقای امنیت فضای تبادل اطاعات در شبکه 
ملی عدالت، حمای��ت از اجرای برنامه راهبردی توس��عه خدمات 
الکترونی��ک قضائی و کارشناس��ی فن��ی برای خری��د تجهیزات 
س��خت افزاری و نرم افزاری و تهیه سرویس های کاربردی توافق 
شده و حمایت و مشارکت در برگزاری همایش ها و هم اندیشی ها 
برای سطوح مختلف مدیران و قضات مجموعه قوه قضائیه و دولت 
جهت ترویج و اطاع  رس��انی در خصوص اس��تفاده هوشمندانه و 
روزآمد از فناوری های نوین در قوه قضاییه از سوی سازمان مربوطه 

باید صورت گیرد.
ش��هریاری اظهارکرد: به منظور برنامه ریزی، سهولت اجرای کار 
و نظارت مش��ترک و تعیی��ن نقاط اجرای پروژه ه��ا، پس از مبادله 
تفاهم نامه، نماینده تام ااختیار طرفین توس��ط امضاکنندگان این 
تفاهم نامه ظرف یک هفته معرفی می ش��وند. همچنین کارگروه 
راهبردی با حضور نمایندگان تام ااختیار دو طرف با اختیارات کامل 

در اجرای این تفاهم نامه تشکیل می شود.
وی افزود: این تفاهم نامه برای مدت س��ه س��ال مبادله شده است 
و در صورت عدم اعام کتبی درخواس��ت خاتمه توسط نمایندگان 
طرفین، تفاهم نامه به صورت خودکار برای س��ال های بعد تمدید 
می شود و در صورت درخواست هر یک از طرفین و اعام به طرف 
مقابل خاتمه می یابد. این تفاهم نامه ش��امل 7 ماده و در دو نسخه 

تنظیم و امضا و مبادله شد. 

همکاری قوای قضاییه و مجریه  
برای  افزایش خدمات الکترونیک

طی تفاهم نامه ای صورت گرفت

رییس سابق یکی از ش�عب بانک تجارت کرمان، امروز 
در شعبه چهارم دادگاه ویژه و به ریاست قاضی صلواتی 

محاکمه می شود.

علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد، رییس سابق یکی از شعب بانک 
تجارت کرمان امروز دوشنبه سوم دی ماه، در شعبه چهارم دادگاه 
ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخالگران اقتصادی و به ریاست 

قاضی صلواتی، به صورت علنی محاکمه می شود

دادگاه ویژه رس��یدگی به جرایم مفسدان اقتصادی با کسب اجازه 
رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری تش��کیل و مأموریت آن 
مبارزه ویژه با مفسدان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی است.

اعدام سلطان س��که و متاشی کردن شبکه افساد وی و محاکمه 
اخالگران بازار ارز و سکه از دستاوردهای این دادگاه بوده است.

پرونده احمد عراقچی و محمدساار آقاخان که به گفته سخنگوی 
قوه قضاییه 9 متهم دارد از دیگر پرونده های مهم ارجاع شده به این 

دادگاه است که  چند روز پیش پرونده عراقچی تعیین شعبه شد.

رییس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان 
محاکمه می شود

خبر

هم اکنون 2۹۹ زن ایرانی با عنوان محکومیت های مالی 
در زندان های کشور هستند که 20 درصد این محبوسان 

تنها در استان فارس نگهداری می شوند.

علی رغم تاش های ستاددیه کشور در اولویت بخشی به مددجویان 
زن و برگ��زاری پویش های��ی متعدد مردم��ی، اما آمار این دس��ته از 
محبوس��ان نسبت به فروردین امسال با رش��د 25 درصدی تقریبا به 

299 زندانی رسیده است.
فارغ از زندانیان بزهکار، تنها در اس��تان فارس تعداد 60 مددجوی 
ترتیب 30 و 25 محکوم مالی ناش��ی از جرای��م غیرکاهبرداری بدهکار و به ترتیب در اس��تان هایی، چون گی��ان و مازندران به 

تحمل حبس می کنند. عدم مدیری��ت صندوق های خانگی، عدم 
فروش البسه تولیدی در کارگاه های خیاطی و موضوع ضمانت از 
همکاران، بس��تگان و دوستان از جمله عناوینی است که زنان این 
س��رزمین به دنبال آن روانه حبس ش��ده و برخی از آن ها به علت 
س��نگین بودن میزان بدهی و صد البته عدم پش��توانه مالی ماه ها 

در بن��د باق��ی می مانن��د.
به گزارش روابط عمومی س��تاد دیه کشور، در فهرست نسوان زندانی 
قابل توجه اس��ت که استان های چهار محال و بختیاری و سیستان و 
بلوچستان فاقد زندانی بوده و ندامتگاه های سطح استان کردستان و 

قزوین تنها یک مددجوی زن دارند.

حبس 2۹۹ زن ایرانی به دلیل بدهی مالی
ستاد دیه کشور اعام کرد

سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوه قضاییه مطرح کرد

استان های چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان فاقد زندانی زن هستند

 HEMAYATONLINE. 
IR

سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوه قضاییه 
با تأکید بر راه ان�دازی اطلس جنایی، ش�بکه دیدبانی و رصد 
جرایم و دعاوی، گفت: زیر س�اخت های مناسب برای تدوین 

این اطلس باید ایجاد شود.

فرزاد جلیلی��ان افزود: با تصویب و اباغ برنامه چهارم توس��عه قضایی، 
بروزرسانی اطلس جنایی کشور به عنوان تکلیف قانونی بر عهده معاونت 

اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار گرفت.
به گ��زارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه، وی گفت: اس��تقرار و دس��تیابی به نظام جامع آماری متقن 
می تواند هر جامعه ای را از گزند مضرات، مصایب و گرفتاری های بی شمار 
یکپارچه نبودن آمارهای رسمی حفظ کند چراکه در نظام آماری چندگانه 
ممکن اس��ت تمام نیازهای آماری به خوبی پوشش داده نشود یا اینکه 

برخی از نیازها به شکل مضاعف هم پوشانی دارد.

سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوه قضاییه با اشاره به 
اینکه نخستین گام برنامه ریزی، شناخت وضعیت موجود است و آمار از 
مهم ترین ابزارهای شکل گیری این شناخت است، تصریح کرد: از سال 
گذش��ته برنامه اجرایی راه اندازی اطلس جنایی و شبکه ملی دیده بانی  
شناس��ایی و رصد جرایم، دعاوی و آس��یب های اجتماعی در دستور کار 
قرار گرفته است.وی اضافه کرد: با توجه به قلمرو وسیع موضوعی و تعدد  
نهادها و دس��تگاه های دخیل در این حوزه و فراقوه ای بودن پیشگیری 
از وقوع جرم، بی ش��ک تهیه و تدوین نظام جامع آمار جرایم و دعاوی از 
ضرورت های فعالیت های حوزه پیش��گیری به ویژه در شناسایی علل و 
عوامل وقوع جرم و همچنین ارزیابی کارآمدی تدابیر پیشگیرانه خواهد 
بود. سرپرس��ت مرکز مطالع��ات اجتماعی و جرم شناس��ی قوه قضاییه 
تصریح کرد: این برنامه، س��ند جامع تصویری اس��ت که مجموعه ای از 
اطاع��ات مکانی دعاوی، جرایم و آس��یب های اجتماع��ی را با کمک 
نقش��ه ها، عکس ه��ا و تصاویر نمای��ش می دهد،  ضم��ن اینکه در این 

مجموعه تحلیل های آماری گرافیک مح��ور و مکان محور، مدیران را 
در ارزیابی دقیق وضع موجود، تحلیل موضوع های مختلف و در نهایت 
تصمیم گیری های سریع وکلی یاری می کند. وی شناسایی کانون های 
جرم خیز و پرآسیب، واکاوی شاخص های مؤثر بر وقوع جرم، شناسایی 
الگوها و روندهای حاکم بر تغییر و جابه جایی جرایم و دعاوی، به منظور 
پیش بینی صحیح و دقیق زمان و مکان وقوع جرایم و دعاوی ش��ناخته 
شده آتی و کاهش حداکثری آنها را از نتایج ارزنده راه اندازی اطلس جنایی 
برشمرد. جلیلیان در این حال خاطرنشان کرد: تا زمانی که بستر مناسبی 
برای اطاعات مکانی جامع، همراه با تعاریف دقیق از شاخص های آماری 
مورد نظر به دور از هر گونه موازی کاری در قالب برنامه ریزی مدون وجود 
نداشته باشد، تهیه اطلس جنایی، شبکه دیده بانی و رصد جرایم و دعاوی 

ممکن نخواهد بود.
وی افزود: یک زیرساخت مناس��ب برای ثبت، ذخیره سازی، پردازش و 

تحلیل های دعاوی، جرایم و دعاوی در تدوین اطلس ضروری است.

ضرورت  راه اندازی طرح اطلس جنایی و شبکه دیده بانی
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چهره ها

اجاره نشین ها صاحب 
خانه ارزان می شوند

 محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی 
جایگزینی تقاضای اجاره مس��کن با 
تقاضای خرید مسکن ارزان را هدف 
دولت دانست و گفت: تجربه مهمی 
که اکنون بای��د در پیش بگیریم و به 
یک رویه تبدیل کنیم، این است که 
بتوانیم این قش��ری را که به طریق 
اول��ی ظرفیت ابتیاع مس��کن را ندارند، به ابتیاع مس��کن امیدوار کنیم و 
تقاضای اجاره نش��ینی را بتوانیم با تقاضای خرید مسکن با قیمت مناسب 

جایگزین کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به موضوع اجاره مسکن گفت: این 
موضوع واقعا موضوعی است که حساس��یت دارد و نمی توان در مورد آن 

توقع داشت که با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.
وی به وجود س��وداگری در بازار اجاره مس��کن اش��اره ک��رد و افزود: در 
آژانس های مس��کن، مباحث اجاره بها را به بحث بازده��ی پول در بازار 
پول متصل می کنن��د. وقتی چنین مولفه ای در کار اس��ت، به هر نحوی 
که بخواهیم به آن وارد ش��ویم، نتوانس��تیم خدمت پابرجا و درستی را به 
اجاره نشین ها ارائه دهیم. سوداگری متاس��فانه وجود دارد و قیمت اجاره 

بها متاثر از آن است.
این عضو کابینه دوازدهم افزود: چیزی که ما باید بر روی آن وقت بگذاریم 
این است که بتوانیم اتحادیه آژانس های اماک را به رویه ای برای تنظیم 
بازار اجاره مس��کن هدای��ت کنیم، به نحوی که بت��وان محل مراقبتی از 
حقوق طرفین ایجاد کنیم. بااخره هم مالک و هم مستاجر حقوقی دارند 

که باید رعایت شود.
اسامی جایگزینی تقاضای اجاره مسکن با تقاضای خرید مسکن ارزان 
را هدف دولت دانس��ت و گف��ت: تجربه مهمی که اکن��ون باید در پیش 
بگیریم و به یک رویه تبدیل کنیم، این است که بتوانیم این قشری را که 
به طریق اولی ظرفیت ابتیاع مس��کن را ندارند، به ابتیاع مس��کن امیدوار 
کنیم و تقاضای اجاره نش��ینی را بتوانیم با تقاضای خرید مسکن با قیمت 

مناسب جایگزین کنیم.
وی ادامه داد: یکی از راه ها عرضه واحدهای مس��کونی با قیمت مناسب 
اس��ت، یعنی همی��ن 400 هزار واحدی ک��ه برنامه س��اخت آن را داریم. 
همچنی��ن تعیین تکلیف 500 هزار واحد مس��کونی مهری که نیمه تمام 

مانده یا تحویل نشده، نیز به این موضوع کمک می کند.
اس��امی ایجاد تعادل در جریان عرضه و تقاضای مسکن را جزو وظایف 
وزارت راه و شهرسازی بر شمرد و افزود: این تعادل بخشی تنها در شرایطی 
می تواند رخ دهد که جریان تولید مسکن برای جامعه هدف رونق بگیرد. 
جامعه هدف اقش��ار متوسط و کم درآمد هس��تند، و  قانون، به ویژه قانون 
اساس��ی صراحت دارد که دولت وظیفه دارد زمینه خانه دار شدن مردم را 
فراهم کند. این جریان اگر جریان تولید پایداری باشد، بهره مندی و فرصت 
تامین مسکن را برای این قشر فراهم می کند. این تعادل بخشی به جریان 

عرضه و تقاضا است.
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تولید مسکن 
گفت: ما به طور طبیعی حداقل باید ساانه شرایط عرضه 900 هزار واحد 
مس��کونی را فراهم کنیم تا تعادل برقرار ش��ود. این بسیار مهم و کلیدی 
اس��ت که جریان تولید و عرضه مسکن به یک جریان پایدار تبدیل شود و 
از شرایط نوسانی متنوع و گوناگونی که وجود دارد آسیب نبیند. ما باید در 
وزارت راه و شهرسازی همیشه به این مهم به عنوان یک راهبرد و سیاست 

پابرجا پایبند و متعهد باشیم.

نوسازی صنایع، رقابت پذیر کردن
تولید داخلی را به دنبال دارد

 رامین نورقلی پور، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس معتقد است 
نوس��ازی صنایع باع��ث رقابت پذیر 
ک��ردن تولید داخلی می ش��ود و نیاز 
است سود تسهیات پرداختی به این 

حوزه کاهش یابد.
وی با اش��اره به ضرورت نوس��ازی 
تجهی��زات در صنایع، گفت: گ��ران بودن تولید داخلی و فرس��وده بودن 
تجهیزات کارخانه ها از جمله مسائلی است که به بازنگری نیاز دارد چراکه 
با نوسازی در این حوزه می توان قیمت تمام شده نهایی تولید کاا را کاهش 
داد؛ اگرچه نوسازی واحدهای تولیدی کشور به اعتبار باایی نیاز دارد اما 

راندمان تولید را افزایش می دهد.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیش��ان در مجلس ش��ورای 
اسامی با اشاره به مشکات تولید در کش��ور، افزود: نوسازی صنایع در 

کشور بخش مهمی از پروسه رقابت پذیر کردن تولید در داخل است.

شیب مایم کاهش قیمت لوازم خانگی 
در پی افت قیمت دار

 حمیدرضا فوادگر، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس، چسبندگی 
قیمت ه��ا در اقتصاد ای��ران را دلیل 
اصلی عدم کاهش نرخ برخی کااها 
ب��ا وج��ود  اُف��ت قیم��ت دار طی 
هفته های گذشته دانست. وی درباره 
عل��ت کاهش 10 درص��دی قیمت 
لوازم خانگی علیرغم نصف شدن قیمت دار، گفت: اگرچه بیشتر قطعات 
موردنیاز برای ساخت لوازم خانگی داخلی است اما برخی از مواداولیه مانند 
ورق های فلزی، فوادی، آلومینیوم، مس، پاس��تیک، پتروش��یمی و... 
وابسته به قیمت ارز و دار است. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: 
در ماه های اخیر تورم در کشور حاکم شد بنابراین هزینه های تمام شده و 
قیمت های بااس��ری افزایش پیدا کرد؛ نمی توان ادعا کرد لوازم خانگی 
داخلی هیچ گونه وابستگی به ارز ندارند. وی چسبندگی قیمت ها در اقتصاد 
ایران را دلیل اصلی عدم کاهش نرخ برخی کااها علیرغم اُفت قیمت دار 
طی هفته های گذشته دانست و بیان کرد: پس از یک دوره افزایش زمانی 
که قیمت ها در سرازیری کاهش قرار می گیرند به دلیل تئوری چسبندگی 
تغییرات چندانی در قیمت ها رخ نمی دهد؛ اقتصاد ایران چند دوره چسبندگی 
قیمت را تجربه کرده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��امی با بیان اینکه در تئوری چسبندگی  افزایش قیمت با شیب تند و 
کاهش با شیب کم رخ می دهد و پس از مدتی نیز متوقف می شود، اظهار 
کرد: نیاز اس��ت این مشکل با نظارت، بازرسی و کنترل حل  شود تا حقوق 
مردم تضییع نشود. وی خاطرنش��ان کرد: باید با رفع موانع، بهبود فضای 
کسب و کار و شرایط اقتصادی کش��ور هزینه های تولید را کاهش داد در 

این شرایط قیمت لوازم خانگی داخلی نیز کاهش پیدا می کند.

  اقتصادی  

ن��رخ دار آمریکا روز گذش��ته در کانال 10 هزار 
تومان قرار داشت. همچنین قیمت سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید 3 میلیون و 435 هزار تومان و 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 250 
هزار تومان معامله می ش��د.  هر قطعه نیم سکه 
بهار آزادی یک میلی��ون و 715 هزار تومان، ربع 
س��که یک میلیون و 20 ه��زار تومان و هر قطعه 
سکه گرمی 615 هزار تومان فروخته می شد.  هر 
گرم ط��ای 18عیار هم 307 هزار و 200 تومان 
ارزش گذاری ش��د.  ضمن آنکه هر اونس طا در 
بازارهای جهانی با قیمت 1256 دار معامله شد.

 از بی�ن رفت�ن عوامل الته�اب آفرین 
بازار ارز 

»کاه��ش نرخ دره��م«، »عرضه دار توس��ط 

صرافی های منتخب« و در کل »مدیریت عرضه 
و تقاضا توسط بازارس��از« از عمده ترین دایل 
کاهش قیمت دار در هفته های اخیر بوده است.  
افت دار در آذر موجب ش��د ک��ه میزان بازدهی 
کاهش��ی دار در پاییز 97 به ب��اای 30 درصد 
برس��د. بخش��ی از معامله گران باور دارند میزان 
نوسانات شاخص ارزی در زمستان بسیار کمتر از 
سه فصل گذشته خواهد بود. از نظر آنها خبرهایی 
که در گذشته بازار را نوسانی می کردند، هم اکنون 

توان تکان دادن بازار را ندارند.
معصومه آقاپور علیشاهی، نایب رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس روز گذش��ته در گفتگو با خانه 
مل��ت گف��ت: »روند کاهش��ی ن��رخ دار ادامه 
می یابد.« وی با اشاره به عوامل التهاب آفرین بازار 
ارز در نیمه اول امسال گفت: »در این شرایط مردم 

پس از مدتی متوجه شدند که نباید وارد این بازار 
شده و سوداگری کنند. کنترل صادرات غیرنفتی 
نیز در این راستا سبب شد که بازار ارز به یک نقطه 
ثبات دست یابد.« این نماینده مجلس با تاکید بر 
اینکه باید ورود دارهای تولیدکنندگان به داخل 
کشور تسهیل ش��ود، افزود: »دارهای خانگی 
حجم کمی نداش��ته و حتی بین 20 تا 30 میلیارد 
دار تخمین زده می ش��وند که ورود این دارها 
به بازار می تواند تحول اقتصادی در کشور ایجاد 
کند، البته در شرایط کنونی موضوع مهم ثبات بازار 

و ادامه روند کاهشی است.«

 س�که ب�ه کمت�ر از ۳ میلی�ون تومان 
می رسد

کارشناس��ان پی��ش بینی می کنن��د همگام با 

کاهش و ثبات قیمت ها در بازار ارز، بازار سکه 
نیز همین وضعیت را داش��ته باشد و برخی نیز 
پیش بینی کاهش قیمت ها ب��ه زیر 3 میلیون 
تومان را دارند.  احمد وفادار، عضو هیات امنای 
صنف طا و جواهر تهران گفت: »با وجود آنکه 
نرخ اونس در ب��ازار جهانی با 30 دار افزایش 
مواجه شده است نرخ سکه و طا در بازار متاثر 
از ثب��ات بازار ارز به روند کاهش��ی خود ادامه 

می ده��د.«
عضو هیات امنای صن��ف طا و جواهر تهران با 
اشاره به سیاس��ت های موثر برای کنترل قیمت 
ارز و سکه اظهار داشت: »فعاان این بازار بر این 
عقیده هس��تند که روند کاهشی نرخ طا و سکه 
ادامه دار است.« وی ادامه داد:  »پیش بینی می شود 
که روند کاهش نرخ سکه تا زیر سه میلیون تومان 

ادامه یابد.«  
وفادار در خصوص نرخ ارز نیز گفت: »کارشناسان 
پیش بینی می کنند نرخ دار در ادامه روند کاهشی 
خود به زیر 9 هزار تومان برسد که موجب کاهش 
بیش��تر نرخ طا و س��که نیز خواهد شد.« عضو 
هی��ات امنای صنف طا وجواه��ر تهران گفت:  
»ب��ا پیش رو بودن کریس��مس و تعطیات اروپا 
و آمریکا تقاضای خرید ط��ا در جهان افزایش 
یافته و بر نرخ اونس جهانی تاثیرگذاش��ته است، 
اما با پایان تعطی��ات اونس جهانی نیز وضعیت 
باثبات ت��ری خواهد یافت و کاه��ش نرخ اونس 
بر کاهش بیش��تر نرخ س��که و طا در بازار موثر 

خواهد بود.« 
وفادار گفت:  »سیاس��ت ه��ا در کنترل بازارهای 
پولی و مالی موفق بوده اس��ت و به نظر می رسد 
که نرخ ارز با ادامه روند با ثبات خود بتواند بر روی 

کاهش کاا و خدمات تاثیرگذار باشد.« 
وی ادام��ه داد: »مردم در زمان نوس��ان های 
شدید سکه و ارز تمایل زیادی به خرید طای 
آب شده و سکه داش��تند که اکنون این تمایل 
کاهش یافته است و بسیاری از خریدها متوقف 

ش��ده اس��ت.«
 ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه فروشندگان و 
سازندگان طا، جواهر، نقره و سکه تهران نیز روز 
گذشته در مصاحبه ای، روند کاهشی قیمت ها در 

بازار طا و سکه را پیش بینی کرد.
  محمد کشتی آرای، رییس کمیسیون تخصصی 
طا و جواهر هم  با بیان اینکه حباب سکه در بازار 
کاهش یافته است، گفت: »قیمت سکه در هفته 
گذشته 5 درصد و طا 3 درصد ارزان شده  و حباب 
سکه از باای 400 هزار تومان هفته قبل به 370 

هزار تومان رسیده است.«

گزارش »حمایت« از پیش بینی کارشناسان در پی سیاست های پولی و مالی اخیر

آرامش دار و سکه ادامه می یابد
اخبار کوتاه

شاخص بورس 
پس از 12 روز مثبت شد

برخاف روزهای گذشته که قیمت ها در بورس تهران کاهشی بود، 
روز گذشته و پس از 12 روز، شاخص کل توانست با 2148 واحد رشد 
معامات را به پایان برساند که گروه های فلزی، معدنی، پاایشی و 

بانکی بیشترین تاثیر را روی نماگرهای بازار داشتند.
بر این اس��اس شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادر 
تهران 2148 واحد رش��د کرد و ب��ه رقم 156 هزار و 692 رس��ید. 
همچنین ش��اخص کل ه��م وزن تا رق��م 26 ه��زار 910 واحدی 

افزایش یافت.
شاخص آزاد ش��ناور نیز با  2915 واحد رشد و رقم 169 هزار و 297 
واحدی را تجربه کرد. عاوه بر این ها ش��اخص بازار اول با افزایش 
1871 واحدی تا عدد 115 هزار و 55 باا رفت و ش��اخص بازار دوم 
رشد 2849 واحدی را تجربه کرد و در تراز 313 هزار و 986 باا رفت.

گروه های فلزی، معدنی، پاایشی و بانکی روز گذشته بیشترین تاثیر 
افزاینده را روی ش��اخص های بازار داشتند که از جمله آنها می توان 
به فواد مبارکه اصفهان معدنی و صنعتی گل گلهر و پاایش نفت 
اصفهان نام برد. هریک از نمادهای یاد شده 372، 393 و 145 واحد 
در تقویت شاخص های بازار تاثیرگذار بودند. پس از این نمادها بانک 

تجارت و ملت بیشترین نقش را در نوسانات افزایش بازار داشتند.
در عین حال نمادهای همچون پاایش نفت تبریز، گسترش نفت 
وگاز پارسیان و به پرداخت ملت جزو اندک سهم هایی بودند که روی 

شاخص های بازار تاثیر کاهنده داشتند.
اس��تخراج کانه های فل��زی روز گذش��ته جزو گروه های پیش��رو 
درافزایش قیمت بودند؛ هرچند که تعدادی اندکی از سهم های این 
گروه با کاهش قیمت یا افزایش ناچیز روبرو شدند. کانه های فلزی 
نیز روز گذشته شاهد معامله بیش از 26 میلیون سهم به ارزش حدود 
13 میلیارد و 400میلیون تومان بودند. روز گذش��ته در گروه فلزات 
اساس��ی نیز قیمت عمده س��هم ها با افزایش روبرو شد؛ هرچند که 
تعدادی با افت قیمت کمتر از یک درصد روبرو بودند. فرآورده های 
نفتی در حالی روز گذشته افزایش قمیت را تجربه کردند که تعدادی 
از نمادها مخصوصا نمادهای تاثیرگذار روی شاخص از جمله پاایش 
نفت اصفهان با صف خرید مواجه شدند. بانکی ها نیز با روند قمیت 
افزایش��ی روبرو بودند؛ به طوری که بان��ک ملت 4.4 درصد، بانک 
تجارت که با توجه به افش��ای اطاعات با اهمیت بدون محدودت 
نوسان قیمت بازگشایی شده بود، بیش از 9 درصد و بانک صادرات 
4.7 درصد رشد قیمت را تجربه کردند. ارزش معامات بورس تهران 
به رقم 470 میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست 
شدن 1.7 میلیارد سهم و اوراق مالی بود. همچنین تعداد معامات 
ای��ن بازار 117 ه��زار و 935 را تجربه کرد. در فراب��ورس ایران نیز 
شاخص کل 36.9 واحد رشد کرد و به رقم 1816 واحد رسید. ارزش 
معام��ات این بازار رقم 474 میلیارد توم��ان را تجربه کرد و حجم 

معاماتش به 545.7 میلیون سهم و اوراق مالی رسید.

قیمت مرغ از 14 هزار تومان عبور کرد
در حالی که مدتی اس��ت عرضه مرغ منجمد به قیمت هر کیلوگرم 
8900 تومان را در بازار شروع شده اما روز گذشته قیمت مرغ با ثبت 

رکوردی بی سابقه، از مرز 14 هزار تومان هم گذشت.
بر اس��اس اعام اتحادیه پرن��ده و ماهی، قیمت مرغ با افزایش��ی 
700 تومانی نس��بت به روز گذش��ته، با ثبت رکوردی بی س��ابقه به 
کیلویی 14 هزار و 300 تومان در مراکز خرده فروشی رسیده است.  
بر این اس��اس، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی درب 
کش��تارگاه، 13100 تومان، توزیع درب واحدهای صنفی 13300  
تومان، خرده فروش��ی 14300 تومان، خرده فروش��ی مرغ شمال 
13600 تومان و قیمت عمده مرغ کش��تار شمال در میدان بهمن، 
12600 توم��ان اس��ت. همچنین نرخ هر کیلوگرم س��ینه با کتف، 
22000 تومان، س��ینه بدون کتف 23000 توم��ان و فیله 25000 

تومان است.

هند به خرید نفت از ایران 
ادامه می دهد

سفیر هند در تهران اعام کرد واردات نفت هند از ایران قطع نشده 
و ادامه پیدا خواهد کرد. س��ورابح کومار، س��فیر هند در ایران درباره 
جدیدترین قراردادهای نفتی میان دو کش��ور و ایجاد کانالی برای 
مبادات مال��ی، اظهار کرد: مکانیزم روپیه ب��رای این منظور مورد 
اس��تفاده قرار خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد خرید نفت هند از 
ایران متوقف نشده و این کشور به طور میانگین 1.25 میلیون تن در 
ماه نفت از ایران خریداری می کند و مطمئنا این روند ادامه پیدا خواهد 
کرد. بر اس��اس گزارش پایگاه خبری بیگ نیوز نت ورک، سورابح 
گفت: ما با بان��ک UCO برای این منظور هم��کاری می کنیم و 

مکانیزم پرداخت به روپیه تا دو هفته دیگر ایجاد خواهد شد.
آمریکا تحت معافیت هایی که ماه میادی گذشته صادر کرد به هند 
اجازه داده اس��ت به مدت 180 روز حداکثر 300 هزار بشکه در روز 
نفت ایران را وارد کند. ادامه خرید نفت از ایران برای هند که حدود 80 
درصد از نفت مورد نیازش را وارد می کند ضروری به شمار می رود و 
تهران در گذشته شرایط اعتبار بهتری نسبت به سایر تولیدکنندگان 
خاورمیانه عرضه کرده و قبول کرده است به جای دار آمریکا، پول 

نفت را به روپیه هند دریافت کند.

ذخیره سازی 700 هزار تن سیب 
برای عید

 مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی 
موجودی سیب سردخانه های کشور را حدود 700 هزار تن اعام کرد 
و گفت: امسال ذخیره کافی از این محصول برای مصرف داخلی و 
نیاز ش��ب عید داریم، اما برای قیمت بازار باید نظارت شود. شکراه 
حاجی وند افزود: امسال تولید 3 میلیون و 200 تا 400 هزار تن سیب 
در کشور پیش بینی شده اس��ت. وی میزان صادرات سیب درختی 
در س��ال 96 را حدود 605 هزار تن عنوان کرد و اظهار داش��ت: این 
صادرات به کشور های حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و کمی هم 
به اروپا انجام شده اس��ت. حاجی وند گفت: از ابتدای سال تا کنون 
نیز حدود 207 هزار تن صادرات سیب داشته ایم.  وی تولید جهانی 
سیب را 90 میلیون تن عنوان کرد و گفت: ایران به لحاظ تولید پس 

از چین، آمریکا و هلند، رتبه چهارم جهان را دارد.

اعام قیمت خودرو تا هفته آینده
وزیر صنعت گفت: با قیمت گذاری س��تاد تنظیم بازار قیمت جدید 
خودروهای پرفروش تا هفته آینده اعام خواهد ش��د رضا رحمانی 
اف��زود: خودروس��ازان موظفن��د خودروهایی که ب��ا قیمت قطعی 
فروخته اند با همان قیمت واگذار کنند. وی با اشاره به مصوبه فروش 
خودرو بر اساس حاشیه بازار گفت: هدف اصلی از این مصوبه پایین 
آوردن قیمت خودرو در بازار اس��ت. رحمانی افزود: ش��رط اینگونه 
فروش خودرو افزایش تولید و عرضه آنهاست. وزیر صنعت گفت: دو 
خودروساز اصلی کشور تنها مجوز پیش فروش 30 درصد از ظرفیت 
تولیدشان را دریافت کرده اند. رحمانی افزود: دو علت اصلی بدقولی 
خودروسازان در عمل به تعهداتشان مشکات ورود قطعات از خارج 

و کاهش تولید خودرو بود.

جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای سه قوه، همچنان با محوریت موضوع بازار ارز برگزار 
گروه

می شود و می توان گفت این موضوع از مساله های ثابت در این جلسات است؛ بازاری که با مدیریت مقام ناظر  اقتصادی
و بازارس�ازی موثر هم اکنون در ثبات و آرامش به س�ر می برد. روز گذش�ته نیز در جلسه این شورا رییس کل 
بانک مرکزی گزارش�ی از اقدامات انجام ش�ده در جهت کنترل بازار پول و ارز ارائه داد. کارشناسان و فعاان 
بازار ارز، روند آرام دار و سکه در زمستان را پیش بینی می کنند. هرچند بازار ارز در 6 ماه ابتدایی امسال روزهای پرتاطمی را 
پشت سر گذاشت اما در ادامه در پاییز با کاهش حدود 50 درصدی در نرخ دار همراه بود. قیمت دار در یک هفته گذشته تمایل 

به ماندگاری در کانال ۹ هزار تومان  داشته است و نرخ سکه نیز در هفته گذشته 5 درصد کاهش داشته است. 

 HEMAYATONLINE. 
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بانکخودرو

پیش فروش های دردسرساز خودروسازان
با آغاز زمزمه هایی در دولت مبنی بر افزایش نرخ رسمی خودرو با مصوبه ستاد تنظیم بازار و به موازات آن، کنار 
رفتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، تحویل به موقع خودروهای پیش فروش  شده که در تعهدات قبلی 
خودروسازان بود، متوقف شد و هر روز به بهانه های مختلف، تعداد زیادی از مشتریانی که باید در موعدهای  
مشخص، خودروهای خود را تحویل می گرفتند، با ممانعت خودروسازان در ایفای تعهداتشان مواجه شدند.

در س��بد خودروهایی که خودروسازان با ولع بس��یار، اقدام به پیش فروش آنها کرده بودند، طیف متنوعی از 
خودروهای داخلی و تولید مشترک با خودروسازان خارجی قرار داشت که میزان تولید با توجه به گرفتاری های 
تحریم و وضع اولین تحریم ایاات متحده آمریکا همزمان با خروجش از برجام بر روی صنعت خودروسازی، 
قطعا به مرور کاهش می یافت و بنابراین خودروسازان قادر به عمل به ایفای تعهدات خود در این رابطه نبودند.

اکنون کار به جایی رسیده است که بس��یاری از خودروهای ثبت نامی تولید مشترک ایرانی با خودروسازان 
فرانسوی، علیرغم اینکه با افزایش قیمت از سوی خودروس��از و اجبار مشتریان به پرداخت آن مواجه شده 

است، اما مابه التفاوت ها دریافت شده و خودرویی به دست مصرف کننده نرسیده است.
یک منبع مطلع در رنوپارس هم در گفتگو با رسانه ها اعام کرده که به مدیران پیشین سایپا در زمینه پیش 
فروش بیش از ظرفیت محصوات رنو ش��امل ساندرو، استپ وی و تندر 90 هش��دار داده بود اما آنها بدون 
توجه به این موضوع و بدون هماهنگی با رنو و با آگاهی از ناتوانی در تامین، پیش فروش صورت داده بودند.

یکی از خریداران خودرو گفت: »با وجود اینکه برای خرید پژو 2008 یک دوره مابه التفاوت از ما به دلیل افزایش 
نرخ ارز و موارد مترتب بر هزینه های خودرو دریافت شده است، اما هنوز با گذشت بیش از شش ماه خودرویی 
تحویل نگرفته ایم و بنابراین خودروسازان در این زمینه عاوه بر اینکه به حاشیه بازار دامن زده اند، خودروهای 

ثبت نامی را هم تحویل نداده و به تعهدات خود عمل نمی کنند.«
تمام اینها در شرایطی است که باز هم عطش ثبت نام خودرو در خودروسازان وجود دارد و آنها باز هم علیرغم 

تعهدات سنگینی که دارند، اقدام به دریافت تعهد جدید می کنند. 

پایان پرداخت سود روزشمار حساب های بانکی
با تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت س��ود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت از ابتدای بهمن ماه 

سال جاری از روزشمار به ماه شمار تغییر خواهد کرد.
شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه خود در 20 آذرماه سال جاری تصویب کرد 
که معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به 

 گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد.
در این جلسه، همچنین مقرر شد که یک ماه پس از تاریخ اباغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت های 
ازم در شبکه بانکی کش��ور، طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به 

اجرا درآید.
ش��ورای پول و اعتبار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده که اطاع رسانی ازم را در 

این خصوص به سپرده گذاران خود انجام دهند.
تصویب تغییر پرداخت س��ود سپرده های کوتاه مدت از روزش��مار به ماه شمار در حالی است که بر اساس 
بخش نامه متعدد ش��ورای پول و اعتبار در جلسات و سال های گذش��ته، در حال حاضر حداکثر نرخ سود 

علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی 10 درصد ساانه است.
بانک مرکزی با اباغ این بخش نامه به بانک ها تاکید کرده است که این نهاد عاوه بر رصد عملکرد شبکه 
بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطاعات بانک ها و موسسات اعتباری 
را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر 
به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی ش��ود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد 
ش��رایط و صاحیت ازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت. این در حالی است که 
چندی پیش، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با هشدار جدی به بانک ها اعام کرده بود که با 

بانک ها و موسساتی که سود بیش از 20 درصد به سپرده ها بدهند، برخورد جدی خواهد کرد.

بررسی بازار مسکن در آذرماه نشان می دهد 
روندی افزایش�ی قیمت ها همچن�ان ادامه 
دارد و در این ش�رایط این س�وال پیش می 
آید که روند افزایش�ی قیمت ه�ا  چه زمانی 
متوقف می شود. کارشناسان اقتصاد مسکن 
معتقدند بازار مسکن کش�ش بیشتر قیمت 
ندارد و رشد آن در زمستان متوقف می شود.  
رییس اتحادیه مشاوران اماک استان تهران 
گفت: »در آذرماه 1۳۹7 معامات مسکن در 

کل کشور 22 درصد کاهش یافته است.«

مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: »در آذرماه 1397 
بالغ بر 46 هزار و 200 قرارداد خرید و فروش ملک در 
کل کشور منعقد ش��ده که نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 22 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در 
آذرماه 38 هزار و 882 اجاره نامه در کل کشور به امضا 
رسیده که نس��بت به ماه مشابه سال قبل 16 درصد 

کاهش یافته است.«
وی افزود: »در ش��هر تهران نیز طی 30 روز آذرماه 
1397 تع��داد قراردادهای خرید و فروش مس��کن 
8040 مورد بود که نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
64 درصد کمتر ش��ده اس��ت. همچنی��ن در همین 
مدت در تهران 11 هزار و 291 اجاره نامه در تهران 
داشتیم که نس��بت به آذرماه سال گذشته 20 درصد 

افت کرده است.«
خسروی در تحلیل کس��ادی بازار مسکن به ایسنا 
گفت: »یک��ی از عوامل پایین آم��دن معامات به 
نوسانات فصلی مربوط می شود که در پاییز همواره 

ش��اهد کاهش خرید و فروش ملک هس��تیم. دلیل 
دیگر آن است که تقاضای سرمایه ای در بازار اماک 
ک��ه بعد از افزایش نرخ ارز ایجاد ش��ده بود فروکش 

کرده است.«
رییس اتحادیه مشاوران اماک ادامه داد: »به دنبال 
جهش قیمت دار، مردم پول های خود را ش��تابزده 
از بانک بیرون کشیدند و به خرید مسکن اختصاص 
دادند که منجر به رش��د قیمتها و پایین آمدن توان 
متقاضیان شد. همین موضوع در ادامه، پایین آمدن 

تعداد معامات را در پی داشت.«
وی در پیش بینی وضعیت آینده بازار مسکن گفت: 
»مش��ابه وضعیت فعلی را در س��ال 1391 به دنبال 
نوسانات نرخ ارز داشتیم که پس از یک دوره جهشی، 
اوضاع به روال عادی برگشت و امسال نیز همین روند 

اتفاق می افتد. تا پایان سال اتفاق خاصی در بخش 
معامات مس��کن رخ نمی دهد و به تدریج ش��اهد 
ثبات قیمتها خواهیم بود. از س��وی دیگر مهندس 
اس��امی، وزیر راه و شهرس��ازی اع��ام کرده که 
برنامه های مناسبی در حوزه تولید و عرضه مسکن 
دارند که در صورت تحقق می تواند به بازار اماک 

سر و سامان بدهد.«
روز گذش��ته دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن 
وزارت راه و شهرسازی آمار معامات مسکن آذرماه 
تهران را اعام کرد. بر اس��اس این گزارش، در ماه 
گذشته 6950 فقره معامله مسکن در شهر تهران به 
امضاء رس��ید و میانگین قیمت ه��ر متر مربع واحد 
مس��کونی در پایتخت 9 میلیون و 631 هزار تومان 

ثبت شده است.

با توجه به اینکه در آبان م��اه 7017 فقره معامله در 
تهران به ثبت رسیده بود، شاهد کاهش یک درصدی 
میزان معامات در آذرماه هس��تیم. در زمینه قیمت 
نی��ز در آبان ماه میانگین قیمت ه��ر متر مربع واحد 
مس��کونی در پایتخت 9 میلیون و 185 هزار تومان 
بود که با این حساب، میانگین قیمت در آذرماه نسبت 

به آبان ماه 5 درصد افزایش داشته است. 
 گران ترین منطقه پایتخت در آذرماه امسال ، منطقه 
یک تهران بوده است که میانگین قیمت هر مترمربع 
مسکن در آن 22 میلیون و 255 هزار تومان به ثبت 
رسیده اس��ت و ارزان ترین منطقه نیز با میانگین 4 
میلیون و 100 هزار توم��ان به ازای هر مترمربع، به 
منطقه 18 اختصاص داش��ته است. بیشترین تعداد 
معامله نیز در منطقه 5 با 879 فقره معامله  و کمترین 
تعداد معامله مس��کن نیز در منطق��ه 19 با 47 فقره 
انجام شده است. نگاهی به میانگین قیمت ها در سایر 
مناطق شهر تهران نشان می دهد تمام مناطق تهران 
در آذرماه نسبت به آبان افزایش قیمت داشته اند ولی 
تعداد معامات نسبت به ماه گذشته به میزان بسیار 
کمی کاهش داش��ته است. بیش��ترین ریزش تعداد 
معامات نس��بت به ماه گذشته به منطقه 5 با حدود 
100 فقره معامله اختصاص دارد. گفتنی اس��ت در 
آذرماه سال گذشته میانگین قیمت هر متر مربع واحد 
مسکونی 5 میلیون تومان اعام شده بود که براین 
اساس، شاهد رش��د 92 درصدی میانگین قیمت در 
پایتخت هستیم؛ همچنین تعداد معامات در آذرماه 
سال گذش��ته 17 هزار و 949 فقره بود که از کاهش 
61 درصدی معامات در اذرماه امسال حکایت دارد.

افزایش قیمت ها در بازار مسکن متوقف می شود



آگهی تغییرات شرکت تندیس سازه تیرگان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 50019 و شناسه ملی 10380665574 

به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: نرگس نوروزی به ش�ماره ملی 0944190081 به س�مت رئیس هیات مدیره و مدیر 
عام�ل و نجمه نوروزی به ش�ماره ملی 0935940413 به س�مت نائب رئیس هیات 
مدیره و شهربانو نوروزی به شماره ملی 0921488882 به سمت عضو هیات مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
اعم از چک – س�فته – بروات – قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با 

امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )325383(

آگهی تغییرات شرکت سازند آب شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
46834 و شناسه ملی 10380629109 

به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: -آق�ای محمدرضا راه نورد به س�مت مدی�ر عامل ورئیس هیئ�ت مدیره کد ملی 
0889798559 -آق�ای محم�ود راه نورد به س�مت نایب رئی�س هیئت مدیره کد 
مل�ی 0880097019 -آق�ای محمد راه نورد به س�مت عضو هیئ�ت مدیره کد ملی 

0889970491 شرکت برای دو سال انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )325424(

آگهی تغییرات شرکت سازند آب شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
46834 و شناسه ملی 10380629109 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - 
محمدرضا راه نورد کدملی 0889798559 - محمود راه نورد کدملی 0880097019 
- محمد راه نورد کدمل�ی 0889970491 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو س�ال انتخاب گردیدند. - آقای حسن عباس�پورمحمدآباد به شماره ملی 
0936211067 ب�ه عن�وان بازرس اصل�ی ، آقای ابراهیم فاح تفتی به ش�ماره ملی 
0938005200 ب�ه عن�وان ب�ازرس علی البدل ب�رای مدت یک س�ال مالی انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )325425(

مفقودی برگ سبزموتورسیکلت
برگ سبز موتورس�یکلت پاسار PS180 مدل 1389 به شماره انتظامی 773-65786 و شماره 
موتور 180FML87997922 و ش�ماره تن�ه 180A8901631***NCA به ن�ام علی اکبریان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کاشمر

512/1مفقودی
برگ س�بز خودرو  مزدا دو کابین به ش�ماره پاک 33م445ایران 42 متعلق به حسن رحمانی 

فرزند مصطفی به شماره ملی 0760175111مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است / 
رشتخوار

511/2آگهی مزایده )اصاحی(
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 10 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/970107 حکم به فروش 
ماترک مرحوم غامرضا نورزاد صادر ومقرر گردیده که ماترک مطابق نظریه کارشناس به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور 
نماینده محترم دادستان در تاریخ 1397/10/25 از ساعت 8الی 8/45 صبح درمجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده 
واقع در مشهد-بلوارمدرس، 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: ششدانگ 
سرقفلی یک باب مغازه واقع در انتهای خیابان شهید هاشمی نژاد، نرسیده به راه آهن، جنب هتل صدف )موقوفه سروقد( به مساحت 
76/6 مترمربع و مساحت مفید حدود70مترمربع درهمکف با دهانه 6/4 متر و مساحت 47/6 مترمربع بالکن)مساحت مفیدحدود44/5 
مترمربع(با اس�کلت فلزی، س�قف ضربی،نمای حاش�یه خیابان درب شیش�ه س�کوریت و کرکره روی آن، کف و بدنه تا یک مترسنگ 

با انشعابات منصوبه که ششدانگ سرقفلی مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 10/560/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

512/3آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای عباس گرجی فرزند پرویز فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای س�ید محسن رئیسی فرزند سیدجواد 
دادخواس�تی به خواسته الزام به حضور در دفترخانه وتنظیم سند رسمی یک دستگاه خودور سواری پژو 405 مدل 1384 به شماره 
شهربانی 87ق733 ایران 32به طرفیت شما به شعبه مرکزی شورای حل اختاف بجستان ارائه و به کاسه 97/721 ثبت و برای روز 
چهارش�نبه مورخه 1397/11/3 ساعت 9 صبح وقت رس�یدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراانتش�ار درج می گردد ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف شعبه مرکزی شهرستان 
بجستان مستقر در ساختمان دادگستری شهرستان بجستان 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.
مدیر دفتر شورای حل اختاف شهرستان بجستان 

512/4سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي تحدید حدود اختصاصي یک قسمت از اماک واقع در بخش شش تربت حیدریه شهرستان 
خواف

به موجب ماده 14و15 قانون ثبت اینک برحسب درخواست واصله مستند به ماده های مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت،تحدید 
حدودشش�دانگ یک باب منزل بش�ماره پاک ثبتی1091 فرعی مجزی شده از 754 فرعی از157-اصلی موسوم به اراضی ده خواف 
بنام عبدالحس�ین مطابق رودی فرزند درمحمد در مورخه 1397/10/25 س�اعت نه صبح در محل انجام خواهد شد. لذا بموجب ماده 
14 قانون ثبت به صاحبان اماک و مجاورین ش�ماره هاي فوق الذکر بوس�یله این آگهي اخطار میگردد که در روز و س�اعت مقرر باا 
در محل حضور به هم رس�انند.چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینده قانوني آنها در موقع مقررحاضر نباش�ند مطابق ماده 15 
قانون مزبور ملک موردآگهي با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شدواعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاق�ي ونی�ز صاحبان اماک که در موق�ع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س�ي روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد ش�د و در اجراي تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبتي، معترضین مي بایست ازتاریخ 
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:1397/10/03
رئیس ثبت اسناد و اماک خواف– امیر جعفری

512/5رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی قالی بافان دارای شناس�نامه شماره 10198 به شرح دادخواست به کاسه 2/626/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طوبی دربانی ترشیزی به شناسنامه 49 در تاریخ 1397/6/2در اقامتگاه 
دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-عل�ی قالی بافان ش.ش 10198 ت.ت 1334/12/6 
فرزند متوفی2-حس�ین قالی باف�ان ش.ش 126 ت.ت 1329/6/2 فرزند متوفی 3- فاطمه قال�ی بافان ش.ش 190ت.ت 1326/7/29 
فرزند متوفی 4- کاظم قالی بافان ش.ش 8 ت.ت 1332/1/8 فرزند متوفی 5-طاهره قالی بافان ش.ش 298 ت.ت 1343/9/1 فرزند 
متوف�ی 6- نجمه قالی باف�ان ش.ش 460 ت.ت 1346/11/15 فرزند متوفی 7- رضا قالی باف�ان ش.ش 273 ت.ت 1340/6/30فرزند 
متوفی 8- حس�ن قالی بافان ش.ش 498 ت.ت 1337/12/3 فرزند متوفی؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
اس�تناد ماده 362ق امور حس�بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی 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 دوم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/6رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ش�هربانو دامیده دارای شناس�نامه شماره4582 به شرح دادخواست به کاسه2/685/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین دامیده به شناسنامه3710 در تاریخ1389/10/28 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-ش�هربانو دامیده فرزند حس�ین متولد 1354/5/9 
ش�ماره مل�ی 6509344051 فرزندمتوفی2-رج�ب دامی�ده فرزند حس�ین متولد 1339/6/13 ش�ماره مل�ی6509335123 فرزند 
متوفی3-معصومه دامیده فرزند حسین متولد1350/1/7 شماره ملی 6509818620 فرزند متوفی4-رضا درمیده فرزند حسین متولد 
1345/5/2 ش�ماره ملی 6509802201 فرزند متوفی5-زهرا دامیده فرزند حس�ین متولد 1343/4/7 ش�ماره ملی 65093305131 
فرزند متوفی6-فاطمه دامیده فرزند حس�ین متولد 1337/5/9 ش�ماره ملی 6509335115 فرزند متوفی؛ اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 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 2 شورای حل اختاف شهرستان رشتخوار

512/7دادنامه
کاس�ه پرونده:2/97/294؛ ش�ماره دادنامه: 97/399-97/8/29 ؛ خواهان: حس�ن جهان آراء به آدرس بردسکن نبش 15 خرداد 7 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ خوانده: مجتبی خنده رو مجهول المکان؛ خواسته:مطالبه وجه؛ شورا با توجه به محتویات 
پرونده ختم رس�یدگی را اعام و به ش�رح ذیل مبادرت به انشای رأی می نماید.رای ش�ورا: در خصوص دعوی خواهان حسن جهان 
آرا فرزند محمدرضا به طرفیت خوانده مجتبی خنده رو فرزند ابوالقاس�م به خواس�ته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه 
6 فقره س�فته به ش�ماره های 693498 -693497 -011894-290886-0563192-290887مورخ 95/11/19 متعلق به خوانده به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی،نظر به اینکه خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق 
س�فته ه�ا موضوع خواس�ته و با این ادعا که خوانده از بابت بدهی خود س�فته موصوف را اصدار نموده و چ�ون علی رغم مراجعه به 
مشارالیه از پرداخت دین خویش امتناع ، لذا تقاضای رسیدگی وصدور حکم به شرح خواسته را نموده است با عنایت به اینکه وجود 
اصل س�فته ها در ید خواهان دالت بر بقای دین ظهور در اش�تغال ذمه خوانده را دارد و از جهتی خوانده علی رغم اباغ اخطاریه از 
طریق آگهی در روزنامه بشارت نو مورخ 97/7/21 در شورا حاضر نشده و به مستندات خواهان و دعوی وی دفاع و تکذیبی به عمل 
نیاورده اس�ت دعوی خواهان در این مرحله از رس�یدگی علی الظاهر محمول بر صحت اس�ت و با استصحاب بقای دین و مستندا به 
مواد 1280 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م خوانده محکوم است به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواس�ته و مبلغ دو میلیون و س�یصد و ش�صت و پنج هزار ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس�ت)1397/7/1( لغایت ی�وم ااداء بر مبنای نرخ تورم .رأی صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

همین شورا و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه بردسکن می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان بردسکن 

دادنامه512/8
کاس�ه:9709985733100266 شعبه 1 شورای حل اختاف فریمان تصمیم نهایی ش�ماره 9709975733100446؛ خواهان: آقای کاظم 
قاینی فرزند حسین با وکالت خانم اعظم صبوری حصاری فرزند محمدعلی به نشانی فریمان روبروی دادگستری؛ خواندگان: 1- آقای کامبیز 
خس�رویار فرزند حسن به نش�انی استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- شهرمشهد- اقبال اهوری 11-پاک 8 واحد 14- 2-آقای 
خسرو نصرتی سعداباد فرزند حسین به نشانی ؛خواسته: مطالبه وجه چک؛رأی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای کاظم قاینی با وکالت 
خانم اعظم صبوری به طرفیت خواندگان آقایان:1- کامبیز خسرویار2-خسرو نصرتی سعداباد به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به عهده 
بانک سپه به شماره های 1/564120 به مبلغ 27/500/000 ریال و تاریخ 96/12/25 و 564122/2 به مبلغ 27/500/000 ریال به تاریخ 97/3/1 
به  انضمام خسارات دادرسی و  خسارت تاخیرتادیه ، نظر به دادخواست تقدیمی و ماحظه تصویر مصدق چک وگواهی عدم پرداخت از 
ناحیه بانک محال علیه ، وجود مستند دعوی در ید خواهان که دالت بر اشتغال ذمه خواندگان داشته و ار طرفی عدم حضور خواندگان 
در جلس�ه دادرس�ی علیرغم اباغ قانونی و)نشرآگهی( و عدم ارسال ایحه دفاعیه از ناحیه ایش�ان، که نتیجتا دعوی خواهان مصون از 
هرگونه اعتراضی باقی مانده ، شورا مستندا به ماده 515 و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی و قانون 
استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدورچک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 310 
و 314 قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 5/500/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 1/310/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به مبلغ 1/980/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید الی یوم الوصول بر 
مبنای جدول ش�اخص تورم در حق خواهان صادرواعام می نماید.رأی صادره غیابی و ظرف 20 روزپس از اباغ  قابل واخواهی در همین 

شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی فریمان می باشد.
قاضی شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/9رأی شورا
کاس�ه پرونده:97/574؛ ش�ماره احکام:719 ؛ مرجع رسیدگی کننده شورای حل اختاف بجس�تان؛ تاریخ:1397/9/19؛ رأی شورا: 
در خصوص دعوی خواهان خانم فاطمه برهانی فرزند حس�ن به نش�انی بجس�تان بلوارامام رضا امام رضا5 منزل شخصی، به طرفیت  
خواندگان1-آقای امیرحس�ین محمودی  ،فرزند محمد،به نش�انی بجستان ش�هرک فرهنگیان منزل پدری و2- آقای محمد ابراهیم 
عرب فرزند غامعلی،به نش�انی فعا مجهول المکان،به خواس�ته ی الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال یک دستگاه اتومبیل سواری 
پراید مدل 85 به شماره انتظامی 174 ب 32 ایران 69 مقوم به مبلغ هشتاد میلیون ریال به انضمام هزینه ی دادرسی و بدین شرح 
که خواهان اعام داشته اینجانب یک دستگاه اتومبیل با مشخصات فوق الذکر را از خوانده ردیف اول خریداری کرده و تمامی ثمن 
معامله را پرداخته ام و از طرفی اصل س�ند مالکیت اتومبیل به نام خوانده ردیف دوم می باش�د و تقاضای تنظیم س�ند اتومبیل فوق 
الذکر را از س�وی خواندگان خواس�تارگردیده در مقابل خوانده ردیف اول حاضر و خوانده ردیف دوم به رغم اطاع از وقت رسیدگی 
) نش�رآگهی در روزنامه(در جلس�ه شوراحاضر نگردیده و هیچ گونه ایحه و دفاعی ارسال ننموده است و نظر به اینکه برابر استعام 
صورت گرفته از پلیس راهور مشخص می گردد که پاک  اتومبیل موصوف به نام خوانده ردیف دوم می باشد لذا شورا ادعای خواهان 
را در این مرحله از رسیدگی محمول بر صحت دانسته  و به استناد مواد 219 و 10 و 222 قانون مدنی و مواد 220 و 198 و 519  قانون 
آئین دادرسی مدنی،حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اتومبیل موصوف به نام خواهان 
را صادر و اعام می دارد و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول فروشنده بافصل معامله می باشد و خسارات دادرسی مستند به وی 
اس�ت .لذا نامبرده را به پرداخت مبلغ یک میلیون و س�یصد و نود وپنج هزار ریال بابت هزینه ی دادرسی در حق خواهان محکوم و 
اعام می دارد .رأی صادره برای خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
عمومی شهرستان بجستان می باشد و رأی خوانده ردیف دوم غیابی وظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف 

مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان بجستان می باشد.
قاضی شورای حل اختاف شهرستان بجستان- غامرضا باقری

512/10آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه حسن چشمی فرزند عباس طی کاسه پرونده 8/97/866 دادخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته عباس چشمی 
فرزند رجبعلی به ش.ش 43 مورخه 1397/5/19 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1-فاطمه زهرا چشمی فرزند 2-حسین 
چشمی فرزند3-کلثوم چشمی فرزند 4-رجبعلی چشمی فرزند 5-حسن چشمی فرزند 6-نرگس چشمی فرزند 7-سکینه چشمی 
فرزند 8-علیرضا چشمی فرزند غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارند؛ 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.97/100/1433
شعبه هشتم شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

511/24آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 11 دادگاه حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/17/960056 حکم به 
فروش مال مش�اع و آقایان علی منافی-محمدرضا منافی-سیدمحمد حس�ینی پویا- حمید اسماعیل پور قوچانی- احمد مقدادیان 
ص�ادر و مق�رر گردید که مال مش�اع مطابق با نظریه کارشناس�ی به ش�رح ذل و از طریق مزایده حضوری با حض�ور نماینده محترم 
دادستان  در تاریخ 1397/10/29 از ساعت 8/45 الی9/30 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در 
مش�هد-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 ش�د .هزینه های تنظیم س�ند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های 
معوق�ه به عهده فروش�نده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.ش�رح ام�وال مورد مزایده:یک قطعه زمین 
پاک 144 فرعی از 15 اصلی از 177 اصلی بخش 10 مشهد با مشخصات یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین محصور 
بصورت انبار به مس�احت 3525 مترمربع به آدرس حاش�یه بزرگراه آسیایی جاده مش�هد-چناران-قبل از سه راه فردوسی- مقابل 
بیمارستان خیامی، دور دیوار و فاقد هر گونه کشت،درب ورودی قسمت جنوبی واقع شده در حاشیه جاده و در انتها مستحدثانی به 
مس�احت 48 مترمربع واقع ش�ده است که با توجه به تمامی موارد موثرکل 3525 مترمربع توسط کارشناس 19/387/500/000 ریال 

ارزیابی گردیده و از طری رای بفروش می رسد. 
 مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/25آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی شعبه: 970618؛در خصوص دادخوست بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای حامد صبوری به طرفیت خواندگان خانمها1- 
لیا طوس�ی معینی فرزند حس�ن 2- طاهره فخری ش�عرباف فرزند عباس به خواس�ته مطالبه مبلغ 654/370/000 ریال بابت وجه 
یک فقره چک به ش�ماره 88392557 به تاریخ 97/4/13 عهده بانک ملت با  احتس�اب خس�ارات دادرسی وخسارات تاخیر تادیه 
از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد خوانده دیگر به عنوان ضامن، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواس�ت تقدیمی ،ضمائم پیوس�ت 
به آن و ماحظه اصول مس�تندات واین که خواندگان با وصف اباغ قانونی اخطاریه در جلس�ه رس�یدگی حاضر نشده، ایحه ای هم 
ارس�ال ننموده و ایراد ودفاع و تکذیبی نس�بت به ادعای خواهان و مستندات ابرازی به عمل نیاورده اند.لذا با مصون ماندن مستند 
دعوی از هرگونه خدش�ه ای که دالت بر اش�تغال ذمه امضاء کنندگان آن دارد با اس�تصحاب بقای دین دعوی خواهان را محمول بر 
صحت تش�خیص داده و متنهی به صدور دادنامه ش�ماره 9709977580501390شده و به اس�تناد مواد 198،515،519 و303 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی و 249، 307، 309، 310، 313، 314 و 403 قانون تجارت و قانون استفساریه 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مورد خواس�ته و مبلغ 39/755/830 
ریال بابت کلیه خس�ارات دادرس�ی که به س�بب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید تا 
زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر 
واعام می نماید. رأی صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/26آگهی اباغ دادنامه
ش�ماره بایگانی ش�عبه:970369؛در خصوص دادخوس�ت بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای امید راعی به طرفیت خواندگان 1- خانم 
صدیقه رحیمی جوین فرزند محمد یوس�ف 2- آقای س�عید کفائی فرزند محمد3- خانم فاطمه نداف دش�ت بیاض فرزندعباس 4- 
خانم زهرا رجائی فرزند محمود به خواس�ته مطالبه مبلغ 371/400/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به ش�ماره 405630 به تاریخ 
97/1/26عهده بانک ملی با  احتس�اب خس�ارات دادرسی وخسارات تاخیر تادیه از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد خوانده دیگر 
به عنوان ضامن، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواس�ت تقدیمی ،ضمائم پیوس�ت به آن و ماحظه اصول مستندات واین که خواندگان 
ردیف 1 و 2و 3با وجود اباغ واقعی و خوانده ردیف 4 با وصف اباغ قانونی اخطاریه در جلس�ه رس�یدگی حاضر نش�ده، ایحه ای هم 
ارس�ال ننموده و ایراد ودفاع و تکذیبی نس�بت به ادعای خواهان و مستندات ابرازی به عمل نیاورده اند.لذا با مصون ماندن مستند 
دعوی از هرگونه خدش�ه ای که دالت بر اش�تغال ذمه امضاء کنندگان آن دارد با اس�تصحاب بقای دین دعوی خواهان را محمول بر 
صحت تش�خیص داده و متنهی به صدور دادنامه ش�ماره 9709977580501400شده و به اس�تناد مواد 198،515،519 و 303 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی و 249، 307، 309، 310، 313، 314 و 403 قانون تجارت و قانون استفساریه 
تبص�ره الحاق�ی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مورد خواس�ته و مبلغ 23/752/600 
ریال بابت کلیه خس�ارات دادرس�ی که به س�بب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید تا 
زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر 
واع�ام می نماید. رأی صادر ش�ده نس�بت به خوانده ردیف 4 غیابی و ظرف مدت بیس�ت روز از تاریخ اب�اغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشدو نسبت 
به دیگر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز  قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/27آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک انصار با وکالت اکرم آزادی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان معصومه زحمت کش فرزند احمد، حس�ن رحمتی فرزند 
علی ، لیا رحمتی فرزند محمدعلی به خواس�ته مطالبه وجه چک، تامین خواس�ته ، مطالبه خس�ارات دادرس�ی و مطالبه خس�ارت 
تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580500226 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55 حقوقی سابق( وشماره بایگانی 970296 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/08 ساعت 
9/30 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
معصوم�ه زحمت کش فرزند احمد ، حس�ن رحمتی فرزند علی،لیا رحمتی فرزندمحمدعلی ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی  شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/28آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک صادرات ایران با وکالت محمد داوری دادخواستی به طرفیت خواندگان عباسعلی محسنی فرزند اسمعیل ، مسلم دریه 
فرزند کاظم به خواسته تامین خواسته و مطابه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580500571 
ش�عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مشهد)55 حقوقی سابق( وشماره بایگانی 970734 ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/11/10 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان عباس�علی محس�نی فرزند اسمعیل، مس�لم دریه فرزند کاظم و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ارآگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی  شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/29آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی شعبه:970087؛ در خصوص دادخوست بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم فاطمه بهرامی به طرفیت 
خواندگان آقایان1- مجید دیهیم فرزند محمود 2- مهدی خس�روی فرزند عباس�علی 3- حسن مزارزئی فرزند 
محم�د 4- جواد  دیهیم فرزند محمود 5- جواد فرخنده احمدآبادی فرزند علی محمدبه خواس�ته مطالبه مبلغ 
468/000/000 ری�ال باب�ت وجه یک فقره چک به ش�ماره 529271 ب�ه تاریخ 96/9/19 عهده بان�ک صادرات با 
احتساب خس�ارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد خوانده دیگر به عنوان 
ضامن، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواس�ت تقدیمی ،ضمائم پیوس�ت به آن و ماحظه اصول مستندات واین که 
خواندگان ردیف 2 و 4 با وجود اباغ واقعی و خواندگان دیگر با وصف اباغ قانونی اخطاریه در جلس�ه رس�یدگی 
حاضر نشده، ایحه ای هم ارسال ننموده و ایراد ودفاع و تکذیبی نسبت به ادعای خواهان و مستندات ابرازی به 
عمل نیاورده اند.لذا با مصون ماندن مستند دعوی از هرگونه خدشه ای که دالت بر اشتغال ذمه امضاء کنندگان 
آن دارد با اس�تصحاب بق�ای دین دعوی خواهان را محمول بر صحت تش�خیص داده و متنهی به صدور دادنامه 
ش�ماره 9709977580500999ش�ده و به اس�تناد مواد 198،515،519 و 303 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای 
عمومی وانقاب در امور مدنی و 249، 307، 309، 310، 313، 314 و 403 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره 
الحاق�ی ب�ه ماده 2 قانون صدور چک حک�م به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مورد خواس�ته و مبلغ 
28/638/000 ریال بابت کلیه خس�ارات دادرسی که به س�بب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای 
احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر واعام می نماید. رأی صادر شده نسبت به خواندگان ردیف 1 و3 
و5  غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خواندگان ردیف 2 و 4 
حضوری وظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/30آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های منتش�ره قبلی ابراهیم پاریز فرزند محمد علی همگی به نشانی مجهول المکان در خصوص  دادخواست 
شرکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه در پرونده کاسه 14/970531 به موجب دادنامه 9709977580700845، خوانده به پرداخت مبلغ 
دویست و هفتاد میلیون ریال بابت  اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون ودویست و شصت و چهار هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی 
ومبلغ هفت میلیون وشش�صد و هش�تاد هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خس�ارت تأخیرتأدیه طبق شاخص 
اعامی توس�ط بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اس�اس محاس�به صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای 
احکام در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 

بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 14)57 حقوقی سابق( دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/31آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های منتش�ره قبلی محمدرضا رمضانی تهرانی فرزند حس�ین همگی به نش�انی مجهول المکان در خصوص  
دادخواس�ت شرکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه در پرونده کاس�ه 14/970530 به موجب دادنامه 9709977580700851، محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دویس�ت و پنجاه میلیون ریال بابت  اصل خواس�ته و مبلغ هفت میلیون و پانصد و دوازده هزار ریال بعنوان 
هزینه دادرس�ی ومبلغ هفت میلیون دویس�ت هزار ریال به عن�وان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خس�ارت تأخیرتأدیه طبق 
ش�اخص اعامی توس�ط بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط 
اجرای احکام در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 

ظرف بیست روز قابل اعتراضی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 14)57 حقوقی سابق( دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/32رای دادگاه
ش�ماره بایگانی ش�عبه:961105 ،در خصوص دادخوس�ت تقدیمی آقای امیررضا ایزدی به وکالت از خواهان آقای ناصر یاس�ریان به 
طرفیت خواندگان 1– آقای محمدظاهر 2- محمدناصر شهرت هر دو جهانشیری 3- شرکت کشاورزی و بازرگانی مهرجهان زعفران 
ب�ه خواس�ته مطالبه  وجه موضوع یک فقره چک به ش�ماره 9057348 عهده بانک توس�عه صادرات به مبل�غ 500/000/000 ریال به 
انضمام هزینه دادرس�ی وخسارت تاخیر تادیه ،دادگاه با بررسی محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی ،استماع اظهارات وکیل 
خواهان در جلس�ه رسیدگی، ماحظه مدارک و مس�تندات خواهان از جمله چک شماره فوق الذکر و گواهینامه عدم پرداخت بانک 
محال علیه واینکه وجود اصل چک مستند دعوی در ید خواهان ظهور در مدیونیت و اشتغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان 
علیرغم اباغ قانونی حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده ومستندات خواهان مصون 
ازهرگون�ه ای�راد و اعتراض باقیمانده اس�ت .لذا بنا به مراتب دادگاه خواس�ته خواهان را وارد و ثابت دانس�ته مس�تندا به مواد198، 
515 ، 519  قان�ون آیین دادرس�ی مدن�ی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم ب�ه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
500/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیرتادیه برمبنای ش�اخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا یوم ااداء 
و نی�ز هزین�ه های دادرس�ی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اع�ام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیس�ت روز قابل 

اعتراض در همین شعبه می باشد. 
منشی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/33آگهی اباغ اجرائیه
آقای حس�ن محمدی فرزند ابراهیم- حس�ن بهاریه فرزند احمد- ابراهیم گلس�تانی فرزند محمد اسماعیل- محمد حسین شجاعی 
فرد فرزند رمضانعلی و حس�ین لطفی فرزند لطف ا.. پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای/خانم  معصومه –زهرا- حمیده و 
مرضیه شهرت همه رواجی و مریم یکه بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 22/960427 منجر به صدور اجرائیه 
برعلیه ش�ما مبنی برتخلیه عین مس�تاجره)یک باب مغازه تجاری به پاک ثبتی 4830 فرعی از 233 اصلی بخش 9 مشهد واقع در 
بولوار جمهوری – نبش جمهوری 21-پاک 5(بدون پرداخت حق کس�ب و پش�ه و پرداخت خس�ارات دادرس�ی طبق تعرفه در حق 
محکوم لهم و پرداخت نیم عش�ر در حق صندوق دولت گردیده اس�ت لذا مراتب فوق مواد 9-118-119قانون اجرای مدنی یک نوبت 
در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی 

اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شدمگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/34آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پی�رو آگهی های قبل�ی به آقای 1- مصیب پیله ور فرزند غام رضا 2- محمد حس�ین صادقی عاکف 3- رضوان پیله ور 
مجهول المکان اباغ می ش�ود که در پرونده کاس�ه 29/970766 طبق دادنامه شماره 9709977577901148 به پرداخت تضامنی 
مبلغ 290 میلیون ریال بعاوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه محکوم گردیده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد.

رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/35آگهی تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی
بدینوسیله در اجرای دستور مواد 73 و 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقاب در امور مدنی، به آقایان حسن و وحید 
هر دو عرفانی حی فرزندان محمدعلی فعا مجهول المکان، اباغ می شودکه آقای عبدالعلی شاهدی آبقد از دادنامه شماره 300253 
در پرونده شماره 960093 تجدیدنظر خواهی نموده است. لذا مراتب با درج در روزنامه به شما اباغ می گردد تاظرف ده روز پس ازا 
نتشار این آگهی، با مراجعه به دفتر دادگاه و اعام نشانی اقامتگاه خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظر خواهی 
، چنانچه پاسخی دارید کتبا اعام نمائید.پس از گذشت ده روز ازانتشار آگهی اعم از این که پاسخی از ناحیه شما رسیده یا نرسیده 

باشد، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/36آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی شعبه:960937؛محکوم له:بانک مهر اقتصاد و محکوم علیهم: مجتبی شهناز لقلق و حسین قربانی فراجردی و بهروز 
قزبانی فراجردی پیرو آگهی های  منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیهم: مجتبی ش�هناز لقلق و حسین قربانی فراجردی 
و بهروز قزبانی فراجردی که مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و شماره 
دادنام�ه مربوط�ه 9609977580501608 محکوم علیهم متضامنا محکوم هس�تند به پرداخت مبل�غ 482/000/000 ریال بابت وجه 
یک فقره چک به ش�ماره 792026به تاریخ 96/8/14 عهده بانک صادرات بابت اصل خواس�ته و مبلغ 29/880/000 ریال بابت کلیه 
خس�ارات دادرسی ونیز خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررس�ید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می 
ش�ود و در اجرای احکام محاس�به خواهد ش�د در حق محکوم له می باشد.پرداخت نیم عش�ر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر 
عهده محکوم علیه می باش�د. بدیهی اس�ت با توجه ب�ه غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط ب�ه 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 
آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای  احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی نس�بت 
ب�ه اج�رای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت ب�ه اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود . 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : - روزنامه کثیراانتش�ار حمایت جهت درج آگهی های ش�رکت 
تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی احقر 
به کدملی0024096644 به نمایندگی از ش�رکت کاش�ی کویر یزد به شناس�ه ملی 
10840057809، آق�ای محمد بهزادیان به کدملی 1060228491، آقای محمد کاظم 
زیبائ�ی به کدملی 0681652837به عنوان اعضای اصل�ی هیئت مدیره برای باقی 
مانده مدت تصدی تا تاریخ 1398/4/28انتخاب گردیدند. -موسس�ه حسابرس�ی 
و خدم�ات مدیری�ت آویژه ارق�ام امین با شناس�ه ملی14004883592 و ش�ماره 
ثب�ت4590 به نمایندگ�ی آقای حجت س�لیمانی کد ملی0941522296 به س�مت 
بازرس اصلی وعلی اکبر قاس�می به ش�ماره ملی0938556649 به س�مت بازرس 
علی البدل برای س�ال مالی1397به مدت یکس�ال مالی انتخاب شدند . -تراز نامه 

سال مالی منتهی به 1396/12/30مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )325331(
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کاران برتر میثاق شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 58453 و شناسه ملی 14005903262 
به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - س�مت اعض�ای هیئت مدیره ب�ه قرار ذیل تعیین گردی�د: آقای محمد مهدی 
مصدقی نقندر به کد ملی 0935234497 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم اعظم 
مصدقی نقندر به کد ملی0943714710 به س�مت نای�ب رئیس هیئت مدیره آقای 
قدیر مصدقی نقندر به کد ملی0943696585 به س�مت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال اعضاء انتخاب گردیدند 2 - حق امضاء کلیه اوراق واسناد 
بهادار وتعهد آور و رس�می و بانکی ش�رکت با امضاء مش�ترک مدیر عامل و رئیس 

هیئت مدیره شرکت به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )325333(
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کاران برتر میثاق شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 58453 و شناسه ملی 14005903262 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی م�ورخ 1397/06/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : 1 - آقای حسن رضازاده نقندر به شماره ملی 0938921908 به عنوان 
بازرس اصلی ، آقای حس�ین قربانی فارمد به ش�ماره ملی 0946602174 به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک س�ال مالی انتخ�اب گردیدند. 2- اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت 2 س�ال ب�ه قرار ذی�ل انتخاب گردیدن�د: آقای محمدمه�دی مصدقی 
نقندر به ش�ماره مل�ی 0935234497 و آقای قدیر مصدقی نقندر به ش�ماره ملی 
0943696585 و خان�م اعظ�م مصدقی نقندر به ش�ماره مل�ی 0943714710 3- 

روزنامه کثیراانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )325335(
آگهی تغییرات شرکت تندیس سازه تیرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

50019 و شناسه ملی 10380665574 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : روزنامه حمایت جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین 
گردید. س�یدحبیب موسوی اس�فیوجی به ش�ماره ملی 0943038642 و علیرضا 
قربانی صفی آبادی به ش�ماره ملی 0943289890 به ترتیب به سمت بازرس اصلی 
و عل�ی الب�دل برای مدت یکس�ال انتخاب ش�دند. نرگس نوروزی به ش�ماره ملی 
0944190081 و ش�هربانو نوروزی به ش�ماره مل�ی 0921488882 و نجمه نوروزی 
به ش�ماره ملی 0935940413 به س�مت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )325338(
آگهی تغییرات شرکت آرین توس بازرگان ساینا شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 61014 و شناسه ملی 14006661100 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 1397/09/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : 1 - به موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق گردید: برگزاری کاس 
های آموزش کشاورزی و برگزاری جشنواره ها پس از اخذ مجوز ازم وثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )325356(
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی رژان شرق توس شرکت تعاونی به شماره 

ثبت 30842 و شناسه ملی 10380460748
 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/31 
و به اس�تناد نامه ش�ماره 142872 مورخ 1397/07/18 مدیری�ت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی شهرس�تان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهرا نوذر شماره ملی 
0938614411 آقای محمدامین قریش�ی رس�تگار ش�ماره ملی 0922615101 آقای 
حنیف قریش�ی رستگار شماره ملی 0920537219 به س�مت اعضای اصلی هیئت 
مدیره و خانم فهیمه ش�اهی ده س�رخی ش�ماره مل�ی 0944892132 خانم زینب 
قریشی رستگار به شماره شناسنامه و شماره ملی 0923647279 به عنوان اعضای 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت س�ه سال انتخاب شدند و خانم فریبا احمدیان 
یزدی به شماره ملی 064728465 به سمت بازرس اصلی و خانم محترم برش نورد 
گله س�ری ش�ماره ملی 2591972591 به سمت بازرس علی البدل. برای مدت یک 
س�ال مالی انتخاب شدند و روزنامه حمایت به عنوان روزنامه کثیر اانتشار انتخاب 

شد. صورتهای مالی سال 1396 به تصویب رسید
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )325361(
آگهی تغییرات شرکت سفیر فن آوری شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

35576 و شناسه ملی 10380510298
 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/31 تصمیمات 
ذی�ل اتخ�اذ ش�د : 1 - مح�ل ش�رکت در واح�د ثبتی اس�تان خراس�ان رضوی-
شهرستان مش�هد-بخش مرکزی-شهر مشهد-سجادش�هر-بلوار سجاد-خیابان 
 : می�اد ]فردوسی12-س�جاد3[-پاک -80-طبق�ه زی�ر زمی�ن- ک�د پس�تی 
9187733644تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )325363(
آگهی تغییرات شرکت آبادگران فات شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

19429 و شناسه ملی 10380349610 
به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - حسن روح بخش ارفعی به سمت رئیس هیئت مدیره کدملی 0938462598 - 
محمدابراهیم خزاعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کدملی 0938473573 - 
احد توسلی به سمت مدیرعامل کدملی 1062839056 تا تاریخ 1399/9/1 انتخاب 
گریدند . کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )325368(
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی رژان شرق توس شرکت تعاونی به شماره 

ثبت 30842 و شناسه ملی 10380460748 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/01/05 و به استناد 
نامه ش�ماره 142873 م�ورخ 1397/07/18مدیری�ت تعاون کار و رف�اه اجتماعی 
شهرس�تان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع ش�رکت به شرح ذیل تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه اصاح گردید: “فراوری و بس�ته بندی غات و 
سایر تولیدات مش�تق از غات” و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و پشتیبانی و 
نص�ب و اخذ نمایندگی تهویه ه�ای مطبوع..و ثبت موض�وع فعالیت فوق به منزله 
ثدور پروانه فعالیت نمیباشد و اساسنامه جدید در 52 ماده و29 تبصره به تصویب 

رسید -
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )325372(
آگهی تغییرات شرکت تندیس سازه تیرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

50019 و شناسه ملی 10380665574 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 1397/05/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان 
رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله /هاشمیه-خیابان 
هاش�میه 11 )ش�هیدصارمی 23/15(-بل�وار هاش�میه )ش�هیدصارمی 21(-پاک 
71-ساختمان س�ایروس-طبقه پنجم-واحد 501 کدپس�تی 9178651948 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه به ش�رح مزبور اصاح گردید. - نام شرکت به “ 
صنعت ساختمان اس�پاد هاوین قاصدک “ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به ش�رح مزبور اصاح گردید . - موضوع ش�رکت به ش�رح ذیل تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساس�نامه اصاح گردید: رش�ته س�اختمان و ابنی�ه : دربرگیرنده امور 
پیمان�کاری مربوط به س�اخت س�اختمانها و ابنی�ه عمومی اع�م از چوبی، آجری، 
س�نگی، بتنی و فلزی، س�ازههای س�اختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، 
اج�رای پیاده روها پس از اخذ مجوز های ازم و ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )325377(

512/11آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای س�جاد روحی نژاد فرزند جواد به وایت جواد روحی نژاد فرزندحاجی رضا فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود 
که آقای مجتبی س�ااری دادخواستی به خواس�ته اثبات وقوع عقد بیع-الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شما به شعبه چهارم 
ش�ورای حل اختاف بردس�کن ارائه و به کاس�ه 97/450 ثبت و برای روز یکش�نبه مورخ 1397/11/14 س�اعت 8/30 صبح وقت 
رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت. لذا به اس�تناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار درج می گردد ش�ما می 
توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف شعبه چهارم شهرس�تان بردسکن مستقر در مجحتمع شماره به نشانی خ 
قائم –مجتمع ش�وراهای حل اختاف مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه چهار شورای حل اختاف شهرستان بردسکن 

512/12آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوس�یله به آقای 1- مهدی صابری فرزند حس�ین 2- هوش�نگ حریری فرزند حس�ین  فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که 
آقای حامد غامپور دادخواس�تی به خواس�ته تنظیم سند خودرو بطرفیت ش�ما به شعبه سوم  به شورای حل اختاف تربت حیدریه 
ارائه و به کاس�ه 3/463/97 ثبت وبرای روزشنبه مورخه 1397/12/13س�اعت4/30 بعدازظهر وقت رسیدگی تعیین گردیده است، 
ل�ذا به اس�تناد م�اده 73 ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار درج می گردد ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه سوم شهرستان تربت حیدریه مستقر در مجتمع شماره یک به نشانی خ فردوسی شمالی- جنب 
دادگس�تری مراجعه و با ارائه آدرس جدیدخودنسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا 

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

512/13آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوس�یله به آقای 1- عباسعلی سواری 2- حس�ین عباسعلی پور فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای هادی زیرک مرجانه 
دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه وجه بطرفیت شما به شعبه سوم  به شورای حل اختاف تربت حیدریه ارائه و به کاسه 3/483/97 
ثبت و برای روز شنبه مورخه 1397/11/13 ساعت 5 بعدازظهر وقت رسیدگی تعیین گردیده است، لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه سوم 
شهرس�تان تربت حیدریه مس�تقر در مجتمع ش�ماره یک به نشانی خ فردوسی شمالی- جنب دادگس�تری مراجعه و با ارائه آدرس 
جدید خودنس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید.در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/14آگهی
ش�ماره بایگانی ش�عبه:970951 ؛خواهان: آقای علیرضا شجاعی قلعه نی فرزند محمدحسن باوکالت خانم حمیده سامی دادخواستی به 
طرفیت خواندگان1-مهین 2-منیر3-زهره4-بتول همگی حیدری فرزندان احمد5- الهه6- محمد حسین هر دو حیدری فرزندان محمد 
مهدی 7- فریبا 8-انسی 9- جلیل 10-صدیقه11-جمیله همگی قاضی زاده فرزندان حسن 12-رفعت خیریه فرزند محمدعلی 13-فاطمه 
محمدزاده فرزند اس�ماعیل14-اقدس کمبرانی فرزند عبدالحسین به خواسته اثبات وقوع بیع مورخه 1391/10/20 و الزام به تنظیم سند 
رسمی انتقال موضوع مبایعه نامه پاک ثبتی 3 فرعی از 127 اصلی به مساحت 4160 مترمربع مقوم به 2100000 تومان بانضمام هزینه های 
دادرسی و دفتر خدمات و حق الوکاله وکیل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985174700934شعبه 3 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/10 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
اانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه

512/15دادنامه
پرونده کاس�ه: 9709985733100285 شعبه 1 شورای حل اختاف فریمان تصمیم نهایی شماره 9709975733100428؛ خواهان: 
آق�ای حس�ین صیادی باغس�نگانی فرزند علی با وکال�ت خانم اعظم صبوری حص�اری فرزند محمدعلی به نش�انی فریمان روبروی 
دادگستری؛ خوانده: 1- آقای حسین ابراهیمی فرزند ابراهیم به نشانی-2- آقای حسن بصیری به نشانی خراسان رضوی-فریمان- 
روس�تای لوشاب؛خواسته: مطالبه وجه چک؛رأی شورا: در خصوص دعوی خواهان حسین صیادی باغسنگانی و با وکالت خانم اعظم 
صبوری به طرفیت خواندگان حسین ابراهیمی و حسن بصیری به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به عهده بانک توسعه وتعاون 
به ش�ماره 7552874مورخه وتاریخ 1392/12/5 و مبلغ7/000/000 تومان به  انضمام خسارات دادرسی و  خسارت تاخیرتادیه ، نظر 
به دادخواست تقدیمی  تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه ، وجود مستند دعوی در ید خواهان که دالت 
بر اش�تغال ذمه خوانده داش�ته و از طرفی دفاعیات غیر موثر خوانده آقای بصیری درجلس�ه دادرس�ی و عدم حضور خوانده آقای 
ابراهیمی در جلسه دادرسی علیرغم اباغ قانونی )از طریق نشرآگهی( که نتیجتا مدعای خواهان مصون از هرگونه تعرضی باقیمانده 
، شورا دعوی مطروحه را وارد تشخیص مستندا به مواد 515 و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
اصاح موادی از قانون صدورچک و مواد 311 و 314 قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 70/000/000 
ری�ال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/345/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل طب�ق تعرفه به مبلغ 2/520/000 ریال و 
پرداخت خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ سررس�ید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول ش�اخص تورم در حق خواهان صادرواعام می 
دارد.رأی صادره خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مدت 20 روزاز تاریخ اباغ  قابل واخواهی در همین ش�عبه و س�پس ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی فریمان می باشد.و نسبت به خوانده ردیف دوم آقای بصیری حضوری و ظرف مدت بیست 

روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی فریمان می باشد.
قاضی شعبه یک شورای حل اختاف شهید مطهری شهرستان فریمان

512/16آگهی 
در پرونده کاسه 5/970298 د متهم آقای آرمین ناصری فرزند امین در خصوص شکایت خانم لیا خورشیدی دائر برکاهبرداری به 
مبلغ 980/414 تومان ،تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت س�ی روز از تاریخ نش�ر آگهی در ش�عبه پنجم 
دادیاری دادس�رای عمومی وانقاب تربت جام حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید.در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس�یدگی 

و اظهار عقیده می نماید. 
دادیار شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان تربت جام

512/17اجرائیه*                     
کاس�ه پرون�ده ش�ورا:7/24/97؛ مش�خصات محک�وم علیه:حس�ن صب�وری فرزن�د غامحس�ین ش�غل آزاد به نش�انی مجهول 
المکان،مشخصات محکوم له: نیما پورآزاد با وکالت خانم محمدی به نشانی چناران- بهشتی 2 روبروی دادگستری دفتر وکالت خانم 
محمدی ؛محکوم به : به موجب رای ش�ماره 51-76 تاریخ 1397/6/31 شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان چناران که قطعیت 
یافته اس�ت محکوم علیه محکوم است به:1-پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال معادل 5/000/000 تومان بابت اصل خواسته2- پرداخت 
مبل�غ 525/211 ری�ال معادل52/521 تومان بابت حق الوکاله وکیل 3-پرداخت مبل�غ 1/755/000 ریال معادل 175/500 تومان بابت 
هزینه های دادرسی 4- پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از زمان سرسیدچک تا یوم اادا بر مبنای شاخص ساانه بانک مرکزی در حق 
خواهان 5- پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق دولت. محکوم علیه مکلف اس�ت: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن 
را ب�ه موق�ع اجرا بگذار ویا ترتیبی ب�رای 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 دادرس�ی مدنی اقدام قانونی از س�وی اجرای 

احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/18آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مرتضی فردوس مشهد 
فرزندکاظم

ش�ماره بایگانی ش�عبه:970070 ؛خواهان آقای محمودآذری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مرتضی فردوس مشهد فرزند کاظم  
به خواس�ته تنظیم س�ند رسمی یک دستگاه خودرو هیوندای وراکروز به رنگ س�فید روغنی به شماره انتظامی 12ایران 237 ط 21 
مقوم به پنج میلیون ده تومان مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709985730100070 شعبه 1 شورای حل 
اختاف شهری سرخس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/06 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف شهری سرخس

511/19آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مش�هد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/4/961039 
ش�رکت تعاونی تولید مصالح س�اختمانی مهدی محکوم است به پرداخت مبلغ 408/320/089 ریال در حق آقای جواد سااری و نیز 
مبلغ 20/416/004 ریال نیم عش�ر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حسب تقاضای 
محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی ونیم عشردولتی توقیف  توسط کارشناس رسمی دادگستری 
ب�ه ش�رح ذیل ارزیابی  و مقرر گردید در تاریخ 1397/10/29 از س�اعت 9/30 الی 10/15 صب�ح درمحل 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 فروش�نده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.ش�رح اموال 
مورد مزایده:یک دس�تگاه سنگ شکن )ماسه س�از(از نوع محور عمودی ساخت شرکت ماشین رول ایران به رنگ زرد و فاقد پاک 
مش�خصات اصلی ش�امل:موتور اصلی چینی،ظرفیت 70تن بر س�اعت با دانه بندی به قطعه حداکثر 4 سانتی متر، بدنه اصلی از ورق 
های ضخیم فوادی و پوش�ش های داخلی هاردوکس و قیف ورودی از ورق ضد س�ایش ، پله و پلت فرم های دسترس�ی از پروفیل 
های استاندارد،شاس�ی نش�یمنگاهی از مقاطع فوادی اس�تاندارد، محور دو از اصلی به انضمام یاتاقانهای دو سر ناخنها و جوزینگ 
خرادیش،یونیت هیدرولیک روغن کاری یاتاقانهای اصل با موتور 5044 کی دبلیو مارک بنتلی و پمپ دنده ای ، تابلو فرمان پیانویی 

که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 450/000/000 ریال برآور و به فروش می رسد.
 مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/20آگهی تجدید مزایده 
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مش�هد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/960251 
حکم به فروش ماترک مرحوم علی پورعلی صادر ومقرر گردید که ماترک مطابق با نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده 
حضوری با حضور نماینده محترم دادس�تان در تاریخ 1397/10/29 از ساعت 11/45 الی12/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام 
مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مش�هد-بلوارمدرس، 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 فروش�نده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این 
اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده:ملک واقع در مشهد،خیابان کوهسنگی خیابان امیرکبیر نبش خیابان رودکی پاک 231 موقوفه 
آستان قدس رضوی به مساحت 504 مترمربع واقع در اراضی الندشت دارای پاک ثبتی2825 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد، 
2 نبش، تراکم متوس�ط قدمت بنا حدود بیش از 50 س�ال،خالی از س�کنه و به صورت متروکه که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 

28/720/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/21آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
ب�ه موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه نیابت دادگاه حقوقی کاش�ان به ش�ماره بایگانی اجرای اح�کام 110/6/961443 
آقای مصطفی میرش�عبانی محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 880/090/100 ریال در حق خانم فاطمه س�لطان نظاری ورتانی و نیز مبلغ 
43/889/505 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 نیم عش�ر دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
ش�رح ذیل ارزیابی و مقررگردیده در تاریخ 1397/10/29 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 ش�ده ش�روع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد.طالبین به خرید می توانند جهت 
کس�ب اطاعات بیش�ترپنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدیدآنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.

ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د .هزینه های تنظیم س�ند 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.

ش�رح اموال مورد مزایده:یک دس�تگاه خودروی سواری ماکسیما متعلق به ثالث آقای سید مجتبی میرشعبانی دارای پاک انتظامی 
ای�ران 68-213 ی 66 ب�ه رنگ س�فید روغن�ی مدل 1388 باتایره�ای خودرو و روکش صندلی ها مس�تعمل، بیمه تا آذرماه س�ال 
97، خودرو از قس�مت های گلگیرهای عقب،درب جلو چپ، س�تون های عقب دارای رنگ غیرفابریک می باش�دکه مطابق با نظریه 

کارشناسی به مبلغ 1/200/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/22آگهی مزایده  اموال منقول و غیرمنقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 35 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/950319 حکم به 
فروش ماترک مرحوم محمدرضا کارآمد نیت صادر ومقرر گردید که ماترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده 
حض�وری با حضور نماینده محترم دادس�تان در تاریخ 1397/10/29 از س�اعت 11 الی 11/45صبح در مجتم�ع قضائی اجرای احکام 
مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مش�هد-بلوارمدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش 
برس�د مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده ش�روع و به کسانی که بااترین قیمت را پیش�نهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید 
می توانند جهت کس�ب اطاعات بیش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نس�بت به بازدید آنان از اموال مورد 
مزای�ده اق�دام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از به�ای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د.هزینه های تنظیم 
س�ند و نق�ل و انتقال مطابق با مق�ررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروش�نده و تخلیه تابع مق�ررات قانونی بوده و 
ارتباطی به این اجرا ندارد.ش�رح اموال مورد مزایده:ملک واقع در مشهد،تقاطع خیابان بیهقی و خیابان هاتف)نبش جنوب شرقی با 
کاربری تجاری- اقامتی و تراکم 400 درصد شامل یک باب منزل با عرصه حدود 153 مترمربع و 323 مترمربع اعیان)اسکلت فلزی 
و نمای آجر(ودر 2 طبقه همکف و اول که در همکف س�ه مغازه دارد)س�رقفلی مغازه آرایش�گاه متعلق به غیر اس�ت(منزل در حال 
حاضر به صورت 4 س�وئیت می باش�د عرصه بخشی از سند اجاره 83893-58/7/15 به مساحت 426/37 مترمربع که موجرآستان 
قدس و مس�تاجر غیر اس�ت. گرمایش س�اختمان بخاری و س�رمایش کولر همچنین دارای یک امتیاز آب 2 برق و 2 گاز اس�ت فاقد 
پایانکار، پروانه و س�ند مالکیت و در خصوص مغازه ها مجوز س�اخت تجاری ارائه نشده است که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 

6/600/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/23آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/7/952239 
آقای احمد ضیایی علی اکبرزاده محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 790/755/418 ریال در حق آقای محمد حس�ین زاده زرکار و نیز 
مبلغ 39/537/770 ریال نیم عش�ر 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  توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی  و مقرر گردید در تاریخ 1397/10/29 از ساعت 8 الی 8/45 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد 
واحد مزایده واقع در مش�هد-بلوار مدرس،مدرس 6،س�اختمان 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 ش�د .هزینه های تنظیم س�ند و نقل و انتقال 
بالمناصف�ه و بده�ی های معوقه به عهده فروش�نده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.ش�رح اموال مورد 
مزایده:یک دانگ و 543 ده هزارم یک دانگ مش�اع از س�ه دانگ مش�اع از شش�دانگ ملک واقع در کیلومتر 5 جاده کات ابتدای 
جاده کاکوب بعد از پاسگاه خلق آباد داخل کوچه نبش قطعه سوم دارای پاک ثبتی شماره 53 فرعی از 99 اصلی بخش 9 مشهد به 
مساحت حدود 10/000 مترمربع داخل قطعه زمین دارای درختان مثمر از نوع گردو و زردآلو و غیره با سن حدود 5 تا 8 ساله کشت 
شده و در بخش غربی زمین یک باب استخر بتنی به حجم حدود 400مترمکعب وجود دارد ملک دارای انشعابات برق وگاز است ولی 
آب زمین به صورت اجاره ای تامین می شود که سه دانگ متعلق به محکوم علیه مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 4/500/000/000 

ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 790/755/418 ریال به فروش می رسد.
 مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر
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دادنامه
پرونده کاس�ه  9709986195900497 ش�عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان اهواز)21 حقوقی سابق ( تصمیم نهایی شماره 
9709976195901422 خواهان: آقای تعاونی اعتبار با مدیریت آقای ثامن ناصر رستمی و نمایندگی آقای علی کاکاوند با وکالت خانم 
فریبا هردانی فرزند عبدالکاظم به نش�انی استان خوزستان -شهرستان اهواز -ش�هر اهواز -امام شرقی -ساختمان یادآوری -بین 
بانک ملی و تجارت - طبقه اول واحد 2 خوانده : آقای حسن ایرک فرزند جابر به نشانی : استان خوزستان -شهرستان اهواز-اهواز-

پردیس زمین شهری پ 7 آپارتمان خواسته : مطالبه وجه بابت ..  ) رای دادگاه( در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن با وکالت فریبا 
هردانی به طرفیت :1.حس�ن ایرک فرزند جابر به خواس�ته مطالبه وجه به مبلغ 000/000/ 361 /1  ریال به انضمام خس�ارات دادرسی 
، بدی�ن توضی�ح که خواهان دعوی اعام نموده که به موجب قرارداد فروش اقس�اطی مبلغ 000 / 000 / 361 / 1 ریال بابت اصل وام و 
متفرعات آن از خوانده طلبکار بوده و از دادگاه تقاضای صدور حکم به عنوان اصل خواس�ته و نیزپرداخت جریمه روزانه مبلغ 000 / 
074 / 1 ریال از تاریخ 7 / 8 / 97 تا زمان صدور و اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطالبه نموده اند . دادگاه 
با در نظر گرفتن اصل صحت و لزوم در عقود و معامات به موجب ماده 220 قانون مدنی " عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی 
که درآن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد 
حاصل میشود ملزم میباشند " نظر به اینکه رابطه حقوقی فیمابین طرفین ، قرارداد فروش اقساطی با تعهد شخص ثالث بوده و شرط 
ضمن عقد منعقده دالت بر مس�ولیت تضامنی متعهدین به عنوان ش�خص ثالث گردیده و ازجمله شروط صحیحه نسبت به خریدار 
و اشخاص ثالث تلقی گردیده و تعهدات فرعی ضمن عقد اصلی محسوب گردیده و نظر به اینکه مسولیت متعهدین نسبت به انجام 
تعهد به نحوتضامنی بوده و به موجب ماده 403 قانون تجارت مصوب 13 / 02 / 1311 نظر به اینکه به موجب قرارداد خصوصی ضمانت 
تضامنی میباشد طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود 
برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید . دادگاه با احراز رابطه قراردادی فیمابین طرفین و احراز مس�ولیت تضامنی متعهدین 
به عنوان ش�خص ثالث با اس�تصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان از حیث اصل و مفروعات و به موجب قرارداد از حیث خسارت تاخیر 
تادی�ه ؛ به اس�تناد ماده 515 قانون آیین دادرس�ی مص�وب 21 / 01 / 1379 که به موجب آن در صورتی که ق�رارداد خاصی راجع به 
خس�ارت بین طرفین منعقد ش�ده باش�د برابر قرارداد رفتار خواهد ش�د ، دادگاه طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به 
صحت تش�خیص داده و مس�تندا" به مواد 183 _ 190 _ 191 _ 219 _ 220 و 223 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت مصوب 13 / 
02 / 1311 و مواد 198 _ 515 _ 519 و 522 قانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب 21 / 01 / 1379 حکم به محکومیت خواندگان دعوی 
منف�ردا و متضامن�ا"  ب�ه پرداخت مبلغ 000 /000/ 361 / 1 ریال بعنوان اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ 000 / 945 / 46 ریال به عنوان 
هزینه دادرس�ی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و نیز س�ود روزانه به مبلغ 000 / 074 / 1 ریال از تاریخ 7 / 8 / 97 لغایت 
صدور اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام مینماید . همچنین خواهان دعوی موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرس�ی 
خس�ارت تاخیر تادیه میباش�د . رای صادره غیابی و ظرف مدت زمان بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 

انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خوزستان می باشد.  
3/ 10 - شعبه دوازدهم دادگاه عمومی - حقوقی اهواز-علی امیر ابراهیمی

2- مفقودی
برگ س�بز خودروی س�واری سایپا SL131 مدل 1390 رنگ س�فید روغنی به شماره پاک 65 
ایران 716 س 43 و شماره موتور 4437900 و شماره شاسی S 1412290041093 متعلق به آقای 
هاش�م زینلی کرمانی به شماره شناسنامه 2 ش�ماره ملی 5839809373 فرزند رضا صادره از 

رابر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
رابر

3- اباغیه
مش�خصات اب�اغ ش�ونده حقیق�ی : مریم مختاری�ان، نش�انی : کرم�ان- اداره آموزش و پ�رورش کل ام�ور عمرانی و پش�تیبانی 
مدیری�ت آم�وزش فن�ی و حرفه ای ، در خص�وص تجدیدنظرخواهی بانک مهر اقتصاد به طرفیت ش�ما نس�بت به دادنامه بش�ماره 
9709973468400286 صادره از این ش�عبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما اباغ می شود. 
مقتضی اس�ت حس�ب ماده 346 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاس�خی دارید ظرف ده 
روز از تاری�خ اب�اغ، ب�ه نحو مکتوب ب�ه این دادگاه تحویل دهی�د. در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع ش�ما ب�ه مرجع تجدیدنظر 

ارسال می گردد.
483 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان

4- اباغیه
مش�خصات اباغ ش�ونده حقیقی : جواد اس�ماعیلی، کدپس�تی : 7610015152 ، نش�انی : کرمان- مجهول المکان ، تاریخ حضور : 
1397/11/01 ، س�اعت حضور : 09:00 ، در خصوص دعوی ش�رکت کیله پخش به طرفیت ش�ما مبنی بر در وقت مقرر جهت ر سیدگی 

در این شعبه حاضر شوید.
725 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
با توجه به  اینکه در پرونده  ش�ماره بایگانی 930549 این ش�عبه و به موجب  کیفرخواس�ت  صادره از  دادس�رای  عمومی و انقاب  
کنگاور آقایان 1. پژمان گراوند و  2.هدایت احمدی فرزند زرعلی و خانم زهرا کریم آبادی فرزند عزیز متهم هس�تندبه مش�ارکت در 
آدم ربایی فرد زیر 15 س�ال با وس�یله نقلیه به لحاظ معلوم نبودن محل ا قامت متهمان  وقت رس�یدگی  به تاریخ 97/11/13 ساعت 
09:00 تعیین و به استناد  ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری  به  نامبردگان  اباغ می شود تا در موعد مقرر فوق جهت رسیدگی  

به اتهام انتسابی شخصا یا با  معرفی وکیل در این شعبه دادگاه حاضر شوند، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی   خواهد شد. 
منشی شعبه 1101 دادگاه کیفری دو شهر کنگاور 

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 رسمی برابر 
رای ش�ماره 139760309030000838   مورخ 1397/09/27 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین – البرز  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد رجبی به  
شناسنامه شماره 4310288006 کد ملی 4310288006  صادره از قزوین فرزند محمود در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 
199/39 متر مربع  در پاک شماره 1 فرعی از 17 اصلی  و اقع در بخش 5 قزوین و انتقال  عادی مع الواسطه آقای ا میر ما عبدالهی 
مالک رس�می به متقاضی  داش�ته و  تصرفات متقاضی  نس�بت به مورد تقاضا محرز گردیده اس�ت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی   می ش�ود در صورتی که اش�خاص 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: 1397/10/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/18 
446 - رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان البرز –  شعبان عسگری 

مفقودی
ب�رگ س�بز خ�ودروی س�واری س�مند ال ایک�س  ب�ه رن�گ س�فید روغن�ی م�دل 1390 به 
ش�ماره پ�اک 573ج77-ای�ران 65  و ش�ماره موت�ور 92490245451  و ش�ماره شاس�ی 

NAAC91CC8CF886998 مفقود و از در جه ا عتبار ساقط است . 
10645

مفقودی
 xu 7اصل س�ند کمپانی و برگ س�بز و کارت سوخت  خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس
م�دل 1394 به رنگ نقره ای متالیک  به ش�ماره پاک 244 ج37- ایران 65  و ش�ماره موتور 
124K0629707و ش�ماره شاس�ی NAAM117E6F506566 مفقود و از درجه ا عتبار ساقط 

است. 
 10646

اصاحیه 
پیرو آگهی حصر وراثت مورخ 97/9/27 نام پدر متوفی اشتباها خزل و نام پسر متوفی اشتباها 
سالم دریس چاپ شده است که پدر متوفی حنزل و پسر متوفی مسلم دریس صحیح می باشد. 
آبادان 

مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نفیس�ه گلش�یرازی فرزند حسن به ش�ماره شناسنامه 1947 
صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علمی ورزشی صادره از واحد 
دانش�گاهی خوراسگان با ش�ماره  40303  مفقود گردیده استو فاقد اعتبار می باشد.از یابنده 
تقاضا می ش�وداصل مدرک را به دانشگاه آزاد اس�امی واحد خوراسگان به نشانی اصفهان خ 

جی شرقی ارسال نمایید.
اصفهان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم 
نظر به محکومیت محکوم علیهم 1- میثم 2- کمال 3- حسین همگی خوش اندام به پرداخت 527/500/337 ریال بابت خواسته و 
مبلغ 2500000 ریال بصورت بالمناصفه در حق محکوم لهم آقایان 1- نقی تقوی 2- ولی تقوی در  حق محکوم له واحد اجرای احکام 
مدنی ش�عبه اول دادگس�تری شیروان در نظر دارد نسبت به مزایده و فروش 1- پاک ثبتی 79 فرعی از 12 اصلی به آدرس شیروان 
ش�هرک امام رضا )ع( 2)س�رخزو( )صلح آباد( کوچه شهید ش�اکری 10 قطعه 2 جنوبی از سمت شرق به مالکیت آقای حسین خوش 
اندام که در طرح تفکیکی بنیاد قطعه 589 می باش�د  و به مس�احت عرصه 420 متر مربع با حدود اربعه شماا 14 شرقا 30 جنوبا 30 
و دارای اعیان مس�کونی به مس�احت 65 نار مربع  از نوع اس�کلت آجر و سقف چوبی را با امتیازات آب و برق و گاز  و دارای 84 متر 
مربع  دامداری  با دیورا های اجری  و س�قف چوبی ملک در تصرف  آقای  خوش اندام می باش�د  و کاربری مس�کونی می باش�د  و از 
ناحیه کارشناس�ی  به مبلغ 288500000 ریال ارزیابی گردید  و در خصوص پرونده به کاس�ه  960536 اجرایی ش�عبه اول در حضور 
نماینده دادس�تان و دادورز اجرای حقوقی به فروش برس�اند، مورد مزایده از قیمت کارشناس�ی مذکور شروع و به فرد یا افرادی که 
بااترین قیمت را پیش�نهاد نمایند واگذار خواهد ش�د ضمنا هزینه های جاری انتقال س�ند به عهده خریدار می باشد. و هزینه ها و 

بدهی های حقوقی به عهده محکوم علیه می باشد.
مکان مزایده : دادگستری شیروان – دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی  دادگستری شیروان  

زمان مزایده: یک شنبه  1397/10/16 – از ساعت  10 الی 11  طالبین به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال 
مورد مزایده به نش�انی ش�یروان شهرک امام رضا )ع( 2)سرخزو( )صلح آباد( کوچه شهید شاکری 10 قطعه 2 جنوبی بازدید به عمل 
آورند ضمنا برنده مزایده بایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید. و مابقی را 

ظرف یک ماه پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می گردد. 
تاریخ انتشار  در روزنامه مورخ  1397/10/3 

مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری  شیروان
اباغ وقت رسیدگی 

در خصوص ش�کایت  آقای امیر حس�ین حسنی الس�ت علیه هادی محمدی فرزند خداداد دایر بر مش�ارکت  در آدم ربایی و ضرب 
و جرح عمدی ، با توجه به صدور قرار رس�یدگی  غیابی نس�بت به  متهم در راس�تای مواد 394 و 395 قانون آیین دادرس�ی کیفری  
بدینوسیله  به وی اباغ می گردد  جلسه رسیدگی برای مورخه 1397/11/10 ساعت 9 صبح تعیین گردیده تا در جلسه  حاضر شود  
که در صورت عدم حضور متهم  یا عدم ارسال ایحه دفاعیه  و یا عدم معرفی وکیل  مطابق دایل موجود  در پرونده و ادعای شاکی 

رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد  8
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد – جواد کبودی 

آگهی مزایده مرحله دوم
به  موجب اجرائیه در پرونده ش�ماره 940657 صادره از دادگس�تری فاروج محکوم علیه حمید ش�یرزاد ف علی محکوم به پرداخت 
مبلغ 177235633 ریال بابت اصل خواس�ته در حق الوکاله صادق حاجی پور مقدم و پرداخت مبلغ 8575000 ریال بابت نیم عش�ر 
دولتی و چون نامبرده در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی اقدامی ننموده اند و حسب معرفی و تقاضای شخص ثالث  به نام علی 
اکبر شیرزاد فاروجی اموال ایشان به شرح ذیل توقیف و طبق نظریه کارشناس به مبلغ 291450000 ریال ارزیابی گردیده در مورخه 
97/10/26 ساعت 11 تا 11:30  از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان فاروج به فروش برسد بنابراین 
متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر  و از کم و کیف موضوع مطلع  در صورت 
تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و با بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین 

از برنده مزایده نقدی 10 درصد مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد
 مشخصات مورد توقیف: باقی مانده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین به مساحت 1005 مترمربع تحت پاک 258 فرعی از 13 اصلی 
قریه صفدرآباد بخش 3 به ش�ماره ثبت 19324 دفتر 133 صفحه 425 جعفرآباد س�فلی بخش سه قوچان حوزه ثبتی فاروج مالکیت 
علی اکبر ش�یرزاد فاروجی  با حدود اربعه ش�ماا یک ، 5 متر دو 10 متر )که ش�رقی( سوم 26 متر به استخر صفدر آباد شرقا به طول 
47 متر به پاک 259 فرعی جنوبا به طول 25/50 متر مرزیس�ت به جوی آب غربا به طول 49 متر به دیوار پاک 257 فرعی  که با 

توجه به موقعیت محل و دیگر عوامل موثر بر ارزیابی مجموعا به مبلغ 291450000 ریال ارزیابی گردید 13
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فاروج – حسین لو 

آگهی مزایده: نوبت دوم
در پرونده اجرایی به کاسه  965286/ 30 آقای موسی الرضا  میانلویی فرزند علی محکوم است به پرداخت به مبلغ 176/435/114 
ریال بابت محکوم  به )  اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه(  در حق محکوم له محمدجواد عزیزیان با وکالت خانم 
س�میه زارع�ی و همچنین مبلغ 2/500/000  ریال به عنوان نیم عش�ر دولتی در حق دولت با عنای�ت به اینکه محکوم علیه در موعد 
مقرر نس�بت به پرداخت محکوم به و نیم عش�ر دولتی هیچ اقدامی معمول نداشته است لذا حسب تقاضای محکوم له از اموال تعرفه 
شده از سوی محکوم علیه به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. حال پس از سیر مراحل 
قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در روز  دو شنبه 1397/10/17 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. ضمنًا 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
مش�خصات مورد توقیف: شش�دانگ یکباب منزل مس�کونی به ش�ماره ثبتی 3712 فرع�ی از 164 اصلی بخ�ش 2 بجنورد واقع در 
بجنورد – خیابان فردوس�ی – کوچه 10 متری فارابی – س�مت راس�ت – پاک 47 عرصه ملک 232 متر مربع دارای اعیانی در س�ه 
سقف به مساحت زیربنای 480 متر مربع  با توجه  به جمیع جهات مذکور  ارزش ریالی خودرو 7/500/000/000 ریال تقویم و ارزیابی 

گردیده است . 15
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان بجنورد – حمیدی 

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
آقای حس�ن س�هرابی زاده فرزند هادی دارای شناسنامه شماره 4510114672 بشرح دادخواس�ت به کاسه 706/97حقوقی از این 
ش�ورا درخواس�ت صدور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان هادی س�هرابی زاده فرزند مسلم به 
شناس�نامه ش�ماره 70 در تاریخ 1391/10/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 
1- حس�ن سهرابی زاده متولد 1373 به ش�ماره شناسنامه 4510114672 صادره از اندیمشک پس�رمتوفی 2- حسین سهرابی زاده 
متولد 1376 به ش�ماره شناس�نامه 4510125658 صادره از اندیمشک فرزند متوفی 3-فاطمه س�هرابی زاده متولد 1381 به شماره 
شناس�نامه 4510183720 صادره از اندیمش�ک دختر متوفی 4- فائزه سهرابی زاده متولد 1384 به شماره شناسنامه 4510213230 
صادره از دهلران دختر متوفی 5- زینب سهرابی زاده متولد 1369 به شماره شناسنامه 4510018088 صادره از دهلران دختر متوفی 
6- فریده س�هراب زاده متولد 1371 به شماره شناس�نامه 4510059523 صادره از اندیمشک دختر متوفی 7- کامله خرسان متولد 
1350 به ش�ماره شناس�نامه 74 صادره از دهلران همسر متوفی 8- بسنه س�هراب بیگی نسب متولد 1321 به شماره شناسنامه 78 
صادره از دهلران مادر متوفی واغیر می باش�ند و به غیر از وراث یاد ش�ده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشرآگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری

آگهی مزایده فروش اموال غیرمنقول)نوبت اول(
اموال و متروکات مرحوم صفرعلی علی پور فتیده

بموجب اجرائیه ش�ماره 9710421420300038 – 1397/02/15 صادره از ش�عبه س�وم محاکم عمومی حقوقی 
شهرس�تان لنگرود مطروحه درکاسه اجرائی شماره 970335 شعبه متمرکز اجرای مدنی دادگستری لنگرود 
باموض�وع فروش اموال ومت�روکات مرحوم صفرعلی علی پور فتیده و تقس�یم وجوه حاصل�ه فی مابین ورثه 
حسب قانون ارث )شامل یک فرزند ذکور به هویت محمدشادمهر ویک فرزند اناث بنام مرضیه علی پورفتیده 
جملگی فرزندان مرحوم صفرعلی( دایره اجرای مدنی دادگس�تری لنگرود برمبنای نظریه ابرازی کارشناس�ی 
ب�ه ش�ماره 9392/57 مورخ 97/7/5 وب�ه منظور فروش اموال موروثی به ش�رح قطع�ات ذیل)اراضی باغی و 
قطعات شالیزاری( مبادرت به انجام وبرگزاری مزایده می نماید. باغات بشرح:1 - قطعه زمینی مشتمل بر منزل 
مس�کونی و ویائی احداثی به مس�احت 105/20 مترمربع و یک باب کندوج به مس�احت 30 مترمربع همچنین 
یک انباری بمساحت 30 مترمربع که مجموع عرصه و اعیان دارای مساحت 889/66 مترمربع می باشد حدود 
اربعه این رقبه عبارت اس�ت از: ش�مااً به محوطه آقای کسیری جنوبًا به محوطه نقی علی پور شرقًا به محوطه 
آق�ای کجوری و غربًا به محوطه علی جعفری،ارزش قطعه موص�وف با لحاظ ارزش اعیانات احداثی برابر نظریه 
کارشناسی واصله بمبلغ 90 میلیون تومان اعام می گردد.2- قطعه زمین با کاربری باغ به مساحت 6684/61 
مترمربع واقع در لنگرود – فتیده – جنب اس�تخر با حدود اربعه بش�رح : ش�مااً به استخر شرقًا به زمین بایر 
ورثه دلخوش و قس�متی متصل به خندق و زمین رجائی غربًا قس�متی به زمین نقی علی پور و قسمت دیگر به 
باغ چای عبداله نارنجی ، ارزش این قطعه به ازای هرمترمربع 25 هزار تومان و جمعًا برای کل مس�احت ش�امل 
6684/61 مترمرب�ع بمیزان 167/104/000 تومان تعیین گردیده اس�ت.3 -  قطعه باغی به مس�احت 406/88 
مترمرب�ع واق�ع در لنگرود – یعقوبی�ه – جنب زمین پیکر آراء که جهات اربع آن عبارت اس�ت از : ش�مااً به 
ملک وراث محمدی ش�رقًا به زمین ورثه حس�نی غربًا به زمین بایر پیکر آرا وجنوبًا به باغ علی قنبری ارزش 
ملک به ازای هرمترمربع 30 هزارتومان و مجموعًا 12/206/400 تقویم گردیده اس�ت.4-  قطعه زمین باکاربری 
باغ به مس�احت 1006/93 مترمربع واقع در لنگرود – ج�اده چمخاله – روبروی پمپ بنزین محدود و متصل به 
: ش�مااً ملک ندیمی ش�رقًا به زمین بایر حس�ن فلک جنوبًا ابتدا یک راه مال رو و در ورای آن به ملک مجید 
وحدت�ی و غربًا به رودخانه محل ارزش قطعه مذکور به ازای هرمترمربع 35 هزار تومان و جمعًا 35/242/550 
ریال اعام می گردد. اراضی ش�الیکاری ش�امل یازده قطعه با مش�خصات ذیل : 1- زمین ش�الیزاری تسطیح 
ش�ده ب�ه مس�احت 1635/38 مترمربع واق�ع در لنگرود – یعقوبیه – ج�اده قدیم مکانیزه مع�روف به لی باغ 
با جهات اربعه بش�رح : ش�مااً متصل به زمین حس�ین رهبر ش�رقًا متصل به جاده جنوبًا به ش�الیزار وهابی و 
غربًا به نهرآب و ش�الیزارمجاور ارزش قطعه موصوف ب�ه ازای هرمترمربع 20 هزار تومان و جمعًا 32/707/600 
تومان برآورد و تعیین گردید.2- قطعه ش�الیزاری واقع در آلوغ فک به مس�احت 7581/55 مترمربع تسطیح 
ش�ده دارای ارزش 20 هزار تومان به ازای هرمترمربع و مجموعًا 151/631/000 تومان برای کل مس�احت ملک. 
3- شالیزار به مساحت 1557/69 مترمربع واقع در لنگرود – یعقوبیه – فتیده – خیابان آزادی با حدود اربعه 
بش�رح : ش�مااً به ملک محمدعلی پورقاس�می ش�رقًا به نهرآب و ملک محمدی جنوبًا به ملک آقایان حسن 
زاده و محم�د پوراندخت و غربًا به نهرآب و س�پس ب�ه زمین محمدعلی پورقاس�می. ارزش این قطعه به ازای 
هرمترمربع 25 هزار تومان و برای مس�احت باقیمانده پس از انجام نقش�ه برداری و تس�طیح بمقدار 1401/92 
مترمربع بمیزان 35/048/025 تومان اعام می گردد.4- قطعه زمین ش�الیکاری بمس�احت 999/31 مترمربع 
واق�ع در لنگ�رود – یعقوبی�ه – فتیده – خیاب�ان آزادی که پس از تس�طیح اراضی مس�احت آن به 899/37 
مترمربع تقلیل یافته اس�ت این قطعه محدود و متصل اس�ت به: از شمال به شالیزار پیکرآرا ازشرق به نهرآب 
و ش�الیزار آقایان محمدپور و اس�ماعیلی ازجنوب و غرب نیز متصل است به ش�الیزار محمدپور و اسماعیلی ، 
ارزش هرمترب�ع 22 ه�زار تومان و جمعًا 19/786/338 تومان اعام گردیده است.5- ش�الیزار معروف به توم 
بیجار واقع دریعقوبیه – فتیده – خیابان آزادی – محوطه صوفی بیجار به مس�احت 553/35 مترمربع که پس 
از تسطیح به مقدار 498/015 مترمربع کاهش یافته است دارای حدود اربعه بشرح : شمااً به نهرآب و شالیزار 
تقی پورقاسمی شرقًا به شالیزار مرحوم سیدکریم حسینی جنوبًا به شالیزار خانواده محمدی و غربًا به شالیزار 
مختار عیوضی ارزش ملک برای هرمترمربع 20 هزار تومان و برای مس�احت مجموع 9/960/000 تومان تعیین 
گردید. 6- قطعه ش�الیکاری معروف به اَصغرباغ به مس�احت 1761/13 مترمربع که پس از تسطیح به مساحت 
1585/017 مترمربع تقلیل یافته واقع در لنگرود – یعقوبیه – خیابان آزادی با حدود: ش�مااً به ش�الیزار باقر 
اقبال پور ش�رقًا به ش�الیزار باقر حسینی جنوبًا به ش�الیزار جعفر کبیری و پرویز آذین و غربًا به شالیزار آقای 
محمدموس�وی ارزش هرمترب�ع از ملک مذکور 20 هزارتومان و برای کل مس�احت مل�ک 31/711/340 تومان 
تعیین و اعام می گردد. 7- ش�الیزار معروف به س�ی تای به مساحت 572/54 مترمربع که پس از تسطیح به 
مس�احت 515/286 مترمربع کاه�ش یافته واقع در: لنگرود – یعقوبیه – خیابان آزادی- پش�ت منزل اعرابی 
نزدیک لی باغ با حدود اربعه بش�رح: ش�مااً به ش�الیزار آقای پوراسماعیلی شرقًا به ش�الیزار باقر اقبال پور و 
محمد موسوی جنوبًا به شالیزار آقای کامکار و غربًا به شالیزار آقای غامی ارزش هرمترمربع از رقبه موصوف 
25 هزار تومان و مجموعًا 12/882/150 تومان تعیین گردید. 8- ش�الیزار به مس�احت 2376/06 مترمربع که 
پس از تسطیح مساحت ملک به 2138/454 مترمربع تقلیل یفته است درنشانی : لنگرود – یعقوبیه – خیابان 
آزادی – ج�اده قدی�م کانال به لی باغ اول با حدود اربعه بش�رح: ش�مااً متصل به ش�الیزار آقایان آذرهوش و 
ش�الیزار ملک محمدی ش�رقًا متصل به کانال آب بزرگ جنوبًا متصل به شالیزار محمد موسوی و غربًا متصل به 
ش�الیزار آقای کاویانپور ارزش این قطعه به ازای هرمترمربع 25 هزار تومان و برای کل مس�احت ملک بمیزان 
53/461/350 تومان ارزیابی و تقویم گردیده اس�ت. 9- شالیزار معروف به حسن پور باغ به مساحت 912/48 
مترمرب�ع واق�ع در لنگ�رود – یعقوبیه – فتی�ده – بعد از کارخانه برنجکوبی که پس از تس�طیح به مس�احت 
821/232 مترمربع تقلیل یافته است جهات اربعه ملک عبارتند از : شمااً متصل به شالیزار اصغر ابراهیم پور 
ش�رقًا متصل به جاده جنوبًا به ش�الیزار قاسم علی پور و غربًا به باغ حسین علی جعفری ارزش شالیزار مذکور 
ب�ه ازای هرمترمربع 20 هزار تومان و مجموعًا 16/424/625 توم�ان اعام می گردد.10-قطعه زمین معروف به 
مجیدباغ بمساحت 429/54 مترمربع واقع در یعقوبیه – فتیده – نزدیک استخر با حدود اربعه بشرح : شمااً به 
باغ محمد موسوی شرقًا به باغ صادق امنیان جنوبًا به باغ مخروبه علی قمری و غربًا به باغ آقای پیکر این قطعه 
شامل درختان غیرمثمر بوده که چوب آن بریده و بفروش رسیده است ارزش ملک به ازای هرمترمربع 20 هزار 
تومان و جمعًا 8/590/800 تومان تقویم گردید.11- قطعه دیگر معروف به مجیدباغ دوم به مساحت 2345/68 
مترمربع واقع در لنگرود – یعقوبیه – فتیده – نزدیک استخر محمدود و متصل به : شمااً شالیزار علی قنبری 
شرقًا به جنگل مخروبه جنوبًا به جاده محل و غربًا به جاده و زمین بایر ارزش قطعه موصوف به ازای هرمترمربع 
15 هزار تومان و برای کل مساحت ملک 35/185/200 تومان تعیین و اعام گردیده است. ارزش مجموع اموال 
و متروکات متوفی مش�تمل بر 15 قطعه ی وصف ش�ده بمیزان جمعًا 680/297/749 تومان ارزیابی ولذا سهم 
فرزند ذکور متوفی 453/531/832 تومان و س�هم فرزن�د دختر 226/765/916 تومان اعام می گردد. اموال 
مذکور ازطریق مزایده و از قیمت های پایه به شرح از پیش گفته به معرض فروش گذاشته خواهد شد و شخص 
یا اشخاصی که بااترین قیمتها را پیشنهاد نمایند برنده)گان( مزایده اعام خواهند شد.مضافًا 10 درصد مبلغ 
خریداری فی المجلس از برنده مزایده اخذ ومکلف اس�ت ظرف یک ماه نس�بت به پرداخت الباقی بهای فروش 
رفته اقدام نماید.درصورت عدم پرداخت، 10 درصد پس ازکسر هزینه های اجرائی به نفع دولت ضبط ومزایده 
تجدید خواهد ش�د. طالبین می توانند به مدت 5 روز قبل از مزایده در دفتر اجرای احکام ش�عبه دوم حقوقی 
لنگرود حاضر ش�ده و هماهنگی ازم را معمول نمایند.مزایده روز چهارش�نبه مورخ 1397/10/26 از ساعت 11 
صبح الی 12 ظهر در محل شعبه اجرای مدنی دادگستری لنگرود برگزار می شود این آگهی برای یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراانتشار محلی به منظور اطاع عمومی درج خواهد شد.
ح  5687   دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود – آریاز

آگهی مزایده مال منقول � نوبت اول 
ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی دادگس�تری س�نندج درخصوص 
پرونده962378 شعبه دوم اجرای احکام حقوقی سنندج مبنی بر 
محکومیت عابدین زارع رمشتی در حق نگار ناصری، کورش همگی 
یوسفی فرزند محمد مال منقول به شرح ذیل توقیف و کارشناسی 
ش�ده است. لذا مزایده نوبت اول روز دوشنبه در مورخ  97/10/17 
از س�اعت 9 الی 10 صبح در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج 
دفت�ر اجرای احکام حقوقی با حضور نماینده دادس�رای عمومی و 
دادورز شعبه)با قیمت شروع به میزان مبلغ کارشناسی( به مزایده 
گذاش�ته می ش�ود، طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده 
با کس�ب مجوز از اجرای احکام حقوقی از مال مورد مزایده بازدید 
بعمل آورند و پیش�نهاد خ�ود را کتبًا روز مزایده تس�لیم نمایند، 
برنده مزایده کس�ی خواهد بود که بااترین قیمت را روز برگزاری 
مزایده بپردازد وفی المجلس مبلغ 10درصد قیمت پیش�نهادی را 
به حس�اب سپرده دادگس�تری واریز نماید و حداکثر ظرف یکماه 
آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد.مال کارشناس�ی شده 
بدین شرح میباش�د: مال تعرفه شده یک دستگاه سواری پژو روا 
به ش�ماره انتظام�ی 51 � 958 ب 88 به رنگ ابی آس�مانی مدل 
1386 به شماره موتور 11686065112 و شماره شاسی 61367018 
می باش�د. برابر اظهارات نگهبان پارکینگ حدود یک س�ال و نیم 
اس�ت خ�ودرو مذکور متوقف می باش�د و گرد و خ�اک زیادی آن 
را فرا گرفته بعد از بررس�ی وضعیت ظاه�ری آن معلوم گردید در 
ط�ول این مدت نه تنها باتری جهت روش�ن نم�ودن خاصیت خود 
را از دس�ت داده بلکه موتور و گیربک�س و غیره نامعلوم بوده و از 
طرفی اس�تیک عقب مس�تعمل و بر روی زمین نشس�ته و لیکن 
اس�تیکهای جلو نسبتا قابل استفاده بوده و س�پر جلو در گوشه 
راس�ت ترک خوردگ�ی جزئی پیدا کرده و در گلگیر عقب س�مت 
چپ آثار آس�یب دیدی نمایان بود. از نظ�ر وضعیت داخلی دارای 
رادیو پخش و روکش صندلی ها و داش�برد نس�بتا س�الم مانده و 
همچنی�ن اکثر بدنه اتاق به انضمام شیش�ه ها و آینه ها فاقد ایراد 
بوده اند. علی الحال چنانچه اتومبیل مذکور بدون نقص و آماده به 
کار بود بدیهی است از بهای بهتری برخوردار می گردید. متاسفانه 
با وضع موجود مس�تلزم هزینه ه�ای از قبیل ابتیاع باتری احتماا 
تعمیر موتور و غیره را در پی خواهد داش�ت. از همه مهمتر حدود 
یک س�ال و نیم اس�ت خودرو مزبور در پارکین�گ متوقف بوده و 
هن�گام ترخیص ب�ا ازا هر روز هزینه قابل توجه�ی مطالبه خواهد 
ش�د. بنابراین ارزش قیمت آن با ش�رایطی که به عرض رس�ید در 
ع�رف بازار روز برای مصرف کننده مبلغ 75/000/000 میلیون ریال 

معادل 7/500/000 تومان برآورد و تخمین زده می شود. 
شماره : 2/562� خ-شعبه دوم اجرای احکام مدنی سنندج 

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرون�ده: 218/15/97  وقت رس�یدگی: 97/11/13  س�اعت 11 ش�نبه خواهان: صغري 
روش�ني خوانده: علي رسولي خوش�بخت خواس�ته:  نفقه خواهان خانم صغري روشني فرزند 
محمد دادخواس�تی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 15 شورای حل 
اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 97/11/13 روز ش�نبه  س�اعت 
11 تعیین ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور شورا و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و ش�رکت در جلسه 
دادرسی در یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان 
م�ی توانند از تاریخ نش�ر آخری�ن آگهی ظرف یک ماه ب�ه دفتر حوزه مراجع�ه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت 

رسیدگی حضور بهم رسانند.  
        1960     دبیر حوزه  15 شورای حل اختاف قرچک
آگهی تغییرات شرکت داد گستران هیرکان گرگان زمین 

سهامی خاص به شماره ثبت 12353 و شناسه ملی 
14007295388

 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1397/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : تراز نامه حس�اب 
سود و زیان س�ال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای حامد 
گل بینی مفرد با ش�ماره ملی 2122433019 و آقای حس�ن 
گرزین با ش�ماره ملی 2110070307 و آقای محس�ن رضائی 
نس�ب با ش�ماره ملی 1931063621 به سمت اعضای هیئت 
مدیره برای مدت باقیمان�ده خدمت هیئت مدیره ) تا تاریخ 
1398/10/2 ( تعیی�ن گردیدن�د. – آقای محم�ود مهدوی با 
ش�ماره ملی 2269769317 بس�مت بازرس اصل�ی و خانم 
بنفش�ه مهربان پسند با ش�ماره ملی 2121939466 بسمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 
: روز نامه کثیراانتشار حمایت جهت نشرآگهی های شرکت 

تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )325509(
آگهی تغییرات شرکت داد گستران هیرکان گرگان زمین 

سهامی خاص به شماره ثبت 12353 و شناسه ملی 
 14007295388

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/04/12 
تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : آقای محس�ن رضائی نس�ب با 
ش�ماره مل�ی 1931063621 به س�مت رئی�س هیئت مدیره 
و آق�ای حامد گل بینی مفرد با ش�ماره مل�ی 2122433019 
به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حس�ن گرزین با 
ش�ماره ملی 2110070307 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و بانکی 
از قبیل چک و س�فته و ب�روات مجتمعا با امض�ا مدیرعامل 
)آقای حس�ن گرزین ( و رئیس هیئت مدیره ) آقای محسن 
رضائ�ی نس�ب ( همراه با مهر ش�رکت معتبرخواه�د بود . و 
س�ایرنامه های ع�ادی و اداری با امضای هر ی�ک از اعضای 

هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )325510(

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای عیسی اصغری فرزند علی اصغر بشرح درخواستی که بشماره 3/97/903ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که امه کلثوم اس�معیلی چمانی فرزند علی بش�ماره مل�ی 4999428776صادره ازنکا درتاریخ 
97/8/3 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-عیسی اصغری 
ف عل�ی اصغر ش م 4999799316فرزن�د متوفی2-لیا اصغری چالوپلی ف علی اصغر ش م 4999429527فرزند متوفی3-س�اره 
اصغری چالوپلی ف علی اصغر ش م 4999805898فرزند متوفی4-انس�یه اصغری چالوپلی ف علی اصغر ش م4999430428فرزند 
متوفی5-رقی�ه اصغ�ری چالوپل�ی ف علی اصغ�ر ش م 2180780257فرزن�د متوفی6-فاطمه اصغری چالوپل�ی ف علی اصغر ش م 
4999943247فرزند متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی 

صادر خواهد شد.
 696-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای علی س�یفی زرندینی فرزند س�یف اله بش�رح درخواس�تی که بش�ماره3/97/925ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که س�یده اقدس احمد پور فرزند علی بش�ماره ملی 2180808021صادره ازبهشهر 
درتاریخ 97/8/3 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان بادابسر فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-علی 
اصغر سیفی زرندینی ف علی ش م 4990200632فرزند متوفی2-سحر سیفی زرندینی ف علی ش م4990289481فرزند متوفی3-

علی سیفی زرندینی ف سیف اله ش م 4999484609همسرمتوفی4-علی احمد پور ف رحیم ش م2181613699پدرمتوفی5-سیده 
کلثوم علی پور ف میراحمد ش م 2180515243مادرمتوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این شورا 

مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 695-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای عباس صادقی نوائی فرزند کاظم بشرح درخواستی که بشماره 3/97/924ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که کاظم صادقی نوائی فرزند حسن بشماره ملی4999734222 صادره ازنکا درتاریخ 97/3/14 
دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان ساری فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-عباس صادقی نوائی ف 
کاظ�م ش م4999533618فرزند متوفی2-طاهره صادقی نوائی ف کاظم ش م5799419375فرزند متوفی3-جعفر صادقی نوائی ف 
کاظ�م ش م4999532433فرزند متوفی4-ندا صادقی نوائی ف کاظ�م ش م 4999532786فرزند متوفی5-زینب صادقی نوائی ف 
کاظم ش م 4999533162 فرزند متوفی6-ابوالقاسم صادقی نوائی ف کاظم ش م4999530260 فرزند متوفی7-یوسف صادقی نوائی 
ف کاظم ش م4999696169 فرزند متوفی8-حسین صادقی نوائی ف کاظم ش م 4999962357فرزند متوفی9-ساره خاتون باقری 
آس�تانی ف محمد علی ش م4999749459همس�رمتوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این شورا 

مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 694-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم هاجر ش�مرانی مطلق فرزند اس�معیل بش�رح درخواس�تی که بش�ماره 3/97/902ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته که اسمعیل شمرانی مطلق فرزند غامعلی بشماره ملی 4999328259صادره ازنکا 
درتاریخ93/7/25 دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان نکا فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-هاجر 
ش�مرانی مطلق ف اس�معیل ش م 4999889846فرزند متوفی2-علی اصغر شمرانی مطلق ف اس�معیل ش م4999693380فرزند 
متوفی3-ش�هناز رس�تم پورچلمردی ف مصطفی ش م 4999329700همسرمتوفی4-غامعلی ش�مرانی مطلق ف مشهدی عیسی 
ش م 4999324237پدرمتوفی5-مری�م م�رادی آبلوئی ف م�راد ش م 4999325403مادر متوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 693-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم ربابه فاضلی فرزند زین العابدین بش�رح درخواستی که بشماره3/97/920ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحص�ار وراثت نم�وده واعام داش�ته که عبدالرس�ول فاضلی فرزند آقاجان بش�ماره شناس�نامه 2181577481صادره ازبهش�هر 
درتاریخ97/9/11 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-محمد 
علی فاضلی ف عبدالرس�ول ش م 2180898916فرزند متوفی2-حمید فاضلی ف عبدالرس�ول ش م2180709579فرزند متوفی3-
مرضیه فاضلی ف عبدالرسول ش م 2180898924فرزند متوفی4-فاطمه فاضلی ف عبدالرسول ش م 2181665443فرزند متوفی5-

راضی�ه فاضل�ی ف عبدالرس�ول ش م4999906449فرزند متوفی6-زهرا خات�ون فاضلی ف عبدالرس�ول ش م2181260230فرزند 
متوفی7-رباب�ه فاضل�ی ف زی�ن العابدین ش م 2181599874همس�رمتوفی 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 صادر خواهد شد.
 692-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به اقای قاسم چنانی فرزند لطیف خواهان خانم حمیده چنانه فرزند حسون دادخواستی به طرفیت خوانده آقای قاسم چنانی فرزند 
لطیف به خواس�ته طاق مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709987035500131 ش�عبه 10 دادگاه خانواده 
شهرس�تان اهواز ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 97/11/03 س�اعت 00 : 09 صبح تعیین که حس�ب دس�تور 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 کثیر 
اانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
4 / 10 – مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اهواز – فاطمه موسوی

دادنامه
پرونده کاس�ه 9709986195900496 ش�عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان اهواز)21 حقوقی س�ابق ( تصمیم نهایی ش�ماره 
9709976195901423 خواهان: آقای تعاونی اعتبار با مدیریت آقای ثامن ناصر رس�تمی و نمایندگی آقای علی کاکاوند با وکالت خانم 
فریبا هردانی فرزند عبدالکاظم به نش�انی اس�تان خوزستان -شهرس�تان اهواز -شهر اهواز -امام شرقی -س�اختمان یادآوری -بین 
بانک ملی و تجارت - طبقه اول واحد 2 خوانده : آقای حس�ین بلوچی نیا فرزند عبدالرضا به نش�انی اس�تان خوزس�تان - شهرستان 
اهواز - اهواز - گلس�تان کوی س�عدی خ شیراز پاک 40 خواس�ته : مطالبه وجه بابت ..  ) رای دادگاه( در خصوص دعوی تعاونی اعتبار 
ثامن با وکالت فریبا هردانی به طرفیت :1.حسین بلوچی نیا فرزند عبدالرضا به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/428/ 371 /2  ریال به 
انضمام خسارات دادرسی ، بدین توضیح که خواهان دعوی اعام نموده که به موجب قرارداد فروش اقساطی  مبلغ 000/428/ 371 /2  
ریال بابت اصل وام و متفرعات آن از خوانده طلبکار بوده و از دادگاه تقاضای صدور حکم به عنوان اصل خواسته و نیزپرداخت جریمه 
روزانه مبلغ 954 / 188 / 3 ریال از تاریخ 7 / 8 / 97 تا زمان صدور و اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطالبه 
نموده اند . دادگاه با در نظر گرفتن اصل صحت و لزوم در عقود و معامات به موجب ماده 220 قانون مدنی " عقود نه فقط متعاملین را 
به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا به موجب 
قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند " نظر به اینکه رابطه حقوقی فیمابین طرفین ، قرارداد فروش اقساطی با تعهد شخص ثالث 
بوده و ش�رط ضمن عقد منعقده دالت بر مس�ولیت تضامنی متعهدین به عنوان شخص ثالث گردیده و ازجمله شروط صحیحه نسبت 
به خریدار و اشخاص ثالث تلقی گردیده و تعهدات فرعی ضمن عقد اصلی محسوب گردیده و نظر به اینکه مسولیت متعهدین نسبت 
به انجام تعهد به نحوتضامنی بوده و به موجب ماده 403 قانون تجارت مصوب 13 / 02 / 1311 نظر به اینکه به موجب قرارداد خصوصی 
ضمانت تضامنی میباشد طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب 
خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید . دادگاه با احراز رابطه قراردادی فیمابین طرفین و احراز مسولیت تضامنی متعهدین 
به عنوان ش�خص ثالث با اس�تصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان از حیث اصل و مفروعات و به موجب قرارداد از حیث خس�ارت تاخیر 
تادیه ؛ به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مصوب 21 / 01 / 1379 که به موجب آن در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت 
بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد ، دادگاه طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخیص 
داده و مس�تندا" ب�ه م�واد 183 _ 190 _ 191 _ 219 _ 220 و 223 قانون مدنی و ماده 403 قانون تج�ارت مصوب 13 / 02 / 1311 و مواد 
198 _ 515 _ 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 / 01 / 1379 حکم به محکومیت خواندگان دعوی منفردا و متضامنا"  به 
پرداخت  مبلغ 000/428/ 371 /2 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 980 / 279 / 82 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و نیز سود روزانه به مبلغ 954 / 188 / 3 ریال از تاریخ 7 / 8 / 97 لغایت صدور و اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعام مینماید . همچنین خواهان دعوی موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه میباشد 
. رای صادره غیابی و ظرف مدت زمان بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف 

مدت زمان بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خوزستان می باشد.  
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رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
آقای حس�ین بیاتی فرزند محمد دارای شناس�نامه ش�ماره 3 بشرح دادخواست به کاس�ه 703/97 حقوقی از این شورا درخواست 
ص�دور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد بیاتی فرزند بیات به ش�ماره شناس�نامه 1425 
در تاری�خ 97/8/9 در اقامت�گاه دائمی خود ب�درود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراس�ت ب�ه: 1-علی بیاتی متولد 
1352 به ش�ماره شناس�نامه 1258 صادره از دهلران پس�رمتوفی 2- عباس بیاتی متولد 1354 به شماره شناسنامه 1259  صادره از 
دهلران پس�رمتوفی 3- حسین بیاتی متولد 1362 به شماره شناسنامه 3 صادره ازدهلران پسرمتوفی4- فاطمه بیاتی متولد 1338 
به ش�ماره شناس�نامه 2 صادره از دهلران دختر متوفی 5- س�کینه بیاتی متولد 1346 به شماره شناس�نامه 987 صادره از دهلران 
دختر متوفی 6- س�عیده بیاتی متولد 1348 به ش�ماره شناس�نامه 988 صادره از دهلران دختر متوفی 7- لیا بیاتی متولد 1357 
به ش�ماره شناس�نامه 13 موالید صادره از دهلران دختر متوفی 8- صغری بیاتی متولد 1359 به ش�ماره شناس�نامه 188 صادره از 
دهلران دختر متوفی 9- نصرت صالحی متولد 1328 به ش�ماره شناس�نامه 477 صادره از دهلران همسرمتوفی  واغیر می باشند و 
به غیر از وراث یاد ش�ده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری

آگهی مزایده 
درپرونده 971319/2/ اجرائی آقای مجتبی نفریه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 600عدد سکه تمام بهارآزادی 
درحق خانم منیره بازیاری ومبلغ 960/000/000 ریال نیم عشردولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم 
له اموال بش�رح زیر: یک باب منزل مس�کونی ملک مورد نظرواقع دراسامشهر روستای چیچکلوخیابان اصلی 
پاک های 16- 18- 20 یک واحد مورد مزایده درطبقه دوم می باش�د و دو واحد تجاری ویک واحد مس�کونی 
واقع درطبقه همکف می باش�د که واحد ها دریک س�اختمان س�ه طبقه درمجاورت ضلع جنوبی خیابان اصلی 
چیچکلوواقع گردیده که طبقه همکف ش�امل دو مغازه و یک واحد مس�کونی وطبقات فوقانی هرکدام شامل دو 
واحد مسکونی می باشد ملک مورد نظر فاقد سند مالکیت بوده ودارای یک برگ قولنامه بشماره 1101 مورخ دی 
ماه 1386 می باش�د ومس�احت آن برابر با 450مترمربع می باش�د واحد تجاری شرقی واحد درطبقه همکف که 
مس�احت آن 61 مترمربع بوده کف ودیوارازس�رامیک وارتفاع 3 مترمی باش�د واحد تجاری غربی واحد درطبقه 
همکف که مس�احت 36 مترمربع می باشد کف ودیوارس�رامیک وبا ارتفاع 3 مترمی باشد طبقه همکف 110 متر 
بوده دوخوابه کف سرامیک ودیوارها کاغذ دیواری وآشپزخانه بازبا کا بینت کامل ام دی اف واحد مسکونی طبقه 
دوم مس�احت 100متر دوخوابه با پوش�ش کف ازسرامیک پوش�ش دیوارهای ازکاغذ دیواری وآشپزخانه بازبا کا 
بین�ت ام دی اف با عنایت به جمیع عوامل موثردرقیمت ملک ازجمله وقوع ،کیفیت وس�ن بنا وارزش واحدهای 
مشروطه فوق بصورت تخلیه وبدون درنظرگرفتن هرگونه تعهدات ودیون احتمالی به دشرح ذیل می باشد. مغازه 
ش�رقی بارابربا 1/800/000/000 ریال مغازه غربی برابربا 1/150/000/000 ریال و واحد مسکونی طبقه همکف برابربا 
2/000/000/000 ری�ال و واحد مس�کونی طبقه دوم برابربا 1/700/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس�ت جمع ارزش 
هرچهار واحد برابربا 6/650/000/000 ریال معادل شش صد و شصت وپنج میلیون تومان تعیین واعام می گردد 
که مبلغ اعامی مبلغ پایه مزایده می باش�د. 1- توقیف وارزیابی آن بوس�یله کارش�ناس انجام گردیده که اموال 
مزبوربمنظوراستیفای حق محکوم له ازطریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد. 2- محل فروش اموال: 
دفتراجرای احکام مدنی دادگس�تری اسامشهراست. 3- هرکس می تواند5 روزقبل ازمزایده با هماهنگی اجرا 
از اموال بازدید و درمزایده شرکت نماید روزانجام مزایده چهارشنبه 97/10/19 ازساعت 10 صبح الی 11 صبح می 
باشد برنده مزایده ده درصدقیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا" می بایست پرداخت نماید. مال 
متعلق به کسی است که بااترین قیمت پیشنهاد کرده است وبقیه بها درفرجه قانونی که ازیک ماه تجاوزنخواهد 
کرد پرداخت خواهدشد. ضمنا" چنانچه روزمزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروزدرهمان مکان 

وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.
م الف3439 دادورزشعبه دوم حقوقی محاکم عمومی اسامشهر

آگهی مزایده 
درپرونده 971633 اجرایی ش�رکت بتن شاه حمزه ساحل محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 74/704/040 درحق 
آقای حس�ن قلخانی ومبلغ 1/500/000 ریال بابت نیم عش�ردولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم 
له اموال بش�رح زیر دوحلقه اس�تیک تیوبلس سیمی کامیون به ش�ماره 315/33R80/5 بارینگ ده پیچ بازده 
ساخت شرکت ROADSHINE چین به شماره سریال 8040810123 تاریخ ساخت هفته پانزدهم سال 2018 و 
8051711307 هفته بیستم سال 2018 می باشد استیک نو بوده ودرنشانی احمد آباد مستوفی پل بادامک جنب 
مرغداری کارگاه تولید بتن س�احل تحویل امین اموال می باشد. ارزش اموال فوق مبلغ 65/000/000 ریال معادل 
ش�ش میلیون وپانصدهزارتومان توسط کار شناس رسمی دادگس�تری ارزیابی گردیده ومبلغ پایه مزایده اعام 
می گردد.1- توقیف وارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبوربمنظوراستیفای حق محکوم له 
ازطریق مزایده ازمبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.2- محل فروش اموال: اجرای احکام مدنی یک دادگستری 
اسامشهر است.3- هرکس می تواند5 روزقبل ازمزایده با هماهنگی اجرا ازاموال بازدید و درمزایده شرکت نماید 
روزانجام مزایده 97/11/1 ازس�اعت 9 الی 10می باش�د برنده مزایده ده درصد قیمت پیش�نهادی را فی المجلس 
بعنوان سپرده نقدا”می بایست پرداخت نماید.مال متعلق به کسی است که بااترین قیمت پیشنهاد کرده است 
وبقیه بها درفرجه قانونی که ازیک ماه تجاوزنخواهد کرد پرداخت خواهد شد. ضمنا”چنانچه روزمزایده به عللی 

مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروزدرهمان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.
م الف 3449 داورزاجرای احکام مدنی شعبه 3 حقوقی اسامشهر

گواهی حصروراثت
آق�ای محمد رضا زند بش�ماره شناس�نامه 774 فرزند محمد ش�ریف  متولد1327 صادره بیجار ازبه اس�تناد 
ش�هادت نامه گواه�ی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1089/13/97 تقدی�م این حوزه 
نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان منی�ره ابرارکری�م فرزند امین به ش�ماره شناس�نامه 126 در 
تاری�خ 97/5/19 دراقامت�گاه دائم�ی خ�ود درگذش�ته وورثه حی�ن الف�وت وی عبارتن�د از...1- محمد رضا 
زن�د فرزند محم�د ش�ریف ش.ش774همس�رمتوفی2- علیرض�ا زند فرزن�د محمد رضا ش.ش11394پس�ر 
متوف�ی3- مرتضی زند فرزند محمد رضا ش.ش0012348872پس�رمتوفی4- حمیدرضا زند فرزند محمد رضا 
ش.ش5560193518پس�رمتوفی5- مینا زند فرزند محمد رض�ا ش.ش45525دخترمتوفی اینک پس ازانجام 
تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می ش�ود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی 
دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه ب�ه دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی 

ازم صادرخواهد شد.م الف 3443 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آق�ای رحیم اصل زاده دامنجانی بش�ماره شناس�نامه 571 فرزن�د بایرامعلی  متولد1363 ص�ادره تهران ازبه 
اس�تناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1079/13/97 تقدیم این حوزه 
نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که شادروان گل صباح وهابی فرزند محس�ن به شماره شناسنامه 10 درتاریخ 
92/12/23 دراقامت�گاه دائمی خود درگذش�ته وورث�ه حین الفوت وی عبارتند از...1- بش�یر اصل زاده  فرزند 
بایرامعلی ش.ش1368پس�رمتوفی2- داود اصل زاده دامنجانی فرزند بایرامعلی ش.ش48419پس�رمتوفی3- 
رحیم اصل زاده دامنجانی فرزند بایرامعلی ش.ش571پسرمتوفی4- قربان اصل زاده دامنجانی فرزند بایرامعلی 
ش.ش1650916477پسرمتوفی5- خیرالنس�اء اصل زاده فرزند بایرامعلی ش.ش1367دخترمتوفی6- فریده 
اص�ل زاده دامنجانی فرزند بایرامعلی ش.ش18431دختر متوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی 
نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد ش�د.م الف 

 3454
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رونوشت آگهی حصر وراثت
غامحس�ین طایفه آقایاری دارای شناسنامه شماره 1156 بش�رح دادخواست به کاسه 700240/ش 97/67از 
ای�ن دادگاه در خواس�ت گواهی حصر وراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان ن�وروز طایفه آقایاری  
بشناسنامه 133 در تاریخ 96/11/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1-.

سجاد طایفه آقایاری فرزند نوروز پسر متوفی 2-غامحسین طایفه آقایاری فرزند نوروزپسر متوفی 3-یحیی 
آقایاری  فرزند نوروز پس�ر متوفی 4-کلثوم طایفه آقایاری فرزند نوروز دختر متوفی 5-زینب طایفه آقایاری 
فرزند نوروز دختر متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3354- رئیس شعبه 67 شورای حل اختاف ارومیه-شاه مرادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای جعفر صادق رستم زاده  دارای شناسنامه شماره 3078 بشرح دادخواست به کاسه 970425 از این دادگاه در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان صفیه ش�وطی بشناسنامه 1204 در تاریخ 91/10/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1-قربان رستم زاده فرزند بال شماره شناسنامه 6400026010متولد 1356صادره از شوط 
پس�ر متوفی 2-جعفرصادق رستم زاده فرزند بال شماره شناس�نامه3078متولد1355صادره از شوط پسر متوفی3-سکینه رستم 
زاده فرزند بال شماره شناسنامه 2224متولد 1348صادره از شوط دختر متوفی 4-فاطمه رستم زاده فرزند بال شماره شناسنامه 
2898 متولد1351صارده از ش�وط دختر متوفی 5-رقیه رس�تم زاده فرزند بال شماره شناسنامه 3868متولد1359صادره از شوط 
دختر متوفی6-زینب رس�تم زاده فرزند بال شماره شناسنامه122 متولد1364صادره از شوط دختر متوفی.اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3493- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شوط - محمدزاده  

رونوشت آگهی حصر وراثت
منوچهر قربانی قره تپه دارای شناس�نامه شماره 588 بش�رح دادخواست به کاسه 971026 از این دادگاه در 
خواس�ت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان تقی قربانی قره تپه بشناسنامه 257 در 
تاری�خ 1396/8/21اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- منوچهر قربانی 
ق�ره تپه فرزند تقی ش�ماره شناس�نامه 588 متولد 1354 ص�ادره از میاندوآب پس�ر متوفی2-معراج قربانی 
قره تپه فرزند تقی ش�ماره شناس�نامه 589متولد 1356صادره از میاندوآب پسر متوفی3-مهدی قربانی قره 
تپه فرزند تقی ش�ماره شناس�نامه 676متولد1359صادره از میاندوآب پس�ر متوفی4-محمد قربانی قره تپه 
فرزند تقی ش�ماره شناس�نامه 26 متولد1365صادره از میاندوآب پس�ر متوفی5-پرور قربانی قره تپه فرزند 
تقی ش�ماره شناس�نامه677متولد 1359صادره از میاندوآب دختر متوفی6-زه�را قربانی قره تپه فرزند تقی 
ش�ماره شناس�نامه695متولد1361صادره از میاندوآب دختر متوفی7-لیا قربانی قره تپه فرزند تقی ش�ماره 
شناس�نامه701متولد1362صادره ازمیان�دوآب دخت�ر متوفی8-عزی�زه اجاقلو ش�هابی فرزند رحیم ش�ماره 
شناس�نامه 802متولد 1330صادره از میاندوآب همس�ر متوفی .اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3484-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف میاندوآب-نقی پور

مزایده فروش اموال غیرمنقول نوبت دوم
بموجب اجرایئه کاس�ه 970226 اجرای احکام مدنی دادگستری ش�وط محکوم لهم1.عهدیه الهوردی زاده2.نجیبه الهوردی زاده3.
ش�فیقه اله�وردی زاده فرزندام�ام وردی باوکالت احمدمصطفی پور تقاض�ای فروش ماترک مرحوم امام وردی ک�ه محکوم علیهم1.
نصیر2.سیامک3.منوچهر4.سودا5.بابک6.منیژه7.ش�اهین همگی الهوردی زاده8.گل ش�رف حس�ین نژادفرزندعلی عباس محکوم 
گردیده اند به تقس�یم ماترک ازطریق فروش ان طبق قانون اجرای احکام مدنی و تقس�یم وجوه حاصله بین وراث به نس�بت س�هم 
راب�ه ش�رح 1.قره یر5123/3مترمربع پاک ثبت�ی 479/49 به ارزش پایه در زمان ارزیابی 2561600000ریال2.زمین مش�هور به دیم 
153417/9مترمرب�ع باپ�اک ثبتی 479/52 به ارزش پای�ه درزمان ارزیابی 30683600000ریال3.قهوه خانه ومحدوده مس�کونی به 
مساحت 24886/6مترمربع باپاک ثبتی 479/53به ارزش پایه درزمان ارزیابی 19109600000ریال میباشد که مزایده وانتشارآگهی 
روزنامه نموده به همین س�بب این اجراپس ازطی مراحل قانونی قصد دارد درمورخ 30/10/97س�اعت11الی12درمحل اجرای ازطریق 
مزایده عمومی نوبت اول ملک توقیفی محکوم علیه رابه قیمت پایه کارشناس�ی به میزان 271245000ریال به فروش برس�اندضمنا 
چنانچه روزمزایده تعطیل رس�می گرددمزایده دراولین روزاداری بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان برگزارخواهددشد متقاضیان 
جه�ت بازدی�د اموال محل میتوان�د درمدت پنج روز قبل ازمزایده جه�ت هماهنگی به واحداجرامراجع�ه تااخروقت اداری روز قبل 
ازمزای�ده مبل�غ 10درصدقیمت پایه رابه حس�اب س�پرده دادگس�تری بش�ماره2171290134007نزدبانک ملی ش�وط واریزوقیمت 
پیش�نهادی رابه همراه اصل فیش بانکی درپاکت سربسته به قسمت اجراتس�لیم ورسیداخذنمایدبدیهی است به پیشنهادات مبهم 
وواصل ش�ده بعد ازاتمام مهلت ترتیب اثزداده نخواهدشدحضورکلیه ش�رکت کنندگان درجلسه مزایده الزامی است ومورد مزایده 
به کس�ی فروخته خواهدش�د که بااترین مبلغ راپیش�نهادکندوکلیه هزینه مصروفه درآگهی به عهده خریدار میباشدبایستی بقیه 
بهای اموال راظرف یکماه ازتاریخ مزایده به حس�اب س�پرده دادگس�تری واریزنمایددرصورت عدم پرداخت مابقی ثمن ظرف یکماه 
ازتاریخ مزایده باانصراف ازخریدمبلغ10 درصد واریزی پس از کس�رهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشدخریدارحق هیچگونه 
اعتراض نخواهدداشت موردمزایده به نفردوم واگذارخواهدشد. مشخصات ملک محل وقوع اموال درشهرستان شوط بخش مرنگلر
3384-مدیردفترواحداجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوط

آگهی مزایده
س�ند مالکیت شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 200 مترمربع به شماره پاک 118 فرعی از) 324 -328 
– 323B- 332 ( واقع در ش�هر فومن بخش 24 گیان با حدود اربعه ش�ماا پی ایس�ت بطول 10 متر به کوچه احداثی ش�رقا  پی 

مش�ترک بطول 20 متر به پاک 119 جنوبا پی مش�ترک بطول 10 متر به پاک 106 غربا پی مش�ترک بطول 10 متر به پاک 117 ذیل 
ثبت 4164 صفحه 258 دفتر جلد 58 بنام اقای رس�ول زبر دس�ت گش�تی صادر و تسلیم و برابر س�ند رهنی شماره 43798 مورخ 
95/07/28 دفتر اس�ناد رس�می 120 فومن در رهن بانک ملت فومن قرار داش�ته و منجر به اجراییه به کاسه های 9700091 گردیده 
و برابر گزارش کارش�ناس رسمی دادگس�تری پاک  مزبور یکبابخانه ویایی دوبلکس به مساحت با احتساب 1/2 مساحت پارکینگ 
حدود 125 مترمربع با قدمت ساخت حدود 28 سال قرار دارد و مشتمل است از همکف دارای یک هال و پذیرایی بزرگ و یک سالن 
و یک اشپزخانه اوپن و نوع کابینت فلزی کف اشپزخانه کاشیکاری و دیوار تا ارتفاع حدود 1/5 متر کاشی مابقی پودر خاک و سنگ 
باای همکف دارای 2 خواب کف انها موزاییک دیوارها س�فید کاری و نمای س�قف گچ بری دارای درهای چوبی و پنجره های آهنی 
س�ربندی چوبی و پوش�ش شیروانی حلب دارای س�رویس بهداش�تی در داخل محوطه و دارای یک ایوان سراسری و یک پارکینگ 
در همک�ف حی�اط موزایی�ک و باغچه و ملک محص�ور و دارای امتیازات آب و برق و گاز و دارای بیمه ب�وده و به مبلغ یک میلیارد و 
هشتصد و هفتاد میلیون ریال ارزیابی گردیده است پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 97/11/09 در اداره ثبت اسناد 
و اماک فومن واحد اجرا واقع در فومن خیابان ش�ورا از طریق مزایده به فروش می رس�د مزایده از مبلغ یک میلیارد و هش�تصد و 
هفتاد میلیون ریال شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود ازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به امور 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد تاریخ انتشار : 97/10/03 
ح  5686   سرپرست ثبت اسناد و اماک فومن- علی نصرتی
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1- فراخوان عمومی
شرکت مجتمع صنعتی کشاورزی کرمان طیور جهت تامین 
مالی شرکت و راه اندازی خط تولید کشتارگاه طیور خود قصد 
افزایش س�هام خود را دارد از متقاضیان خرید سهام دعوت 
ب�ه همکاری بعمل می آید. حداکثر زمان برای ارس�ال تقاضا 
تا پنجم دیماه س�ال جاری می باش�د. آدرس دفتر ش�رکت:  
کرمان خیابان فتحعلی شاهی بعد از پاساژ ستاره تلفن تماس 

: 32237508 ساعت اداری 8 الی 14 
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511/37آگهی مزایده اموال مرحله اول
بموجب پرونده اجرائی  کاس�ه ش�ماره 54/970803صادره از حوزه ش�ماره 264  شورای حل اختاف مشهد 
محکوم علیه آقای 1- محسن اصغری 2- حمید حلمی نباتی فریمانی  جمعا به پرداخت مبلغ 90/600/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیرتادیه در حق محکوم له آقای علی محمد نوروزی محکوم گردیده است و 
چون تاکنون نس�بت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل 
در قبال محکوم به توقیف و توس�ط کارش�ناس دادگس�تری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/24 از 
س�اعت 8/30 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی ش�وراهای حل اختاف مش�هد واقع در اجرای احکام 
مدنی ش�ورا مجتمع پنج از طریق مزایده حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت پایه ش�روع و به کسانیکه 
بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ، طالبین به خرید می تواند ظرف پنج روز قبل از برگزاری 
مزای�ده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده ش�ود ،ضمن�ا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده 
نق�دا وفی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د.اموال مورد مزایده عبارت اس�ت از:تعداد 52 پنجاه و دو عدد 
کت تک مردانه چهارخانه ویس�کوز /پلی استر به مبلغ واحد1/250/000 ریال جمعا 65/000/000 ریال طبق نظر 

کارشناسی ارزیابی گردیده است. 
اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد

511/38آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای حس�ین اعتبار فریمانی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
دادخواس�ت بطرفیت شما به خواسته فروش ملک مشاع  به موجب حکم شماره 97099777578300861 در 
پرونده کاس�ه 33/970532 حکم محکومیت مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی 

و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/39آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به خانم مریم محس�نی فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در 
مورد دادخواس�ت بطرفیت ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977578301242 در 
پرونده کاسه 970546 شعبه 33 مشهد حکم محکومیت مراتب مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. 

رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/40آگهی اباغ وقت دادرسی
کاس�ه پرونده:29/970960؛وقت رسیدگی:1397/11/24 س�اعت 12 ؛ خواهان: طیبه صبوری –گلشاه دنیکو- 
آرمین- آرش- احمد-محمد-وحید و تکتم دانش آموز فرزندان ابوالقاسم ؛ خواندگان:سیدعلی حسینی ناوی 
فرزند اسماعیل-آزاده حسینی ناوی فرزند اسماعیل-مجهول المکان ؛ خواسته: اثبات وقوع عقد بیع ؛خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین ش�ده. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه به تجویزماده 73 
قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نش�ر آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و 

ضمائم رادریافت نماید.و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/41آگهی اباغ وقت دادرسی
کاس�ه پرونده:29/971036؛وقت رسیدگی:1397/11/23 س�اعت 12 ؛ خواهان: غامحسین سیدآبادی فرزند 
براتعلی ؛ خوانده: مس�عود س�یدآبادی فرزند غامحس�ین -مجهول المکان ؛ خواس�ته: اع�ام بطان معامله 
؛خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 29 ارج�اع گردیده و 
وقت رس�یدگی تعیین ش�ده. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور دادگاه به 
تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب را یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشرآگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت نماید.و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/42آگهی اباغ وقت دادرسی
کاس�ه پرون�ده:29/970784و29/971047 ؛وق�ت رس�یدگی:1397/11/24 س�اعت 9/15 ؛ خواهان: مهدی-

هادی-اشرف-معصومه-مریم-نگین موسوی پاکدل طرقبه ؛ خواندگان:عباس محرری فرزند مصطفی-مجهول 
المکان؛خواس�ته:اثبات وقوع عقد بیع و...و تقابل؛خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستوردادگاه به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت نمایدو در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حضور بهم رساند.
دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/43آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم
خواهان: حس�ین یوس�فی فرزند محمد دادخواس�تی به طرفیت اداره کل راه و شهرس�ازی خراس�ان رضوی 
وس�ازمان ملی زمین و مس�کن و غیره به خواس�ته اثبات وقوع بیع والزام به ایفای  تعهد و غیره تقدیم دادگاه  
عموم�ی نم�وده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 32 حقوقی ارجاع گردی�ده و به ش�ماره 970968 ثبت و وقت 
رس�یدگی برای 1397/11/30 س�اعت 10 صبح تعیین ش�ده به علت مجهول المکان ب�ودن خواندگان1- هادی 
قانعی 2- میرزا حسین امیری 3- سیب گل فاح 4- امید امیری 5- سحر امیری 6- الناز امیری 7- الما امیری 
8- پروین سرابندی  به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویزماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت دارید.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/44آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عباس و علی و خانم خدیجه صادقی 
مقدم فرزند عیسی و بی بی اغا نوری حسینی

خواهان مینا شریف کاشانی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای عباس وعلی و خانم خدیجه صادقی مقدم 
فرزند عیسی و بی بی اغا نوری حسینی به خواسته خلع ید مطالبه اجرت المثل مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کاسه 960688 ش�عبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مش�هد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/29 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

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

511/45آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رمضانعلی دهستانی زاده فرزند
خواهان آقای محس�ن نزاکتی محمد دخت دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای رمضانعلی دهس�تانی زاده به 
خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970326 شعبه 33 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 8/15 
تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی ب�ه علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی  شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

512/46( رأی دادگاه )961254(
در خص�وص اتهام 1- آقای رس�ول محمد نی�ا فرزند علی متهم به کاهبرداری مرتبط ب�ا رایانه به مبلغ هجده 
میلیون ریال. 2- خانم محترم کریمی س�نقری س�لیمان ش�اه فرزند لطیف متهم به معاون�ت در کاهبرداری 
مرتبط با رایانه موضوع ش�کایت آقای احمد فرشک فرزند حس�ن، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش 
مرجع انتظامی و با توجه به اینکه متهمین علی رغم اباغ احضاریه در دادس�را و دادگاه حاضر نش�ده و دفاعی 
ننموده اند و تایید بانک کش�اورزی و انتقال وجه و با التفات به مفاد کیفر خواس�ت صادره از س�وی دادسرای 
عمومی و انقاب نیش�ابور، بزه انتس�ابی را منطبق با ماده 741 قانون مجازات اس�امی تشخیص و متهم ردیف 
اول را ب�ه تحمل یک س�ال حبس تعزیری و رد وجوه دریافتی ) هج�ده میلیون ریال ( و متهم ردیف دوم را به 
تحمل ش�ش ماه حبس تعزیری محکوم و اعام می نماید، رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه می باش�د، سپس ظرف بیس�ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر مرکز استان خراسان رضوی می باشد.
برخوردار -  رئیس شعبه 104 کیفری 2 نیشابور

)512/47(رای شورا )97/511(
کاس�ه پرونده :97/511/ش�عبه 7، ش�ماره دادنامه :786/49 -97/9/20 خواهان : ابوالفضل گلس�تانی ) بلوار 
جمهوری، مهران 2، پاک 25(، خوانده : 1- حمید رضا میرش�اهی 2- زیبا ش�هریاری ) هردو مجهول المکان(، 
خواس�ته : اثبات عقد بیع تنظیم س�ند )) رای ش�ورا (( در خصوص دعوی خواهان ابوالفضل گلس�تانی فرزند 
رجبعلی به طرفیت خواندگان حمیدرضا میر شاهی و زیبا شهریاری بخواسته صدور حکم و الزام به تنظیم سند 
موضوع مبایعه نامه پیوست مقوم به 12/600/000 هزار تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تقاضای اثبات 
بیع موضوع مبایعه نامه پیوست مقوم به 12/600/000 تومان نظر به اینکه خواهان با حضور در شورا بیان داشته 
اس�ت که خرید یک دستگاه خودرو نیس�ان از خوانده ردیف اول می باشد و با عنایت به اینکه سند خودرو به 
نام خوانده ردیف دوم می باشدلذاتقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد از جهتی راهنمائی 
رانندگی طی جوابیه اس�تعامیه به شماره 508/10/414 مورخ 1397/06/14 اعام داشته است که سند خودرو 
مذکور به نام خوانده ردیف دوم می باش�د از جهتی خوان�دگان علی رغم اباغ درج آگهی وقت در روزنامه در 
شورا حضور نیافته اند و به مستندات خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند لذا در این مرحله از رسیدگی 
مس�تنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرس�ی مدنی حکم به اثبات عقد بیع 
موض�وع مبایع�ه نامه 11817 و حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اس�ناد رس�می و 
تنظیم س�ند به نام خواهان و حکم به محکومیت خوانده ردیف اول را به پرداخت هزینه های دادرس�ی مبلغ 
سیصد و هفت هزار تومان صادر می نماید. رأی صادره غیابی، ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

شعبه شورا و پس از 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان نیشابور می باشد.
حکمتی فر- قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/48(رای شورا )96/602(
کاس�ه پرونده :12/96/602، ش�ماره دادنام�ه :416/17 -97/6/07 خواه�ان : ابو الفضل بیاتی 
) می�دان صنعت کوپه ایران خودرو ش�رکت توس س�وله (، خوانده : حس�ن حمزئی ) مجهول 
المکان (، خواس�ته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در خصوص دعوی آقای ابوالفضل بیاتی فرزند 
مصطفی به طرفیت خوانده آقای حس�ن حمزئی فرزند علی اکبر بخواس�ته تقاضای رسیدگی و 
ص�دور حک�م مبنی بر مطالبه وجه مبلغ پنج میلیون و شش�صد و هفتاد هزار تومان به موجب 
ی�ک فقره چک ب�ه ش�ماره 1625/717101/50 نزد بانک ملت ش�عبه بازار نیش�ابور به انضمام 
خس�ارت دادرس�ی و تأخیر تأدیه ب�ا توجه به اینکه خواه�ان با تقدی�م فتوکپی مصدق چک 
1625/717101/50 و گواه�ی ع�دم پرداخت وجه با این ادعا که خوان�ده از بابت بدهی خویش 
چک موصوف را صادر نموده و وجود اصل چک در ید خواهان دالت بر بقاء دین اش�تغال ذمه 
خوانده را دارد و از طرفی خوانده علیرغم اس�تحضار از وقت دادرس�ی در شورا حاضر نشده و 
دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است. لذا دعوی خواهان در این مرحله از رسیدگی را محمول 
بر صحت دانسته مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
ص�دور چک و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم ب�ه محکومیت خوانده 1- به پرداخت مبلغ 
پنج میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان بابت اصل چک و مستنداً به مواد 519 و 522 قانون 
آئین دادرس�ی 2- به پرداخت مبلغ دویس�ت و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت 
هزینه دادرس�ی و تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک یعن�ی مورخ 1396/09/07 تا یوم ااداء که 
براس�اس ش�اخص بانک مرکزی محاسبه می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 
از اب�اغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و پس از اتقضای مهلت واخواه�ی پس از 20 روز قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور می باشد .
احمدیان- قاضی شعبه 12 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/49( آگهی مزایده اموال منقول )35/972616(
به موجب اجرائیه صادره از حوزه 12 ش�ورای حل اختاف نیش�ابور آقای جواد فرخاری محکوم است بپرداخت 
مبل�غ 120/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته چون محکوم علیه در مهلت مقرر نس�بت به پرداخت دیون خود 
هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای محکوم له اموال منقول نامبرده شامل: تعداد 643 عدد شلوار بچگانه 
و زنانه توسط ارزیاب مبلغ 70/730/000 ریال ارزیابی گردیده با توجه به سیر مراحل قانونی پرونده مقرر شده 
ام�وال ف�وق الذکر از طریق مزایده حضوری در دایره اجرای احکام ش�وراهای حل اختاف نیش�ابور به فروش 
برسد. طالبین به شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در دایره اجرای احکام شورای 
حل اختاف حاضر تا از کم و کیف مورد مزایده مطلع و در صورت تمایل از اموال توقیفی بازدید نمایند. مراسم 
مزایده در مورخه 97/10/29 از س�اعت 9 الی 10 شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد که مبلغ 10 درصد نقدا از برنده مزایده اخذ و الباقی ظرف مهلت یک ماه وصول خواهد شد. تحویل 

اموال توقیفی پس از پرداخت کل مبلغ می باشد.
مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختاف نیشابور

511/63آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواه�ان بانک ملی   دادخواس�تی به طرفیت خواندگان فاطمه س�ادات نجفی مقدم فداف�ن و رضا مهوری  به 
خواسته  مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس�تان مش�هد نموده  که جهت رسیدگی به ش�عبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 
)47 حقوقی س�ابق(واقع در خراس�ان رضوی-مش�هد-ابتدای بلوار ش�هید مدرس ارجاع و به شماره پرونده 
کاس�ه 970865 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/13 س�اعت 8/30 تعیین ش�ده است به 
عل�ت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواه�ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه 
هی عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می 
ش�ودتاخوانده پس ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/64آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواه�ان بانک صادرات   دادخواس�تی به طرفی�ت خواندگان 1-معصومه حصاری فرزند محمد علی 2-هاش�م 
وندائی  فرزند اس�داله 3-حمید صادقی فرزند علی اکبر   به خواس�ته مطالبه خس�ارت دادرسی  مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه 9709987579800433 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی مش�هد )48 حقوقی سابق( ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/29 ساعت 
11/30 تعیین ش�ده است که حس�ب دس�تور ددگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می 
ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/65آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان حامد نوروزیان چاپش�لو  دادخواس�تی به طرفیت خوانده عباس محرری  به خواسته الزام به فک رهن 
و غیره  مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987578500465 ش�عبه 35 دادگاه 
عموم�ی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مش�هد ثب�ت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/12/8 
س�اعت 8/30 تعیین شده است که حسب دس�تور ددگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
منشی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/66آگهی 
خواهان علی غریب فرزند ابراهیم    دادخواستی به طرفیت غامرضا گلزاد فرزند علی اکبر و غیره  به خواسته  
الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مش�هد نموده  که جهت رسیدگی به 
ش�عبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مش�هد واقع در خراس�ان رضوی-مشهد-ابتدای بلوار 
ش�هید مدرس ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987578800209 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/11/15 س�اعت 12 تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده  غامرضا گلزاد فرزند 
علی اکبر  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هی 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 دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/67آگهي اباغ وقت رسیدگي
کاس�ه پرونده :37/970965 – خواس�ته : ابطال گزارش اصاحی 9709977578700849 – خواهان : محمد 
ش�ریف نقابیان فرزند سعید  – خوانده :شارنی نقابیان فرزند سعید– وقت رسیدگي : ساعت 12 ظهر روزمورخ 
97/11/13 محل حضور: ش�عبه 37 دادگاه حقوقی مش�هد .علت دعوت وحضورخوانده :رس�یدگي به خواسته 
خواهان -خوانده مي تواند ازتاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه ونس�خه ثاني دادخواس�ت 

وضمائم را دریافت ودرغیراین صورت دادگاه غیابارسیدگي وتصمیم مقتضي اتخاذخواهدشد 0 
 مدیردفترشعبه 37 دادگاه عمومي حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد- 

511/68آگهی اباغ وقت دادرسی
ش�ماره بایگانی:970898-وقت رس�یدگی 1397/11/9 ساعت 8-خواهان:سید امیر اش�کان عطاری با وکالت 
آقایان س�عید توس�لی و نصیر گل مکان�ی  خواندگان:1-محمد جواد برادران افتخ�اری 2-هادی صنعت باف-
3- مهدی محمدیان 4-محس�ن تقی پور 5- س�ید عباس عطاری  به خواس�ته: اثبات وقوع عقد بیع  -وکای 
خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس�ت وکیل خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت 
دریک�ی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک م�اه به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید 
دادگاه حقوقی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/69آگهی اباغ وقت دادرسی
ش�ماره بایگانی:27/970306-وقت رسیدگی 1397/11/16 س�اعت 8-خواهان:حسین خزاعی  خوانده:محمد 
رضا امجدی  به خواسته: الزام به تنظیم سند  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین 
ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت وکیل خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده از تاریخ 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت 

و ضمائم رادریافت نماید 
مدیر دفترشعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/70آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان 
کاس�ه پرونده :25/970882  وقت رس�یدگی :97/11/15 ساعت 9  خواهان :سید اصغر طباطبائی سلطان آباد 
فرزند آقابزرگ خوانده:فتح اله دادخواه فرزند حس�ین  خواسته:تسلیم مبیع-اثبات وقوع بیع-الزام به تنظیم 
س�ند خودرو –مطالبه خس�ارات دادرس�ی خواهان دادخواستی تس�لیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که 
جهت رس�یدگي به ش�عبه25 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواس�ت خواهان  و دس�تور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ي مدني ، مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این 
ش�ورا مراجعه ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر 
باا جهت رس�یدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت 

آن ده روز خواهد بود
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/71آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم محمد رضا حسین آبادی فرزند  
خواهان :فاطمه خوش روزگار  دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمد رضا حس�ین آبادی  به خواس�ته :طاق  
مط�رح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرون�ده کاس�ه9709985112300920  ش�عبه 8 دادگاه خانواده 
مجتمع قضایی ش�هید مطهری  شهرس�تان مش�هد )28 خانواده س�ابق(ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 
مورخ 1397/11/15 س�اعت 10 تعیین ش�ده است که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده  مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/72آگهی
خواهان/ش�اکی اکرم بداغ آبادی دادخواس�تی به طرفیت خوانده/متهم علی افچنگی  به خواسته مطالبه نفقه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 92شورای حل اختاف مجتمع 
ش�ماره پنج شهرس�تان مشهد واقع درمش�هد- طاب میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کاسه 92/971110 
ثبت گردیده که وقت رس�یدگی ان 97/11/13وساعت 8صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی 
و دس�توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده پس ازنش�رآگهی 
واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
دفتر شعبه 92شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/73آگهی
خواهان/ش�اکی رضا توکلی فر فرزند غامحس�ن با وکالت آقای مصطفی حامد تابعی دادخواس�تی به طرفیت 
خوان�دگان 1-محم�د رضا یزدانی فرزند علی اکبر 2-محمد رضا خوش س�یمای فرزند قنبر علی  به خواس�ته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 257شورای 
حل اختاف مجتمع ش�ماره پنج شهرستان مش�هد واقع درمشهد- طاب میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه 
کاس�ه 971160ثبت گردیده که وقت رس�یدگی ان 1397/11/13وس�اعت 8/30 صبح تعیین ش�ده است . به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول و درخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی 
دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده پس ازنش�رآگهی 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 257شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/74آگهی
خواهان علی زجاجی به طرفیت خوانده س�ید محمد طباطبائیان به خواس�ته مطالبه وجه چک تقدیم شورای 
حل اختاف  شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه 14شورای حل اختاف مجتمع شماره یک 
شهرس�تان مش�هد واقع درمش�هد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاسه 
9709987501400928ثبت گردیده که وقت رس�یدگی ان 1397/11/15وساعت 10صبح تعیین شده است . به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای 
عمومی وانقاب درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتش�ارآگهی می شود 
تاخوان�ده پس ازنش�رآگهی واط�اع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم 

دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی امور دفتری  شعبه14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/75آگهی 
خواه�ان  عل�ی خدادادی   دادخواس�تی به طرفی�ت خوانده حامد خورش�یدی و زهرا راوی�ان گل خطمی  به 
خواس�ته مطالبه وجه س�فته چک  تقدیم دادگاه های عمومی مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 
ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�ماره 5 مشهد واقع در مش�هد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاار پردیس 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 971023 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/15 س�اعت9 
تعیین ش�ده اس�ت به عل�ت مجهول المکان ب�ودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز م�اده 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 ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت برسیدگی حاضرگردد
دفترشعبه 249 شورای حل اختاف  مجتمع شماره5  مشهد

511/76رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم ام البنین اکبری س�رطاوس داراي شناسنامه ش�ماره 322 به شرح دادخواست 
به کاس�ه 230/970644ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان حسن اکبری سرطاوس به شناسنامه 39 در تاریخ 83/3/9 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-عزت خسروی –ف عبدالعزیز –ت ت 
1338 ص خواف همس�ر متوفی 2- ام البنین اکبری سر طاوس ف حسن ش ش 322 ت ت 1343 
ص مشهد فرزند متوفی 3- حسین  اکبری سر طاوس ف حسن ش ش 323 ت ت 1344 ص مشهد 
فرزند متوفی 4-فاطمه اکبری س�ر طاوس ف حس�ن ش ش 1324 ت ت 1338 ص مش�هد فرزند 
متوفی 5- کبری اکبری س�ر طاوس ف حسن ش ش 0937206423 ت ت 1339 ص مشهد فرزند 
متوفی 6- صغری اکبری س�ر طاوس ف حس�ن ش ش 2120452113 ت ت 1359 ص گرگان فرزند 
متوفی 7- مریم اکبری س�ر طاوس ف حس�ن ش ش 2122836962 ت ت 1366 ص گرگان فرزند 
متوفی 8- زهرا اکبری س�ر طاوس ف حس�ن ش ش 2122240792 ت ت 1362 ص گرگان فرزند 
متوفی 9- نوروز اکبری س�ر طاوس ف حس�ن ش ش 2120451842 ت ت 1356 ص گرگان فرزند 
متوفی 10-اکبر اکبری س�ر ط�اوس ف حس�ن ش ش 2120451850 ت ت 1357 ص گرگان فرزند 
متوفی 11- محمد اکبری س�ر طاوس ف حسن ش ش 0937206431 ت ت 1341 ص مشهد فرزند 
متوفی 12- محمد اکبری س�ر طاوس ف حسن ش ش 2110332441 ت ت 1370 ص گرگان فرزند 
متوفی 13- عباس اکبری سر طاوس ف حسن ش ش 2110079746 ت ت 1368 ص گرگان فرزند 
متوفی 14-ام البنین اکبری سر طاوس ف حسن ش ش 2122773103 ت ت 1364 ص گرگان فرزند 
متوفی  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  
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 شورا-شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

)512/50( ان�حصار وراث�ت )97/838(
 نظ�ر به اینکه آقای/خانم علی متقی دارای شناس�نامه ش�ماره 0066890144 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
97/838 از این ش�ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطان نمد ماان 
ب�ه شناس�نامه 208 در تاری�خ 1397/04/11 در اقامتگاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورث�ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- علی متقی ف: عباسعلی ش.م : 0066890144 ت.ت : 1356 ص: تهران ) پسر متوفیه 
(. 2- عبداله متقی ف: عباسعلی ش.م : 0037087940 ت.ت : 1346 ص: تهران ) پسر متوفیه (. 3- حسین متقی 
ف: عباس�علی ش.م : 0056089163 ت.ت : 1351 ص: ته�ران ) پس�ر متوفیه (. 4- معصومه متقی ف: عباس�علی 
ش.م : 1063368987 ت.ت : 1338 ص: نیش�ابور ) دخت�ر متوفی�ه (. 5- صدیق�ه متق�ی ف: عباس�علی ش.م : 
1062649443 ت.ت : 1340 ص: نیش�ابور ) دخت�ر متوفی�ه (. 6- بتول متقی ف: عباس�علی ش.م : 1062610555 
ت.ت : 1335 ص: نیش�ابور ) دختر متوفیه (. 7- مرضیه متقی ف: عباس�علی ش.م : 0037156497 ت.ت : 1348 
ص: تهران ) دختر متوفیه (. 8- زهرا متقی ف: عباس�علی ش.م : 106258448 ت.ت : 1330 ص: نیش�ابور ) دختر 
متوفی�ه (. 9- فاطم�ه متق�ی ف: عباس�علی ش.م : 1062673255 ت.ت : 1344 ص: نیش�ابور ) دختر متوفیه (. 
10- مریم متقی ف: عباس�علی ش.م : 1062594312 ت.ت : 1332 ص: نیش�ابور ) دختر متوفیه (. 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 باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و 

اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 13  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/51( ان�حصار وراث�ت )97/880(
 نظر به اینکه آقای/خانم فاطمه حس�نی دارای شناس�نامه شماره 617 به شرح دادخواست به کاسه 97/880 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبد الصمد حسنی به شناسنامه 
38 در تاری�خ 1378/01/15 در اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم منحصر 
اس�ت به : 1- علی حس�نی ش.ش: 1063839262 ت.ت: 1324 ص: نیش�ابور ) پس�ر متوفی (. 2- جعفر حسنی 
ش.ش: 1063845440 ت.ت: 1327 ص: نیش�ابور ) پسر متوفی (. 3- عقیل حسنی ش.ش: 1063876801 ت.ت: 
1341 ص: نیش�ابور ) پس�ر متوفی (. 4- سکینه حس�نی ش.ش: 1063834309 ت.ت: 1321 ص: نیشابور ) دختر 
متوفی (. 5- بی بی حس�نی ش.ش: 1063851637 ت.ت: 1330 ص: نیشابور ) دختر متوفی (. 6- صغری حسنی 
ش.ش: 1063876982 ت.ت: 1341 ص: نیش�ابور ) دختر متوفی (. 7- فاطمه حس�نی ش.ش: 617 ت.ت: 1343 
ص: نیش�ابور ) دختر متوفی (. 8- زهرا حس�نی ش.ش: 716 ت.ت: 1349 ص: نیشابور ) دختر متوفی (.  9- خان 
زاده قرونهء ش.ش: 45 ت.ت: 1304 ص: نیش�ابور ) همسر متوفی (. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مذبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حس�بی 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 شش  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور 

511/52سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه مهریه کاسه 9707239

تولد:1342/02/12،ش�ماره  پدر:عبدالحس�ین،تاریخ  ن�ام  دنکک�وب  عل�ی  آق�ای  ب�ه  وس�یله  بدی�ن 
ملی:0942661834،ش�ماره شناس�نامه:313 به نش�انی خیابان دکتربهش�تی دکتربهش�تی 42 پاک اباغ می 
ش�ود که متعهد له زهره صحت پناه نام پدر:کاظم تاریخ تولد:1349/3/25 ش�ماره ملی:0937798304 ش�ماره 
شناس�نامه:288 جهت وصول 100 عدد س�که طا تمام بهارآزادی - س�ند ازدواج: ش�ماره س�ند:15324،تاریخ 
س�ند:1369/09/19، دفترخانه صادره کننده:دفترخانه ازدواج ش�ماره 49 و طاق ش�ماره 6 ش�هر مشهد استان 
خراس�ان رضوی علیه ش�ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9707186 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ 97/09/15 مامور،محل اقامت ش�ما به ش�رح متن س�ند ش�ناخته نش�ده،لذا بنا به تقاضای 
بس�تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی 
آگهی می ش�ود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محس�وب می گردد،نس�بت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
مسئول شعبه دوم اجرای اسناد رسمی مشهد- محمد سلمانی روشناوند

512/53احضار متهم
شماره بایگانی شعبه:970703؛ در خصوص شکایت محمدرضا روح اله زاده علیه شاه صنم ایزدی بیگدیلو فرزند 
بیرامقلی به اتهام س�رقت گوش�ی موبایل نظر به اینکه مش�ارلیه از طریق دادگاه تحت تعقیب می باش�دو اباغ 
احضاریه به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت ایش�ان ممکن نبوده،لذا در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرس�ی 
کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا در روز رسیدگی مورخ 1397/11/6 ساعت 10/30 صبح در شعبه 104 کیفری دو 
دادگس�تری طرقبه شاندیز جهت دفاع و پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان طرقبه شاندیز

511/54آگهی
در خصوص پرونده کاس�ه ش�ماره 971200 ش�کایت خانم نرگس ملکی نژاد علیه پیام برهوده دائر بر ممانعت از 
ح�ق ماقات فرزند وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/29 س�اعت 9 صبح واقع در مجتم�ع قضایی رجایی واقع در 

فلکه الندشت بین کوهسنگی 7 و 9 دادسرای ناحیه 2 شعبه 180 بدین وسیله به شما اباغ می گردد.رایگان
رئیس شعبه 180 شورای حل اختاف مجتمع شهید رجایی شهرستان مشهد

512/55رونوشت آگهي حصر وراثت
 آقاي سیدحس�ن دیواندری فرزند س�یدعلی اکبر به ش�ماره شناسنامه 58904 به ش�رح دادخواست به کاسه 
2/97/179 از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح دادکه ش�ادروان س�یدعلی اکبر 
دیوان�دری فرزن�د محمد به ش�ماره شناس�نامه 24794 در تاری�خ 1397/5/21 ف�وت نموده ورث�ه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس�ت به :1- حاجی بی بی دیواندری فرزند حس�ین متولد 1332 ش�ماره شناس�نامه 1252 
)همسرمتوفی (2- سید جواد دیواندری فرزند علی اکبر متولد 1349 شماره شناسنامه 38754 )پسرمتوفی(3- 
س�ید حس�ن دیواندری فرزند س�ید علی اکبر متولد 1361 ش�ماره شناس�نامه 58904 )پس�رمتوفی(4- س�ید 
محمدحسین دیواندری فرزند سیدعلی اکبر متولد 1367 شماره شناسنامه 20840 )پسرمتوفی(5- اکرم سادات 
دیواندری فرزند س�یدعلی اکبر متولد 1365 شماره شناس�نامه 9694 )دخترمتوفی( 6- اعظم دیواندری فرزند 
علی اکبر متولد 1359 ش�ماره شناس�نامه 2536 )دخترمتوفی(7-طیبه دیواندری فرزند علی اکبر متولد 1357 
ش�ماره شناس�نامه 56989 )دخترمتوفی(8- طاهره دیواندری فرزند علی اکبر متولد 1351 ش�ماره شناس�نامه 
38755 )دخترمتوفی( ؛اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را در 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 این شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان داورزن

512/56رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ملیحه عوض پور زیندانلوئی دارای شناسنامه شماره20به شرح دادخواست به کاسه 97/231 
ش1 از این ش�ورا درخواس�ت گواه�ی حصروراثت نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محم�د عوض پور 
زیندانلوئی به شناسنامه یک در تاریخ 1396/9/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرح�وم منحصر اس�ت به: 1-ملیحه عوض پ�ور زیندانلوئی به ش.ش 20 متولد 1364 فرزند متوفی 2-قاس�م 
ع�وض پور زیندانلویی به ش.ش 2 متولد 1362 فرزند متوفی 3- مریم عوض پور زیندانلویی به ش.ش 77 متولد 
1367 فرزند متوفی 4-حس�ین ع�وض پور به ش.ش 523 متولد 1359 فرزند متوف�ی 5- پری رحمانی زیندانلو 
به ش.ش 358 متولد 1338 همس�ر متوفی 6- زهرا حج�ت زاده به ش.ش 183 متولد 1308 مادر متوفی ؛ اینک 
با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس�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 اول شورای حل اختاف شهرستان درگز

512/57رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای اله قلی ش�جاع نیا چنار دارای شناس�نامه شماره 242 به شرح دادخواست به کاسه 97/234 
ش1 از ای�ن ش�ورا درخواس�ت گواه�ی حصروراثت نم�وده و چنی�ن توضیح داده که ش�ادروان جعف�ر مرادپور 
ب�ه شناس�نامه 168 در تاری�خ 1327/11/22در اقامتگاه دائمی خ�ود بدرود زندگی گفته و ورث�ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1-خیرالنساء مرادپور به ش.ش 171 متولد 1309 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 ی�ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدی�م دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان درگز

512/58رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جال حاتمی رمضان قلعه دارای شناسنامه شماره350 به شرح دادخواست به کاسه 97/241 
ش�عبه اول از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید مجتبی 
روحانی بایگی به شناسنامه 2481 در تاریخ 1393/10/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-سیدحس�ین روحانی بایگی به ش.ش 6454 متولد 1346 فرزند متوفی2-
ربابه سادات روحانی بایگی به ش.ش 84576 متولد 1353 فرزند متوفی3- سید حسن روحانی بایگی به ش.ش 
1049 متول�د 1339 فرزند متوفی4-فاطمه روحانی بایگی ب�ه ش.ش 64543 متولد 1344 فرزند متوفی5- بتول 
روحانی بایگی به ش.ش 1757 متولد 1340 فرزند متوفی6-فاطمه زهرا موسوی به ش.ش 18 متولد 1319 همسر 
متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان درگز

512/59رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظ�ر به اینک�ه آقای هادی تقی نیا دارای شناس�نامه ش�ماره 5229351330 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
7/495/97از ای�ن ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مهدی تقی 
نی�ا به شناس�نامه 5228078053 در تاریخ 1397/9/1 در اقامتگاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته و ورثه حین 
الف�وت آن مرح�وم منحصر اس�ت به: 1-طاهره بزرگ ق�در  فرزند محمد ابراهیم  ب�ه ش.م 5229426047 ت.ت 
1340همس�ر 2- محمد تقی نیا فرزند مهدی ب�ه ش.م 5220063881 ت.ت 1370 فرزند 3- حیدر تقی نیا فرزند 
مه�دی به ش.م 5220159984 ت.ت 1374 فرزند 4-مهن�از تقی نیا فرزند مهدی به ش.م 5229888717 ت.ت 
فرزن�د5- مها تقی نی�ا فرزند مهدی به ش.م 5220220551 ت.ت 1375 فرزند 6-هادی تقی نیا فرزند مهدی به 
ش.م 5229351330 ت.ت 1363 فرزند؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 
362ق امور حس�بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی 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

512/60آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وسیله به آقای سید عبداه سیدی فرزند ابوالقاسم فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای علی اصغر 
چنگال خوش دادخواس�تی به خواسته تنظیم س�ند خودرو پراید به طرفیت شما به شعبه 3 شورای حل اختاف 
چناران ارائه و به کاس�ه 497/97 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده اس�ت. لذا به اس�تناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار درج می گردد شما می 
توانید قبل از رس�یدگی 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 3 شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/61آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
بموجب پرونده کاس�ه 970094 اج�رای احکام محکوم علیهم 1- خدیجه-منیره –فاطمه- زهرا ش�هرت همگی 
معاون افش�ار و منیژه ظفرالهیار محکوم اند به تقس�یم ترکه و همچنین کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و در 
حق محکوم لهم محمود موائی قاس�م آبادی و سمانه –سمیه شهرت هر دو نفر معاون افشارو پرداخت نیم عشر 
دولت�ی نظر به اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیون�ش اقدامی ننموده به درخواس�ت محکوم له  اموالی 
در عوض بدهی به ش�رح ذیل معرفی و توقیف نموده اس�ت و توس�ط کارشناس آقای حس�ین پیرایش ارزیابی و 
مقررگردید در تاریخ 1397/10/13 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه 
ش�اندیز با حضور نماینده دادس�تان محترم به فروش برس�د. مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده شروع و به بااترین 
قیمت پیش�نهادی فروخته خواهد ش�د و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا وفی المجلس و مابقی حداکثر ظرف 
ی�ک م�اه از برنده مزایده وصول می گردد. طالبین به خرید م�ی توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این 
اج�را مراجعه تا نس�بت به بازدید آنان از اموال مورد نظر اقدام گردد.ش�رح اموال م�ورد مزایده:یک قطعه زمین 
محصور ومش�جرکه درختان آن خش�ک ش�ده وتغییرکاربری نش�ده و یک بنای نیمه تمام بدون مجوز و پروانه 
دارد در دو طبقه به مساحت 358 مترمربع به پاک ثبتی 3743 فرعی از 93-اصلی بخش 6 مشهد به مساحت 
2278/9 مترمربع واقع در طرقبه خ فرهنگ فرهنگ 3 که به ارزش 16/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است .
 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز-لگزیان

511/62آگهی اباغ وقت دادرسی
کاس�ه پرون�ده :12/970970  وق�ت رس�یدگی :97/11/6 س�اعت 9  خواه�ان :محمد حس�ن فرهاد ماش�اهی  
خوانده:محمد حسین صادقی-سید حسن رمضانی فرزند عباس خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی 
مش�هد نموده که جهت رسیدگي به ش�عبه12 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس�ت خواهان  و دس�تور شورا و 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 نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر 
این ش�ورا مراجعه ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر 
باا جهت رس�یدگی حضور بهمرس�اند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم ش�ود فقط یکنوبت منتشر ومدت 

آن ده روز خواهد بود
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

مدیرعامل فواد مبارکه : 
تشکیل کمیتۀ اقتصاد مقاومتی در شرکت فواد مبارکه

مدیرعامل ش�رکت فواد مبارکه در جلسۀ کمیتۀ مدیریت شرکت با 
اش�اره به ش�رایط تحریم و لزوم حفظ روند تولید از تش�کیل کمیتۀ 
اقتص�اد مقاومتی در ش�رکت خبر داد و گفت: هدف از تش�کیل این 
کمیته بررس�ی و ارزیابی نیازهای ش�رکت در شرایط تحریم و اجرای 
اقدام�ات موردنی�از در راس�تای اهداف نظام  و منافع ملی اس�ت. به 
خاطر داش�ته باش�یم مواردی که در این کمیته تصمیم گیری و اباغ 
 می گردد بافاصله قابل اجراس�ت و خارج از روال عادی انجام خواهد.
 تأکی�د بر نهادینه ک�ردن دانش و تکنولوژی س�اخت کارخانۀ فواد 
بخ�ش بعدی س�خنان مهندس عظیمی�ان ب�ود. وی در این خصوص 
گف�ت: اکنون در آس�تانۀ چهل س�الگی پیروزی ش�کوهمند انقاب 
اس�امی ایران، فواد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوادس�از کش�ور 
و خاورمیان�ه ب�ه بلوغ خود رس�یده اس�ت؛ ازای�ن رو باید ع�اوه بر 
تولی�د ف�واد و نقش آفرین�ی در بومی س�ازی تجهی�زات موردنیاز 
 این صنعت، به س�اخت کارخانه های فوادس�ازی نی�ز همت گماریم.
وی ب�ا اش�اره ب�ه این ک�ه بخ�ش عم�ده ای از قطع�ات و تجهی�زات 
موردنی�از کارخانه فواد در کش�ور بومی س�ازی ش�ده اس�ت گفت: 
بای�د باقیماندۀ قطعات موردنیاز صنعت فواد نیز بومی س�ازی ش�ود 
ت�ا ف�واد مبارکه خ�ودش بتواند س�اخت و راه اندازی ی�ک کارخانه 
ف�واد را در ه�ر نقط�ه ای از ای�ران انجام ده�د. این حرکت بس�یار 
 بزرگی در فواد مبارکه اس�ت و اتفاقی میم�ون و مبارک خواهد بود.
مهندس عظیمیان با تأکید بر اجرای پروژۀ نورد گرم 2 گفت: باید همۀ 
راهکارهای ممکن برای اجرای این پروژه را در نظر گرفت؛ زیرا انجام این 
پروژه در شرایط موجود برای شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
ضمن این که راه اندازی واحد  نورد گرم مش�ابه نمونه موجود در فواد 
 مبارکه در شرکت فواد هرمزگان، ظرف چند سال آینده انجام می شود.
مدیر عامل فواد مبارکه  با اش�اره به برگزاری جشنواره و نمایشگاه 
ملی فواد با مش�ارکت شرکت فواد مبارکه در دی ماه گفت: رویکرد 
فواد مبارکه بومی س�ازی اس�ت. در فضای اس�تارت آپ ها بحثی به 
ن�ام ش�تاب دهنده داریم. ب�ه این معنی ک�ه گروه های ج�وان دارای 
ایده ممکن اس�ت از ت�وان مال�ی و مدیریت کافی ب�رای اجرای این 
ایده ه�ا برخوردار نباش�ند؛ به همی�ن جهت ش�تاب دهنده ها به این 
اف�راد کمک مالی می کنن�د و درصورتی که ایدۀ آن ه�ا موردپذیرش 
 ق�رار گی�رد، در ریس�ک مالی ایجاد این پروژه ها ش�ریک می ش�ود.
وی  ب�ا اش�اره ب�ه تغیی�ر صورت گرفت�ه در رویک�رد خری�د اق�ام 
موردنی�از ش�رکت گف�ت: در ح�ال حاضر اگر کس�ی اع�ام کند که 
تجهی�زی را بومی س�ازی ک�رده، ف�واد مبارک�ه، در ص�ورت تأیید 
ارزیاب�ی عملک�رد و کیفیت آن، محص�ول را خری�داری می کند؛ اما 
از ای�ن  پ�س با تغییری ک�ه در رویکرد فواد مبارکه ب�ه وجود آمده، 
در نمایش�گاه دی م�اه لیس�ت نیازمندی ه�ا در بخش ه�ای مختلف 
اع�ام می ش�ود و اگر ش�رکتی ایدۀ س�اخت و تأمین هری�ک از این 
اقام را داش�ته باش�د و ایده موردپذیرش قرار گی�رد، فواد مبارکه 
در تأمی�ن مال�ی و ریس�ک اج�رای ای�ن پروژه ش�ریک می ش�ود و 
 نقش ش�تاب دهنده را برای این اس�تارت آپ های فن�ی ایفا می کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در همین راستا هیئت داوری متشکل از 
استادان دانشگاه و مهندسان مجرب فواد مبارکه تشکیل شده است 
. این هیئت وظیف�ۀ داوری و غربالگری ایده های دریافتی را بر عهده 

خواهد داشت. 

برگزاری یازدهمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه 
آب در شهر مبارکه

یازدهمین برنامه از دهمین جش�نواره از نخس�تین واژه آب با حضور 
300 دانش آموز مقطع اول ابتدایی در شهرستان مبارکه برگزار شد.

س�یف اله بستاکی مدیر آبفا شهرستان مبارکه گفت: چندسالی ست 
که شهرس�تان مبارکه برنامه های فرهنگی در راستای مصرف بهینه 
آب در دستور کار قرار داده است بعنوان مثال در تابستان سال جاری 
که با محدودیت شدید منابع آبی مواجه بودیم ، مردم با مصرف بهینه، 

ما را درتامین آب شرب یاری نمودند.
وی افزود: در تابس�تان س�ال جاری ادارات و سازمانها در شهرستان 
مبارکه 20 درصد و مشترکین در واحدهای مسکونی 10 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل نسبت به مدت مشابه سال قبل آب کمتری 

مصرف کردند 
مدیر آبفا بهارس�تان اعام کرد: در سال گذشته مصرف سرانه آب در 
بخ�ش خانگی در شهرس�تان مبارکه 165 لیتر در ش�بانه روز بود در 

حالیکه این رقم هم اکنون به 154 لیتر در شبانه روز کاهش یافت.
بس�تاکی با بیان اینکه تعامل و همکاری با اداره آموزش و پرورش در 
راس�تای فرهنگ س�ازی مصرف بهینه آب در بین دان�ش آموزان به 
قوت خود باقی اس�ت اعام کرد:آبفا مبارکه ن�ه تنها با اداره آموزش 
و پرورش تعامل دوس�ویه در زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب 
می�ان دانش آموزان دارد بلکه س�عی نموده با برگ�زاری برنامه هایی 
متنوع در خصوص مصرف صحیح آب در پارک ها همه اقشار مختلف 

مردم را به مصرف درست آب ترغیب نماید.
وی اف�زود: برگزاری جلس�ات توجیهی برای مش�ترکین پرمصرف از 
دیگ�ر اقداماتی اس�ت که در کاهش مصرف س�رانه آب بس�یار موثر 
می باش�د که این امر همچنان در دس�تور کار ق�رار دارد همچنین از 
ظرفیت ائمه جمعه و جماعات پیرامون ارائه رهنمودهایشان به مردم 

در خصوص پرهیز از مصرف بی رویه آب بهر مند شدیم.
مدیر آبفا شهرستان مبارکه عنوان کرد: کشف بیش از 85 فقره پمپ 
غیر مجاز، شناس�ایی بیش از 100 فقره انش�عاب غیر مجاز ،ارسال 21 
هزار اخطار به مش�ترکین پرمصرف از دیگ�ر اقداماتی بود که مانع از 
مصرف بی رویه آب گردید.بس�تاکی با بیان اینکه برگزاری جشنواره 
نخس�تین واژه آب ،دان�ش آموزان مقط�ع اول ابتدای�ی را با مصرف 
صحیح آب بیش از پیش آشنا می کند خاطر نشان ساخت:جشنواره 
نخستین واژه آب با اس�تفاده از ظرفیت هنرمندان به خوبی راههای 
مص�رف صحیح آب را به دانش آموزان ب�ا زبان طنز آموزش می دهد 
که انتظار می رود اجرای  برنامه هایی از این قبیل تداوم داشته باشد.
در ادامه این برنامه زهرا کرمی معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و 
پرورش شهرس�تان مبارکه اعام کرد: در حال حاضر بیش از 14 هزار 
دانش آموز ابتدایی در شهرستان مبارکه مشغول به تحصیل می باشد 
ک�ه از این رقم حدود 2 هزار و 500 نف�ر آنها را دانش آموزان ابتدایی 
تشکیل می دهد ، این درحالیست که این برنامه بسیار آموزنده که به 
خوبی هنرمندان با زبان طنز و موسیقی راههای مصرف صحیح آب را 
به دانش آموزان گوشزد می کنند تنها در این برنامه حدود 300 دانش 
آموز مقطع اول ابتدایی ش�رکت نموده اس�ت.وی افزود: اگر تدبیری 
صورت می گرفت که تمام دانش آموزان مقطع اول ابتدایی شهرستان 
مبارکه در این برنامه شرکت می کردندقطعا برگزاری این برنامه مثمر 

ثمر تر واقع تر می شد.



  دوشنبهآگهی
  3  دی 1397
 شماره  4372

8

آگهی وقت رسیدگی 
در خص�وص دادخواس�ت  خواهان آق�ای هادی  ذوفنون  ب�ه طرفیت خوانده  آقای اویس احمدی به خواس�ته  اس�ترداد مال منقول 
)استرداد خودرو پژو 405( که  در شعبه پنجم  شورای حل اختاف برازجان به شماره کاسه 813/97 ش 5 تحت رسیدگی   می باشد  
و نظر به  مجهول المکان بودن خوانده  و تقاضای  خواهان  و دس�تور رئیس ش�عبه حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی  مدنی  مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار  آگهی و خوانده  ظرف یک ماه از  تاریخ نشر آگهی در وقت مقرر مورخ 97/11/10 روز چهارشنبه  

ساعت 9 صبح جهت رسیدگی  حاضر در غیر اینصورت  شورا غیابا رسیدگی  و تصمیم ازم اتخذ خواهد نمود. 
1185 رئیس شعبه پنجم   شورای حل اختاف شهر برازجان 

آگهی حصر وراثت 
آقای  مهدی پیروزمند فرزند  عبدالمجید دارای ش�ماره شناس�نامه 2333 به ش�رح کاس�ه 755/2/97ح از این دادگاه در خو است 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عبدالمجید پیروزمند  فرزند  جبار به ش�ماره شناسنامه 650 در تاریخ 97/3/9 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ور ثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1. فاطمه حیاتی زاده هندیجانی ش�ماره شناس�نامه 605 
همس�ر متوفی 2. مهدی پیروزمند شماره شناسنامه 2333 پس�ر  متوفی 3. فریدون پیروزمند شماره شناسنامه 1817468014 پسر 
متوفی 4. فریبرز پیروزمند شماره شناسنامه 1817145738  پسر متوفی 5. فرح ناز پیروزمند شماره شناسنامه 1817095684 دختر 
متوفی 6. فرانک پیروزمند شماره شناسنامه 1819660826 دختر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخوا ست  مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی ا عتراضی  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 حصر وراثت
بانو : س�میره  شهرت:  البوشهباز نام پدر: عبداامیر بشناسنامه : 17764 صادره از: شادگان درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر 
وراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم عبدالنبی  شهرت: زرگانی بشناسنامه : 13395 صادره: آبادان در تاریخ 96/5/17 در 
اهواز اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی سمیره البوشهباز ) همسر متوفی ( 2 – علی زرگانی فرزند عبدالنبی ش ش 
4712522550 صادره از امور خارجه کویت 3 – جاسم زرگانی فرزند عبدالنبی ش ش 1740878434 صادره اهواز 4- قاسم زرگانی 
فرزن�د عبدالنب�ی ش ش 32 ص�ادره امور خارجه کویت ) پس�ران متوفی ( 5 – کفایه زرگانی فرزن�د عبدالنبی ش ش 4710026564 
صادره امور خارجه کویت 6 – زینب زرگانی فرزند عبدالنبی ش ش 4710982562 صادره امور خارجه کویت 7 – ایمانه زرگانی فرزند 
عبدالنب�ی ش ش 4711574050 ص�ادره امور خارج�ه کویت 8 – وداد زرگانی فرزند عبدالنب�ی ش ش 1740781244 صادره اهواز 9 
–حنان زرگانی فرزند عبدالنبی ش ش 129 صادره امورخارجه کویت واغیرورثه دیگری ندارد. اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب 

مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

6 / 10 – شعبه 20 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 اهواز 
آگهی مفقودی

کارت دانشجویی زهرا مهدوی فخر به شماره دانشجویی 91137355 موسسه جهاد دانشگاهی 
استان خوزستان اهواز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 

7 / 10 - اهواز
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

   آقای رحمن مختاری گل چالس�ری فرزند برارقلی بش�رح درخواس�تی که بش�ماره891/ 3/97ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته که برارقلی مختاری گل چالسری فرزند صفرعلی بشماره ملی4999562618 صادره ازنکا 
درتاریخ97/6/19 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان نکا فوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-رحمن مختاری گل 
چالسری ف برارقلی ش م4999972931فرزند متوفی2-رقیه مختاری گل چالسری ف برارقلی ش م4999823705فرزند متوفی3-حکیمه 
مختاری گل چالسری ف برارقلی ش م 4999852144فرزند متوفی4-سمانه مختاری گل چالسرس ف برارقلی ش م4999877521فرزند 
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.
 689-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم س�میه حس�نی گل خیلی فرزند مالک بش�رح درخواس�تی که بش�ماره 3/97/897ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت 
صدورگواه�ی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که حس�ین قربان زاده فرزند قربان بش�ماره ملی 2170037640صادره ازبهش�هر 
درتاریخ97/8/28 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان مشهد فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-ماتیسا 
قربان زاده ف حسین ش م4990459199فرزند متوفی 2-سمیه حسنی گل خیلی ف مالک ش م4990072251همسرمتوفی3-طوبی 
طهماسبی ف رمضان ش م4999567598 مادرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت 
آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این ش�ورا مراجعه 

وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 690-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای ولی اله لطیفی ملکش�اه فرزند ش�ریف بش�رح درخواس�تی که بش�ماره3/97/885ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت 
صدورگواه�ی انحص�ار وراث�ت نم�وده واع�ام داش�ته ک�ه جمیل�ه خان�م قهرمان�ی زاد ملکش�اه فرزن�د زی�ن العابدی�ن بش�ماره 
ملی5689627429صادره ازبند پی- دیوا درتاریخ81/5/10دراقامتگاه دائمی خود شهرستان نکا فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت 
وی عبارتند از/عبارتست از1-ولی اله لطیفی ملکشاه ف شریف ش م5689635901فرزند متوفی2-صغری لطیفی ملکشاه ف شریف 
ش م 5689635911فرزند متوفی3-ش�فیع لطیفی ملکش�اه ف ش�ریف ش م4999281351 فرزند متوفی4-فاطمه لطیفی ملکش�اه 
ف ش�ریف ش م5689635219فرزند متوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی 
مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم 

نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 687-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای علیرضا وجدانی کلتی فرزند حیدرعلی بش�رح درخواس�تی که بش�ماره 3/97/926 ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت 
صدورگواه�ی انحص�ار وراثت نموده واعام داش�ته که ش�هربانو صالحی کلتی فرزند غ�ام بش�ماره ملی4999723069صادره ازنکا 
درتاری�خ 96/8/2 دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان کلت ف�وت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-علی 
رض�ا وجدانی کلتی ف حیدرعلی ش م4999772728فرزند متوفی2-قرب�ان وجدانی کلتی ف حیدرعلی ش م4999538504فرزند 
متوفی3-اصغ�ر وجدان�ی کلت�ی ف حیدرعل�ی ش م 4999814463فرزن�د متوفی4-علی اکب�ر وجدانی کلت�ی ف حیدرعلی ش م 
4999540894فرزن�د متوفی5-میثم وجدانی کلتی ف حیدرعلی ش م4999843668فرزند متوفی6-رقیه خاتون وجدانی کلتی ف 
حیدرعلی 4999538946فرزند متوفی7-فاطمه زهرا وجدانی کلتی ف حیدرعلی ش م4999540576فرزند متوفی8-نرگس خاتون 
وجدانی کلتی ش م4999861550فرزند متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی 
مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم 

نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 685-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم سیده زینب محمدی قلعه سری فرزند شعبان بشرح درخواستی که بشماره 3/97/893ش این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده اعام داشته که سید شعبان محمدی قلعه سری فرزند سید حمزه بشماره ملی 4999509113صادره 
ازن�کا درتاری�خ97/8/29 دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان تهران فوت نم�وده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت 
از1-س�یده زینب محمدی قلعه س�ری ف سید ش�عبان ش م 4999880326فرزند متوفی2-سیده فاطمه محمدی قلعه سری ف سید 
ش�عبان ش م4999517991فرزند متوفی3-س�یده زهرا محمدی قلعه سری ف سید شعبان ش م 4999518007فرزند متوفی4-سید 
محمد محمدی قلعه سری ف سید شعبان ش م 4999955873فرزند متوفی5-سیده رقیه محمدی قلعه سری ف سید شعبان ش م 
4990090926فرزند متوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این ش�ورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی 

صادر خواهد شد.
 686-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی احضار متهم
   بدینوسیله به میاد لکزائی که به اتهام تخریب وسایل منزل-ورود به عنف به منزل-توهین وتهدید وقدرتنمایی باساح سرد تحت 
کاس�ه970840/بایگانی/10د تحت تعقیب قرارگرفته اس�ت واباغ احضاریه به وی به واسطه عدم شناسایی نامبرده امکان پذیرنشده 
اس�ت با نش�رآگهی دریکی ازروزنامه های محلی وبرای 1نوبت احضارمیگردد پس ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتسابی 
درش�عبه10دادیاری دادس�رای عمومی وانقاب گرگان حاضرش�ود در صورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم 

خواهد شد.
798-دادیار شعبه 10دادسرای عمومی وانقاب گرگان-منتظری المشیری 

5- مفقودی
برگ س�بز و س�ند موتورس�یکلت به ش�ماره پاک ایران 322- 14953 م�دل 1390 رنگ آبی 
سیس�تم کریس�تال تی�پ C 125 و ش�ماره موت�ور zs 154 fm 13 * 8451650 و ش�ماره تنه 
nbj *** 125 f 9010052 متعلق به آقای مهدی ش�فیعی حس�ینی به شماره شناسنامه 4242 
ش�ماره ملی 0070731500 فرزند علی صادره از تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار س�اقط 

است.
رابر

6- حصروراثت
خانم فاطمه پورنامداری فرزند علی دارای شناسنامه 276 شرح دادخواست شماره 9709983467500409 مورخ 1397/8/30 توضیح 
داده ش�ادروان یحیی پورنامداری فرزند حس�ین بشناسنامه 257 در تاریخ 97/7/12 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتن�د از : 1- مهدیه پورنامداری فرزند یحیی به ش�ماره مل�ی 2980185817 متولد 1369/5/3 فرزند دختر متوفی. 2- فاطمه 
پورنامداری فرزند علی ش.ش 276 متولد 1333/6/5 همسر متوفی. تعداد وراث حین الفوت نامبرده دو نفر می باشد.  لذا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 
ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل 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.
409 شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان کرمان

7- حصروراثت
آقای علی ایران منش فرزند غامرضا دارای شناس�نامه 778 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 970677 مورخ 1397/9/25 توضیح داده 
ش�ادروان غامرضا ایران منش فرزند ریحان بشناسنامه 121 در تاریخ 1397/7/24 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتن�د از : 1- حکیم�ه ایران منش فرزند غامرضا ش.ش 4 متولد 1352 ص�ادره از کرمان فرزند متوفی. 2- امید ایران منش فرزند 
غامرض�ا ش.ش 279 متول�د 1354 صادره از کرم�ان فرزند متوفی. 3- نعمیه ایران منش فرزن�د غامرضا ش.ش 3719 متولد 1362 
صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- فهیمه ایران منش فرزند غامرضا ش.ش 1677 متولد 1360 صادره از کرمان فرزند متوفی. 5- علی 
ای�ران من�ش فرزند غامرضا ش.ش 778 متولد 1355 ص�ادره از کرمان فرزند متوفی. 6- فرزانه ای�ران منش فرزند غامرضا ش.ش 
2980042439 متولد 1368 صادره از کرمان فرزند متوفی. 7- س�جاد ایران منش فرزند غامرضا ش.ش 2980800341 متولد 1375 
صادره از کرمان فرزند متوفی. 8- زهرا عسکرترک بخش کرمانی فرزند علی ش.ش 340 متولد 1331 صادره از کرمان همسر متوفی.  
لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 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.
677 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان

آگهی مربوط به تجدید نظر 
آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقای علی قادری  تجدید نظر خواه آقای 
مینا  نام آور دادخواس�ت تجدید نظر خواهی به طرفی�ت تجدید نظر خوانده  آقای علی قادری 
نسبت به دادنامه شماره 97- 9709972612300010 در پرونده کاسه 960628  تقدیم که طبق 
موضوع ماده 73 و 346  قانون آئین دادرس�ی   مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر  
خوانده  مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا تجدید 
نظ�ر خوان�ده  ظرف ده روز  پس از  تاریخ انتش�ار آگهی به دفت�ر دادگاه مراجعه و ضمن ا عام 
نش�امی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه 
پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت  پس از انقضای  مهلت مقرر قانونی 

نسبت به ارسال پرونده  به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
97  مدیر دفتر دادگاه  حقوقی شعبه 23 دادگاه  عمومی حقوقی کرج 

آگهی مزایده اموال غیر منقول -  نوبت اول 
  به موجب نیابت واصله از دادگس�تری ش�هریار له خانم محترم جعفری و علیه آقای محمدباقر 
قب�ادی داود محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخ�ت 2920000000 ریال باب�ت مهریه و  هزینه 
دادرس�ی در حق محک�وم له و پنج درصد نیم عش�ر دولتی با توجه به  اینک�ه  اجرائیه صادره 
به  محکوم علیه اباغ ش�ده و در مهلت مقرر  نس�بت به اجرای حکم اقدام ننموده اس�ت بنا به 
درخواس�ت  محک�وم له به منظور اس�تیفای   محکوم به و هزینه اجرای�ی 4 چهار دانگ از یک 
قطعه زمین به مس�احت 1500  متر مربع  در پیش�اهنگی  گلدشت باا باای اتوبان خ دوم غربی 
قطعه 221 جنوبی تحت پاک ثبتی 142/464 قطعه 221 مفروز از پاک 37 اصلی از س�وی این 
اجرا توقیف و توس�ط کارش�ناس  رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر 
اس�ت 4 دانگ ملک مذکور در تاریخ 1397/10/18 از س�اعت 10 ال�ی 11 در محل اجرای احکام 
مدنی دادگاه خانوده کرج از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از قیمت 3200000000 ریال  
طبق نظریه کارش�ناس شروع می شود و به هر ش�خص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را 
پیش�نهاد نماید فروخته خواهد ش�د 10 درصد وج�ه مزایده فی المجلس بص�ورت نقد یا چک 
بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول خواهد ش�د و پس 
از انجام مراحل قانونی  و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در 
صورتیکه در مهلت مقرر  خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه 
های مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده 
محکوم علیه اس�ت و از محل فروش پرداخت خواهد ش�د. طرفین می توانند ظرف یک هفته از  
تاریخ مزایده  نس�بت به نح�وه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رس�یدگی  به 
اعتراض از س�وی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت 
در مزای�ده م�ی توانند از س�وی دادگاه مورد مزایده ب�ه نام خریدار منتقل نخواهد ش�د. ضمنا 
طالبین به ش�رکت در  مزایده می توانند ظرف پن�ج روز قبل از مزایده با اطاع این اجرا از مال 
مورد مزایده  بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با   ایام تعطیل باش�د روز بعد در همان 

ساعت و مکان برگزار خواهد شد. 
61 دادورز اجرای احکام  دادگاه خانواده کرج – زمانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقاي علي ابراهیمي داراي شماره شناسنامه 26788 به شرح دادخواست به کاسه 1031/1/97 
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسفندیار 
ابراهیمي بشناسنامه شماره 2 درتاریخ 96/1/20  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-امید ابراهیمي داراي شماره شناسنامه 0078715202  
متول�د 1365 پس�رمتوفی 2- لی�ا ابراهیمي دارای ش�ماره شناس�نامه 0065867777 متولد 
1361 دخترمتوفی 3- طاهره س�عادتي دارای ش�ماره شناس�نامه 1533470383 متولد 1346 
همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                    1961    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9609982612300527   ش�عبه 23 دادگاه عموم�ی حقوقی کرج تصمیم نهایی  
ش�ماره خواهان: خانم مینا نام آور آب پرده فرزند سبزعلی با وکالت آقای محمد موسوی مقدم 
فرزند رضا به نش�انی کرج بل�وار ماصدرا – نبش میدان نبوت – س�اختمان هیراد – واحد 201 
خواندگان: 1. آقای محمد حس�ین زاده فرزند ثروتعلی  به نشانی کرج مهرشهر بلوار ارم خیابان  
س�وم ش�رقی  کوچه توانیر نبش بن بست 5 پاک 57 قطعه 39 واحد یک 2. آقای مجید دولتی 
ش�یراز فرزند دولتعلی با وکالت آقای حجت شیخی فرزند عبدالنبی  به نشانی خ باهنر روبروی 
دادگس�تری  دفتر وکالت آقای کارخانه 3. آقای شرکت نگاه اندیشمندان نیکان )مجید  دولتی 
ش�یراز رئیس هیئت مدیره(  به نش�انی تهران فلکه دوم صادقیه مجتمع سبحان طبقه 4 واحد 
20 ، 4. آقای دفترخانه ش�ماره 654 تهران به نش�انی تهران شهران بااتر از فرهنگسرای تفکر 
ساختمان مقدس طبقه 1، 5. آقای بانک دی شعبه شهران تهران کد 0133 با  وکالت خانم کبری 
خاوریان فرزند اقبال به نشانی فلکه اول رجایی شهر ابتدای  خ مطهری جنب شیرینی فروشی 
روما  ساختمان الماس ط6 واحد 21 ، 6. آقای  علی قادری به نشانی مجهول المکان   خو استه: 
ابطال س�ند رسمی موضوع سند ملک اس�ت رای دادگاه در خصوص  دادخواست  خانم مینا نام 
آور آب پرده با وکالت بعدی آقای محمد موس�وی  مقدم به طرفیت  1. بانک دی  ش�عبه تهران  
با وکالت خانم کبری خاوریان 2. ش�رکت نگاه اندیشمندان نیکان 3. آقای محمدحسین زاده 4. 
دفترخانه ش�ماره 654 تهران 5. آقای مجید دولتی ش�یراز با وکالت  آقای حجت ش�یخی و 6. 
آقای علی قادری   به خواس�ته ابطال س�ند رسمی رهنی  ش�ماره 13282  مورخ 1393/12/27 
در ره�ن بانک دی ش�عبه تهران مربوط  به وام س�ند پاک ثبتی 10671 فرع�ی از 170 اصلی و 
اعاده وضع به حال س�ابق به انضمام  هزینه های دادرس�ی و س�ایر خس�ارات قانونی به ش�رح 
دادخواس�ت تقدیمی ب�ا عنایت به جمیع محتوی�ات پرونده اوا دعوا متوج�ه خواندگان ردیف 
دوم تا آخر )شش�م( نمی باش�د و دادگاه به اس�تناد ماده 89 ناظر  بر بند 4  ماده 84  از قانون 
آئی�ن دادرس�ی  مدنی  مص�وب 1379 قرار رد دعوا ص�ادر و اعام می نماید. ثانیا: 1. در س�ند 
رس�می موضوع خواس�ته خواهان راهن و خوان�ده   ردیف اول بانک دی ش�عبه تهران  مرتهن 
می باش�د و روابط قراردادی فی مابین خواهان )مالک( با س�ازنده )خوان�ده  ردیف پنجم آقای 
مجی�د دولتی ش�یراز( و طرح دعوای کیف�ری ارتباطی به خوانده  ردیف اول ن�دارد و خللی به 
عق�د رهن ف�ی مابین خواهان و خوانده  فوق )ردیف اول( که صحیحا تنظیم ش�ده اس�ت وارد 
نم�ی کند .  2. خواهان خود صرفا  دریافت تس�هیات را به ش�رکت خوان�ده  ردیف دوم منتقل 
نموده و ش�خص مد نظر وی )آقای مجید دولتی ش�یراز(  نیز حس�ب  متمم قرارداد ابرازی  فی 
مابین مبلغ تس�هیات را دریافت نموده اس�ت. 3. در بند 2 متمم قرارداد ابرازی توسط خواهان 
اجازه برداش�ت تس�هیات از طرف خواهان به آقای مجید دولتی شیراز )خوانده  ردیف پنجم( 
ا عطاء ش�ده اس�ت تا با توجه به مش�کات ایجاد ش�ده در پروژه و  موضوع مش�ارکت از مبلغ 
دریافتی تس�هیات بخشی از مشکات حل ش�ود و ضمانت  اجرای  عدم بازپرداخت تسهیات 
)وام( توس�ط خوانده  ردیف پنجم تعیین ش�ده اس�ت. در این قس�مت از  متمم قرارداد چنین 
آمده اس�ت: »یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد توم�ان به صورت تضمین پرداخت وام بانکی 
توس�ط شیراز)ی( صادر تا در صورت عدم پرداخت  قابل وصول توسط خانم آب پرده می باشد. 
)باشد( – در صورت عدم پرداخت وام آقای شیراز )ی( بدون قید و شرط می بایست یک واحد 
مس�کونی از واحدهای  خود در منطقه به مالک از بابت ضرر و زیان به مالک داده ش�ود.  و این 
مضاف در صورت اینکه دیرکرد بخورد  به اندازه دیرکرد بر چک اش�اره شده تضمینی می باشد 
– طبق قس�مت  توضیحات قرارداد اصلی مبلغ 200/000/000 تومان آقای شیرازی  به   خانم آب 

پ�رور به صورت باعوض پرداخت نمای�د که در زمان دریافت وام پرداخت می گردد. 4. خواهان  
در ش�رح دادخواس�ت در روابط فی مابین خود و خوانده  ردیف پنجم آقای مجید دولتی شیراز 
حس�ب مشارکت نامه ش�ماره 921222  مورخ 1392/8/1  و نیز قرارداد متمم مورخ 1394/2/9 
در مجموع اذعان داشته که  خوانده  فوق  )ردیف پنجم( مکلف به پرداخت اقساط وام بانکی و 
اصل وام و فک رهن بوده اس�ت علی هذا با توجه به مراتب فوق و س�ایر قرائن و امارات  موجود 
در پرون�ده و دفاعیات غیر موثر وکیل خواهان و رعایت اصل صحت قراردادها دادگاه خواس�ته 
خواهان را ثابت تشخیص نداده و به استناد ماده 197 از قانون مارالذکر و مواد 223، 771، 780، 
787، 1258  و 1321  از قانون مدنی مصوب 1307  و 1314  حکم بر بطان دعوای خواهان صادر 
و اعام می نماید.  آراء صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر 

خو اهی در  محاکم تجدید نظر استان البرز می باشد. 
27 رئیس شعبه 23 دادگاه حقوقی کرج – علی بستامی 

رونوشت آگهی حصروراثت 
با توجه به درخواست آقای نعمت اله قادری فرزند احمد علی به شناسنامه شماره 4540007157 متولد 68/4/7 
مبنی بر درخواست صدور گواهی حصروراثت چنین اظهار داشته خانم دولت زارعی فرزند حسین به شناسنامه 
ش�ماره 7780 در تاری�خ 96/6/12 در اقامتگاه دائمی خود در شهرس�تان آبدانان دارفان�ی را وداع گفته وورثه 
حی�ن الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1- فاطمه قادری به ش�ماره شناس�نامه 815 فرزن�د متوفی 2- زینب 
قادری به ش�ماره شناس�نامه 251 فرزند متوفی 3- راضیه قادری به ش�ماره شناس�نامه 2 موالید فرزند متوفی 
4- میترا قادری به شماره شناسنامه 169 فرزند متوفی 5- نعمت اله  قادری به شماره شناسنامه 4540007157 
فرزند متوفی 6- خیراه قادری به ش�ماره شناس�نامه 4540054570 فرزند متوفی 7- نوراه قادری به شماره 
شناس�نامه 4540088191 فرزن�د متوفی 8- راحله قادری به ش�ماره شناس�نامه 4540119672 فرزند متوفی 
واغیر می باش�ند و به غیر از وراث یاد ش�ده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- روح اه شریفی

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود 
آقای محمد اخزری فرزند غامعلی به شناس�نامه شماه 6745 به شرح دادخواست به کاسه 722/97 حقوقی از این شورا درخواست 
صدور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عزت خانم حیدری فرزند احمد به شناس�نامه شماره 63 
در تاری�خ 94/7/25 در اقامت�گاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1-محمد اخزری متولد 
1331 به ش�ماره شناس�نامه 6745 صادره از دهلران پس�رمتوفیه 2- اس�د اخزری متولد 1349 به شماره شناس�نامه 1414 صادره از 
دهلران پس�رمتوفیه 3- کش�ور اخزری متولد 1331 به شماره شناس�نامه 148 صادره از دهلران دختر متوفی 4- دلبر اخزری متولد 
1333 به شماره شناسنامه 154 صادره از دهلران دختر متوفیه 5- زیور اخزری متولد 1341 به شماره شناسنامه 211 صادره از دهلران 
دختر متوفی 6- پروین اخزری متولد 1345 به ش�ماره شناس�نامه 266 صادره از دهلران دختر متوفی 7-نرگس اخزری متولد 1348 
به شماره شناسنامه 268 صادره از دهلران دختر متوفی واغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری

آگهی مزایده نوبت دوم 
در م�ورد پرونده اجرائی کاس�ه 934552 ش 1 اجرای احکام  مدنی بجنورد خواه�ان عالیه  مرتضوی و غیره و خواندگان  صدرالدین  
مرتضوی و غیره ... با موضوع  فروش ملک مشاع پاک ثبتی 1476 اصلی بخش 1 به آدرس  بجنورد  خ طالقانی غربی کوچه جواهری 

ماه – انتهای کوچه سمت  راست  پاک 31 که با عنایت به انجام کارشناسی  ملک به مشخصات  ذیل الذکر : 
4/5 دانگ از یک واحد منزل مسکونی ویایی به مساحت 303 متر مربع  و مساحت 152 متر زیر بنا که با توجه به قدیمی بودن فاقد 
ارزش می باشد و 1/5 دانگ از 6 دانگ  فوق غیر موروثی که به عاوه  5 سهم  از مدار 31 سهم از 4/5 دانگ از 6 دانگ فوق به استثناء  
ثمن اعیان  پاک مذکور بنام صدرالدین  مرتضوی  با رای دادگاه  سند  صادر گردیده که ارزش 4/5 دانگ ملک به مساحت 303 متر 
مربع  توس�ط کارشناس  رس�می دادگستری  به مبلغ 5/757/000/000 ریال ارزیابی گردیده است  و اینکه پس از سیر مراحل  قانونی  
مقرر گردیده کل ملک مذکور  در روز دوشنبه  مورخ 1397/10/17 ساعت 12/00 الی 12/30 و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای 
احکام مدنی  دادگس�تری بجنورد به فروش برس�د  بنابراین متقاضیان  ش�رکت در جلس�ه 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  . بدیهی است مزایده از قیمت 
کارشناس�ی  ش�روع و به بااترین  قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد  و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ  
و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه  وصول خواهد شد  و در صورت عدم پرداخت الباقی ) نود درصد( در مهلت مقرر ، مبلغ تودیعی پس 

از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد 15
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد – جلینی 

آگهی مزایده نوبت اول 
در مورد پرونده اجرائی کاسه 971182 ش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد فیمابین محکوم له حیدر قلی گریوانی  و محکوم علیه پیمان 

رحمانی  که با عنایت به انجام کارشناسی  ملک به مشخصات ذیل الذکر : 
مشخصات ملک :  یک باب واحد تجاری  به ادرس خ 17 شهریور  روبروی کوچه شقایق پاک 532 و پاک ثبتی 2118 فرعی از 169 اصلی  
ک�ه از پ�اک ف�وق 1/5 دانگ متعلق  به محکوم له  و 1/5 دانگ نیز متعلق به محکوم علیه  می باش�د  از در طبقه همکف  یک باب مغازه 
به مساحت 44/8 متر مربع  که فقط دارای  20 متر مربع  کاربری تجاری می باشد   و راهروی ورودی به آپارتمان  طبقه اول به مساحت  
11/2 متر مربع  و عرصه  پشت مغازه  به مساحت  29 متر مربع می باشد  و اسکلت ساختمان  دیوار آجری   و سقف ها تیر آهن  و ضربی  
با عمر  حدود 40  سال می باشد  رویه دیوار  های  مغازه سرامیک  کف سرامیک  درب شیشه سکوریت و توری فلزی  می باشد  2- در 
طبقه اول  آپارتمان  باای مغازه  سهم آقای پیمانی  به مساحت 44 متر مربع  به انضمام  راهرو  ها درب چوبی  و پنجره ها آلومینیومی  
و دیوار ها گچی  می باشد 3- مغازه در اجاره یک ساله  آقای امید رحمانی  از قرار هر ماهی  14/000/000 ریال می باشد  که ارزش ملک  
پس از بررسی و مد نظر  توضیحات فوق  الذکر  توسط کارشناس رسمی دادگستری  مبلغ 6/200/000/000 ریال  ارزیابی گردیده است  و 
اینکه پس از سیر مراحل  قانونی مقرر گردیده کل ملک مذکور در روز  دوشنبه مورخ 1397/10/17 ساعت 12/30 الی 13/00  و از طریق 
مزایده حضوری  در محل اجرای احکام مدنی  دادگستری بجنورد به فروش برسد  بنابراین متقاضیان  شرکت در جلسه مزایده می توانند  
پن�ج روز  قب�ل از موعد مقرر در ای�ن اجرا حاضر و از  کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند  . بدیهی 
اس�ت مزایده از قیمت کارشناس�ی  شروع و به بااترین  قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد  و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده اخذ  و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه  وصول خواهد شد  و در صورت عدم پرداخت الباقی ) نود درصد( در مهلت مقرر ، 

مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد 15
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد – جلینی 

آگهی مزایده مرحله اول
به  موجب اجرائیه در پرونده  ش�ماره 970101 و 970361 صادره از ش�ورای حل اختاف فاروج و 970016 صادره از دادگس�تری  فاروج  
محکوم علیه س�ید محمد علیزاده  فرزند میرزا  رفیع محکوم به پرداخت مبلغ 110800000 ریال بابت خواس�ته و هزینه دادرس�ی در 
پرونده 970101 و مبلغ 39150000 ریال  بابت پرونده 970361 و مبلغ 72530000 ریال  در پرونده  970016  در حق محکوم لها  فاطمه  
محمد نیا  و مبلغ  10900000  ریال  بابت نیم عش�ر دولتی گردیده  و چون نامبرده  در موعد  مقرر نس�بت  به پرداخت بدهی اقدامی 
ننموده و حسب تقاضای محکوم له اموال ایشان به شرح ذیل توقیف و طبق نظریه کارشناس به مبلغ 480000000 ریال ارزیابی گردیده 
در مورخه 97/11/1 س�اعت 11 تا 11:30  از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام دادگس�تری شهرستان فاروج به فروش برسد 
بنابراین متقاضیان ش�رکت در مراس�م مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر  و از کم و کیف موضوع مطلع  
در ص�ورت تمای�ل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع و با بااترین قیمت پیش�نهادی واگذار خواهد 

شد همچنین از برنده مزایده نقدی 10 درصد مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد
 مش�خصات اماک توقیفی: 1- یک قطعه زمین واقع در روس�تای خرق  دارای دو س�اعت آب از هفت ش�بانه روز به مس�احت 1696 
مت�ر مرب�ع  و تع�داد 10 اصله درخت گردو  و بادام  40 اصله  که همگی  بارور  بوده و تعدادی درخت س�پیدار  در حاش�یه  رودخانه  با 
حدود  اربعه ش�ماا  رودخانه  عمومی  جنوبا  جوی  عمومی  غربا محمد ابراهیم بهمنی  و ش�رقا عبدالرحمان  رحمتیان  که به مبلغ 

420000000 ریال  ارزیابی گردیده است .
2- یک قطعه زمین مش�جر  به مس�احت  213 متر مربع  با حدود اربعه  ش�ماا رودخانه عمومی جنوبا سید عبداه جوادی غربا  سید 
احمد علیزاده و شرقا  فیروز محمد آزاده که دارای سه اصله درخت گردو بارور  و سپیدار  در حاشیه  رودخانه  که به مبلغ 60000000 

ریال ارزیابی گردیده است . 
مجموع اماک توقیفی با توجه به موقعیت  و نوع کاربری  و اشجار  و اعیانی به مبلغ 480000000 ریال ارزیابی گردیده است . 13

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فاروج – حسین لو 
گواهی حصروراثت

آقای عزیز مختاری بشماره شناسنامه 4976 فرزند حیدرعلی  متولد1352 صادره هشترود ازبه استناد شهادت نامه 
گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1055/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است 
که شادروان حیدرعلی مختاری فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه 4 درتاریخ 97/4/6 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته 
وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- رمضان مختاری فرزند حیدرعلی ش.ش1594پسرمتوفی2- علی مختاری فرزند 
حیدرعلی ش.ش6804پسر متوفی3- قادر مختاری فرزند حیدرعلی ش.ش1595پسرمتوفی4- سلیم مختاری فرزند 
حیدرعلی ش.ش4678پس�رمتوفیپ5- عزیز مختاری فرزند حیدرعلی ش.ش4976پسرمتوفی6- عزیزه مختاری 
فرزند حیدرعلی ش.ش4975دخترمتوفی7- ماهت مختاری فرزند حیدرعلی ش.ش4977دخترمتوفی اینک پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس قرضی دارد 
یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد 

شد.م الف 3461 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خان�م راحله مرس�لی بش�ماره شناس�نامه 1220 فرزن�د محمد  متول�د1356 صادره زنجان ازبه اس�تناد ش�هادت نام�ه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1092/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که شادروان ثمررخ 
احم�دی فرزند نصرت به ش�ماره شناس�نامه 2 درتاریخ 96/10/8 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حی�ن الفوت وی عبارتند 
از...1- غضنف�ر مرس�لی فرزن�د محم�د ش.ش883پس�رمتوفی2- مجید مرس�لی فرزن�د محم�د ش.ش1268پس�رمتوفی3- داود 
مرس�لی فرزند محمد ش.ش34446پس�رمتوفی4- فرح ناز مرس�لی فرزند محم�د ش.ش882دخترمتوفی5- فریبا مرس�لی فرزند 
محم�د ش.ش1165دخترمتوف�ی6- مس�توره مرس�لی فرزن�د محم�د ش.ش1120دخترمتوف�ی 7- معصوم�ه مرس�لی فرزند محمد 
ش.ش1164دخترمتوف�ی8- راحل�ه مرس�لی فرزن�د محم�د ش.ش1220 دخترمتوفی اینک پ�س ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت 
انتش�اردرجرائد ارس�ال می ش�ود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3450 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاسه پرونده: 800/5/97 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 97/11/2 ساعت 16:15 خواهان: لیا ماندانا شهاب 
خوانده: مرتضی فواد لو  خواس�ته: مطالبه اجور معوقه خواهان دادخواس�تی تس�لیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 5 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و 
دس�توردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتش�ار آگهی 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 حاضرش�وید 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 روز خواهد بود.
م الف 3451 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی مزایده فروش اموال غیرمنقول نوبت اول
برابر نیابت شماره 970138ارجاعی شعبه اول اجرای احکام مدنی شوط محکوم علیه شرکت پارس تاورمتال محکوم گردیده است به 
مبلغ 8697870ریال بابت مابقی اصل خواس�ته درحق محکوم له س�یدکمال آبرغانی اقدم لذا اموال توقیفی برابر ارزیابی کارشناس 
منتخب دادگس�تری به ش�رح ذیل قیمت گذاری شده اس�ت1. یکدستگاه بتونرس�الم دس�ت دوم به مبلغ9000000ریال2.یکدستگاه 
بتونر خراب دس�ت دوم به مبلغ 4000000ریال3.کامپیوتردس�ت دوم به همراه کیبرد و ماوس و کیس به تعداد دودس�تگاه به مبلغ کل 
12000000ریال4.کولرگازی یک تیکه دست دوم به تعداددودستگاه جمعا به مبلغ 20000000ریال5.دوربین مداربسته کارکرده به تعداد 
4عدد به همراه دی وی آر جمعا به مبلغ 9000000ریال6.کابل4*6به مقدار400مترطول به مبلغ 20000000ریال7.دستگاه باابرشاسی و 
دینام و بوکسر به مبلغ 9500000ریال8.یکدستگاه آره آتشی به مبلغ17000000ریال9.یکدستگاه خم کنورق به مبلغ 30000000ریال10.

تانک�ر اب 30000هزارلیت�ری به مبلغ 70000000ریال11.تامک�ر اب 2000هزارلیتری به مبل�غ 80000000ریال12.تانکراب 4000هزارلیتری 
ب�ه مبل�غ 12000000ریال13.تانکر آب 6000هزارلیتری به مبلغ 15000000ریال14.یکدس�تگاه ماش�ین تویوتاباری 2fفرس�وده به مبلغ 
40000000ری�ال .اموال موصوف و فروش ان بابااترین قیمت پیش�نهادی درمورخه 2/11/97 س�اعت 11 صب�ح دردفتر دادگاه عمومی 
حقوقی ش�وط برگزار می ش�ود لذا خریداران می توانند پنج روز قبل از زمان برگزاری مزایده اموال فوق را با هماهنگی دادگس�تری 
مشاهده نمایند و مزایده از مبلغی که کارشناس تعیین کرده است شروع می شود و اموال متعلق به کسی خواهدبود که بااترین قیمت 

را بپردازد وپس از وصول کل مبلغ مزایده اموال تحویل خواهدشد.
3383-مدیردفتر واحداجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوط

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
در پرون�ده کاس�ه 970527-ج محک�وم علیه آقای رحی�م محمدقلی نژاد فرزند حس�ن برابر نیابت واصله از اج�رای احکام کیفری 
دادس�رای شهرس�تان خوی حکم به ظبط وثیقه بمبلغ س�یصد میلیون ریال درحق دولت جمهوری اسامی ایران صادر گردیده است 
ونظ�ر ب�ه عدم پرداخت میزان وجه الوثاقه در موعد مقرر اینک ملک مذکور بمس�احت35متر مربع بش�ماره پاک 136فرعی از102-
اصل�ی واقع در روس�تای احمدآباد)گدای( برابر ارزیابی کارشناس�ی بمیزان 350000000ریال تقدیم گردی�ده واز طرق مزایده بفروش 
میرس�د مزایده راس س�اعت 10صبح مورخه 97/10/25در دفتر اجرای احکام دادس�رای عمومی وانقاب ش�وط آغاز وخریداران می 
توانن�د پن�ج روز قبل از مزایده از ملک مذکور باهماهنگی این دفتر بازدید نمایند خریدار واقعی کس�ی هس�ت که بااترین قیمت را 
بپردازد و مزایده از قیمتی که کارش�ناس منتخب تعیین کرده اس�ت شروع می ش�ود و ملک متعلق به کسی است که بااترین قیمت 
را بپ�ردازد ک�ه 10درص�د مبلغ مزایده نقدا از برنده اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه اخذ خواهد ش�د پ�س از وصول کل مبلغ مزایده 

ملک تحویل داده خواهد شد
3494-مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان شوط –بگلری

رونوشت آگهی حصر وراثت
رقیه قدمگاهی علمداری  دارای شناس�نامه شماره 2751046241 بشرح دادخواس�ت به کاسه 57/971110از این دادگاه در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان تمام عزت اله زاده بشناسنامه 4721434006 در تاریخ 97/6/29 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1-رقیه قدمگاهی علمداری فرزند علی شماره شناسنامه2751046241 
دختر متوفی .اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی 
یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3530- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای جهانگیر س�هرابپور دارای شناس�نامه ش�ماره 22 به ش�رح متن دادخواس�ت به کاس�ه ی پرونده 970352  از این به ش�ورای 
ح�ل اختاف  درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضی�ح داده که مرحوم عبداله بهرامپور به شناس�نامه 1093 در تاریخ 
1397/09/12 در ا قامتگاه دائمی  خود فوت نموده و ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1.  جهانگیر ش�هرت س�هرابپور  فرزند عبداله 
شماره شناسنامه 22 تاریخ تولد 1342 نسبت پسر متوفی 2. اژدر شهرت بهرامپور فرزند  عبداله شماره شناسنامه 3838 تاریخ تولد 
1348 نس�بت پس�ر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه ای از  متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر ا ین آگهی ظرف  مهلت یک ماه به  شورای حل اختاف شهرستان کوثر 
اس�تان اردبیل تقدیم  دارد  واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر و صیت نامه به جز س�ری و رس�می که بعد از این تاریخ ابراز ش�ود از 

درجه اعتبار ساقط  خواهد شد. 
1099960 قاضی شعبه اول شورای حل اختاف کوثر – آرش جعفری 

آگهی اباغ دادنامه 
 به موجب دادنامه  شماره 9709970496300770  مورخه 1397/09/11 پرونده کاسه 970481 مطروحه در شعبه 33 خوانده  دعوی 
آقای فرهاد مس�تی فرزند  علی  به پرداخت مبلغ س�ی میلیون ریال از بابت اصل خواس�ته  و  مبلغ پانصد و پانزده هزار ریال از بابت  
هزینه دادرسی و  خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم اعامی بانک مرکزی  که در  واحد اجرای احکام محاسبه می گردد از تاریخ 
تقدیم دادخواس�ت مطالبه وجه س�فته ها 97/07/11 تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و ا عام می دارد. نظر به اینکه آدرس 
دقیق مشارالیهما مشخص   نبوده و مجهول المکان اعام شده لذا مفاد دادنامه به طریق درج در یکی از جراید کثیر اانتشار  به وی 
اباغ می گردد تا چنانچه  نس�بت به رای صادره تقاضای واخواهی داش�ته باشد ظرف بیست روز پس از انتشار آگهی و پس از انقضای 

مهلت واخواهی ظرف بیست روز اعتراض خود را به این شعبه تقدیم نماید. 
10999507 مسئول دفتر شعبه 33 شورای حل اختاف اردبیل – جعفری مسئول 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
 اباغ ش�وندگان: 1. قزار  آقاس�ی زند 2. اس�ماعیل زند  3. امیر مهدی زند 4. ابراهیم زند فرزندان اروجعی  کاس�ه پرونده: 961203  
وقت رس�یدگی: 97/11/07 س�اعت 11 صبح خواهان ها:  خانم کبری  اصغریان  با وکالت خانم س�کینه اقازاده  و آقایان اروجعلی  زند، 
س�ید توفیق اصغریان و س�ید س�امت اصغریان با وکالت آقای جواد حضی زاده خواندگان: آقای مرحمت ا صغریان و غیره  خواسته: 
تقاضای رس�یدگی   وصدور حکم بر تقس�یم ماترک و در صورت تعذر از تقس�یم دستور فروش و تقسیم بهای آن  وکیل خواهان ها با 
ارائه دادخواست  به دادگاه عمومی بخش ارشق که جهت رسیدگی به شعبه اول این دادگاه ارجاع گردیه و وقت رسیدگی تعیین شده 
و به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست وکیل احدی از خواهان خانم سکینه آقازاده 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 ا عام نش�انی های 

کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را  دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردند. 
1099964 مدیر دفتر شعبه ا ول دادگاه عمومی بخش ارشق – بی آزار 

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9709980402100087 ش�عبه 105 دادگاه کیف�ری دو ش�هر اردبی�ل 105 جزای�ی س�ابق تصمی�م نهای�ی  ش�ماره 
9709970403101210 ش�اکی: آقای آرش داودی فرزند  غامرضا به نشانی استان اردبیل  چهارراه حا فظ به طرف پل سعدی ک وثوق  
جنب دبیرس�تان 17 ش�هریور علمی کاربردی  دادگستری  متهم: آقای جواد استادزاده  فرزند محمود به نشانی تهران مشیریه بعد از 
چهارراه س�وم کوچه صالحی غربی پاک 102  اتهام: کاهبرداری  رای دادگاه در خصوص اتهام آقای جواد  اس�تادزاده فرزند محمود 
)عدم حضور(  دایر بر کاهبرداری از آقای ارش داودی به مبلغ 2947382  ریال از طریق  انجام مانورهای متقلبانه  و امیدوار نمودن 
وی به امور واهی موضوع  ش�کایت  آقای آرش داودی  که نظر به ش�کایت شاکی و مدارک ارائه شده از طرف وی تعلق شماره حسابی 
که وجه مورد نظر به آن واریز ش�ده اس�ت به متهم مذکور تحقیقات صورت گرفته توسط مرجع انتظامی کیفرخواست  صادره از طرف 
دادس�را عدم حضور متهم در دادگاه جهت دفاع از اتهام انتس�ابی   با  وصف اباغ قانونی برگ احضاریه به وی و نیز با در نظر گرفتن 
سایر اوراق و محتویات پرونده بزه انتسابی  به وی محرز و مسلم  بوده  مستندا به ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختاس 
و کاهبرداری مصوب 1367 دادگاه متهم  موصوف را عاوه بر رد  وجه  مذکور در  حق شاکی پرونده به تحمل دو سال  حبس تعزیری  
و پرداخت  جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است 29497382  در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مدت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل می باشد. 
1099962 رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو اردبیل – حسین امینی 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609980401501429 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل )105 جزایی سابق( تصمیم نهایی  
ش�ماره 9709970403101201 ش�اکی: خانم ندا فردقیه چمن فرزند خداش به نش�انی  استان اردبیل  خ مقدس  
ک ایزدی پ5 متهم: آقای محس�ن  بیدار به نش�انی اردبیل شهرک کاشانی ک تیموری اتهام: ایراد صدمه بدنی 
عمدی  - تهدید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای محس�ن بیدار عدم حضور دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی  
به خانم ندا فرد قیه چمن و تهدید به ضررهای نفسانی  موضوع شکایت خانم مذکور  که نظر به شکایت شاکیه 
تحقیقات محلی صورت گرفته توس�ط مرجع  انتظامی و صورتجلس�ه   تنظیمی آنها در مورد فیلم ضبط شده از  
حضور  متهم در محل درگیری عدم حضور متهم در  دادگاه جهت دفاع از اتهام انتسابی   با وصف اباغ قانونی 
برگ احضاریه به وی اظهارات شاهد تعرفه شده ی شاکیه در این دادگاه گواهی پزشکی قانونی   و نیز با در نظر 
گرفتن س�ایر اوراق و محتویات پرونده بزه انتس�ابی به وی محرز و مسلم بوده مستندا به مواد 448، 174، 211، 
160، 140، 714، 709، 449 قانون مجازات اس�امی  وماده 669 قانون مجازات اس�امی تعزیرات مصوب 1375  
دادگاه مته�م موص�وف را در مورد دیه صدمات وارده به ش�اکیه به پرداخت س�ه هزارم دیه کامل انس�ان بابت 
کبودی ناحیه خارجی چشم راست، دو فقره یک و نیم هزارم دیه کامل انسان بابت کبودی بازوی راست و بازوی 
چپ ، دو فقره نیم درصد دیه کامل انس�ان بابت خراش�یدگی حارصه در دو ناحیه پشت دست راست ، بیست و 
پنج صدم درصد دیه کامل انس�ان بابت ارش تورم ناحیه خارجی  راس�ت، دو دهم درصد دیه کامل انسان بابت 
ارش شکستگی  و جداشدگی  حدود یک  چهارم انتهایی ناخن انگشت چهارم دست چپ در حق  خانم ندا فرد 
که حداکثر ظرف یک  سال از  تاریخ وقوع جنایت باید پرداخت  گردد و در مورد ا تهام دوم متهم  مذکور  وی 
را به تحمل 70 ضربه شاق تعزیری  محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
اباغ قابل واخواهی در این ش�عبه و ظرف مدت بیس�ت روز از تاریخ انقضای مهل�ت واخواهی قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل می باشد. 
10999508 رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو اردبیل – حسین امینی

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره  پرونده 971019  آقای / خانم   فاطمه مهربان به ش�ماره شناس�نامه 2721855093 فرزند رضا از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین  توضیح داده که شادروان  مهدی ابراهیم نژادفرزندعیسی در تاریخ 97/7/21 در شهرستان اهیجان فوت 
نموده اس�ت و ورثه آن مرحوم  به ش�رح  ذیل تعرفه شده داند:1- نیوش�ا ابراهیم نژاد شماره شناسنامه 17820 نام پدر مهدی نسبت 
فرزند پس�رمتوفی 2- نیما ابراهیم نژاد ش�ماره شناسنامه 0011063386 نام پدر مهدی نسبت فرزند پسرمتوفی 3- نوید ابراهیم نژاد 
ش�ماره شناسنامه 0012503411 نام پدر مهدی نسبت فرزند پسرمتوفی 4- نوشینه ابراهیم نژاد شماره شناسنامه 2710432889 نام 
پدر مهدی نس�بت فرزنددخترمتوفی 5- فاطمه مهربان ش�ماره شناس�نامه 2721855093 نام پدررضا نسبت همسرمتوفی 6-هاجر 
فروتن پهمدانی  شماره شناسنامه 2720974811 نام پدر ذبیح اله نسبت مادر 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 971019 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 اهیجان تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5688  قاضی شورای حل اختاف شعبه یازدهم شهری اهیجان – مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره  پرونده 971014  آقای / خانم مهدی تمیمی به ش�ماره شناس�نامه 7054 فرزند  محمد از این ش�ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین  توضیح داده که شادروان   مرحوم محمد تمیمی فرزند عبداله در تاریخ 97/9/14 در شهرستان اهیجان فوت 
نموده اس�ت و ورثه آن مرحوم  به ش�رح  ذیل تعرفه شده داند:1- مهدی تمیمی شماره شناسنامه 7054 نام پدر محمد  نسبت فرزند 
پسر متوفی 2-  مریم تمیمی شماره شناسنامه 4352 نام پدر محمد  نسبت فرزند  دختر متوفی 3-  مرضیه تمیمی شماره شناسنامه 
95707 نام پدر محمد  نس�بت فرزند دختر متوفی 4- ش�هربانو بلندین ش�ماره شناس�نامه 3053 نام پد حسن نسبت همسرمتوفی 
5- عبداله تمیمی شماره شناسنامه 32 نام پدررضا  نسبت فرزند  پدر 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 971014 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 شورای حل 

اختاف اهیجان تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5689   قاضی شورای حل اختاف شعبه یازدهم شهری اهیجان – مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره  پرونده 971023  آقای / خانم  کبری کاظمی دهبنه به ش�ماره شناس�نامه 866 فرزند  محمد حسین از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح داده که ش�ادروان آمنه موس�ی پور دهبنه فرزند  عباس در تاریخ 92/1/14 در شهرس�تان 
اهیجان فوت نموده است و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده داند:1- محمدرضا کاظمی دهبنه شماره شناسنامه 13 نام پدر  
محمد حس�ین  نسبت فرزند پسرمتوفی 2- جعفر کاظمی دهبنه شماره شناسنامه 16 نام پدرمحمد حسین  نسبت فرزند پسرمتوفی 
3- محمد ابراهیم کاظمی دهبنه شماره شناسنامه 721 نام پدرمحمد حسین  نسبت فرزند پسرمتوفی 4- رقیه کاظمی دهبنه شماره 
شناس�نامه 643 نام پدرمحمد حس�ین  نس�بت فرزند دخترمتوفی 5- س�لیمه کاظمی دهبنه شماره شناس�نامه 642 نام پدرمحمد 
حسین  نسبت فرزند دخترمتوفی 6-  صدیقه کاظمی دهبنه شماره شناسنامه 865 نام پدرمحمد حسین  نسبت فرزند دخترمتوفی 
7-  صغری کاظمی دهبنه ش�ماره شناس�نامه 938 نام پدرمحمد حسین  نس�بت فرزند دخترمتوفی 8-  کبری کاظمی دهبنه شماره 
شناسنامه 866 نام پدرمحمد حسین نسبت فرزند دخترمتوفی 9- سکینه کاظمی دهبنه شماره شناسنامه 550 نام پدرمحمد حسین  
نس�بت فرزند دخترمتوفی وبه غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواس�ت و انجام تشریفات قانونی 
وثبت آن به شماره 971023 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  یازدهم شورای حل اختاف اهیجان تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی 

حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5690   قاضی شورای حل اختاف شعبه یازدهم شهری اهیجان – مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 شماره  پرونده 970421  آقای / خانم نازنین دامن سوز به شماره شناسنامه 2255 فرزند   حسن ازاین شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین  توضیح داده که ش�ادروان  حس�ن دامن س�وز فرزند حاجی در تاریخ 95/12/10 در شهرس�تان آستانه اشرفیه 
فوت نموده است و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده داند:1- نازنین دامن سوز شماره شناسنامه 2255 نام پدرحسن نسبت 
دختر2- فاطمه گودرزی کیس�می ش�ماره شناس�نامه 15 نام پدر غام نسبت همس�ر وبه غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. 
اینک پس ازماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی وثبت آن به ش�ماره 970421 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   دوم شورای 

حل اختاف  استانه  تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابردرخواست صادر خواهد شد.
ح  5691   قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهری آستانه اشرفیه

 آگهی حصر وراثت
 خانم بلور مراتی س�یز کوهی فرزند موس�ی به شماره شناسنامه 5179179955 استناد شهادتنامه و گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی بش�ماره97-182 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته اس�ت که شادروان سرور حسنی واجارگاه به  شماره 
شناس�نامه 122 در تاریخ 1396/05/27 در اقامتگاه دائمی خود در شهرس�تان سیاهکل در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
:1- ساار مراتی سیز کوهی  فرزند موسی به شماره شناسنامه  5179739004 پسر متوفی 2- علی مرآتی سیز کوهی  فرزند موسی به 
شماره شناسنامه 5179818664 پسر متوفی 3- رضا مرآتی فرزند موسی به شماره شناسنامه 5179320046 پسرمتوفی 4- مصطفی 
مرآتی س�یز کوهی  فرزند موس�ی به شماره شناسنامه 5170006721 پس�ر متوفی 5- بلور مراتی سیز کوهی  فرزند موسی به شماره 
شناسنامه 5179179955 دختر  متوفی 6- ثروت مراتی سیز کوهی  فرزند موسی به شماره شناسنامه 5179319323 دختر  متوفی 
7- نرگس مرآتی س�یز کوهی  فرزند موس�ی به ش�ماره شناس�نامه 5179818877 دختر  متوفی 8- زهرا مرآتی سیز کوهی  فرزند 
موس�ی به شماره شناس�نامه 5179943231  دختر  متوفی و متوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد این اگهی برای یکی از جراید 
کثیراانتشار درج می گردد تا هر کسی نسبت به ان اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ایی از متوفی نزد وی می باشد ظرف یک ماه پس 
از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت  صادر خواهد شد 
ح  5692    قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش 

آگهی حصر وراثت
 خانم امینه بابا پور فرزند رمضان علی  به ش�ماره شناس�نامه 5179869285  استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی بش�ماره97-183 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داش�ته اس�ت که ش�ادروان رمضانعلی بابا پور به شماره 
شناس�نامه 30 در تاریخ 1393/12/03    در اقامتگاه دائمی خود در شهرس�تان سیاهکل در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
:1- حسینعلی بابا پور فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 5179477972 پسر متوفی 2- فتح اله بابا پور فرزند رمضانعلی به شماره 
شناس�نامه 5179478049  پس�ر متوفی 3- علی بابا پور فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 5179478790 پسر متوفی 4- حمید 
بابا پور فرزند رمضانعلی به ش�ماره شناس�نامه 5179378251 پس�ر متوفی 5- عباس بابا پور فرزند رمضانعلی به ش�ماره شناسنامه 
5179478804 پس�ر متوف�ی 6- امین�ه بابا پور فرزند رمضان علی به ش�ماره شناس�نامه 5179869285 دخت�ر  متوفی 7- گلبهار 
خرسند قشاقی فرزند پله آقا به شماره شناسنامه 5179500613 همسر متوفی 8- علی بابا پور فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 
5179478952 پسر متوفی   و متوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد این اگهی برای یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا 
هر کسی نسبت به ان اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ایی از متوفی نزد وی می باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای 

حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت  صادر خواهد شد 
ح  5693    قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش 

آگهی حصر وراثت
 خانم اش�رف صادقی اخانی فرزند کاس به ش�ماره شناسنامه 5179271134  استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی بشماره97-181 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان کاس آقا صادقی اخانی    به شماره 
شناس�نامه 162  در تاریخ 1390/11/08    در اقامتگاه دائمی خود در شهرس�تان س�یاهکل در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند 
از :1- منصور صادقی اخانی فرزند کاس به ش�ماره شناس�نامه 5179071348 پسر متوفی 2- رس�ول صادقی اخانی فرزند کاس به 
شماره شناسنامه 5179072824 پسر متوفی 3- حسین صادقی اخانی فرزند کاس به شماره شناسنامه 5179928729 پسر متوفی 
4- ثروت صادقی اخانی فرزند کاس اقا به ش�ماره شناس�نامه 5179899941  دختر متوفی 5- اش�رف صادقی اخانی فرزند کاس به 
شماره شناسنامه 5179271134 دختر متوفی 6- شهربانو صادقی اخانی فرزند کاس به شماره شناسنامه 5179071331 دختر متوفی 
7- رقیه صادقی اخانی فرزند کاس به ش�ماره شناس�نامه 5179071356 دختر متوفی 8- پری بخش�ی لیش فرزند جان به ش�ماره 
شناس�نامه 5179789222 همس�ر متوفی 9- رقیه صادقی اخانی فرزند کاس به شماره شناس�نامه 5179816068 دختر متوفی    و 
متوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد این اگهی برای یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا هر کسی نسبت به ان اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه ایی از متوفی نزد وی می باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل 

تقدیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت  صادر خواهد شد 
ح  5694    قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش 

)) رای دادگاه ((
در رابط�ه ب�ا دعوای آق�ای محمد باقر نظری فرزن�د قدرت اله به طرفی�ت آقایان و بانوان 1-حش�مت نوروزی فرزن�د محمد 2-اکبر 
3-مجتبی 4- اصغر 5- اردش�یر 6-زینب همگی قاس�می زاده فرزندان حس�ن 7- اکرم هادی فر فرزند حس�ن 8-ثریا هادی فر به 
خواسته ی ؛ الزام به تنظیم سند رسمی ملک به شماره 1406 فرعی از 5 اصلی به شماره 35885 در صفحه 166 دفتر 105 به پیوست 
کلیه خس�ارات قانونی . خواهان اجماا اظهار داش�ته : ملک گفته ش�ده را از خوانده ردیف اول خریداری نموده است وی نیز از مورث 
س�ایر خواندگان خریداری نموده چون برابر مبایعه نامه مکلف به انتقال س�ند رسمی می باشند به شرح خواسته درخواست رسیدگی 
دارد . خواندگان ردیف دوم ، سوم ، چهارم و پنجم ایحه در رد دعوای خواهان ارسال نموده اند لیکن دلیل متقن در این خصوص ارایه 
ننموده اند با ماحظه رونوش�ت مبایعه نامه اس�تنادی و پاسخ اس�تعام ثبتی به شماره 1397/991 مورخ 1397/4/9  که مرحوم سحر 
گرزه ای فرزند محمدعلی را مالک ملک معرفی نموده و ماحظه رونوش�ت گواهی حصر وراثت مورخ 1389/2/18 که مورثین مرحوم 
س�حر گرزه ای را معرفی نموده ، نظر به اینکه اذن در س�ی اذن در لوازم آن نیز هس�ت و با وقوع بیع فروش�نده مکلف به انتقال سند 
رس�می ملک به نام خریدار می باش�د . دادگاه خواس�ته خواهان را وارد دانسته و در اجرای مواد 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 
519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان ردیف دوم تا آخر )مورثین مرحوم 
س�حر گرزه ای( به ش�رح زیر صادر و اعام می نماید :1-انتقال س�ند رسمی ملک به شماره 1406 فرعی از 5 اصلی به شماره 35885 
در صفحه 166 دفتر 105 بخش 4 خرم آباد 2-پرداخت مبلغ 3/195/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی . با توجه به این که خوانده ردیف 
اول ملک نبوده دادگاه دعوا را متوجه وی ندانس�ته و در اجرای بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در 
امور مدنی قرار دعوای خواهان را نس�بت به وی صادر و اعام می نماید .رای دادگاه نس�بت به بانوان زینب ، اکرم و ثریا غیابی ظرف 
بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع می باشد سپس ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل رسیدگی 
در دادگاه محترم تجدید نظر اس�تان لرس�تان می باشد نسبت به دیگران حضوری به شرح پیش گفته قابل تجدید نظر خواهی است . 

خرم آباد –خیابان ولیعصر – انتهای بلوار پژوهنده –روبروی تامین اجتماعی 
اکبر امرایی –رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد 

محمدعلی مومنی –مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری 
شهرستان خرم آباد

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9709986613100651 ش�عبه 104 دادگاه کیف�ری دو ش�هر خ�رم آب�اد )104 جرایی س�ابق ( تصمیم نهایی ش�ماره 
9709976613800627 ش�کات :1-خانم س�میه صفائی مهر فرزند ولی به نش�انی استان لرستان – شهرس�تان خرم آباد –شهرخرم 
آباد –گلدش�ت ش�رقی خ فردوسی خ گلها 2  ، 2-آقای ولی صفایی مهر فرزند حسنعلی به نش�انی استان لرستان - شهرستان خرم 
آباد –شهرخرم آباد –گلدشت شرقی –متهم :آقای علی اصغر پور ابراهیمی فرزند غامحسین به نشانی خرم آباد –گلدشت شرقی خ 
گل سرخ گل سرخ 1،  – اتهامها :1-تخریب 2-ضرب و جرح عمدی  رای دادگاه  در خصوص اتهام آقای علی اصغر پور ابراهیمی فرزند 
غامحس�ین مجهول المکان دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب عمدی ) تخریب خودروی پراید ( موضوع ش�کایت آقای ولی 
صفایی مهر و خانم س�میه صفایی مهر با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به ش�کایت شکات، صورتجلسه اولیه مرجع انتظامی 
) ص9 ( تحقیقات معموله )ص13( ، تصویر پراید تخریب ش�ده و متعلق خانم س�میه صفایی )ص 16 ( گواهی پزش�کی قانونی )ص 19( 
و س�ایر قرائن و امارات موجود النهایه اتهامات انتس�ابی به متهم موصوف را محرز دانسته لذا در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی به 
اس�تناد ماده 709 قانون مجازات اس�امی مصوب 1392 متهم را بابت جراحت گوشی راست و زیر گوشی راست جمعًا به پرداخت سه 
درصد دیه کامل در حق ش�اکی آقای ولی صفایی محکوم می نماید همچنین به اس�تناد ماده 677 قانون تعزیرات مصوب 1375 بابت 
اتهام تخریب خودروی دیگر ش�اکی مش�ارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی محسوب و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز در شق دوم قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان در شق اول قطعی است ./.
بهروز قدمی –رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو خرم آباد 

آگهی
 آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فرهاد حبیبی فرزند یداله   خواهان آقای علی امی�ری فرزند فتحعلی با 
وکالت حس�ن میری زاده مطلق دادخواس�تی به طرفیت خوانده اقای فرهاد حبیی فرزند یداله به خواسته مطالبه وجه چک  مطرح که 
به این ش�عبه ارجاع و ش�ماره پرونده کاسه 9709986719300159 به شعبه 3  ش�ورای حل اختاف شهرستان سلسله  ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ1397/11/6 س�اعت 9:00 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
مدت یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم  را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد
دبیر شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان الشتر – مصطفی صالحی

آگهی مفقودی
شناس�نامه )ب�رگ س�بز ( خ�ودرو وان�ت زامیاد ب�ه رنگ آب�ی م�دل 1392 به ش�ماره موتور: 
800508832 به ش�ماره شاس�ی nazdl104td0057154   به مالکیت تراب شاکرمی  مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد
الشتر  

آگهی حصر وراثت  
احترامآ اقای فرزانه اس�حقی دارای ش�ماره شناس�نامه 5580 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 97/911 این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمدرضا گرجی به ش�ماره شناسنامه 13948 در تاریخ 95/8/30 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر اس�ت به: 1-فرزانه اس�حقی به ش ش 5580 – همس�ر  2- علیرضا 
گرج�ی ب�ه ش ش 4120430073 – فرزن�د  3- امیر حس�ین گرجی به ش ش 4120994945 – فرزن�د  4- محمد مهدی گرجی به ش 
ش 4120994945 فرزند ضمن انجام تش�ریفات قانونی در خواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس�ی اعتراض دارد و 

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

اباغ وقت رسیدگی
ش�ماره پرونده: 9709986622700511 بدینوس�یله به متهم مجهول المکان اقای سید جواد هاشمی فرزند سید اسداله که مشخصات 
بیشتری از وی در دسترس نمی باشد ابلاغ می گردد به موجب محتویات پرونده کاسه متهم است به ارتکاب مباشرت در یک فقره 
فروش مال غیر . لذا بدینوس�یله به ش�ما اباغ میگردد  ظرف یک ماه از زمان انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه 
ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب بروجرد حاضر شوید بدیهی است عدم حضور شما مانع از ادامه تحقیقات و رسیدگی نبوده 
و تصمی�م قانونی اتخاذ خواهد ش�د. این آگهی به تجویز ماده 172 قانون آئین دادرس�ی کیفری مص�وب 1392 جهت اباغ قانونی به 

نامبرده یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر اانتشار درج می گردد./ 
معاون دادستان دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بروجرد - محمد جواد رضا پور

اباغ وقت رسیدگی
ش�ماره پرونده: 9709986622700590 بدینوسیله به متهم مجهول المکان اقای علی جودکی فرزند که مشخصات بیشتری از وی در 
دس�ترس نمی باش�د ابلاغ می گردد به موجب محتویات پرونده کاسه متهم است به ارتکاب مباشرت در یک فقره خیانت در امانت. 
لذا بدینوس�یله به ش�ما اباغ میگردد  ظرف یک ماه از زمان انتش�ار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در شعبه ششم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقاب بروجرد حاضر شوید بدیهی است عدم حضور شما مانع از ادامه تحقیقات و رسیدگی نبوده و تصمیم قانونی 
اتخاذ خواهد شد. این آگهی به تجویز ماده 172 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهت اباغ قانونی به نامبرده یک نوبت در 

یکی از روزنامه های کثیر اانتشار درج می گردد./ 
دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بروجرد - محمد جواد رضا پور

اباغ وقت رسیدگی
شماره پرونده: بدینوسیله به متهم مجهول المکان اقای محمد علی باقری زیدی فرزند باقر که مشخصات بیشتری از وی در دسترس 
نم�ی باش�د ابلاغ می گردد به موجب محتویات پرونده کاس�ه متهم اس�ت به ارتکاب مباش�رت در یک فقره ف�روش مال غیر . لذا 
بدینوس�یله به ش�ما اباغ میگردد  ظرف یک ماه از زمان انتش�ار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در ش�عبه شش�م دادیاری 
دادس�رای عمومی و انقاب بروجرد حاضر ش�وید بدیهی اس�ت عدم حضور ش�ما مانع از ادامه تحقیقات و رس�یدگی نبوده و تصمیم 
قانونی اتخاذ خواهد ش�د. این آگهی به تجویز ماده 172 قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 جهت اباغ قانونی به نامبرده یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیر اانتشار درج می گردد./ 
دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بروجرد - محمد جواد رضا پور

مفقودی
کلی�ه مدارک خودرو پراید تیپ صب�ا )جی تی ایکس( مدل 1376 با ش�ماره موتور 00041462 
وشماره شاسی S1412276535769 با شماره انتظامی 12د438 ایران 19 به نام مجتبی یزدانی 

فرزند علی حسن باکد ملی 3253206671 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
ا

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده970702/شعبه16ش�ورای حل اختاف گرگان بدینوس�یله به ثمیه قاس�می ف محمد مهدی2-محمد مهدی قاسمی 
ف اکبر3-حس�ین مارس�تمی ف علی اصغرمجهول المکان اخطار میگردد خواهان بانک مهراقتصاد دادخواس�تی بطرفیت ش�ما به 
خواس�ته مطالبه طلب به ش�ورای حل اختاف تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات 
قانون�ی تعیی�ن وقت رس�یدگی وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 
قان�ون آئین دادرس�ی مدن�ی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتش�ار درج میگردد تا خوانده درجلس�ه دادرس�ی که 
بتاریخ97/11/6س�اعت8/30صبح تعیین ش�ده اس�ت ش�رکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باش�د فقط یکنوبت ومدت آن ده 

روزخواهد بود.
850-مدیردفترشعبه 16شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده970664/شعبه16شورای حل اختاف گرگان بدینوسیله به محمدحسین نوده مجهول المکان اخطار میگردد خواهان 
ش�رکت تعاونی ثامن اائمه دادخواس�تی بطرفیت شما به خواسته مطالبه طلب به شورای حل اختاف تقدیم نموده است پس ازارجاع 
به این ش�عبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده 
مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج 
میگردد تا خوانده درجلسه دادرسی که بتاریخ97/11/7 ساعت8/30صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد 

باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
849-مدیردفترشعبه16شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به
   خواه�ان نورعل�ی عنایت زاده فرزند رضا دادخواس�تی بطرفیت خوانده لیا باقرزاده فرزند حس�ن به خواس�ته مطالبه وجه س�فته 
بش�ماره232917مبلغ100/000/000ریال بانضمام خسارت دادرسی وخسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده 
کاس�ه9709981720500639 بایگانی970651/شعبه5ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�هید قدوس�ی شهرس�تان گرگان ثبت ووقت 
رسیدگی مورخ1397/11/6ساعت8/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول 
الم�کان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی میگ�ردد تاخوانده ظرف یکماه پس 
ازتاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
855-مسئول دفترشعبه 5شو رای حل اختاف گرگان-شکیباراد

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به اکبر اقدامی
   خواه�ان نخش�ین ق�ادری فرزن�د رس�ول دادخواس�تی بطرفی�ت خوان�ده اکبراقدام�ی فرزن�د ش�اهبازبه خواس�ته مطالبه وجه 
س�فته ومطالب�ه خس�ارت دادرس�ی ومطالب�ه خس�ارت تاخیرتادی�ه مط�رح ک�ه ب�ه این ش�عبه ارج�اع وبش�ماره پرونده کاس�ه 
9709981720500657بایگانی970670/شعبه5ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�هید قدوسی شهرس�تان گرگان ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/11/09س�اعت8/30تعیین که حسب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان 
ب�ودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی میگردد تاخوان�ده ظرف یکماه پس ازتاریخ 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
856-مسئول دفترشعبه5شو رای حل اختاف گرگان-شکیبا راد
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511/77رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه س�ید مهرداد جعفریان کات  داراي شناسنامه ش�ماره 0937833541 به شرح دادخواست به کاسه 
230/970723ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید حسن موسوی 
نژاد  به شناس�نامه 29 در تاریخ 76/7/15 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراس�ت به:1-قصه مهرنکار ش ش 528 ت ت 1317 ص مش�هد همس�ر متوفی 2- زهره موسوی نژاد ش ش 
97312 ت ت 1352 ص مش�هد فرزند متوفی 3- بی بی مرضیه موس�وی نژاد ش ش 1554 ت ت 1335 ص مشهد 
فرزند متوفی 4- بی بی معصومه موسوی نژاد ش ش 12953 ت ت 1348 ص مشهد فرزند متوفی 5- سید ابوالفضل 
موسوی نژاد ش ش 772 ت ت 1340 ص مشهد فرزند متوفی 6- سید علی موسوی نژاد ش ش 12954 ت ت 1350 
ص مشهد فرزند متوفی 7- سید آقا موسوی نژاد ش ش 903 ت ت 1342 ص مشهد فرزند متوفی 8- بی بی محبوبه 
موسوی نژاد ش ش 4482 ت ت 1353 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
رئیس شورا-شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/78گواهی حصر وراثت 
 خانم مریم جالیان زاهد به شناس�نامه  ش�ماره 43123به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی  به ش�ماره 972478تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان صاحب جان 
رمضانعلی پور طرقی  به شناسنامه شماره 3984در تاریخ  مشهد در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین 
الفوت وی عبارتند از :1-غامعلی جالیان زاهد ش ش 42768 ص مشهد فرزند 2- محمد علی جالیان زاهد ش ش 
42769 ص مشهد فرزند 3- مریم جالیان زاهد ش ش 43123 ص مشهد فرزند متوفی 4- فاطمه جالیان زاهد ش 
ش 42770 ص مشهد فرزند متوفی 5- زهرا جالیان زاهد ش ش 641 ص مشهد فرزند متوفی 6- صدیقه جالیان 
زاهد ش ش 43124 ص مش�هد فرزند متوفی 7- طاهره جالیان زاهد ش ش 38 ص احمد آباد فرزند 8- مرضیه 
جالیان زاهد ش ش 4  ص مشهد فرزند متوفی 9- راضیه جالیان زاهد ش ش 49769 ص مشهد فرزند 10-طیبه 
جالیان زاهد ش ش 1099 ص مشهد فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک 
نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 007894و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا 
ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/27 در وقت 
فوق العاده ش�عبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه 
پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی 
ان روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقس�یم می ش�ود.اعتبار قانونی این 

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

511/79گواهی حصر وراثت 
 آقای مرتضی مفی دهج به شناس�نامه  شماره 765به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی  به شماره 243/972485تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان علیرضا عباسی  
به شناسنامه شماره 729در تاریخ 1395/2/6 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
:1-فاطمه پاک دل ش ش 172 ص زابل مادر متوفی 2- فاطمه قدیری چاهک ش ش 137 ص مشهد زوجه 3- کیانا 
عباسی ش ش 0970578156 ص مشهد فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار 
ی�ک نوبت آگهی در روزنامه حمابت به ش�ماره 750454و عدم وصول هر گون�ه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه 
سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/26 
در وقت فوق العاده ش�عبه ش�ماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از 
ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد 
و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی 

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

511/80گواهی حصر وراثت 
 آقای احمد رس�تگار مقدم تقی زاده  به شناس�نامه  ش�ماره 363به استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی  به ش�ماره 972524تقدیم این شورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان 
محمد رضا رس�تگار  به شناس�نامه ش�ماره 76606در تاریخ  97/7/6 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه 
حین الفوت وی عبارتند از :1-احمد رستگار مقدم تقی زاده ش ش 363 ص مشهد پدر 2- معصومه رستگار مقدم 
ش ش 1711 ص مش�هد مادر 3- فاطمه موس�ویان ش ش 20754 ص مش�هد همس�ر 4- علی رستگار مقدم تقی 
زاده ش ش 0924459182 ص مش�هد فرزند 5- حس�ین رستگار مقدم تقی زاده ش ش 0927508133 ص مشهد 
فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به 
ش�ماره 750444و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی  حس�ب گواهی متصدی 
مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث ش�ماره س�رانجام در تاریخ 97/9/27 در وقت فوق العاده شعبه شماره 
243 ش�ورای حل اختاف  مش�هد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید 
که ورثه متوفی منحصر به اش�خاص یاد ش�ده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانش�اد پس از 
پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقس�یم می ش�ود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث 

مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/81گواهی حصر وراثت 
خانم کنیز غیرتی  به شناس�نامه  ش�ماره 53299به اس�تناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی  به شماره 
243/972517 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان علی صفائی   به شناسنامه شماره 399در تاریخ  97/8/11 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-کنیز غیرتی ش ش 53299 ص مش�هد زوجه 2- اس�ماء صفائی 
ش ش 0840193823 ص فریمان فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه 
حمایت به شماره 750449و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه 
گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/26 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی 
امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی 
دیگری ندارد و دارائی ان روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقس�یم می ش�ود.اعتبار قانونی این 

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

511/82گواهی حصر وراثت 
 آقای وحید براوئی به شناسنامه  شماره 0810073137به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
243/972473 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان زیبا براهوئی  به شناسنامه شماره336در تاریخ  1397/1/1 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-غام محمد براوئی ش ش 3 ص س�رخس زوج متوفی 2- وحید 
براوئ�ی ش ش 0810073137 ص س�رخس فرزن�د 3- امید براوئی ش ش 0810200031 ص مش�هد فرزند 4- س�تاره براوئی ش ش 71 ص 
س�رخس فرزند متوفی 5- افس�انه براوئی ش ش 168 ص سرخس فرزند متوفی 6-فاطمه براوئی ش ش 869 ص سرخس فرزند 7- عزیز 
براوئی ش ش 22 ص س�رخس فرزند 8- حمید براوئی ش ش 0810042126 ص مش�هد فرزند 9- س�کینه براوئی ش ش 461 ص سرخس 
فرزند 10-حبیب براوئی ش ش5 ص سرخس فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در 
روزنامه حمایت به شماره 317066و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و 
ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/26 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به 
تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث 
قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی 

این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/83رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا نظری مروی  داراي شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کاسه 243/972495 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان غامرضا قائمی نس�ب  به شناسنامه 1260 در تاریخ 96/9/5 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-زهرا نظری مروی ش ش 20 ص تربت جام زوجه 2- پوریا قائمی نسب ش 
ش 0916385658ص مشهد فرزند  متوفی ورثه دیگری ندارد  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
عضو شورا شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/84رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم صغرا مقیمی   داراي شناسنامه شماره 955 به شرح دادخواست به کاسه 243/972337 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان آرمین نخعی  به شناسنامه  در تاریخ 1389/1/1 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-امیر نخعی ش ش 6830 ص تهران مرکزی پ�در 2- میترا جمالی ش ش 9139 ص 
بجنورد مادر   متوفی ورثه دیگری ندارد  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهي صادر خواهد شد0
عضو شورا شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/85گواهی حصر وراثت 
 خانم زیور بهبودیان به شناس�نامه  ش�ماره 2به اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی  به ش�ماره 
243/972490 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته اس�ت که شادروان فاطمه محمد زاده   به شناس�نامه شماره1007در تاریخ  
1396/7/9 در اقامت�گاه دائم�ی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-مریم بهبودیان ش ش 2 ص مش�هد فرزند 2- زیور 
بهبودیان ش ش 401 ص مش�هد فرزند متوفی   و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در 
روزنامه حمایت به شماره 750452و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و 
ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/26 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به 
تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث 
قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی 

این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/86گواهی حصر وراثت 
 آقای محمد اکبری  به شناسنامه  شماره 6430003848به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
243/972441 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان حسین اکبری   به شناسنامه شماره5319در تاریخ  96/9/15 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-فاطمه حسن پور کافر قلعه ش ش 718 ص مشهد زوجه 2- محمد 
اکبری ش ش 6430003848 ص مشهد فرزند 3- غامرضا اکبری ش ش 19238 ص مشهد فرزند 4- علی اکبری ش ش 1077 ص مشهد 
فرزند 5- مجتبی اکبری ش ش  19240 ص مشهد فرزند 6- زهرا اکبری ش ش  5  ص مشهد فرزند متوفی 7-حسن اکبری ش ش  2638 
ص مشهد فرزند 8- لیا اکبری ش ش  1114 ص مشهد فرزند 9- مرتضی اکبری ش ش  19239 ص مشهد فرزند و متوفی ورثه دیگری ندارد 
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750473 و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه 
وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/26 در وقت 
فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید 
که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و 

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

511/87گواهی حصر وراثت 
 آقای قربان بیگی داوری جرفی   به شناسنامه  شماره 1119به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به 
ش�ماره 243/972496 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته اس�ت که شادروان فاطمه اردان  به شناسنامه شماره624 در تاریخ 
1397/4/31 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-س�ارا داوری جرفی ش ش 1120 ص مش�هد فرزند 
2- قربان بیگی داوری جرفی ش ش 1119 ص کات فرزند 3- مهری داوری جرفی ش ش 1219 ص مش�هد فرزند 4- زلیخا داوری جرفی 
ش ش 1040  ص کات فرزند 5- ش�هربانو داوری جرفی ش ش 20 ص کات فرزند 6- صغری داوری جرفی ش ش 801 ص مش�هد فرزند 
7- حمید داوری جرفی ش ش 21 ص مشهدفرزند 8-علی داوری جرفی ش ش 1042 ص کات فرزند 9- رضا داوری جرفی ش ش 802 ص 
کات فرزند 10- کبری داوری جرفی ش ش 1039 ص کات فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک 
نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750445 و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی 
متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/26 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل 
اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده 
در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می 

شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/88رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم حسنه چتنی خینی  داراي شناسنامه شماره 22473 به شرح دادخواست به کاسه 243/972516 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبداامام ضعیف پور  به شناسنامه 4 در تاریخ 1397/7/10 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-حسنه چتنی خینی ش ش 22473 ص خرمشهر زوجه 2- خلیل 
ظریف زاد ش ش 4756 ص مشهد فرزند 3- مریم ظریف زادش ش 118  شمهد فرزند 4- منا ظریف زاد ش ش 0921468202 ص مشهد 
فرزند 5- رضا ضعیف پور ش ش 2614 ص مشهد فرزند 6-مجیده ضعیف پور ش ش 3249 ص مشهد فرزند 7- سعیده ضعیف پور  ش 
ش 1170 ص مشهد فرزند 8- جمیل ضعیف پور ش ش 9584 ص خرمشهر فرزند 9- جلیل ضعیف پور ش ش 1753 ص خرمشهر فرزند 
متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  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 شد0
عضو شورا شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/89گواهی حصر وراثت 
 آقای برات علی خیردوس�ت    به شناس�نامه  ش�ماره 37به استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به 
ش�ماره 243/972514 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اشعار داشته است که ش�ادروان محمد علی خیردوست  به شناسنامه شماره192 
در تاری�خ 1397/8/29 در اقامت�گاه دائمی خود ف�وت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-صدیقه خدادادی ش ش 2 ص مش�هد 
زوجه 2- معصومه وطن خواه  ش 20 ص مش�هد زوجه 3- برات علی خیر دوس�ت ش ش 37 ص مش�هد فرزند 4- لیا خیردوست ش ش 
220 ص فریمان فرزند 5- کبری خیردوس�ت ش ش 92 ص چناران فرزند 6- تقی خیردوس�ت ش ش 2585 ص مشهد فرزند 7- فاطمه 
خیردوست ش ش 325 ص مشهد فرزند   و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه 
حمایت به شماره 750464 و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه 
گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/26 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی 
امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی 
دیگری ندارد و دارائی ان روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقس�یم می ش�ود.اعتبار قانونی این 

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

511/90گواهی حصر وراثت 
 آق�ای احم�د مالدار کاته ش�ور   به شناس�نامه  ش�ماره 092120235به اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه 
درخواستی  به شماره 243/972506 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سینا مالدار کاته شور  به شناسنامه 
شماره7690123759 در تاریخ 1397/1/5 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-احمد مالدار کاته شور 
ش ش 0921220235 ص مش�هد پدر 2- هاجر پرگزین ش ش 6430022064 ص مش�هد مادر  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام 
تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 75044 و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه 
سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/27 در وقت فوق العاده 
شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی 
منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه 

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

511/91گواهی حصر وراثت 
 آقای س�ید حس�ین حیدری     به شناسنامه  شماره 4197به اس�تناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به 
ش�ماره 243/972487 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سید باقر شاه حیدری به شناسنامه شماره129 در 
تاریخ 1397/9/4 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-ربابه موس�وی ش ش 1175 ص فریمان همس�ر 
2- بی بی اشرف حیدری زه آب ش ش 47276 ص مشهد فرزند 3- سید حسین حیدری زه آب ش ش 4197 ص تهران فرزند 4- سید 
مجید حیدری زه آب ش ش 940 ص مشهد فرزند 5- سید محمد حیدری زه آب ش ش 80446 ص مشهد فرزند 6- سید احمد حیدری 
زه آب ش ش 331 ص مش�هد فرزند 7- س�ید حمید حیدری زه آب ش ش 100233 ص مش�هد فرزند 8- س�ید علی حیدری زه آب ش 
ش 0492433771 ص ش�هر ری فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه 
حمایت به شماره 226462 و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه 
گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/27 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی 
امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی 
دیگری ندارد و دارائی ان روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقس�یم می ش�ود.اعتبار قانونی این 

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

511/92رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد حسن محمدی  داراي شناسنامه شماره 422 به شرح دادخواست به کاسه 972520ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مجتبی  به شناسنامه 137 در تاریخ 91/5/8 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-محمد حسن محمدی ش ش 422 ص کات پدر 2- ابوالفضل محمدی ش ش 0929039191 
ص مشهد فرزند 3- تکتم مجیدی ش ش 1147 ص مشهد فرزند متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

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

511/93آگهی اباغ اجرائیه
خانم ناهید بابائی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی خانم مریم جعفری   بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 
12/960593  منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ شصدو ده میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبل 
6/587/660 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واریز وجوه تا زمان پرداخت مطابق شاخص بانک مرکزی ایران در 
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی گردیده است لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه 
محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری 

به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/94آگهی اباغ اجرائیه 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی الف استوار  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
اجراییه  صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی مشهد بهمراه محکوم علیهم حمید پیرامون-وحید محرابی –سعید محرابی-مهدی محمدی 
ش�اه آبادی و محمد زنور زاده محکوم به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و خسارات دادرسی و تایخر تادیه از تاریخ 
1391/11/19 تا وصول محکوم به برابر فرمول پیش بینی شده در قرارداد در حق محکوم له شرکت اعتبار میزان به مدیریت مجتبی خضری 
و نیم عشردولتی  شده اید ظرف  ده روز پس از انتشار آگهی مهلت دارید 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 شماره بایگانی :911181
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/95آگهی 
محکوم له:بانک صادرات -محکوم علیه:حسن قدیری -پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به حسن قدیری  که مجهول المکان 
می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه   صادره از شعبه 9  در پرونده شماره 950400 به موجب دادنامه شماره 9509977575901308 مورخ 
1395/11/28 صادره از ش�عبه 9 حقوقی محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 8/250/000/000 از تاریخ 93/12/15 تا 94/8/9 بر اسا نرخ 
تورم در زمان اجرا محاسبه می شود محکوم می نماید 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 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 
دادرس  شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/96آگهی اباغ اجرائیه به محکوم علیه مجهول المکان حسین تاج خیرآباد
محکوم له:بانک مهر اقتصاد -محکوم علیه:حسین تاج خیرآباد 2-محمد جواد رضائیان-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  
به حسین تاج خیرآباد فرزند رجبعلی   که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه   صادره از شعبه 2  دادگاه عمومی حقوقی 
مش�هد در پرونده ش�ماره 2/970368  به موجب حکم غیابی مربوطه به شماره دادنامه 9709977580600864  محکوم علیهما متضامنا 
محکومند به 1-پرداخت مبلغ 272/958/910 ریال بابت اصل خواسته و 2- پرداخت مبلغ 9/113/562 ریال هزینه دادرسی 3- پرداخت 
مبلغ 7/751/014 ریال حق الوکاله وکیل د مرحله بدوی و 4-پرداخت مبلغ 150/000 ریال حق اادرج آگهی و 5-پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک 96/12/15 تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهری اسامی ایران 
استعام می شود در حق محکوم له 6- پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت 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 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 
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

آگهی اباغ اجرائیه511/97
خانم معصومه کاظمی بلند  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک ملی    بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 
970176  منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته )که تا 
تاریخ 1397/2/11 جرائم آن محاسبه شده است(و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 8 قرارداد )یک ریال در ازاء هر 3/000 ریال 
مانده بدهی در روز (از تاریخ 97/2/12 تا یوم الوصول و مبلغ 1/222/000 ریال بابت خسارت دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر 
دولتی در حق دولت محکوم گردیده است لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می 
گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد 

شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/98آگهی اباغ اجرائیه
آقای عباس ترش�یزی –ناصر روئین فر و خانم فاطمه کوهس�تانی   پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک ملی    بطرفیت ش�ما 
بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 970162  منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما بخواسته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت مبلغ 
117/400/000 ریال بابت اصل خواسته )که تا تاریخ 1397/2/10 جرائم آن محاسبه شده است(و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 
13 قرارداد )2/96 ریال در ازاء هر 3/000 ریال مانده بدهی در روز (از تاریخ 97/2/11 تا یوم الوصول و مبلغ 7/746/600 ریال بابت خسارت 
دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده است لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  اجرای 
احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د پس از این برای 

عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/99آگهی اباغ اجرائیه
آقای مهدی پورهنگ   پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک ملی    بطرفیت ش�ما بدینوس�یله اباغ می ش�ود که پرونده کاسه 
970177  منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته )که تا 
تاریخ 1397/2/11 جرائم آن محاسبه شده است(و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 8 قرارداد )یک ریال در ازاء هر 3/000 ریال 
مانده بدهی در روز (از تاریخ 97/2/12 تا یوم الوصول و مبلغ 1/222/000 ریال بابت خسارت دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر 
دولتی در حق دولت محکوم گردیده است لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می 
گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد 

شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/100آگهی اباغ اجرائیه
آقای عش�قعلی حیدریان اس�بو  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک ملی    بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده 
کاسه 970161  منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما بخواسته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت مبلغ 66/691/679 ریال بابت اصل خواسته 
)که تا تاریخ 1397/2/10 جرائم آن محاسبه شده است(و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 16 قرارداد )2/5 ریال در ازاء هر 3/000 
ریال مانده بدهی در روز (از تاریخ 97/2/11 تا یوم الوصول و مبلغ 4/838/192 ریال بابت خسارت دادرسی در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده است لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی 
درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به 

شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/101آگهی اباغ اجرائیه 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله  به محمد کدخدای گوارش�کی فرزند غامحس�ن که مجهول المکان می باشد اباغ می 
ش�ود طبق اجرائیه   صادره از شعبه 9 حقوقی مشهد  در پرونده ش�ماره 950710 به موجب دادنامه شماره 9509977575901260  مورخ 
1395/11/24 صادره از شعبه 9 محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته بعاوه مبلغ 9/330/000 
ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط 
واحد اجرای احکام محاس�به خواهد ش�د در حق خواهان محکوم می نماید 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 علیع 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 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 دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

آگهی اباغ اجرائیه511/102
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به محکوم علیه آقای ایرج عبداللهی آتش�گاه فرزند اکبر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
دادخواست خانم اعظم دین محمد مزرجی فرزند حسن علیه آقای ایرج عبداللهی آتشگاه بخواسته مطالبه نفقه جاریه زوجه و تهیه مسکن 
و اثاث البیت بموجب اجرائیه شماره 9710425113800195 مورخه 97/9/20 صادره از شعبه 25 دادگاه خانواده مشهد محکوم علیه محکوم 
است به 1-پرداخت نفقه جاریه ی زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/9/20 از قرار هر ماه ده میلیون ریال و همچنین بپرداخت خسارت 
دادرسی 1174000 ریال از مبلغ نفقه تعیینی مبلغ 500 هزار تومان بابت هزینه مسکن و اثاث البیت و مبلغ 500 هزار تومان بابت سایر اقام 
نفقه می باش�د 2-پرداخت هزینه اجرا لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می 
گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد 

شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید شماره بایگانی:960951
مدیر دفتر شعبه25 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/103آگهی اباغ اجرائیه
آقای عبدالباسط خوش دوست  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی خانم سلماز آفرین به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که در  
پرونده کاسه 960245  منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت نفقه فرزندان مشترک بنامهای حسام و صبا از تاریخ طاق 
1396/12/8 ماهیانه مبلغ 500 هزار تومان برای هر کدام 250 هزار تومان در حق محکوم له و نیم عش�ر دولتی گردیده اس�ت . 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 دفتر دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/104آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه غامحسین کفاشیان خلیل آباد   که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره  9709977516200653 صادره از شعبه 263در پرونده شماره 970248محکوم به محکومیت خوانده ردیف دوم 
محمد بدل زاده قوچانی به تنظیم و انتقال س�ند خودرو پراید 32 ایران 482 ط 45 در حق خواهان صادر و اعام می دارد و در خصوص 
دعوی نسبت به خوانده ردیف اول از جهت تنظیم سند نظر به عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانن آیین دادرسی مدنی قراررد 
دعوی صادر و اعامی می گردد و در خصوص هزینه دادرس�ی به اس�تناد به مواد 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی از باب تسبیب حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول غامحسین کفاشیان خلیل آباد به پرداخت دو میلیون و یکصدو سی پنج هزار 
و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و درج آگهی روزنامه سه نوبت در حق محکوم له جال نیکو 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 شعبه263 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/105آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه عاطفه مرادی    که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره  97099775162001134 صادره از شعبه 263در پرونده شماره 970687محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه و شش میلیون 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 د رتاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون 
و پانصد و دوازده هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و هزینه درج آگهی 3 نوبت در حق محکوم له آقای کاظم قرائی 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 شعبه263 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/106اباغ دادنامه
خواهان:سمیه قائمی –خوانده:عمران محمد کاظمی-خواسته:الزام به تنظیم سند و...-شعبه ی رسیدگی کننده:شعبه ی 24 دادگاه عمومی 
حقوقی مشهد-ش�ماره بایگانی :970716-بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه ی ش�ماره 9709977577401089 مورخ 
1397/9/20 به آقای عمران محمد کاظمی فاقد مش�خصات دیگر فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود د رمورد دادخواس�ت خواهان علیه 
شما به تسلیم و تحویل یک واحد آپارتمان مستحدثه موضوع پاک ثبتی 81041 مفروز و مجزا شده از 46883 فرعی از 175 اصلی قطعه 
8 بخش 10 مش�هد واقع در خیابان میثاق –موس�وی 3-طبقه 3 واحد 8-پاک 16 به خواهان و نیز الزام خوانده ردیف اول به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند ملک موصوف به نام خواهن و همچنین حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 
20/063/870 ریال بابت هزینه دادرس�ی و نیز حق الوکاله وکیل از باب تس�بیب در حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در این شعبه است
مدیر دفتر شعبه ی 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

دهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه»آب« با به 
صدا درآمدن زنگ آب در سطح استان گیان برگزارشد

به گزارش دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی ش�رکت آب وفاضاب استان 
گی�ان دهمین جش�نواره فراگیری نخس�تین واژه»آب« در س�طح مدارس 
پایه اول ابتدایی اس�تان گیان با به صدا درآمدن زنگ آب توس�ط حسینی 
مدیرعام�ل آبفای گیان، رنجورمدیرعامل آبفارگیان و جهان آرای مدیرکل 
آموزش و پرورش این استان و همچنین نمایندگان شوراهای اسامی شهرها و 

سمن های محیط زیستی فعال در این استان برگزارشد. 
این جش�نواره در دهمین س�ال برگزاری، تمهیدی است برای نهادینه سازی 
فرهنگ مصرف برای 190هزارنفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی که به صورت 
هدفمند برای 32هزارنفر از دانش آموزان پایه اول که در 2200کاس درس در 
س�طح استان گیان با خواند ن ونوشتن واژه »آب« آشنا شده اند، برگزار می 
گردد. گفتنی اس�ت، پس از اینکه زنگ آب که به صورت همزمان در مدارس 
ابتدایی سراسر استان گیان به صدا درآمدهریک از مسئولین حاضر در سطح 
شهرس�تان ها به اهمیت و نق�ش آب در حیات و راه ه�ای مصرف بهینه آب 
پرداختند. در مرکز اس�تان نیزسید محسن حس�ینی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب وفاضاب استان گیان طی سخنانی هدف از برگزاری 
این جشنواره را تاکیدی بر این نکته مهم که باید مراقب آب باشیم دانست و 
اضافه کرد:ازم اس�ت عاوه برنکات آموزشی مهمی که درمدارس به کودکان 
آموخته می ش�ود، مراقبت از آب نیز مورد تاکیدات آموزش�ی قرار گیرد تا از 
طریق کودکان و تاثیرآنها روی خانوده هایش�ان، فرهنگ مدیریت مصرف در 
جامعه نهادینه شود. وی ضمن معرفی جشنواره فراگیری نخستین واژه »آب« 
آن را  ش�امل برنامه های متنوع و ش�ادی آفرین حاوی نکات مهم روش های 
صرفه جویی و مدیریت مصرف آب به صورت غیر مس�تقیم و از طریق بازی 
های کودکانه و نمایش�ی برای کودکان دانس�ت و گفت: عاوه براین دوبرنامه 
دیگر نیز در دوماه آینده توس�ط ش�رکت اب  وفاضاب استان گیان برگزار 
خواهد ش�د، یکی تقدیر از دستگاه های اجرایی اس�تان که در ایام تابستان 
نس�بت به صرفه جویی و مدیریت مصرف اقدام کرده اند و دیگری برنامه ای  
تح�ت عنوان» بانوی آب« که با حضور معاون ریاس�ت محترم جمهوری برای 
تجلیل از بانوان خانه داری که در ایام تابستان نسبت به مدیریت مصرف آب 

عملکرد خوبی داشته اند خواهد بود.
 نادرجهان آرای مدیرکل آموزش و پرورش اس�تان گیان نیز با مهم دانستن 
رعایت و مدیریت مصرف آب خطاب به حاضران گفت: استان گیان در زمینه 
مس�ئولیت پذیری مدیریت مصرف آب جایگاه خوبی دارد اما این نکته هرگز 
نباید از یادمان برود که برای تداوم دسترسی به آب سالم  همه مسئولند و این 

مسئولیت همیشگی است.  

شروع عملیات اجرایی ساماندهی و ایروبی آب بندانهای 
استان گیان

به گزارش روابط عمومی ش�رکت آب منطقه ای اس�تان گیان ، کاظم لطفی 
در حاشیه بازدید ازآغاز عملیات اجرایی ساماندهی آب بندانهای استان در 
حضور استاندار گیان ، خاطر نشان کرد : با توجه به بارندگی های فراوان در 
استانهای شمالی کشور امکان مهار صد درصدی آنها وجود ندارد و احداث و 
بهره برداری از آببندان ها در سراس�ر منطقه شمال از راهکارهای موثر برای 
استفاده بهتر از منابع آبی می باشد. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان 
گی�ان  در خصوص  برخی از مزای�ا و کاربردهای مختلف آب بندان ها اظهار 
داشت : مهار روان آبهای سطحی و جلوگیری از خروج آنها از منطقه ، امکان 
استفاده چند منظوره از آب بندان ها ، عدم نیاز به تکنولوژی خاص و پیچیده 
جهت احداث، نگهداری و بهره برداری و مطابقت با توان علمی و فنی ساکنین 
منطقه، پائین تر بودن هزینه های نگهداری و بهره برداری نس�بت به حفر و 
تجهیز چاه های عمیق و نیمه عمیق ، پایداری این سازه ها و سازگاری کامل 
آنها با محیط زیست و کمک به تنوع زیستی و حفظ محیط زیست ، اشتغال 
زائی و آبادانی روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر ، جلوگیری 
از تغییر الگوی کشت و واردات محصوات کشاورزی و کمک به کشاورزان برای 
کشت دوم پس از برداشت برنج در شالیزارها و تغذیه مصنوعی سفره های آب 
زیرزمینی از جمله فواید استفاده و احیاء آب بندانها در استان گیان می باشد 
. وی بیان نمود : طی سالهای اخیر بسیاری از آب بندان ها باتکلیف رها شده 
و در زمینه مرمت و بازسازی آنها اقدامات اساسی صورت نگرفته است و اکثر 
آنها به علت انباشت رسوبات و تخریب بازوها حجم مفید خود را از دست داده 
و متوسط عمق آب در بسیاری از آنها کاهش یافته و همین امر زمینه ساز وقوع 
تصرف�ات و تغییر کاربری این آب بندان ها گردیده اس�ت. کاظم لطفی اعام 
داش�ت : ایروبی و بازسازی آب بندان های موجود در استان گیان راهکاری 
بسیار مناسب و کم هزینه تر از سایر روشها برای تأمین آب کشاورزی مطمئن 
خواهد بود که براساس آخرین مطالعات انجام شده در خصوص آب بندانهای 
استان گیان این آب بندان ها پس از بازسازی می توانند در حدود 300 میلیون 

مترمکعب آب را در خود ذخیره کنند.
511/107آگهی اباغ دادنامه

بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای امیر کاظمی فرزند موسی الرضا فعا مجهول المکان اباغ می شود که در پرونده کاسه 26/970596 
طبق دادنامه ش�ماره 9709977577601349 به پرداخت مبلغ 430000000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 26886000 ریال بابت هزینه 
دادرسی محکوم گردیده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/108آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به بیت اله لجه بزی فرزند بوخر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست حسن قواسی علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه مبلغ 700/000/000 ریال بابت پرداخت اقساط وام لیزنگ بیمه سایر هزینه ها وام دریافتی یک دستگاه اتوبوس بنز 
457 به شماره پاک 12ع592-ایران 12-خسارت دادرسی –مطالبه خسارت تاخیر تادیه بموجب حکم شماره 9709977580301276-
1397/9/29  در پرونده  کاسه 9609987580300663 –به پرداخت مبلغ 700/000/000 ریال یک دستگاه اتوبوس بنز 457 به شماره پاک 
12 ع 592-ایران 12 بابت پرداخت اقساط وام لیزینگ –بیمه-سایر هزینه ها وام دریافتی طبق نظریه کارشناس –اصل خواسته –هزینه 
دادرس�ی و خدمات قضایی مبلغ 22/740/000 ریال –مبلغ 4/000/000 ریال هزینه کارشناس�ی –نیز خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 1396/11/8 تا تاریخ وصول محکوم به مطابق شاخص بانکی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در شهد روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی  حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/109آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به 1- فاطمه اردبیلی 2- عصمت کفشدوزان 3- حمید عرفانی راد 4- احمد کرامتی فعا مجهول المکان اباغ 
می شود در مورد دادخواست تعاونی میزان در حال تصفیه علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9309977579801316 
در پرونده  کاس�ه 930333–به پرداخت تضامنی مبلغ  س�یصد و بیس�ت میلیون ریال و هزینه دادرسی آن برابر قانون و همچنین زیان 
وجه)التزام(ق�رار دادی ت�ا روز بازپرداخ�ت ب�ه صورتی که منتهی به دریافت زیا از زیان نش�ود در حق خواهان محکوم ش�ده 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 16 دادگاه عمومی  مشهد

511/110آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی منتشره قبلی به آقایان جواد کریمی –امیر مهری –محمد صالحی –هوتن زرگرزاده –سعید گل مرادی –امان اله 
صادقی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست مهدی بابائی فرزند صفر علی بطرفیت شما بخواسته الزام به تنظیم سند 
خودرو و غیره  بموجب حکم ش�ماره 9709977576901125-1397/9/27  در پرونده  کاس�ه های 19/970352 و 19/970774 حکم به 
اثبات وقوع بیع بین خواهان و خوانده ردیف 1- صادر نموده و نامبرده را ملزم به تحویل و تسلیم مبیع یکدستگاه خودرو سواری هیوندای 
جنسیس 3800 مدل 2011 خاکستری حق خواهان بانضمام هزینه دادرسی بمبلغ 12/453/000 ریال و حق الوکاله وکیل 18/984/000 ریال 
محکوم می نماید و از آنجا که قبل ابطال س�ند انتقالی بنام خوانده ردیف 3 امکان فک پاک و تنظیم س�ند نمی باشد مستندا به ماده 2 
قانون آیین دادرس�ی مدنی قرار عدم اس�تماع دعوی صادر می نماید و از انجا که ادعا متوجه سایر خواندگان و مجلوبین ثالث نمی باشد 
مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
منشی  شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/111آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی منتشره قبلی به آستان قدس رضوی-سمیرا دلشاد-مهدی صالحی زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
دادخواست آقایان عبداله کریمی و غیره بخواسته الزام به تنظیم سند و غیره  بموجب حکم شماره 1397/9/27-9709977576901122  
در پرونده  کاسه  و 19/970692 و 19/970691 و 19/970690 و 19/970689 و 19/970688 و 19/970636 حکم بر محکومیت خواندگان 
ردیف اول  و دوم به 1- تحویل واحد آپارتمان های خواهان و واردین ثالث وفق مبایعه نامه بش�رح فوق الذکر از پاک ثبتی 234-اصلی 
فرعی 1468 بخش 9 مشهد 2- الزام به تکمیل و ساخت آپارتمان ها با برآورد هزینه واحد آپارتمان 3-الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی 
و پانکار واحد های مذکور 4- الزام به تنظیم س�ند هر یک از واحد آپارتمانهای مذکور با حفظ حقوق موقوفه به انضمام خس�ارات دارسی 
بملغ 4/650/375 ریال و حق الوکاله وکیل بملغ 2/800/000 ریال در حق خواهان  اصلی آقای عبداله کریمی و هزینه های دادرسی بمبلغ 
3/966/500 ریال در حق خواهان وارد ثالث آقای مهدی خاکش�ور و مبلغ 3/966/500 ریال در حق خواهان وارد ثالث آقای غام محمد 
درویشی و مبلغ 3/492/370 ریال در حق خواهان وارد ثالث آقای حسن شمسی فراشاه و مبلغ 3/692/370 ریال در حق خواهان وارد 
ثال�ث آقای عل�ی رکابدار ایمی و مبلغ 3/492/370 ریال ر حق خواهان وارد ثالث آقای مهدی مش�کی ص�ادر و اعام می نماید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه رج می گردد  رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
منشی  شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/112آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی منتشره قبلی به نجف علی میرنژاد –رسول طینتی –مجید سلیم-آستان قدس رضوی-محمد رضا کیانی معین  که 
فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت خانم نرگس حاجیان نژاد فرزند غامعلی بطرفیت  شما بخواسته الزام به تنظیم 
س�ند رس�می ملک و غیره  بموجب حکم شماره 9709977576901146-1397/9/28  در پرونده  کاسه  19/970764 با احراز عقود بیع 
مذکور حکم بر الزام خونده ردیف 4 به تنظیم سند رسمی ششدانگ اعیان یک واحد آپارتمان به مساحت 112 مترمربع واقع در پاک ثبتی 
90843 فرعی از 74613 فرعی از 4-اصلی بخش 9 مش�هد و پرداخت و نیز پرداخت مبلغ 2/152/087 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ 
1/974/005 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعام می دارد و از آنجا که حس�ب پاس�خ آستان قدس سند اجاره رسمی بابت 
عرصه واحد آپارتمان مذکور تنظیم شده است بنابراین دعوی بر فرض ثبوت اثری نداشته و موضوع خواسته منتفی می باشد بنابراین د 
رمورد خواسته دوم قراررد دعوی صادر می نماید و از انجائیکه ادعا متوجه سایر خواندگان نمی باشد مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین 
دادرسی مدنی قراررد دعوی صادر می گردد مراتب بدینوسی له در روزنامه درج می گردد  رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد
منشی  شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

بهره برداری از سد استیکی گالشکام گیان  در 
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی

 ب�ه گ�زارش روابط عمومی ش�رکت آب منطقه ای گی�ان، مهندس کاظم 
لطفی در خصوص مش�خصات فنی سد اس�تیکی گالشکام اظهار داشت: 
این سد با پیشرفت فیزیکی بیش از 95 درصدی برروی رودخانه شلمانرود 
شهرس�تان لنگرود با حجم مخ�زن1/1 میلیون متر مکعب و حجم تنظیمی 
س�الیانه 8/4 میلی�ون مت�ر مکع�ب در ح�ال س�اخت می باش�د و باعث 
بهبودس�طح زیر کشت 2500 هکتار از اراضی ش�الیزارهای منطقه خواهد 

شد.
وی مهمتری�ن دایل ضرورت اجرای طرح س�د اس�تیکی گالش�کام را 
توس�عه و بهبود آبیاری اراضی ش�الیزاری ،ذخیره  سازی و تنظیم جریان، 
ایج�اد حوضچه مکش مناس�ب و پمپاژ آب، تغذی�ه آب زیرزمینی، کاهش 
فرسایش در رودخانه و تثبیت بستر و سازه های موجود،  پرورش آبزیان ، 

ساماندهی رودخانه و  جلوگیری از برگشت آب شور عنوان نمود.

اصاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب روستای لیپاء 
شهرستان ماسال استان گیان

طرح اصاح و بازس�ازی 700 متر از ش�بکه توزیع آب شرب روستای لیپاء 
شهرستان ماسال اجرا شد.

مدیر امور آب و فاضاب روس�تایی ماس�ال امروز با اع�ام این خبر گفت: 
 در این طرح از لوله های پلی اتیلن 90 میلی متری اس�تفاده ش�ده است. 
محمد کاظم ابراهیمی، اعتبار هزینه ش�ده ب�رای اجرای این طرح را بیش 
از 220 میلی�ون ری�ال ذکر ک�رد و گفت: ب�ا انجام این عملیات فش�ار آب 

آشامیدنی 162 خانوار تقویت شد.

افتخارآفرینی کارمند شرکت آبفار گیان 
در مسابقات دارت

رحم�ان حس�ین نیا کارمند ش�رکت آب و فاضاب روس�تایی گیان مقام 
 س�وم مس�ابقات دارت دس�تگاه های اجرایی این اس�تان را کس�ب کرد.
ب�ه گ�زارش رواب�ط عموم�ی ش�رکت آبف�ار گی�ان؛ در ای�ن مس�ابقات 
ک�ه ب�ا حض�ور 28 دارت ان�داز در مجموع�ه ورزش�ی ش�هدای رش�ت 
 برگ�زار ش�د، رحم�ان حس�ین نی�ا موف�ق ب�ه کس�ب مقام س�وم ش�د.
سید حسین پیشوایی از اداره کل ورزش و جوانان و اسماعیل عاشوری از اداره 
کل امور مالیاتی گیان که بعنوان منتخب تیم ملی سابقه قهرمانی مسابقات 
 کش�وری را دارند، مقام های اول و دوم این رقابت ها را از آن خود کردند. 
مرحله تیمی مسابقات دارت دستگاه های اجرایی استان گیان هفته آتی 

برگزار می شود.

آیت اه فاحتی در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی گیان:
واردات چوب بهتر از قطع درختان جنگل برای تولید کاغذ است

نماینده ولی فقیه در گیان اش�اره به اینکه واردات چوب و صنایع وابسته 
به آن بهتر از استفاده از چوب جنگل های داخلی است، اظهار کرد: جنگل 
ه�ا در حال از بین رفتن اس�ت و باید تمهیداتی در این زمینه اندیش�یده 

شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیان 
و به نقل از،دفتر نماینده ولی فقیه در گیان، آیت اه رسول فاحتی امروز 
در دی�دار با مدیرکل منابع طبیعی گیان و دس�ت ان�درکاران گردهمایی 
مس�ئوان حوزه های نمایندگی ولی فقیه در منطقه3 ادارات کل س�ازمان 
جن�گل ها، مراتع و آبخیزداری کش�ور با تاکی�د براینکه حفاظت از محیط 
زیس�ت یکی از دغدغه های استان اس�ت اظهار کرد: بیشترین آسیب ها 
توس�ط نیروهای انس�انی ب�ه جنگل های گی�ان وارد می ش�ود و این امر 

نیازمند توجه ویژه است.
وی، توج�ه به مراکز تحقیقاتی در احیای مناب�ع طبیعی به ویژه جنگل ها 
را مه�م عن�وان کرد و افزود: امروز حفظ محیط زیس�ت از مس�ائل واجب 

محسوب می شود زیرا حیات مادی انسان ها به آن گره خورده است.
امام جمعه رش�ت با بیان اینکه اراضی گیان در حال تغییر کاربری اس�ت، 
تصریح کرد: هجوم بازنشس�تگان از استان های دیگر سبب تخریب منابع 

طبیعی استان شده است.
آیت اه فاحتی، خواس�تار فرهنگ سازی برای حفظ منابع طبیعی گیان 
ش�د و بیان کرد: امروز حفظ محیط زیست امری واجب محسوب می شود 

زیرا حیات مادی انسان ها به آن گره خورده است.
وی به وجود پسماند و ش�یرابه های حاصل از آن در منطقه سراوان رشت 
اش�اره کرد و گفت: جمع آوری پس�ماند در محیط زیست سبب آسیب به 
حیوانات و گیاهان در جنگل ش�ده و کاس�تن از این آلودگی ها ارزش�مند 

است.
نماینده ولی فقیه در گیان با اش�اره به وجود آب بندان ها و اس�تخرها در 
استان، خاطرنشان کرد: ایروبی آب بندان ها در حفظ منابع آبی به منظور 

توسعه کشاورزی حائز اهمیت است.
آیت اه فاحتی بر حفظ بس�تر رودخانه های گی�ان تاکید کرد و یادآور 
ش�د: احداث دیواره در کناره رودخانه ها در جلوگیری از آس�یب سیل به 

منزل روستائیان تاثیرگذار است.
وی با اشاره به اینکه واردات چوب و صنایع وابسته به آن بهتر از استفاده 
از چ�وب جنگل های داخلی اس�ت، اظهار کرد: جنگل ه�ا در حال از بین 

رفتن است و باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود.
در ای�ن دیدار، مس�ئول نه�اد نمایندگی ول�ی فقیه در س�ازمان جنگلها، 
مراتع و آبخیزداری کشور   با اشاره به ظرفیت های غنی موجود در مبانی 
اس�امی در خصوص لزوم حفاظت و حراست از عرصه های طبیعی و انفال 
اله�ی گفت: یادآوری کام معصومین رس�الت روحانیان در منابر و تریبون 

های اجتماعی است که می تواند به ارتقاء آگاهی همگانی کمک کند
حجت ااس�ام و المس�لیمن طباطبایی نژاد، در خصوص اجرای گسترده 
طرح ه�ای آبخی�زداری و احیای جنگل، مش�ارکت عموم�ی را در به ثمر 
رس�یدن این ط�رح ها ضروری دانس�ت و گفت : بهترین ش�یوه جلب این 

مشارکت آگاهی بخشی و فرهنگ سازی است.
اختصاص 23 میلیارد تومان برای آبخیزداری منابع طبیعی گیان

مدی�رکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیان نی�ز در  این دیدار، به فعالیت 
های خوب انجام ش�ده در عرصه جنگل کاری اس�تان اش�اره کرد و گفت: 
حفظ و صیانت از انفال الهی استان به عهده اداره کل منابع طبیعی است.

محسن یوس�ف پور از اختصاص 15 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه 
ملی برای آبخیزداری منابع طبیعی گیان خبر داد و افزود: مبلغ 8 میلیارد 
تومان دیگر توسط استانداری اختصاص داده شده و در مجموع 23 میلیارد 

تومان برای آبخیزداری استان در نظر گرفته شده است.
وی ب�ا بی�ان اینک�ه پروژه ه�ای آبخی�زداری گیان 70 درصد پیش�رفت 
فیزیکی دارد، تصریح کرد: یکس�ری فعالیت های بیولوژیکی در راس�تای 

توسعه جنگل کاری استان در حال انجام است.
مدی�رکل منابع طبیع�ی و آبخیزداری گیان به توس�عه جن�گل کاری در 
شهرس�تان های مختلف اس�تان اش�اره کرد و یادآور ش�د: زراعت چوب 

جایگزین مناسبی برای بهره برداری از جنگل های گیان است.
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آگهي تجدید نظرخواهي
در خص�وص پرونده کاس�ه 97/ش 400/16 به ش�ماره دادنام�ه 577-97/8/19  که منتهي به 
صدور راي بر بي حقي خانم بهیه حس�ني خواهان پرونده گردید آقاي سید جعفر حسیني پس 
از انتشار روزنامه ظرف ده روز جهت دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم و مدارک تجدید 

نظرخواهي و ارائه  ایحه دفاعي از شعبه 16 شوراي حل اختاف قرچک حاضر شود./
      1962   شعبه  16 شوراي حل اختاف قرچک

8- حصروراثت
خانم مطهره علیزاده باب تنگلی فرزند محمد دارای شناسنامه 231 شرح دادخواست شماره 970656 مورخ 1397/10/2 توضیح داده 
ش�ادروان عصمت محمودزاده زرندی فرزند محمد بشناس�نامه 21 در تاریخ 1397/7/27 در شهر زرند فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- هادی علیزاده باب تنگلی فرزند محمد ش.ش 36 متولد 1347/7/4 فرزند متوفی. 2 – اسداله علیزاده باب تنگی 
فرزند محمد ش.ش5 متولد 1353/1/1 فرزند متوفی. 3- حس�ین علیزاده باب تنگلی فرزند محمد ش.ش 15 متولد 1360/3/5 فرزند 
متوفی. 4- فاطمه السادات علیزاده باب تنگلی فرزند محمد ش.ش 24 متولد 1337/7/4 فرزند متوفی. 5- زهرا علیزاده باب تنگلی 
فرزن�د محمد ش.ش 28 متول�د 1344/9/4 فرزند متوفی. 6- مطهره علیزاده باب تنگلی فرزند محم�د ش.ش 231 متولد 1357/1/1 
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.
656 شورای حل اختاف شماره 23 شهرستان کرمان

9- آگهی حصر وراثت
آقای علی مهدیان فرزند عباس  دارای شناسنامه  3050083166 بشرح دادخواست شماره 970685.1  مورخ 1397.10.1  توضیح داده 
ش�ادروان عباس مهدیان پررانی فرزند امیرقلی بشناس�نامه 69  در تاریخ 1397.1.19 در شهر  رفسنجان فوت شده  و وراثت منحصر 
حین الفوت وی عبارتند از: 1-علی مهدیان فرزند عباس متولد 1345 ش ش 3050083166 صادره از رفسنجان فرزند متوفی2-نساء 
مهدیان پررانی فرزند علی متولد 1320 ش ش 3052057693 صادره از رفس�نجان همس�ر متوف�ی 3-حمیده مهدیان پررانی فرزند 
عباس متولد 1355 ش ش 3051217379 صادره از رفس�نجان فرزند متوفی4-فاطم�ه مهدیان پررانی فرزند عباس متولد 1339 ش 
ش 3050078391 صادره از رفسنجان فرزند متوفی 5-جال الدین مهدیان فرزند عباس متولد 1361 ش ش 3051322921 صادره از 
رفس�نجان فرزند متوفی 6-عصمت مهدیان پررانی فرزند عباس متولد 1341 ش ش 3050078405 صادره ازرفسنجان فرزند متوفی. 
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی میش�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 شد و هر وصیت نامه ای 

جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
685 شورای حل اختاف شماره 1 شهرستان رفسنجان

آگهی احضار متهم
  دراج�رای ماده 174قانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب 1392باانتش�اراین آگهی یکنوبت درروزنامه مته�م مبین محمدیان فرزند 
ابوالفضل به اتهام1-ضرب وجرح عمدی باچاقو نس�بت به س�ید علی مفیدیان2-معاونت درسرقت مقرون به آزاربا داشتن حق وکیل 
س�اعت9 صبح که بلحاظ مجهول المکان بودن احضار ش�وند تا یکماه پس ازنش�راین آگاهی دراین ش�عبه حاضرشده تا ازاتهام فوق 

درپرونده کاسه6/971040 د دفاع نمایند درصورت عدم حضور یا عدم اعام عذرموجه دادسرا تصمیم مناسب اخذ مینماید.
 796-دادیارشعبه 6 دادسرای عمومی وانقاب گرگان-طوسی

آگهی احضار متهم
  دراج�رای م�اده 174قانون آیین دادرس�ی کیف�ری مصوب 1392باانتش�اراین آگهی یکنوب�ت درروزنام�ه متهمین1-ایرج نقدی ف 
ش�یرمحمد 2-س�عید س�لیم جیز آبادی فرزند قربان به اتهام س�رقت تعزیری از منزل با داشتن حق وکیل س�اعت9 صبح که بلحاظ 
مجهول المکان بودن احضارش�وند تا یکماه پس ازنش�راین آگاهی دراین شعبه حاضرشده تا ازاتهام فوق درپرونده کاسه6/970839 

د دفاع نمایند درصورت عدم حضور یا عدم اعام عذرموجه دادسرا تصمیم مناسب اخذ مینماید.
 795-دادیار شعبه 6 دادسرای عمومی وانقاب گرگان-طوسی

آگهی احضار متهم
  دراجرای ماده 174قانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب 1392باانتش�اراین آگهی یکنوبت درروزنامه متهم مس�عود برزگر فرزند ولی 
اله به اتهام س�رقت با داش�تن حق وکیل س�اعت9صبح که بلحاظ مجهول المکان بودن احضار ش�وند تا یکماه پس ازنشراین آگاهی 
دراین شعبه حاضرشده تا ازاتهام فوق درپرونده کاسه6/971044د دفاع نمایند درصورت عدم حضوریا عدم اعام عذرموجه دادسرا 

تصمیم مناسب اخذ مینماید.
794-دادیار شعبه 6 دادسرای عمومی وانقاب گرگان-طوسی

آگهی احضار متهم 
   نظربه اینکه متهم علی حقیقی وایرج حقیقی فرزند علی ازس�وی این شعبه به اتهام توهین وفحاشی-تهدید وافتراء )کاهبرداری(
تحت تعقیب میباشند واباغ احضاریه به واسطه مجهول المکان بودن وی ممکن نگردیده لذا دراجرای ماده 174قانون آیین دادرسی 
درامورکیفری مراتب برای1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار درج تا ظرف یکماه ازتاریخ انتش�ارجهت پاس�خگویی ودفاع ازاتهام 
انتس�ابی درپرونده کاسه 9/970084 بازپرسی واقع درگرگان دادس�رای عمومی وانقاب گرگان حاضرگردد درغیراینصورت بصورت 

غیابی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدگردید.
793-بازپرس شعبه9 دادسرای عمومی وانقاب گرگان-موسوی مطلق

آگهی احضار متهم 
   نظربه اینکه متهم محمد صفر خانی ف درویش ازسوی این شعبه به اتهام فروش مال غیر)1قطعه زمین(تحت تعقیب میباشندواباغ 
احضاری�ه به واس�طه مجهول المکان ب�ودن وی ممکن نگردیده ل�ذا دراجرای ماده 174قان�ون آیین دادرس�ی درامورکیفری مراتب 
برای1نوبت دریکی ازجرایدکثیراانتش�اردرج تا ظرف یکماه ازتاریخ انتشارجهت پاسخگویی ودفاع ازاتهام انتسابی درپرونده کاسه 
9/970214بازپرس�ی واقع درگرگان دادس�رای عمومی وانقاب گ�رگان حاضر گردد درغیراینصورت بص�ورت غیابی تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهدگردید.
792-بازپرس شعبه9 دادسرای عمومی وانقاب گرگان-موسوی مطلق

آگهی احضار متهم
   بدینوس�یله به علی غریب دل که به اتهام توهین وتهدید تحت کاس�ه970336/بایگانی/10د تحت تعقیب قرارگرفته اس�ت واباغ 
احضاریه به وی به واس�طه عدم شناس�ایی نامبرده امکان پذیرنش�ده اس�ت با نش�رآگهی دریکی ازروزنامه های محلی وبرای 1نوبت 
احضارمیگردد پس ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتسابی درشعبه10دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشود 

در صورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
791-دادیار شعبه 10دادسرای عمومی وانقاب گرگان-منتظری المشیری

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درکاس�ه پرونده بش�ماره بایگانی97/0861/ش�عبه 8دادگاه حقوقی گرگان بدینوس�یله ب�ه آقای امین رخش�انی مجهول المکان 
اخطارمیگردد که س�لیم قونوفارسی فرزند ازباسردادخواستی بطرفیت شما بخواسته اثبات مالکیت-اثبات وقوع بیع-الزام به تنظیم 
سندرس�می ملک-الزام به اخذ پایان کار-الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی-مطالبه خس�ارت وتس�لیم مبیع به دادگستری گرگان 
تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه 
جه�ت طرفی�ن نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب دریکنوبت 
دریک�ی ازروزنامه های کثیراانتش�اردرج میگردد تا خوانده دردفترش�عبه 8دادگاه حقوقی گرگان حاضرونس�خه ثانی دادخواس�ت 
وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلس�ه دادرسی که به روزسه ش�نبه مورخه 1397/11/16ساعت11/30دقیقه صبح تعیین شده 

است شرکت نمایند.
806-رئیس شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-زاهدی

آگهی اباغ وقت دادرسی
   دراج�رای تبص�ره یک م�اده 394قانون آئین دادرس�ی کیف�ری دادگاه ه�ای عمومی وانقاب باانتش�اراین آگهی ب�رای2 نوبت به 
فاصله10روزدریک�ی ازروزنامه های کثیراانتش�ارمبین تازیکه که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ به نامبرده ممکن نگردیده اس�ت 
احضارمیش�ود تادروقت رس�یدگی روزش�نبه مورخ1397/11/15س�اعت11صبح دراین دادگاه حاضرگردد وازاتهام منتسبه درپرونده 
کاس�ه8/970626ت موضوع تجدید نظر خواهی سیدشهاب الدین حس�ینی فرزند سید وجیح اه ازخود دفاع نماید میتواند بهمراه 
وکی�ل در دادگاه حاضرش�ود حضورش دردادگاه الزامی اس�ت درصورت عدم  حض�ور متهم یا عدم اعام عذرموج�ه دادگاه تصمیم 

مناسب اتخاذ مینماید.
797-مستشارشعبه8دادگاه تجدیدنظر استان گلستان-کریمی  

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درپرونده کاس�ه970613/این ش�عبه خواهان حس�ینعلی میرزائی فرزند علی اکبر دادخواس�تی بطرفیت حاج محمد یگانه فرزند 
علی-ح�اج عباس�علی نظری علی آبادی فرزند علی وپریچهره رضایی فرزند حس�ن  بخواس�ته اثبات مالکی�ت )اثبات مالکیت مقوم 
به3/100/000ریال به انضمام خس�ارت دادرس�ی وحق الوکاله وکیل(مقوم به3/100/000ریال ارزش منطقه ای مالکیت 25/200/000ریال 
به دادگس�تری گرگان تقدیم نموده اس�ت که پس ازارجاع به این ش�عبه وجری تش�ریفات قانونی وقت رسیدگی تعیین گردید نظربه 
اینکه خواندگان فوق الذکرمجهول المکان میباش�ند به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی با انتش�ار این آگهی به نامبرده 

اباغ میگردد جهت شرکت درجلسه رسیدگی مورخه97/11/10ساعت11/30صبح دردفترشعبه9 دادگاه حقوقی گرگان حاضرگردد.
 805-مدیردفترشعبه نهم دادگاه حقوقی گرگان-صدری

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به شرکت همراه ماشین امین
   خواه�ان عل�ی ج�ان س�اوری باوکال�ت س�ید محم�د نامن�ی دادخواس�تی بطرفی�ت خوانده ش�رکت هم�راه ماش�ین امین به 
خواس�ته ال�زام ب�ه تنظیم س�ند خ�ودرو ومطالبه خس�ارات دادرس�ی مطرح که ب�ه این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاس�ه 
9709981721100515 بایگانی970518/شعبه11ش�ورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ1397/11/10س�اعت9صبح تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواس�ت وکیل خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه 
پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رس�یدگی درش�ورا حاضر گردد.
810-مسئول دفترشعبه11شورای حل اختاف گرگان-شعبان زاد

آگهی حصر وراثت 
آقای هوش�نگ   حنطه ز اده فرزند  غامعلی به شناس�نامه 555 صادره از دز فول درخو استی 
به ش�ماره  کاس�ه 970499 به خواس�ته صدور گواه�ی حصر وراثت تقدی�م و توضیح داده که 
مرحوم فاطمه ش�هرت طاهر دباغ به شناس�نامه 819 ص�ادره از دزف�ول در تاریخ 97/8/6 در  
دزف�ول اقامت�گاه دائم�ی فوت ورثه اش عبارتن�د از : 1. متقاضی  باا 2.  حبیب مس�عودی نژاد 
به شناس�نامه 145 صادره از دزفول 3. عبدالمهدی مس�عودی نژاد به شناسنامه 521  صادره از 
دزفول پس�ران متوفیه 4. پروین حنطه زاده به شناس�نامه  387 صادره از  دزفول 5.  فرحناز 
مسعودی نژاد به شناسنامه 802 صادره از دزفول 6. فریده حنطه زاده به شناسنامه 549 صادره 
از دزفول 7. س�کینه حنطه زاده به شناس�نامه 278 صادره از دزف�ول دختران متوفیه و اغیر 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
واا گواهی صادر و در وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از این تاریخ ابراز ش�ود از درجه 

اعتبار ساقط است. 
135 رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف   دزفول 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609988704700604 شعبه 27 عمومی شورای حل اختاف اراک تصمیم نهایی  
ش�ماره 9709978704700692  خواهان: خانم ش�هناز قاس�می فرزند حفیظ  به نشانی استان 
مرکزی  شهرس�تان اراک شهر ا راک  میدان امام حسین ش�هرک جوادیه روبروی آتش نشانی 
منزل قاس�می کد پستی 3816997435   خوانده : آقای محمدابراهیم محمدی فرزند مصطفی 
به نش�انی  مجهول المکان  خواس�ته: مطالبه  نفقه   رای ش�ورا  در خصوص دعوی  خانم شهناز 
قاس�می فرزند حفیظ  صالت و به نمایندگی از  فرزندان مش�ترک به نام های 1. فاطمه 2. سامیار 
فرزن�دان محمد ابراهیم به طرفی�ت محمد ابراهیم محمدی فرزند مصطفی به خواس�ته مطالبه 
نفقه ایام گذش�ته زوجه از  تاریخ 96/9/1 و نفقه فرزندان مش�ترک به صورت مستمر به انضمام 
خس�ارات دادرس�ی علی الحس�اب مقوم به 6000000 ریال با عنایت به محتویات پرونده  وجود 
علقه زوجیت دائم به سبب عقد نکاح دائم بین طرفین پرونده به موجب تصویر مصدق نکاحنامه 
رس�می شماره 10068  مورخ 71/6/31  صادره از دفترخانه رسمی ثبت ازدواج شماره 2 محرز و 
مس�لم است  و فرزندان به نام های فاطمه و س�امیار رابطه پدر و فرزندی بین  خوانده  و اطفال 
یاد ش�ده نیز محرز است.  اس�تماع اظهارات  خواهان که اظهار داشته خوانده  از انجام تکالیف 
قانون�ی خ�ود مبنی ب�ر پرداخت نفقه زوجه و فرزند  مش�ترک امتناع ورزیده و نفقه ایش�ان را 
پرداخت نکرده اس�ت و  اینکه خوانده  با وصف اباغ قانونی نش�ر آگهی  و رعایت انتظار کافی 
در  جلس�ه رسیدگی حاضر نش�ده و در برابر دعوی مطروحه و اظهارات خواهان دفاعی به عمل 
نیاورده و در قبال مستندات و دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و ا عتراضی نکرده و  دلیلی ا رائه 
نش�ده که دالت بر پرداخت نفقه  کند و تکذیبی به عمل نیامده اس�ت و با عنایت به اینکه در 
عقد ازدواج دائم زن مستحق دریافت نفقه از شوهرش می باشد و نفقه فرزند  هم بر  عهده پدر 
است و با التفات به نظریه کارشناسی که  مصون از تعرض باقی مانده است مستندا  به مواد 1102 
و  1106 و 1107  و 1111  و  1199  و 1206  و 1257   و 1258 و 1287  قانون مدنی و ماده 6   قانون 
حمایت  از خانواده  و مواد 198 و 515  و 519 قانون آئین دادرس�ی مدنی و مواد 9 و 19 و 25 و 
26 و 27 و 29 قان�ون ش�وراهای حل اختاف خوانده  را به پرداخ�ت نفقه خواهان زوجه از قرار 
ماهیانه مبلغ 3750000 ریال از تاریخ 1396/9/1 لغایت پایان س�ال 1396  و از تاریخ 1397/1/1 
ماهان�ه مبلغ 4200000 ریال تا صد ور حکم در س�ال 1397  و همچنی�ن پرداخت نفقه فرزندان 
مش�ترک به نام های فاطمه ماهانه  مبلغ 2100000 ریال و س�امیار ماهانه  مبلغ 1800000 ریال از 
تاریخ تقدیم  دادخواس�ت 1396/11/15 تا پایان س�ال 1396 و  از تاریخ 1397/1/1 برای فرزند 
دختر به نام فاطمه  مبلغ 2400000 ریال و برای فرزند دیگر  به نام سامیار مبلغ 2100000 ریال  و 
در صورت استحقاق نفقه برای خواهان و فرزندان مشترک به طور مستمر برای سالهای آتی  از 
ا بتدای سال 1398  افزایش 16 درصد به مبلغ سال قبل به انضمام پرداخت  هزینه دادرسی  به 
مبلغ 300000 ریال و حق الزحمه کارش�ناس به مبل�غ 1000000 ریال در حق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی محسوب پس از اباغ ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه 
و پ�س از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اراک می باشد. 
3988 قاضی شعبه 27  شورای حل اختاف اراک 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709982678300109 ش�عبه 14  ش�ورای حل اختاف حقوقی ش�هری اراک 
تصمیم نهایی   ش�ماره 9709978701400725 خواهان: آقای مجتب�ی کمانی فرزند محمدنبی 
به نش�انی اس�تان البرز شهرس�تان  کرج ش�هر کرج بلوار  موانا حاجی آباد ک خدابخشی ک 
حس�ینی پ خواندگان:  1. آقای غامرضا حاجی حسین نژاد فرزند حسین 2. آقای ندا پرسیان 
طهرانی فرزند علی  3.  آقای معین کریمی  فرزند مجتبی همگی به نش�انی مجهول المکان  3. 
آقای مصطفی کمانی فرزند محمدنبی  به نشانی اراک ک قنات بلوار کشاورز ک مهدی خواسته 
ها:  1. مطالبه خس�ارات دادرس�ی  2. الزام به تنظیم سند خودرو  رای  شورا  در خصوص دعوی 
آق�ای مجتبی کمانی فرزند محمدنب�ی به طرفیت 1. آقای مصطفی کمان�ی فرزند محمدنبی  2. 
آقای معین کریمی فرزند مجتبی 3 . آقای غامرضا حاجی حس�ین نژاد فرزند حس�ین 4. خانم 
ندا پرس�یان طهورانی فرزند علی به خواس�ته الزام خواندگان به انجام تعهد در خصوص تنظیم 
س�ند رسمی یک دستگاه خودرو دوو سی یلو به ش�ماره انتظامی جدید 852ن55 ایران 68 و 
پرداخت هزینه های نقل و انتقال س�ند و جمیع خس�ارات دادرسی  مقوم به مبلغ 140/000/000 
ری�ال با عنایت به جمی�ع اوراق و محتویات پرونده ماحظه برگ دادخواس�ت و س�ایر مدارک 
ابرازی از جمله مبایعه نامه عادی دس�ت نویس مورخ 1393/2/14 فی مابین خواهان   به عنوان 
خریدار و  خوانده  ردیف اول به عنوان فروش�نده خودروی یاد ش�ده و کپی مبایعه نامه  عادی 
دس�ت نوی�س  فی مابین خوانده  ردی�ف اول به عنوان خریدار و خوان�ده  ردیف دوم به عنوان 
فروش�نده خودرو  و و کالت نامه رس�می ش�ماره 2267  مورخ 1392/7/22 که  خوانده  ردیف 
س�وم به عنوان موکل به خوانده  ردیف دوم در خصوص  خودروی مورد ا دعا وکالت کاری بابت 
تعوی�ض پ�اک  اعطا نموده اس�ت و کپی تاییدیه نق�ل و انتقال  خودرو از خوانده  ردیف س�وم 
ب�ه خوان�ده  ردیف اول به ش�ماره 2810063850789  م�ورخ 92/9/18 و کپ�ی تاییدیه نقل و 
انتقال خودرو پلیس راهنمایی و رانندگی به ش�ماره 1010233034093 مورخ 1384/12/24 که 
خوان�ده  ردیف  چهارم خودروی موصوف را به خوانده  ردیف س�وم منتقل نموده اس�ت و کپی 
س�ند فروش وسیله نقلیه ش�رکت کرمان موتور به شماره 80989 مورخ 92/6/23 که خودروی 
یاد ش�ده به خوانده  ردیف چهارم واگذار ش�ده اس�ت و با توجه به  اینکه تعویض پاک به نام 
خواهان انجام شده است خواندگان از ا نتقال سند رسمی به نام وی خودداری کرده اند و اینکه 
خوانده  ردیف دوم با حضور در ش�عبه دفاعی از خود به عمل نیاورده و س�ایر خواندگان نیز با 
وصف اباغ قانونی از طریق نش�ر آگهی در جراید کثیر اانتشار و رعایت انتظار کافی در جلسه 
دادرس�ی حاضر نشده و در قبال مستندات و دعوی مطروحه ایراد و اعتراضی نکرده و تکذیبی 
نیز به عمل نیامده است و با التفات به اینکه خودرو مذکور در تصرف خواهان می باشد خواسته 
خواهان را وارد تش�خیص و مس�تندا به مواد 10، 219، 1257، 1258  و 1301  قانون مدنی و مواد 
198  قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9، 19، 25، 26  و 27 قانون شوراهای حل اختاف حکم 
بر  محکومیت خوانده   ردیف س�وم غامرضا حاجی حس�ین نژاد زیرا اولین سند صادره توسط 
پلیس راهور س�ند رس�می محس�وب می گردد. نتیجه آخرین دارنده سند رسمی مشارالیه می 
باشد به حضور  در دفترخانه اسناد رسمی  و تنظیم و انتقال سند رسمی خودرو دوو سی یلو به 
رنگ نقره ای روش�ن مدل 1381 به شماره انتظامی  جدید 852ن55  ایران 68  با شماره موتور 
H004949 و ش�ماره شاسی 81165042663IR  به نام خواهان و محکومیت خوانده  ردیف اول 
مصطفی کمانی از  باب تس�بیب به پرداخت  هزینه دادرس�ی به مبل�غ  1/900/000 ریال در حق 
خواهان صادر و اعام می نماید و در خصوص مطالبه هزینه های نقل و انتقال س�ند با توجه به  
اینک�ه  هنوز هزینه ای پرداخت نگردیده ضمن اینکه در اجرای احکام جزء هزینه های ا جرائی 
محاس�به و از  محکوم علیه ردیف اول مصطفی کمانی وصول خواهد ش�د مستندا به  ماده 197 
قانون آئین دادرسی  مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و در خصوص  هزینه نشر آگهی نظر 
ب�ه اینکه خواهان  طی ایحه تقدیمی مورخ 1397/7/30 دعوی خود  در این خصوص  مس�ترد 
نموده است مستندا به بند ب  از ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان  از 
این حیث صادر و در مورد خواندگان ردیف اول و دوم و چهارم در خصوص انتقال س�ند نظر به 
اینکه سند به نام ایشان نبوده از این حیث دعوی متوجه انان نمی باشد. لذا مستندا به ماده 89 
ناظر بر بند 4 از ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به طرفیت انان صادر 
و اعام می گردد. رای صادره نس�بت به خوانده  ردیف س�وم غیابی  محسوب  و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی  در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز 
قابل  تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان اراک می باشد و نسبت به 
خوانده  ردیف اول حضوری  محسوب و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

عمومی حقوقی شهرستان اراک می باشد. 
3990 قاضی شعبه 14  شورای حل اختاف اراک 

دادنامه 
ش�ماره پرونده : 75/10/97 ح ش�ماره دادنامه: 209 تاریخ: 97/8/15 مرجع رسیدگی : شورای حل اختاف شهرستان آبادان  خواهان: 
علی خدابخش به نشانی آبادان احمدآباد 12  اصلی بنش 7 فرعی پاک 11  خوانده : سکینه عبادی به نشانی آبادان اول خیابان خاقانی 
جنب تعویض روغنی علی ش�اهی  باای س�اختمان  دوغ لیلی جنب ایس�تگاه اتوبوس پارک معلم خواس�ته: مطالبه وجه  گردشکار: 
پرونده ابتدا به ش�عبه 10  ش�ورای حل اختاف آبادان ارجاع و به کاس�ه 75/10/97ح به ثبت رس�یده و اعضاء محترم این شعبه پس 
از تبادل نظر و جری تش�ریفات و اقدامات قانونی نظریه خود را ا عام نموده اند پس از بررس�ی پرونده و رس�یدگی  های ازم ختم 
رس�یدگی  را ا عام و بش�رح آتی  مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش�ورا  در خصوص دادخواست  خواهان آقای علی خدا 
بخش سورش�جانی  به طرفیت خوانده  خانم س�کینه عبادی به خواس�ته مطالبه مبلغ 6/000/000  ریال وجه یک فقره چک به ش�ماره 
16/9603/244285  عهده بانک ملی شعبه احمدآباد ابادان به انضمام  خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و   
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه عدم حضور و دفاع خوانده  در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل 
سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده  دلیلی که  
حکایت از پرداخت  وجه چک نما ید ارائه نگردیده فلذا با ا حراز  اش�تغال ذمه خوانده  و اس�تصحاب دین و مس�تندا به ماده 9  قانون 
ش�وراهای حل اختاف  و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و مواد 198 و 519  و 522  از قانون آئین دادرس�ی  مدنی حکم به 
محکومیت  خوانده  به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان اجرای حکم بر اساس شاخص ا عامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 190/000 ریال بابت هزینه دادرسی  در حق خواهان 
صادر  و ا عام می گردد. رای صادره غیابی  و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ واقعی به خوانده  قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی شهرستان ابادان می با شد. 
قاضی شورای حل اختاف شهرستان ابادان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای امین غام زاده فرزند 
خواه�ان آق�ای محمد احمدی فرزند احمد  دادخواس�تی به طرفی�ت خواندگان آقای 1. امین غام زاده  2. محمد قدیمی به خواس�ته 
مطالبه و جه به مبلغ 368/000/000 ریال مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه  9609986310600986  ش�عبه 6 
دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان ابادان ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 97/11/08 ساعت 08:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709986310200165 ش�عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان ابادان تصمیم نهایی  شماره 9709976310200612  
خواهان: آقای محمد ثامری فرزند صفیان به نشانی استان خوزستان شهرستان ابادان شهر ابادان  کوی ولیعصر 1074 اتاق 4 خوانده : 
خانم سکینه عا مری فرزند سامی به نشانی استان خوزستان شهرستان ابادان شهر ابادان منازل پتروشیمی ایستگاه 12 ردیف 1074 
پاک 4 خواس�ته: صدور گواهی عدم امکان س�ازش به درخواس�ت زوج رای دادر خصوص دادخواست محمد ثامری فرزند صفیان  به 
طرفیت خانم س�کینه عامری فرزند س�امی و به خواس�ته صدور گواهی عدم امکان س�ازش به منظور اجرای صیغه طاق بدین شرح 
احتراما خاطر عالی را مس�تحضر می دارد اینجانب خواهان فوق به موجب عقدنامه  ش�ماره 6711 مورخ 76/5/29  خوانده  را به عقد 
ازدواج  دائم خود درآورده ام متاس�فانه نامبرده هیچگونه احس�اس مسئولیتی  در قبال زندگی مشترک و وظایف قانونی ند اشته و به 
علت س�وء رفتار برایم ایجاد مش�کل نموده  و خوانده  دارای دختری است که از شوهرش جدا  شده و مرتب در خانه اینجانب ا ست و 
همین امر باعث ش�ده که ا ختاف ما بیش�تر ش�ود و اد امه  زندگی با این وضع برایم مشکل شده با  تقدیم دادخواست تقاضای صدور 
حکم گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده 1133  قانون مدنی دارم دادگاه  پس از وصول دادخواست مبادرت به ثبت و تعیین وقت 
رسیدگی  و  اباغ آن به طرفین به خواسته به زوجه از طریق  درج و نشر آگهی در روزنامه و تشکیل جلسات رسیدگی   نظر به اینکه 
سعی و تاش دادگاه در جهت اصاح ذات البین در راه ادامه زندگی مشترک مثمر ثمر واقع نگردید برا به استناد مواد 26 و 27 و 28 
قانون حمایت  از خانواده مصوب س�ال 1391 قرار ارجاع امر به داوری صادر ش�ده قرار صادره به طرفین دعوی اباغ که خواهان  زوج 
داورش را در مهلت مقرره قانونی تعیین و به دادگاه معرفی کرد لیکن خوانده  زوجه از تعیین و تعرفه داورش به دادگاه خودداری نمود 
که دادگاه به استناد ماده 28 قانون حمایت از  خانواده مصوب سال 1391  راسا اقدام به تعیین داور  واجد الشرایط جهت خوانده  زوجه 
نموده و مفاد داوری را در جلس�ه فوق العاده دادگاه  به داوران تعرفه ش�ده  از ناحیه خواهان و  منصوب دادگاه تفهیم نمود و داوران 
با  تش�کیل جلس�ه داوری با حضور  زوج و بدون حضور زوجه نظر خود را اعام و نظر به طاق دادند ضمن آن زوج با ارائه نامه شماره 
116/9 اجرائیه  مورخه 1397/8/19 اجرای احکام  شورای حل مدعی شده که کلیه مهریه خوانده  )زوجه( را پرداخت نموده است در 
خصوص  س�ایر حقوق مالی و مادی زوجه نیز زوجه می تواند بعد از  حضور از طریق مراجعه به مراجع ذیصاح و تقدیم دادخواس�ت 
اقدام نماید. فرزندان زوجین همگی بالغ هس�تند و نیازی به تعیین تکلیف جهات حضانت و نگهداری آنان از طرف دادگاه  نمی باش�د 
چون زو جه متولد سال 1337 بوده و در دوران یائسگی قرار دارد نیازی به معرفی به پزشکی قانونی جهت ا زمایش تشخیص بارداری 
نمی باشد. لذا دادگاه به این نتیجه رسیده که اد  امه  زندگی مشترک بین زوجین و ایجاد صلح و سازش بین آنان مقدور و امکان پذیر 
نیست و با در نظر گرفتن مفاد مواد 26  و 27 و 28 و 29  و 31 و 32 و 33 و 35 قانون حمایت از خانواده مصول سال 1391 و همچنین 
در نظر گرفتن مفاد ماده 1133  قانون مدنی  گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید و خواهان زوج  می تواند با مراجعه به یکی از  
دفاتر ثبت رسمی طاق و ارائه گواهی  صادره وفق مقررات قانونی نسبت به طاق زوجه خود اقدام نماید. نوع طاق با توجه به  اینکه 
خوانده  زوجه متولد س�ال 1377 بوده و در س�ن یائس�گی قرار دارد طبق  مفاد ماده 1145  قانون مدنی از نوع بائن خواهد بود مدت 
اعتبار این گواهی از تاریخ اباغ به طرفین دعوی س�ه ماه می باش�د. رعایت صحت شرایط اجرای صیغه طاق بین زوجین این پرونده 
بر  عهده صیغه طاق می باشد  رای صادره غیابی  و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و ظرف بیست 

روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر دادگستری مرکز استان خوزستان می باشد. 
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی ابادان 

آگهی مزایده مرحله اول
به  موجب اجرائیه در پرونده  ارجاعی شماره 970210  صادره از دادگستری شهرستان مشهد محکوم علیه موسی الرضا کارگر رهورد  
فرزند س�لطان رضا محکوم اس�ت  به پرداخت مهریه در حق محکوم لها  مهدیه قاسمی  فرزند محمد قاسم و نیم عشر دولتی و چون 
نامبرده نس�بت به پرداخت محکوم به  اقدامی ننموده اس�ت و حسب تقاضای محکوم له سهم اارث ایشان  از ماترک مرحوم  سلطان 
رضا کارگر به ش�رح ذیل واقع در  ش�هر تیتکانلو توقیف و طبق نظریه کارشناس کل ماترک به مبلغ 930000000 ریال ارزیابی گردیده 
که س�هم اارث محکوم به مبلغ 166428571 ریال ارزیابی گردیده اس�ت و در مورخه 97/10/29 ساعت 11 تا 11:30  از طریق مزایده 
حضوری در محل اجرای احکام دادگس�تری شهرس�تان فاروج به فروش برسد بنابراین متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند 
پن�ج روز قب�ل از موعد مقرر در ای�ن اجرا حاضر  و از کم و کیف موضوع مطلع  در صورت تمایل از م�ورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا 
مزای�ده از قیمت ارزیابی ش�روع و با بااترین قیمت پیش�نهادی واگذار خواهد ش�د همچنین از برنده مزایده نق�دی 10 درصد مبلغ 

پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد.
مشخصات مورد توقیف : دو سهم مشاع از هفت سهم مشاع  عرصه و اعیان  از چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  منزل به استثناء  
ثمن اعیان  که کل شش�دانگ به مس�احت  869/89 مترمربع  به شماره ملک 1030 فرعی از 42  اصلی  صفحه 250  دفتر 176  بخش 
سه قوچان  واقع در تیتکانلو – خیابان  شهید اسدی  بخش 3 قوچان  حوزه ثبتی  فاروج  به نام  مرحوم  سلطان رضا کارگر  می باشد  
که شش�دانگ یکباب منزل  پاک  فوق  مش�تمل بر س�اختمان  نیمه اسکلت با زیر بنای  130 متر مربع با پوشش  آجر و نمای سیمان  
ب�ا امتی�ازات متعلق�ه  منصوبه  ) آب و برق و گاز(  که با عنایت به موقعیت محل�ی  مورد ثبت  و دیگر عوامل موثر  بر ارزیابی  مجموعا  

به مبلغ  930/00/000 ریال  و ارزیابی گردیده  است . که سهم اارث  محکوم به مبلغ 166428571 ریال ارزیابی گردیده است . 13
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فاروج – حسین لو 

آگهی مفقودی
اصل شناسنامه مالکیت خودروی سواری پراید 111  مدل 1394 به شماره پاک ایران 26- 799 
ص  17  و ش�ماره موتور 5362184 و ش�ماره شاسی NAS431100F5825126 به نام حجت اله 

عباس نژاد حصار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان

آگهی مزایده نوبت اول 
در پرونده اجرائی به کاسه 30/973725 آقای امید مهدی وحدانی طراقی محکوم است به پرداخت به مبلغ 118/170/553 ریال بابت  اصل 
خواس�ته 4/560/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و خسارت تاخیر تادیه  بر مبنای نرخ سود 23 درصد  وفق قرار داد از تاریخ 1396/04/26 
تا زمان وصول  محکوم به  و حق الوکاله وکیل  و در حق  محکوم له تعاونی اعتبار کار  اعتبار کارسازان  بوکالت آقای هادی رشیدی ارم  و 
همچنین مبلغ 5/908527  ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت با عنایت به اینکه محکوم علیه در موعد مقرر نسبت به پرداخت 
محکوم به و نیم عشر دولتی هیچ اقدامی معمول نداشته است لذا حسب تقاضای محکوم له از اموال تعرفه شده  از سوی محکوم علیه به 
شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. حال پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در 
روز  دو شنبه 1397/10/24 از ساعت 08:30 الی 09:00 از طریق مزایده حضوری نوبت اول 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 ش�د همچنین از برنده مزایده 10 درصد 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 نشود؛ پس از کسر هزینه های مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد
مشخصات مورد توقیف: ملکی در پاک 1651 فرعی از 157 اصلی بخش 2 بجنورد  ملک آقای مهدی  وحدانی طراقی واقع در گلستان  
شهر خیابان امیر کبیر  مجتمع  ملیکا  طبقه 5 واحد شماره 38 دارای 2 اتاق  خواب – 1 آشپزخانه  مجهز به 4 ردیف  کابینت  - یک 
ت�راس  2 مترمربع�ی  - ی�ک هال  حدودا 40 متری  در مجموع  مس�احت 81/80 متر مربع  در طبقه پنج�م  مجتمع ملیکا  با توجه به 
موقعی�ت آپارتمان  فوق  و نرخ  خرید و فروش واحدها در مراحل مش�ابه  بر اس�اس ن�رخ  روز در مجموع  به مبلغ 52 میلیون تومان 

معادل  520/000/000 ارزیابی شد . 15
دادورز اجرای احکام مدنی  شورای حل اختاف شهرستان بجنورد – وحیدی 

اباغیه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای س�ید قاسم هاشمی کیاپی فعا مجهول المکان اس�ت در مورد دادخواست آقای امیر عبدالهی 
به طرفیت ش�ما به خواس�ته تنظیم س�ند برابر دادنامه شماره 175 محکوم اس�ت به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تحویل و 
تنظیم و انتقال سند خودروی سواری پژو پارس مدل 1381 به شماره 84- 111 ب58 در حق خواهان آقای امیر عبدالهی مراتب یکبار 

با انتشار در روزنامه به شما اباغ می شود رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 
3533-دبیرخانه شعبه 2 شورای حل اختاف نقده 

رونوشت آگهی حصر وراثت
غامرضا صالحی س�عیدلو  دارای شناس�نامه شماره 528 بشرح دادخواست به کاس�ه 57/971199از این دادگاه در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان علی صالحی س�عیدلو بشناس�نامه 169 در تاریخ 97/5/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1-غامرضا صالحی س�عیدلو فرزند علی ش�ماره شناس�نامه 528 پسر متوفی2-
ملکعلی صالحی س�عیدلو فرزند علی ش�ماره شناسنامه 352 پسر متوفی3-مالک صالحی سعیدلو فرزند علی شماره شناسنامه 325 
پس�ر متوفی4-لطیفه صالحی سعیدلو فرزند علی ش�ماره شناسنامه4 دختر متوفی5-یاسمن عبدلی فرزند حیدر شماره شناسنامه5 
همس�ر متوفی .اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی 
یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3537- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 712/22/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/11/13 ساعت 16:30 خواهان: 1- امیر روز افزای 2- شکراله بوالحسنی 
خوانده: ایمان زاد سر/ مجهول المکان  خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت 
رس�یدگی به شعبه 22 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و 
دس�توردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتش�ار آگهی 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 حاضرش�وید 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 روز خواهد بود.
م الف 3453 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
ب�ه خوان�ده: س�پهر اس�کندر پناه  کاس�ه پرون�ده: 522/211/97 وقت رس�یدگی: به روز دوش�نبه تاری�خ 97/11/1 س�اعت 16:30 
خواهان: بهزاد کاوس�ی خوانده: س�پهر اس�کندرپناه  خواس�ته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تس�لیم دفترکل دادگستری 
اسامش�هرنموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول 
المکان بودن خوانده بنا به در خواس�ت خواهان ودس�توردادگاه و بتجویزماده72 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی 
از جراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده از تاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل 
خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم 
حضوردادخواس�ت اباغ ش�ده محس�وب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3467 مدیردفترشعبه 211 شورای حل اختاف اسامشهر

 اباغیه
 شماره بایگانی شعبه 950503 مشخصات اباغ شونده حقیقی:1- نام : اسکندر 2- محمد یوسف جملگی  2- نام خانوادگی :  پرورش3- نام 
پدر : آیت اله 4- کد پس�تی : 5- کد ملی : 6- نش�انی : 7- منطقه شهرداری: اباغ اخطاریه تبادل ایحه ی تجدیدنظرخواهی  به اشخاص 
مجهول المکان در روزنامه در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی آقای  قهرمان آزادمنش فرزند  خداکرم ، با وکالت آقای جال الدین 
پورقربان،علیه خواندگان :1- اس�کندر2- حس�ین 3- محمد یوس�ف جملگی  پرورش و فرزندان آیت اه و 4- شمس جهان زمانی فرزند 
ابراهیم ) خوانده ی ردیف 4 با وکالت آقای سلیمان دانشور ( بخواسته تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه  97/7/7-9709971438100732 
صادره از شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی  سیاهکل با خواسته ی اثبات مالکیت در خصوص  موضوع سند عادی مورخ 46/4/30 ) انتقالی  
از مورث خواندگان ردیف  اول تا سوم ( به مقدار 3600 متر مربع از پاکهای 218 ، 192 ،196 سنگ اصلی 19 بخش 16 گیان ، بلحاظ مجهول 
المکان بودن تجدید نظر خواندگان به اسامی اسکند پرورش – محد  یوسف پرورش ، مراتب در روزنامه  منتشر ونامبردگان می توانند ضمن 
دریافت نس�خه ثانی  دادخواس�ت و ضمائم  تجدید نظرخواهی اقدام و حسب ماده  346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی چنانچه  پاسخی دارید ظرف ده روزاز تاریخ اباغ ، به نحو مکتوب به این  دادگاه تحویل دهید. درغیر اینصورت پرونده بدون 
دفاع شما  به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد.  مدیر شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی  سیاهکل- مهدی پوراین اباغنامه برای  شما به 
سامانه  اباغ ارسال گردیده است. به سامانه اباغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کابری خود، اطاعات این اباغیه و پیوستهای 
آن را از قسمت » دریافت با شماره » با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور اباغیه دریافت و مشاهده کنید.  عدم مراجعه به منزله استنکاف از 
قبول اوراق قضائی بوده و اباغ محسوب میشود.  چناچه جهت ورود به سامانه، حساب کابری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت 
نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و درصورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. عدم مراجعه به منزله  

استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده و اباغ محسوب می شود . 
ح  5696   شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان سیاهکل 

 اباغیه
ش�ماره بایگانی ش�عبه 970751 مشخصات اباغ ش�ونده حقیقی:1- نام : مرتضی 2- نام خانوادگی : حس�ین پور 3- نام پدر :محمود 
4- کد پس�تی  :5- کد ملی : 2721110772 6- نش�انی : س�یاهکل  - شهرک صنعتی  س�یاهکل 7- منطقه شهرداری : آگهی احضار 
متهم  )مربوط به دادس�را ( در پرونده  کاس�ه  9709981439600725 این ش�عبه آگهی احضار متهم آقای مرتضی حسین پور فرزند 
محمود دایربر انتقال منافع متعلق به آقای حس�ن عفتی  تحت تعقیب قرار گرفته اس�ت. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در 
اجرای  مقررات ماده  174 مصوب س�ال 92 قانون آئین دادرس�ی کیفری دادگاههای عمومی و انقاب به نامبرده اباغ می گردد تا در 
موعد مقرر ) یکماه  پس از انتشار( جهت دفاع از اتهام  انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی  بعمل خواهد آمد.
ح  5697   بازپرس شعبه اول  دادسرای عمومی و انقاب شهرستان سیاهکل – سید رحیم سعادت میر قدیم

 دادنامه
 شماره بایگانی شعبه 970532 پرونده کاسه 9709981410200335 شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( شهرستان اهیجان تصمیم نهایی 
شماره 9709971410200553 خواهان ها: 1. آقای  غامحسین شمس معطر فرزند عبداله به نشانی  استان تهران – شهرستان تهران- شهر 
تهران- شهرک اکباتان – فاز دوم- بلوک 16- ورودی 3 پاک  282 تلفن همراه :  09101211590 2. آقای  مسعود بزرگی  کوشالشاهی فرزند 
غامرضا به نشانی  استان گیان- شهرستان رشت- شهررشت – خیابان حاجی آباد – کوچه شهید قویدل – ساختمان  مارلیک – طبقه 
دوم همراه 09111311782 خواندگان : 1. سر دفتر اسناد رسمی  128 رشت به مسئولیت آیت  عباسی به نشانی  رشت – سبزه میدان- اول 
بیستون – کوچه  سرتیپ پور – پ 33 طبقه دوم 2- خانم شهربانو مردادی 3. آقای  بهزاد رستمی همگی به نشانی  گیان- اهیجان – خ 
کاشف شرقی  کوچه وکیلی بن بست اول طبقه اول 4. آقای  همایون ایران نژاد فرزند حسین به نشانی گیان- اهیجان – منظریه میدان 
سلمان فارسی مشاور اماک ملت 5. آقای  حامد رستمی  6. آقای فاضل رستمی همگی به نشانی گیان- اهیجان- خ کاشف شرقی  کوچه 
وکیلی بن بس�ت اول طبقه  اول . 7. آقای امیرعلی نیای منجیلی نژاد فرزند حس�نعلی به نش�انی  گیان- رش�ت- خ معلم – کوچه دانش 
2- ساختمان  کاسپین- ط5 – واحد 17 8. آقای اولیا نصر اله زاده 9. آقای ابوطالب اسماعیل زاده 10. آقای سید محمد امینی ضیابری همگی 
به نشانی مجهول المکان  خواسته : اعساراز پرداخت هزینه دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، ختم رسیدگی  را اعام و بشرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه پیرامون دعوی آقایان مسعود بزرگی و غامحسین شمس معطر به طرفیت آقایان1- همایون 
ایران نژاد 2- بهزاد 3- حامد 4- فاضل شهرت هر سه رستمی 5- امیرعلی نیای منجیلی نژاد 6- ابوطالب اسماعیل زاده 7- اولیا نصر اله 
زاده 8- سید محمد امینی ضیابری 9- خانم  شهربانومرادی 10- آقای  آیت عباسی سر دفتر شماره 128 رشت به  خواسته  اعسار از هزینه  
دادرسی این پرونده  که مدعی جهت اثبات ادعایش شهادتنامه  کتبی  ضمیمه دادخواست نموده ، دادگاه با عنایت به مفاد شهادتنامه کتبی  
که به تصریح ماده  1285 قانون مدنی اعتبار گواهی را داراست وحکایت از انطباق اوصاف فرد معسر بر خواهان دارد مستندا به مواد 504 و 
513 قانون آیین دادرسی مدنی  حکم به اثبات اعسار خواهان ومعافیت وی را از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعام می دارد رای صادره 

حضوری و ظرف  مدت بیست روز  پس از اباغ  قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان گیان است.
ح  5698  رئیس  شعبه دوم  دادگاه عمومی  حقوقی اهیجان – اسماعیل صفری

آگهی 
 به موجب حکم ) 9509971415300613( صادره از  ش�عبه س�وم  دادگاه حقوقی  رودسر  به شماره  بایگانی  970428 ملک مشروحه  
ذیل در  روز  چهارش�نبه  مورخه  97/10/24 س�اعت  11-9  در اجرای  احکام مدنی  دادگس�تری رودسر مورد مزایده  قرار  می گیرد  
ملک مشاع  می باشد. در تصرف  مالکانه  سید محمد میر عباسی  و  معصومه  معراجی می باشد  دارای پاک ثبتی  است . ملک  در 
رودس�ر  روس�تای  ناصر  س�را -  کوی شهید  غروی  واقع گردیده  الف : مش�خصات  ملک : ملک تعرفه  شده عبارت است  از عرصه  
واعیان  یک واحد مس�کونی  دو طبقه  ومحوطه به مس�احت  240 متر مربع  به ش�ماره  پاک  ثبتی  895 فرعی از  س�نگ  81 اصلی  
بخش 29 گیان  واقع در  قریه ناصر س�را  که برابر رای ش�ماره  10532 مورخ 95/08/29 صادره  از  اداره ثبت اسناد  واماک  رودسر  
غیر قابل  افراز  اعام گردیده و  از  دو ضلع  بر و همجوار  جاده آسفالته و کوچه بوده و بوسیله دیوار  بلوک  سیمانی  به ارتفاع  حدود 
2/20 متر محصور  و دارای  یک درب  ورودی  آهنی  ماش�ین  رو  و یک ورودی آهنی  نفر رو می باش�دو ش�امل :  1.  طبقه  اول به زیر 
بنای حدود  80 متر مربع مش�تمل  بر  دوخواب  با کمد  MDF ، هال و پذیرایی  ، آش�پزخانه  اپن  با کابینت  گالوانیزه  و آبگرمکن 
دیواری  گازی مدل بوتان ، سرویس  بهداشتی  وحمام مجزا  با توالت  فرنگی ،  درب ها  داخلی  چوبی HDF و درب ورودی  و پنجره 
ها آلومنیومی کف آش�پزخانه  س�رامیک  و بقیه  لیس�ه سیمانی  ، سیستم  گرمایشی گاز کشی ، اسکلت بتنی  دیوار  ها آجر  سفال  ، 
س�ربندی چوبی  با پوش�ش ش�یروانی  ایرانیت  ، راهپله  ورودی  محصور با  آهنگشی فلزی  و شیشه  ، امتیازآب ، برق  ، گاز  و قدمت  
حدود 7 سال  که در حال  بهره برداری  می باشد . 2.طبقه همکف شامل 15  متر مربع  پارکینگ بادرب گالوانیزه وورودی  مستقل  از 
حیاط و یک واحد  مس�کونی  به زیر بنای  حدود 60 متر مربع  مش�تمل  بر یک خواب با کمد MDF ، هال  و نش�یمن ، آشپزخانه  اپن 
با کابینت  MDF بطول  2 متر  ، سینک دو لنگه و هود کتابی  و آبگرمکن دیواری  گازی  مدل  بوتان  ، سرویس  بهداشتی و  وحمام 
مجزا ، درب های داخلی  چوبی   HDF  با چارچوب چوبی و درب های  ورودی و پنجره ها آلومنیومی  ، کف  لیسه سیمانی  ، سیستم  
گرمایش�ی  گاز گش�ی  ارتفاع  مفید واحد 2  متر دارای  ورودی مس�تقل  از کوچه  و دارای امتیاز  آب و برق   مشترک با   طبقه  اول و 
امتیاز  گاز  مستقل  بوده  که آماده  بهره برداری  می باشد. ب- نظریه کارشناسی  با توجه  به مراتب  فوق و بررسی های انجام  شده 
با توجه به موقعیت  مکانی  ومیزان مساحت  و ابعاد زمین   ، دسترسی  های موجود  ، امتیازات ملک ، قیمت  معامات منطقه  در زمان 
بازدید  و در نظر گرفتن  جمیع  جهات موثر  ودر ارزیابی  ارزش  پایه  شش�دانگ   کل ملک مذکور  به قیمت  1/680/000/000  ) یک  
میلیارد و ششصدو هشتاد  میلیون  ( ریال  وارزش پایه  سه دانگ  مشاع  آن  840/000/000  ) هشتصدو  چهل  میلیون  ( ریال  تقویم 
و اعام می گردد. خریداران می توانند با هماهنگی  اجرای  احکام شعبه  سوم رودسر  ظرف  مدت پنج روز  قبل از  تاریخ  مزایده  از 
ملک  مذکور  بازدید  بعمل  آورند برنده  مزایده کسی است  که بااترین  قیمت را بدهد  خریدار باید  ده درصد  مبلغ  فروخته  شده 
را  فی المجلس پرداخت  نماید  ومابقی  ظرف  یکماه  از تاریخ  مزایده  پرداخت  نماید. در غیر اینصورت  ده  دردصد پرداخت ش�ده  
به نفع  دولت در  صندوق دولت  واریز خواهد شد .کلیه  هزینه های  اجرایی برعهده  خریدار  می باشد  این آگهی  وفق ماده 118  ق. 

ا.ا.م در  یکی از  روزنامه  های کثیر  انتشار محلی  درج  ومنتشر  می گردد.
ح  5699    دادورز  شعبه سوم حقوقی  دادگستری  روسر-  ا...بداشتی       

  آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت سوم 
 در خصوص  پرونده  اجرایی کاس�ه 970294 ش�عبه اجرای  احکام مدنی  دادگستری  رودسر له شعبان. رضا. محمد رضا و احمد رضا 
جملگی نوری با وکالت آقای  حس�ین  یعقوب پور بطرفیت ذلیخا  منیره  ، عالیه ،  لیا ،  معصومه جملگی  نوری مقدم  دوران محله و 
گلصفا کیانرودی پور ، بخواس�ته فروش ماترک مرحوم  ذبیح اه نوری مقدم  دورانمحله واقع در  چابکس�ر  دوران محله کبوتر آبکش 
جهت  ارزیابی کارش�ناس ارجاع  که کارش�ناس منتخب  اموال  را بش�رح  ذیل  توصیف اجمالی  و ارزیابی نموده 1- در  خصوص  یک 
قطعه  باغ  چای و مرکبات  واقع در  پشت کارخانه امیری کوچه  معین 2 به مساحت  2586 متر مربع  با حدود  و اربعه  شماا  به باغ  
و محوطه رمضان عباس�ی و ش�رقا  به باغ ذبیح  اه  عش�ور نزاد و جنوبا  به  کوچه معین و غربا  به ملک حبیب نوری  محدود میگردد  
در عرصه  ملک موصوف  درختان  مرکبات و چای مثمر غرس ش�ده اس�ت  و مجاور در کوچه  معین 2 واقع گردیده  اس�ت ارزش  هر 
متر مربع  از ملک موصوف  به مبلغ  4/500/000 ریال و کا به ارزش 11/637/000/000 ریال  ارزیابی  و برآورد میگردد 2- در خصوص  
یک قطعه باغ مرکبات  واقع در  کبوتر آبکش روبروی  مسجد به مساحت  2300 متر مربع  با حدود اربعه  شماا به  باغ  علیجان نوری  
و شرقا  به  جاده  مجاور مسجد کبوترآبکش و جنوبا  به خانه و باغ اکبر  داداشی و غربا  به باغ علیجان  نوری محدود  میگردد  برابر 
مفاد دستور قضایی مساحت 400 متر مربع طبق  بیعنامه  مورخه 90/08/28 متعلق به خانم  گلصفا کیانرودی پور بوده که برابر دادنامه 
های  اصداری  از ماترک کس�ر  و مابقی  به مس�احت 1900  متر مربع  جزء ماترک میباشد. باغ موصوف  دارای درختان  مرکبات  مثمر 
بوده  و مجاور در جاده  اصلی اس�تقرار  دارد و ارزش  هر متر مربع  از  ملک موصوف  به مبلغ 5/000/000 ریال و ارزش 1900 متر مربع 
ملک مش�اعی به مبلغ000/  9/500/000 ریال  ارزیابی و برآورد  میگردد  ضمنا خارج از  مس�احت  1900 متر مربع مش�اعی به مساحت 
400 متر مربع  مشاعی  از ملک موصوف سهم کلصفا کیانرودی پور برابر مفاد دستور  دادگاه  و واگذار  نامه  90/8/25 می باشد 3- در 
خصوص  یک قطعه  باغ چای و مرکبات  در کوچه  س�تایش  پش�ت و مجاور خانه و محوطه  محمد رضا  نوری به مس�احت  1275 متر  
مربع با  حدود اربعه  ش�ماا  به حصار  و ملک س�رهنگ  نهاوی  و ش�رقا  به خیابان  اصلی و خانه  و محوطه محمد رضا نوری  و جنوبا  
به خانه و محوطه محمد  رضا نوری  و باغ  احمد  مس�لمی  و غربا  به باغ کیوی  پور رنجیده محدود  میگردد  ارزش  هر متر مربع  از 
مل�ک موص�وف  به مبل�غ 4/000/000 ریال  و کا  به ارزش  5/100/000/000  ریال و  ارزیابی  و ب�رآورد   میگردد – 4- در خصوص  یک 
قطعه  ش�الیزاری  در پش�ت  ش�هرک ربیع زاده  که با عبور جاده لوله گاز به  دو قس�مت  تقسیم ش�ده  است و در  زمان  بازدید  غیر  
اباد  بوده  و کش�ت نش�ده  بود که  قطعه پایین  دس�ت جاده  به مس�احت  1739 متر مربع و باا دس�ت جاده  به مساحت  4548 متر 
مربع  و مجموعا  به مس�احت  6287 متر مربع  میباش�د حدود و اربعه  قطعه ش�مالی  پایین جاده  ش�ماا  به مزرعه  بادکیو و شرقا به  
شالیزاری قربان  جانپور  و سهراب  علمبردار  و جنوبا   به جاده  لوله گاز و غربا  به شالیزاری  کاهدوز و قطعه  جنوبی  و باای جاده 
ش�ماا به جاده  لوله گاز و ش�رقا  به ش�الیزاری  مددی و ش�الیزاری  ذوالفقار دیدور و جنوبا  به ش�الیزاری  رمضان  اسماعیلی و غربا 
ش�الیزاری  مس�لمی و عوض زاده محدود  میگردد . از روی  قطعه جنوبی  و باایی جاده سیم برق  فشار قوی  عبور کرده است  ارزش 
هر  متر مربع  از ملک  موصوف  به مبلغ  1/200/000 ریال  و کا مس�احت  6287 متر مربع  به مبلغ 7/544/400/000 ریال  ارزیابی  و  
بر آورد میگردد 5-در خصوص  یکقطعه  زمین واقع  در  دورانمحله  به مساحت  3556 متر مربع  مشتمل  بر یکباب  خانه  دو طبقه  
و انباری  و... در ختان کیوی با حدود  اربعه  ش�ماا فاقد حد ش�رقا  به ملک  تهرانی و مس�لمی   رودخانه   و جنوبا  به کوچه  و ماوراء 
ملک  کاهدوز و غربا  به خانه  و محوطه  سیروس رحمتی  و رضا نوری  و احمد نوری  و شعبان  نوری  و جاده اصلی  محدود میگردد . 
برابر اراء  صادره مساحت  500 متر  مربع  خانه و محوطه  به گلصفا  کیانرودی  پور واگذار  گردیده و مابقی  شامل انباری  و باغ کیوی  
به مس�احت  تقریبی  3056 متر  مربع  به ارزش  هر متر مربع  عرصه به مبلغ  3/800/000 ریال کا  عرصه به ارزش 11/612/800/000 
ری�ال  ب�رآورد   میگ�ردد  و ارزش اعیانات  به مبلغ 350/000/000 ریال  و فی المجموع  ب�ه ارزش  11/962/800/000 ریال   بر آورد می 
گ�ردد.  ف�ی المجموع  ارزش کل ماترک  مرحوم ذبیح ا...   نوری   به بمل�غ 200/000/ 45/744 معادل چهار میلیارد وپانصد و هفتاد  و 
چهار  میلیون  و چهارصد و بیس�ت هزار  تومان  ارزیابی و  برآورد  میگردد. مزایده  روز س�ه شنبه مورخه 1397/10/18 ساعت 9 الی 
11  صبح  در دفتر اجرای  احکام مدنی  دادگستری  رودسر با حضور  نماینده دادستان  محترم رودسر  از قیمت  ارزیابی شده  شروع  
و کسانیکه  بااترین  مبلغ را  پیشنهاد  نمایند برنده  مزایده  محسوب  خواهند  شد  ده درصد مبلغ  پیشنهادی  فی المجلس وصول  
خواهد شد مابقی  ظرف مدت  کمتر از یک ماه  دریافت خواهد گردید.  در صورت  عدم پرداخت  ده درصد  وصول شده پس از کسر  
هزینه های  اجرایی  به نفع  دولت ضبط میگردد. خریدارن میتوانند  پنج روز  قبل از حلول  جلسه مزایده  با هماهنگی  این اجرا  از 
اموال  فوق التوصیف  بازدید بعمل  آوردند .این آگهی   یکنوبت  در یکی از  روزنامه های  کثیر اانتش�ار محلی  بنام حمایت  درج و 

منتشر خواهدشد کلیه هزینه های  متعلقه بعد از خرید از طریق  مزایده  با خریدار  خواهد بود.
ح    5700  دفتر  اجرای احکام  مدنی دادگستری  رودسر – ذکریا  پور

دادنامه
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 950503 خواهان : آقای قهرمان آزاد منش فرزند خداکرم با وکالت آقای جال الدین پورقربانی بیجار بس�ته 
س�ری فرزند حس�ن به نشانی اهیجان- کوچه برق – ساختمان پزشکی سینا- ط3-و4 خواندگان: 1. خانم شمس جهان زمانی فرزند 
ابراهیم با وکالت آقای سلیمان دانشور فرزند ستار به نشانی رشت – خیابان مطهری – روبروی مسجد چهار برادران- مجتمع الماس- 
طبقه سوم – واحد 7  2. آقای  محمد یوسف پرورش فرزند آیت اله 3. آقای  اسکندر پرورش فرزند آیت اله همگی به نشانی 4. آقای  
حس�ین پرورش فرزند آیت اله به نش�انی قزوین – شهرک مینودر – چهار راه پوشینه باف -  خ کاردانش- پاک  24 خواسته : اثبات 
مالکیت سند عادی مورخ 1346/4/30به تاریخ سوم مهر سال نود و هفت ، در وقت فوق العاده ، شعبه ی اول  دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس�تان س�یاهکل ، توسط امضاء کننده ی ذیل تحت تصدی است. پرونده ی کاسه فوق ، تحت نظر می باشد. دادگاه با ماحظه ی 
محتویات آن ختم  دادرسی را اعام و به شرح ذیل با استعانت از خداوند متعال وتکیه بر شرف و وجدان ، مبادرت به انشای رای می 
نمای�د.  رای دادگاه  در خصوص  دادخواس�ت تقدیمی آقای قهرمان آزادمنش فرزن�د خداکرم ، با وکالت آقای جال الدین پور قربان، 
علیه خواندگان : 1- اسکندر 2- حسین 3- محمد یوسف ، جملگی پرورش و فرزندان آیت اه و4- شمس جهان زمانی فرزند ابراهیم 
) خوانده  ردیف 4 با وکالت آقای سلیمان دانشور ( با خواسته اثبات مالکیت در خصوص  موضوع سندعادی مورخ 46/4/30 ) انتقالی 
از م�ورث خوان�دگان ردیف اول  تا س�وم ( ب�ه مقدار 3600 متر مربع از پاکهای 218 ، 192و196 س�نگ اصل�ی 19 بخش 16 گیان به 
انضمام خس�ارات دادرس�ی ، اوا شرح موضوع ، در دادنامه ی 031-96 این دادگاه  آمده است. ثانیا مطابق نظریه ی کارشناسی هیات 
5 نفره ی کاس�ه ی 950678 ) صص132 تا138 پرونده ( ، پاکهای فوق الذکر ، مش�مول اصاحات اراضی گردیده و آقای  آیت اه 
پرورش ، مالکیتی در خصوص  پاکهای  مزبور نداشته تا به خواهان، منتقل نماید و با اعمال قوانین اصاحات ارضی ، پاکهای مزبور، 
به مرحوم حمزه علی  ش�اقانی  ) همس�ر خوانده ردیف 4 ( منتقل شده اس�ت و در مفاد ومحتویات پرونده ی اصاحات اراضی، هیچ 
گونه مس�تثنیاتی  برای مالکین مش�مول ، اعم از اقای  آیت اه پرورش و عباس پور یوس�فی و قهرمان  آزادمنش ، دال بر  اختصاص 
مستثنیات در محل مورد ترافع ، ازجمله پاک  218 ،  مشاهده نشده  است . با وصف مراتب  دادگاه ، دعوی  خواهان را وارد ندانسته 
ونس�بت به  خواندگان  ردیف های اول تا س�وم به اس�تناد ماده ی 1257 قانون مدنی ، حکم بر  بی حقی  وی در  خصوص  خوانده ی 
ردیف 4، به استناد بند 4 ماده ی 84 قانون ایین دادرسی مدنی  ، قرار رد عوا ، صادر واعام می گردد و یاد آور می گردد که چنانچه 
خواهان ، مدعی مالکیت در خصوص ملک دیگری باش�د، موضوع قابل رس�یدگی  اس�ت و صدور حکم بر بی حقی، به لحاظ تعرفه ی 
ملک  توسط خواهان ، در محدوده ی پاکهای فوق بوده است. این رای  ، حضوری بوده و ظرف بیست روز  پس از اباغ ، قابل تجدید 

نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان گیان است.
ح  5701   دادرس شعبه اول  دادگاه عمومی  حقوقی سیاهکل- پورعلی

دادنامه
   پرونده کاسه9609981790700075بایگانی960153ش�عبه1دادگاه کیفری یک استان گلستان)دوم کیفری استان 
س�ابق(تصمیم نهایی ش�ماره9709971711500289درخصوص اتهام متهمه زلیخا باش�قره ف طویلی 35 ساله خانه 
دارباس�واد دارای پیش�ینه کیفری بازداشت با قید وثیقه اهل شهرس�تان آق قا با وکالت محمدتقی پهلوان دائر به 
مش�ارکت درس�رقت مقرون به آزار7حلقه النگو متعلق به ش�اکیه نرجس محمدی نژاد ف احمد با مش�ارکت متهم 
جعفرخسرویان ودرخصوص اتهامات متهمان1-فرهاد خسرویان ف غام علی36 ساله بیکار باسواد متاهل بازداشت با 
قید وثیقه دارای پیشینه کیفری اهل آزاد شهر با وکالت علیرضا آهاز دائربمشارکت درسرقت مسلحانه و مقرون به آزار 
و شبانه4حلقه النگو متعلق به شاکیه زهرا ابراهیمی با مشارکت متهمان جعفر خسرویان واحسان رحمانی نیا مباشرت 
در سرقت مقرون به آزارومسلحانه1جفت گوشواره متعلق به شاکیه زهرا رضایی مشارکت درسرقت5حلقه النگو و1عدد 
دستبند و 1عدد گردنبند متعلق به شاکیه وحیده شهسواربا مشارکت متهم احسان رحمانی نیا مشارکت درسرقت 
مسلحانه گردنبند متعلق به شاکیه صفورا آرخی با مشارکت متهم حسین رضایی مباشرت درسرقت مسلحانه3حلقه 
النگومتعلق به شاکیه شریفه جمالی پورمشارکت درسرقت مسلحانه گردنبند متعلق به شاکیه زلیخا آتابای به اتفاق 
متهم احسان رحمانی نیا مشارکت درسرقت مسلحانه 3حلقه النگو و1حلقه انگشتر متعلق به شاکیه اکرم ازقری با 
مشارکت متهم احسان رحمانی نیا مشارکت درسرقت شبانه گردنبند متعلق به شاکیه صفیه انجم روز با مشارکت متهم 
احسان رحمانی نیا مشارکت در سرقت مسلحانه6حلقه النگو طرح طا متعلق به شاکیه سمانه قره جانلو با مشارکت 
متهم احسان رحمانی نیا مشارکت درسرقت مقرون به آزار2عدد گوشواره و2حلقه النگو متعلق به شاکیه صوفیا پویا 
فر با مشارکت جعفرخسرویان مشارکت درسرقت مقرون به آزار1حلقه النگومتعلق به شاکیه فاطمه اسمانی با مشارکت 
متهم فرهادخسرویان مشارکت درسرقت1دستگاه موتور سیکلت بشماره انتظامی781-77747 متعلق بشاکی محمد 
رضا دوست محمدی با مشارکت متهم احسان رحمانی نیا و معاونت جعفرخسرویان مشارکت درشروع به آدم ربایی 
نسبت به شاکیه فریبا نیستانی با مشارکت متهمان جعفرخسرویان واحسان رحمانی نیا مشارکت درسرقت 15عدد 
کاپشن و10جفت کفش20عدد تیشرت وتخریب شیشه سکوریت مغازه متعلق به شاکی حمید منصوری با مشارکت 
متهم جعفر خسرویان مشارکت درسرقت مقرون به آزارگوشواره متعلق به شاکیه نازگل یزدانی با مشارکت متهم جعفر 
خسرویان مشارکت درسرقت مقرون به آزار 8 حلقه النگو نازک و1حلقه النگو کلفت متعلق به شاکیه مهوش ناصری با 
مش�ارکت متهم جعفرخسرویان مشارکت درس�رقت مسلحانه و مقرون به آزارش�بانه6حلقه النگو1عدد تک پوش 
زنجیروپاک و1جفت گوشواره و2حلقه انگشترموضوع شکایت شاکیه مهری پورعلی با مشارکت متهم جعفرخسرویان 
مباشرت درسرقت مسلحانه مقرون به آزار1جفت گوشواره طاودستبند طا متعلق به شاکیه مهری راشکی با معاونت 
متهم احس�ان رحمانی نیا با وصف تکرار مشارکت درمعاونت درسرقت مقرون به آزارموضوع شکایت شاکیه نرجس 
محمدی نژاد با مشارکت متهم حسین رضایی که با مشارکت درسرقت متهمان زلیخا باشقره وجعفر خسرویان صورت 
گرفته بود2- جعفر خس�رویان ف غام علی33 س�اله جوشکار باسواد متاهل دارای پیشینه کیفری بازداشت با قید 
وثیقه اهل آزادشهر با وکالت حمیده اسبکیان بند پی دائربرمعاونت درسرقت مقرون به آزار1جفت گوشواره متعلق به 
ش�اکیه زه�را رضایی که با مباش�رت مته�م فرهاد خس�رویان ص�ورت گرفته بود مباش�رت درس�رقت مقرون به 
آزارومسلحانه1حلقه النگومتعلق به شاکیه خدیجه ناصری که ازدخترصغیرش اسماء صدیقی سرقت شده بود مشارکت 
درشروع به آدم ربایی موضوع شکایت شاکیه فریبا نیستانی با مشارکت متهمان فرهاد خسروی و احسان رحمانی نیا 
مش�ارکت درس�رقت مقرون به آزار3حلقه النگو و زنجیرطا متعلق بشاکیه هدی حیدری با مشارکت متهم احسان 
رحمانی نیا با این توضیح که ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکیه فوق به مباشرت متهم فوق صورت گرفته است 
مشارک درسرقت مقرون به آزار7حلقه النگوبه شاکیه نرجس محمدی نژاد با مشارکت متهمه زلیخا باشقره مشارکت 
درس�رقت ش�بانه ومس�لحانه ومقرون به آزار4حلقه النگومتعلق به ش�اکیه زهرا ابراهیمی با مشارکت متهم فرهاد 
خسرویان ورود به عنف و تخریب شیشه منزل شاکی سعادت قلی حجازی مشارکت درسرقت 15عدد کاپشن و10جفت 
کفش و20عدد تیشرت متعلق به شاکی حمید منصوری با مشارکت متهم فرهاد خسرویان مباشرت درسرقت مسلحانه 
و مقرون به آزار2حلقه النگو و1حلقه انگشتر موضوع شکایت شاکیه انیسه ابراهیمی مشارکت درسرقت8حلقه النگو 
نازک و1حلقه النگو ضخیم متعلق به شاکیه مهوش ناصری با مشارکت متهم فرهاد خسرویان مشارکت درسرقت شبانه 
مسلحانه و مقرن به آزار6حلقه النگو1حلقه النگوی تک پوش زنجیر و پاک1جفت گوشواره و2حلقه انگشتر متعلق به 
شاکیه مهری پورعلی با مشارکت متهم فرهاد خسرویان با وصف تکرار3-احسان رحمانی نیا که مشخصات بیشتری 
ازایشان در پرونده موجود نیست با وکالت سید رحیم میرکریمی دائر به مشارکت درسرقت مسلحانه شبانه ومقرون به 
آزار4حلقه النگو با مشارکت متهمان جعفر و فرهاد خسرویان موضوع شکایت شاکی زهرا ابراهیمی مشارکت درسرقت 
مس�لحانه 5 حلقه النگو1عدد دستبند و 1عدد گردنبند متعلق به شاکیه وحیده شهسواری با مشارکت متهم فرهاد 
خس�رویان مشارکت درسرقت مسلحانه گردنبند متعلق به ش�اکیه زلیخا آتابای با مشارکت متهم فرهاد خسرویان 
مش�ارکت درس�رقت مسلحانه3حلقه النگو و1حلقه انگش�ترمتعلق به ش�اکیه اکرم ازقری با مشارکت متهم فرهاد 
خسرویان مشارکت درسرقت شبانه گردنبند طا متعلق به شاکیه صفیه انجم روز با مشارکت متهم فرهاد خسرویان 
مش�ارکت درس�رقت مس�لحانه 6 حلقه النگو طرح طا متعلق به شاکیه س�مانه قره جانلو با مشارکت متهم فرهاد 
خسرویان مش�ارکت درسرقت1دستگاه موتورسیکلت بش�ماره انتظامی 781-77747 متعلق به شاکی محمدرضا 
دوست محمدی با مشارکت متهم فرهاد خسرویان بامعاونت جعفر خسرویان مشارکت در شروع به آدم ربایی نسبت 
به ش�اکیه فریبا نیس�تانی با مش�ارکت متهمان فرهاد وجعفر خسرویان مشارکت درسرقت مس�لحانه و مقرون به 
آزار1جفت گوش�واره ودس�تبند طا متعلق به ش�اکیه مهری راشکی با مش�ارکت متهم فرهاد خسرویان مشارکت 
درس�رقت مقرون به آزار2حلقه النگو وزنجیرطا متعلق به ش�اکیه هدی حیدری با مشارکت متهم فرهاد خسرویان 
معاونت درس�رقت مسلحانه2حلقه النگو و1حلقه انگشتر که با مباشرت فرهاد خسرویان سرقت شده است موضوع 
شکایت شاکیه انیسه ابراهیمی4- درخصوص اتهامات متهم حسین رضایی اهل بابل که مشخصات دیگری ازایشان در 
پرونده نمیباش�د با وکالت غامرضا میرزایی نژاد دائر به مشارکت درمعاونت درسرقت مقرون به آزار7حلقه النگو به 
اتفاق متهم فرهاد خسرویان که سرقت فوق توسط متهمان جعفر خسرویان و زلیخا باشقره صورت گرفته بود مشارکت 
درسرقت مسلحانه گردنبند طا متعلق به شاکیه صفورا آرخی با مشارکت متهم فرهاد خسرویان با عنایت به شکایات 
شکات نرجس محمدی نژاد ف احمد بشرح صفحه 2وحیده شهسوار ف قربان علی بشرح صفحه 71 اکرم ازقری ف 
محمد بشرح صفحه82 صفیه انجم روز ف مردقلیچ بشرح صفحه  85 شریفه جمالی پور ف تاج محمد به شرح صفحه 
112صف�ورا آرخی ف یوس�ف بش�رح صفحه 128زلیخا آتابای ف مردقلیچ بش�رح صفحه 77س�مانه ق�ره جانلو ف 
محمدمهدی بشرح صفحات 89 و90 پرونده زهرا ابراهیمی ف احمدعلی بشرح صفحه 277 پرونده رضا پویافربه وایت 
ازدخترش صوفیا بش�رح صفحه 352 قربان اس�مائی ف رمضان به وایت ازدخترش فاطمه بشرح صفحه 363 زهرا 
رضائی ف نقی بشرح صفحه 374 محمد رضا دوست محمدی ف غام حسین بشرح صفحه 428 مهری راشکی قلعه 
نو ف غام حسین بشرح صفحه 889 خدیجه ناصری ف اسماعیل که مادر طفل اسماء صدیقی میباشد بشرح صفحه 
446 فریبا نیستانی ف جلیل بشرح صفحه 474 بای گلدی یزدانی ف امام به وایت ازدخترش نازگل بشرح صفحه 512 
انیسه ابراهیمی ف حبیب اله بشرح صفحه590پرونده مهوش ناصری ف سلیمان بشرح صفحه 685 مهری پورعلی ف 
ش�یرعلی بشرح صفحه 734 هدی حیدری ف علی بخش بش�رح صفحه 993سعادت قلی حجازی ف محمد بشرح 
بش�رح  قانون�ی  ازپزش�کی  ص�ادره  صفحه581گواهیه�ای  حس�ن  ف  منص�وری  حمی�د   55 صفح�ه 
صفحات105و687و757و1009گزارشات مرجع انتظامی ضبط تصویر پاک وسیله نقلیه متعلق به متهم زلیخا باشقره 
بشماره انتظامی ایران69-373و72-ازطریق دوربین موجود درنزدیکی محل سرقت موضوع شکایت نرجس محمدی 
نژاد شناس�ایی تصویر متهمه زلیخا باش�قره بش�رح صورتجلس�ه مورخ 1396/01/27 منعک�س درصفحه14پرونده 
کشف2حلقه از7حلقه النگوهای بسرقت رفته از شاکیه نرجس محمدی نژاد که قیچی شده بودند مواجهه حضوری 
شاکیه فوق با متهمه زلیخا باشقره بشرح صورت جلسه منعکس درصفحه 19-اقاریرمتهمه درمرجع انتظامی و دادسرا 
تشریح صحنه و محل سرقت از سوی متهمه صورت جلسات مواجهه حضوری ما بین شکات و متهمان فرهاد وجعفر 
خس�رویان بشرح پرونده تشریح صحنه ومحل سرقتها از س�وی متهمان جعفروفرهاد خسرویان کشف سیم چین 
وقیچی ازوسیله نقلیه سمند که دراختیار متهم جعفرخسرویان بوده است بشرح صورتجلسه منعکس درصفحات 552 
و553پرونده تحقیقات وکیفرخواس�ت صادره ازدادس�را دفاعیات نماینده محترم دادس�تان ازکیفرخواست صادره 
اقرارمتهمه زلیخا باشقره دردادگاه اقرارمتهم فرهاد خسرویان بسرقت موضوع شکایت شاکیه نرجس محمدی نژاد که 
متهم درآن پرونده معاونت داشته بود و اقرارسرقت موضوع شکایت شکات مهری راشکی قربان اسمانی رضا پویافر 
زهرا ابراهیمی اکرم ازقری صفورا آرخی وانکارباوجه ایش�ان نسبت به سایرسرقتهای ارتکابی تفهیم شده به متهم 
اقرارمتهم جعفرخس�رویان دردادگاه بس�رقت موضوع ش�کایت ش�کات نرجس محمدی نژاد قربان اس�مانی رضا 
پویافرمحمدرضا دوست محمدی حمید منصوری وانکار باوجه ایشان نسبت به سایرسرقتهای ارتکابی تفهیم شده به 
ایشان عدم حضورمتهمان حسین رضایی واحسان رحمانی نیا ودفاع غیرموثروغیر موجه وکاء کلیه متهمان توجه 
اتهامات به کلیه متهمان محرزومس�لم بوده دادگاه مس�تندا به مواد19و123و125و126و134و448 و449و452و462 
و488و710و714قانون مجازات اسامی ومواد652و654و656و667و677و694قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات 
بدواً متهمه زلیخا باشقره را به10سال حبس تعزیری و74ضربه شاق تعزیری و مشترکاً با جعفر خسرویان به رد 5 حلقه 
از7حلقه النگوی بسرقت رفته ازشاکیه نرجس محمد نژاد یا پرداخت ارزش آنها درحق شاکیه وازحیث خراشیدگی مچ 
دس�ت راس�ت )حارصه(ب�ه ی�ک دوم ازنیم درصد دیه کامل وبابت خراش�یدگی بند اول انگش�ت شس�ت دس�ت 
راست)حارصه( به یک دوم ازدوهزارم یک بند انگشت شست درحق شاکیه نرجس محمدی نژاد محکوم مینمایدومتهم 
فرهاد خس�رویان را ازحیث مش�ارکت در2فقره سرقت مقرون به آزارشبانه موضوع شکایت شکات زهرا ابراهیمی و 
مهری پورعلی به2فقره از 18سال حبس تعزیری و2فقره100ضربه شاق تعزیری وازحیث مشارکت در12 فقره سرقت 
مقرون به آزار به12 فقره از16س�ال حبس تعزیری و12فقره از90 ضربه ش�اق تعزیری از حیث مش�ارکت در معاونت 
درس�رقت مقرون به آزار موضوع ش�کایت ش�اکیه نرجس محمدی نژاد به 5س�ال حبس تعزیری ازحیث مشارکت 
درسرقت موتور سیکلت موضوع شکایت شاکی محمدرضا دوست محمدی به 4 سال حبس تعزیری و 75 ضربه شاق 
تعزیری ازحیث مشارکت درسرقت عادی موضوع شکایت شاکی حمید منصوری به 4 سال حبس تعزیری و75 ضربه 
ش�اق تعزیری و ازحیث مش�ارکت در شروع به آدم ربایی موضوع ش�کایت شاکیه فریبا نیستانی به 10 سال حبس 
تعزیری و از حیث مشارکت در تخریب شیشه سکوریت مغازه موضوع شکایت شاکی حمید منصوری به 4سال حبس 
تعزیری وازحیث مشارکت درخراش اسکار ساعد چپ )حارصه( به یک دوم ازنیم درصد دیه کامل بابت مشارکت در 
جراحت سمت راست و چپ دست چپ )دو عدد حارصه( به یک دوم از یک درصد دیه کامل بابت مشارکت در3عدد 
کبودی در ناحیه پشت دست چپ به یک دوم از3 فقره از یک ونیم هزارم دیه کامل و بابت جراحت ساعد دست راست 
)حارصه( به یک دوم از نیم درصد دیه کامل در حق شاکیه مهوش ناصری و بابت مشارکت در کبودی مخاط داخل دهان 
به یک دوم از سه هزارم دیه کامل بابت مشارکت درکبودی سمت چپ گردن به یک دوم از یک و نیم هزارم دیه کامل 
بابت مش�ارکت درکبودی قدام ش�انه چپ به یک دوم از یک ونیم هزارم دیه کامل بابت مشارکت درسائیدگی آرنج 
چپ)حارصه(به یک دوم ازنیم درصد دیه کامل بابت مشارکت در سیاه شدگی آرنج چپ به یک دوم از سه هزارم دیه 
کامل و بابت مش�ارکت در کبودی خلف ش�انه راس�ت به یک دوم از یک و نیم هزارم دیه کامل در حق شاکیه مهری 
پورعلی محکوم مینماید ومتهم جعفر خسرویان را بابت مشارکت در2فقره سرقت مقرون به آزار شبانه موضوع شکایت 
شکات زهرا ابراهیمی و مهری پورعلی به2 فقره 18 سال حبس تعزیری و2فقره از100ضربه شاق تعزیری بابت مشارکت 
درشروع به آدم ربایی موضوع شکایت شاکیه فریبا نیستانی به 10سال حبس تعزیری بابت معاونت درسرقت مقرون به 
آزار موضوع شکایت شاکیه زهرا رضایی به 5 سال حبس تعزیری و از حیث مباشرت درسرقت مقرون به آزارموضوع 
شکایت خدیجه ناصری که مادر طفل اسماء صدیقی میباشد به12سال حبس تعزیری و80 ضربه شاق تعزیری و ازحیث 
مش�ارکت در4فقره مقرون به آزار به4فقره16س�ال حبس تعزیری و4فقره از90ضربه ش�اق تعزیری وازحیث2فقره 
مباش�رت درس�رقت مقرون به آزارموضوع شکایت انیسه ابراهیمی وخدیجه ناصری به2 فقره12سال حبس تعزیری 
و2فقره90ضربه شاق تعزیری وازحیث معاونت درسرقت موتورسیکلت متعلق به شاکی محمد رضا دوست محمدی که 
از س�وی متهمان فرهاد خس�رویان و احسان رحمانی نیا بس�رقت رفته بود به2 سال حبس تعزیری و31ضربه شاق 
تعزی�ری وازحی�ث ورود به عنف به مغازه ش�اکی آقای حمید منصوری به4س�ال حبس تعزیری وازحیث مش�ارکت 
درتخریب شیشه سکوریت متعلق به شاکی حمید منصوری به4 سال حبس تعزیری وازحیث مشارکت درسرقت عادی 
ازمغازه شاکی آقای حمید منصوری به4سال حبس تعزیری وازحیث مشارکت در خراشیدگی مچ دست راست)حارصه( 
به یک دوم از نیم درصد دیه کامل وازحیث مشارکت درخراشیدگی بند اول انگشت شست دست راست )حارصه( به 
یک دوم از دو هزارم دیه یک بندانگشت درحق شاکیه نرجس محمدی نژاد و ازحیث سیاه شدگی ساعد راست به سه 
هزارم دیه کامل بابت2ناحیه سیاه شدگی حارصه مچ دست راست جمعا به یک درصد دیه کامل و بابت جراحت حارصه 
بند انتهایی انگشت دوم دست راست به یک سه هزارم دیه یک انگشت درحق شاکیه هدی حیدری وازبابت مشارکت 
در خراش اسکارساعد چپ)حارصه(به یک دوم ازنیم درصد دیه کامل بابت مشارکت درجراحت سمت راست و چپ 
دست چپ هردو)حارصه(به یک دوم  از یک درصد دیه کامل بابت مشارکت در3عدد کبودی درناحیه پشت دست چپ 
به یک دوم از3فقره از یک و نیم هزارم دیه کامل بابت مشارکت در جراحت ساعت دست راست )حارصه( به یک دوم 
از نیم درصد دیه کامل درحق شاکیه مهوش ناصری و ازحیث مشارکت درکبودی مخاط دهان به یک دوم از سه هزارم 
دیه کامل بابت مشارکت در کبودی گردن به یک دوم از یک و نیم هزارم دیه کامل بابت مشارکت در کبودی قدام شانه 
چپ به یک دوم از یک و نیم هزارم دیه کامل بابت مشارکت درسائیدگی آرنج چپ )حارصه( به یک دوم از نیم درصد 
دیه کامل بابت مشارکت درسیاه شدگی آرنج چپ به یک دوم از سه هزارم دیه کامل بابت مشارکت درکبودی خلف 
ش�انه راس�ت به یک دوم ازیک ونیم هزارم دیه کامل درحق ش�اکیه مهری پورعلی محکوم مینماید و متهم احسان 
رحمانی نیا را ازحیث مشارکت درسرقت مقرون به آزارشبانه موضوع شکایت شاکیه زهرا ابراهیمی به 18 سال حبس 
تعزیری و100ضربه شاق تعزیری و ازحیث معاونت درسرقت مقرون به آزارموضوع شکایت شاکیه زهرا رضایی به 5 
سال حبس تعزیری و ازحیث مشارکت درشروع به آدم ربایی موضوع شکایت شاکیه فریبا نیسانی به 10سال حبس 
تعزیری بابت مشارکت درس�رقت عادی موتورسیکلت موضوع شکایت شاکی محمدرضا دوست محمدی به 4 سال 
حبس تعزیری و75 ضربه شاق تعزیری بابت معاونت درسرقت مقرون به آزار موضوع شکایت شاکیه مهری راشکی به 
5سال حبس تعزیری بابت معاونت درسرقت مقرون به آزار موضوع شکایت شاکیه انیسه ابراهیمی به 5 سال حبس 
تعزیری وازحیث مش�ارکت در شش فقره سرقت مقرون به آزار به6فقره از16 سال حبس تعزیری و6فقره از90ضربه 
ش�اق تعزیری ومتهم حس�ین رضایی را ازحیث مش�ارکت درمعاونت درس�رقت مقرون به آزار که توسط متهمان 
جعفرخسرویان وزلیخا باشقره صورت گرفته بود به 5سال حبس تعزیری و از حیث مشارکت در سرقت مقرون به آزار 
موضوع شکایت شاکیه صفورا آرخی به 10سال حبس تعزیری و74 ضربه شاق تعزیری محکوم مینماید ودادگاه هریک 
ازمتهمان را حسب مورد بشرح دادنامه مباشرتا یا مشترکا به رد مثل ودرصورت فقدان مثل به رد قیمت اموال مسروقه 
درحق ش�کات محکوم مینماید و در هر یک ازمجازاتهای حبس وش�اق تعیینی تعزیری صرفا مجازات اش�د قابل 
اجراست چنانچه مجازات اشد به یکی ازعلل قانونی تبدیل یا تقلیل یابد مجازات اشد بعدی قابل اجراست ودرخصوص 
اتهام متهم فرهاد خس�رویان دائربه  ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به فاطمه اسمانی نظربه اینکه گواهی پزشکی 
قانونی درپرونده حکایت ندارد لذا دادگاه ازاین حیث مس�تندا به4قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت ایشان 
صادرواعام میگردد درخصوص شکایت شاکیه زهرا ابراهیمی علیه متهمان فرهاد وجعفرخسرویان واحسان رحمانی 
نیا دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی نظربه اینکه گواهی صادره ازپزش�کی قانونی بش�رح صفحه287پرونده حکایت 
داشته صدمات ادعایی شاکیه به موضوع شکایت ارتباط ندارد لذا دادگاه مستندا به ماده 4قانون آئین دادرسی کیفری 
حکم به برائت متهمان از این حیث صادر واعام مینماید درخصوص اتهام متهم جعفرخس�رویان دائربه مش�ارکت 
درس�رقت موتورسیکلت متعلق به ش�اکی محمد رضا دوست محمدی نظربه اینکه مشارالیه دراین خصوص معاونت 
داش�ته است لذا دادگاه ازحیث مشارکت درس�رقت فوق مستندا به ماده 4-از قانون فوق اشعارحکم به برائت متهم 
صادرواعام مینماید درخصوص اتهام متهم احس�ان رحمانی نیا دائربه مش�ارکت در س�رقت مقرون به آزارموضوع 
شکایت شاکیه مهری راشکی نظربه اینکه شاکیه در جلسه دادگاه اعام داشته سرقت توسط متهم فرهاد خسرویان 
صورت گرفته ومتهم فوق نیزدر جلسه دادگاه اعام داشته سرقت موضوع شکایت شاکیه فوق را به تنهایی صورت داده 
بود و احس�ان داخل ماشین بوده اس�ت لذا دادگاه از این حیث اتهام را متوجه متهم فوق از حیث مشارکت ندانسته 
ومستندا به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادرواعام میگردد رای صادره نسبت به متهمان 
فرهاد وجعفرخسرویان وزلیخا باشقره حضوری بوده ظرف 20روزپس ازاباغ قابل فرجامخواهی دردیوان محترم عالی 
کشور میباشد و نسبت به متهمان احسان رحمانی نیا و حسین رضایی غیابی بوده ظرف20روزقابل واخواهی دراین 

دادگاه سپس ظرف20روزقابل فرجامخواهی دردیوان محترم عالی کشور میباشد
623-مستشارشعبه اول دادگاه کیفری1- استان گلستان-عزیز پوررئیس شعبه اول دادگاه 
کیفری1-استان گلستان-دارابی
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511/113آگهی اباغ دادنامه
پیروآگه�ی قبلی به ناص�ر قلندرآبادی فرزند حمزه فع�ا مجهول المکان در خصوص دادخواس�ت محمد رضا 
س�پاهی بموجب دادنام�ه 9709977575901263 حکم ب�ه محکومیت تضامنی خواندگان ب�ه پرداخت مبلغ 
335/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و 
اعام می دارد مراتب ضمن درج در روزنامه ظرف مهلت مقرر قابل رسیدگی می باشد شماره بایگانی:970726
مدیر دفتر شعبه نهم حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/114آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی ها قبلی به حس�ن س�لطانی نس�ب فرزند عباس�علی  فعا مجهول المکان در خصوص 
دادخواس�ت جعف�ر ازمهری�ان مقدم فرزن�د محمد  بخواس�ته تحویل مبیع و تنظیم س�ند  بموج�ب دادنامه 
9709977575901248 دعوی خواهان را در خصوص تحویل بیع وارد می دارند لکن در خصوص الزام خوانده 
به تنظیم س�ند رس�می نظر به این که حسب پاسخ اس�تعام ثبتی سند در رهن می باشد و مرتهن می بایست 
برای حفظ حقوق احتمالی به دادرس�ی دعوت می گردید که چنین نش�ده اس�ت لذا دادگاه مس�تند به مواد 
2-198و515و519 قانون آیین دادرس�ی مدنی و مواد 219و220 قانون مدنی در خصوص خواس�ته اول خواهان 
قرار رد دعوی و در خصوص  خواس�ته دوم حکم به محکومی�ت خوانده به تحویل مبیع و پرداخت هزینه های 
دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعام می دارد مراتب ضمن درج در روزنامه ه ظرف مهلت 

مقرر  قابل رسیدگی در این دادگاه می باشد-شماره بایگانی:970327 
مدیر دفتر شعبه نهم حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/115آگهی اباغ دادنامه  تجدیدنظر 
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به 1-بهروز شعار فرزند علی 2- سارا شعار فرزند بهروز   فعا مجهول المکان اباغ 
می ش�ود در مورد دادخواست تجدیدنظر خواهی موس�ی صادقی فرزند رجب   علیه شما بخواسته تجدیدنظر 
خواهی نس�بت به دادگاه ش�ماه 9409977578501355  بموجب دادنامه ش�ماره 9509975133400179 در 
پرونده  کاس�ه 35/930748- دادنامه صادره ش�ماره 9409977578501355-صادره از ش�عبه 35 دادگاه 
حقوقی مش�هد مس�تندا به ماده 358 قانون آئین دادرس�ی مدنی تایید گردیده اس�ت مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد 
مدیر دفتر شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/116آگهی اباغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای رمضانعلی سخدری   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
نعمت اله ش�ورورزی  علیه شما بخواسته اعس�ار از محکوم به بموجب دادنامه شماره 9709977578100763  
در پرونده  کاسه 31/970308  حکم بر اعسار از محکوم به از قرار ماهانه مبلغ 5/000/000 ریال صادر گردیده 
مرات�ب بدینوس�یله در روزنامه درج م�ی گردد رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/117آگهی اباغ دادنامه 
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای حس�ین رحمان�ی فرزند امراله   فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در 
مورد دادخواس�ت ش�رکت تعاونی ثامن اائمه  علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه خس�ارت بموجب دادنامه شماره 
9709977577700702 در پرونده  کاس�ه 27/970446- به پرداخت مبلغ 315/00/000 ریال محکم شده اید 
مرات�ب بدینوس�یله در روزنامه درج م�ی گردد رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 27دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/118آگهی اباغ دادنامه 
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای جواد قربانی فرزند مس�لم    فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
دادخواس�ت ش�رکت تعاونی اعتباری ثامن اائمه  علیه شما بخواس�ته مطالبه خسارت بموجب دادنامه شماره 
9709977577700701 در پرونده  کاس�ه 27/970444- به پرداخت مبلغ 315/00/000 ریال محکم شده اید 
مرات�ب بدینوس�یله در روزنامه درج م�ی گردد رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 27دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/119آگهی اباغ دادنامه 
بدینوس�یله پی�رو آگهی قبلی به آقای مه�دی ربانی دامغانی و میترا ربانی فره�ودی و طاهره رضوانی و وحید 
احم�دی جای�ر و راحله ربانی فرهودی و مریم ربانی فرهودی و عل�ی ربانی فرهودی و محمد ربانی فرهودی و 
زهره ربانی فرهودی    فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست حسن کاتب دامغانی  علیه شما 
بخواسته الزام به تنظیم سند  بموجب دادنامه شماره 9709977577701107 در پرونده  کاسه 27/960609-
حکم به الزام محکوم علیهم به تنظیم س�ند رسمی یک واحد آپارتمان صادر شده است مراتب بدینوسیله در 
روزنام�ه درج می گردد رای ص�ادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهل�ت قانونی قابل واخواهی در این 

دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 27دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/120آگهی اباغ دادنامه  به خوانده مجهول المکان
بدینوس�یله پی�رو آگهی قبلی به دل آقا حس�ن زاده فرزند نث�ار فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواس�ت محمد زینبی  علیه ش�ما بخواس�ته 1-مطالبه وجه چک 2-مطالبه خس�ارت دادرسی 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه  بموجب دادنامه شماره 9709977577501139 در پرونده  کاسه 970517- به پرداخت 
مبلغ س�یصدو بیس�ت و چهار میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ ده میلیون و هشتصد و شصت و شش 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هشت میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل 
و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رسید تا زمان وصول که پس از قطعیت دادنامه تسط دایره اجرا محاسبه 
خواهد ش�د در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 25دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/121آگهی اباغ دادنامه 
بدینوس�یله پی�رو آگهی قبلی به آقای محمد رضا فردوس�ی  س�رجو فرزند احمد فعا مجه�ول المکان اباغ 
می ش�ود در مورد دادخواس�ت خانم اعظم لطفی س�وها  علیه ش�ما بخواس�ته طاق  بموجب حکم ش�ماره 
9709975113401367 در پرونده  کاس�ه 970381 به مطلقه نمودن زوجه محکوم ش�ده اید ضمنا زوجه یک 
عدد سکه از مهریه را در قبال طاق به زوج بذل نموده 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 10دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید مطهری  مشهد

511/122آگهی اباغ دادنامه 
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای داریوش خواسته   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
وحید عسکری   علیه شما بخواسته طاق به درخواست زوجه  بموجب حکم شماره 9709975114000982 در 
پرونده  کاسه 970020حکم به طاق 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 4دادگاه خانواده  مجتمع شهید مطهری  مشهد

511/123آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای سجاد آبستان  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
آقای محمد زمان بخشی   علیه شما بخواسته مطالبه وجه سفته بموجب حکم شماره 9709977509601382 
در پرونده کاس�ه 970790  به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 917/000 ریال بابت 
خس�ارت وارده به س�بب دادرس�ی و 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه و تاخیر تادیه از زمان 
تقدیم دادخواس�ت 1397/6/24 الی 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
دفتر شعبه 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/124آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای مصطفی عزیزی کلور فرزند مرتضی   فعا مجهول المکان اباغ می 
ش�ود در مورد دادخواست آقای غام حس�ین خدادادزاده خیرآبادی فرزند محمد  علیه شما بخواسته الزام به 
تنظیم س�ند خودرو  بموجب حکم ش�ماره 9709977509601358 در پرونده کاس�ه970903 حکم به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال تنظیم سند رسمی یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس مدل 83 به شماره 
ش�هربانی 988 ب 87-ایران 33 به نام خواهان غام حس�ین خدادادزاده خیرآبادی در حق خواهان صادر و 
اعام می نماید و در خصوص هزینه دادرس�ی با توجه به فهوای مخالف ماده 519-520 قانون آئین دادرس�ی 
مدنی حکم به رد دعوی خوهان صادر می شود 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 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/125آگهي احضار متهم 
در پرونده کاس�ه 111/970991 آقاي س�جاد نظافت )فاقد مشخصات بیشتر( به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی 
به علت معلوم نبودن محل اقامت  نامبرده  تحت تعقیب مي باش�د لذا به تجویز ماده 115قانون آئین دادرس�ي 
دادگاههاي عمومي و انقاب درامور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اس�ت راس س�اعت 9/30 
صبح روز 1397/11/14 ش�عبه 111دادگاه کیفری دو مش�هد حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم 

حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه111 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/126آگهي احضار متهم 
در پرونده کاس�ه 111/970991 آقاي جمش�ید بلوچ )فاقد مشخصات بیشتر( به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی 
به علت معلوم نبودن محل اقامت  نامبرده  تحت تعقیب مي باش�د لذا به تجویز ماده 115قانون آئین دادرس�ي 
دادگاههاي عمومي و انقاب درامور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اس�ت راس س�اعت 9/30 
صبح روز 1397/11/14 ش�عبه 111دادگاه کیفری دو مش�هد حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم 

حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه111 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/127آگهي احضار متهم 
در پرون�ده کاس�ه 126/970643آقاي علی رضایی  به اتهام ضرب و جرح ب�ا چاقو و تهدید تحت  تعقیب مي 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي 
و انقاب درامور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اس�ت راس ساعت 12/30 صبح روز 97/11/27 
ش�عبه 126دادگاه کیفری دو مش�هد)-نبش بلوار ش�هید ش�یرودی 13 مجتمع قضایی عدالت(حاضروازاتهام 

انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.رایگان
منشی شعبه126 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/128آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای فرهاد ابرکار فرزند لیاقت علی اباغ می گردد حسب شکایت آقای محمد گله بچه دائر بر 
توهین و تهدید پرونده کاسه 125/970823 ثبت و وقت رسیدگی برای مورخ 97/11/15 ساعت 8/30 تعیین 

شده است لذا در وقت مقرر در جلسه حاضر شوید و اا دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود رایگان 
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 125 دادگاه کیفری دو مشهد

511/129آگهي احضار متهم 
در پرون�ده کاس�ه 111/970993 خانم زهره باش�کی )فاقد مش�خصات بیش�تر( به اتهام مزاحم�ت ملکی به 
عل�ت معل�وم نبودن محل اقامت  نامبرده  تحت تعقیب مي باش�د لذا به تجویز ماده 115قانون آئین دادرس�ي 
دادگاههاي عمومي و انقاب درامور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اس�ت راس س�اعت 9/30 
صبح روز 1397/11/17 ش�عبه 111دادگاه کیفری دو مش�هد حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم 

حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه111 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/130آگهي احضار متهم 
در پرونده کاس�ه 111/970990 آقاي لطیف غامی فرزند علیخان )فاقد مش�خصات بیش�تر( به اتهام تهدید و 
ایراد صدمه بدنی عمدی به علت معلوم نبودن محل اقامت  نامبرده  تحت تعقیب مي باش�د لذا به تجویز ماده 
115قانون آئین دادرس�ي دادگاههاي عمومي و انقاب درامور کیف�ري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف 
است راس ساعت 9/30 صبح روز 1397/11/16 شعبه 111دادگاه کیفری دو مشهد حاضروازاتهام انتسابي دفاع 

نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه111 دادگاه کیفری دو مشهد 

/511آگهي احضار متهم 131
در پرونده کاس�ه 111/970998 آقاي علی حکیمی تیموری فرزند محمد  )فاقد مش�خصات بیش�تر( به اتهام 
تخری�ب  به علت معلوم نبودن محل اقامت  نامبرده  تحت تعقیب مي باش�د لذا به تجویز ماده 115قانون آئین 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب درامور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است راس ساعت 
9/30 صبح روز 1397/11/15 ش�عبه 111دادگاه کیفری دو مشهد حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت 

عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه111 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/132آگهی 
پیرو آگهی های قبلی به مصطفی نجمی )فاقد مشخصات بیشتر(  فعا مجهول المکان اباغ می 
ش�ود در مورد اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و شمشیر و قدرت نمایی با 
چاقو و تهدید به موجب دادنامه ش�ماره 9709977591101320 در پرونده کاسه 111/960414 
به پرداخت دیه محکوم ش�ده اید رای صاده غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است رایگان 
دفترشعبه 111 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/133آگهي احضارمتهم 
درپرونده کاسه 107/970775آقاي امید شایسته فرزند رضاعلی فعا مجهول المکان به اتهام 
س�رقت مقرون به آزار و تهدید تحت تعقیب مي باش�د به واس�طه معلوم نب�ودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرس�ي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور کیفري 
مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اس�ت راس س�اعت 11/30صبح روز97/11/13 در شعبه 
107 دادگاه عمومي جزائي حاضروازاتهام انتس�ابي دفاع نماید، درصورت عدم حضور درموعد 

مقرررسیدگي واتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد .رایگان
مدیردفترشعبه 107 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/134آگهی احضار متهم 
درپرونده کاسه 970788-970768-970686-324/970677  متهم سعید موایی  به اتهام 
س�رقت و خیانت در امانت تحت تعقیب مي باش�د به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است  
ظرف 30 روز در شعبه 324 دادیاری دادسرا ی عمومی و انقاب ناحیه 3 مشهد  حاضروازاتهام 
انتس�ابي دفاع نمای�د، در صورت عدم حضور در مهلت مقرر تعیین ش�ده تصمیم قانوی اتخاذ 

خواهد شد رایگان
دادیار شعبه 324 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 3 مشهد

511/135آگهي 
پیروآگهي مورخه 1397/7/21 به آقای علی احمد موس�ی زاده فرزند غامرسول  فعا مجهول 
الم�کان اب�اغ مي گردد ب�ه موجب دادنام�ه اص�داري ش�ماره 9709975116501780  مورخ 
1397/8/19 درپرونده کاسه  9609985121800933 به اتهام یک فقره سرقت کیف از طریق 
کی�ف قاپی  و کاهبرداری با صدور دادنامه ش�ماره 9709975116501780 مورخ 1397/8/29 
در خصوص س�رقت محکوم به رد مال و پنج س�ال حبس و هفتاد و چهار ضربه ش�اق محکوم 
و باب�ت یک فق�ره کاهبرداری مرتبط بارایانه از طریق واردکردن غی�ر مجاز رمز عابر بانک به 
تحمل پنج س�ال حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اس�ت ضمنا مجازات 
اش�د قابل اجراس�ت ودادنامه صادره غیابي ظرف مدت20روزپس ازرویت قابل واخواهي است 
مراتب یک نوبت آگهي مي گردد تاچنانچه مشارالیه به حکم صادره اعتراض داردبه دفترشعبه 
110دادگاه کیفری 2 مشهد مس�تقردرمجتمع قضائي ثامن)حرم(مراجعه وپس ازرویت مفادآن 

نسبت به تسلیم اعتراض خود اقدام نمایدرایگان  
مدیردفترشعبه 110 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن شهرمشهد

512/136آگهی اباغ وقت دادخواست و وقت رسیدگی
خواه�ان آقای حس�ن قلعه نویی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که آق�ای میاد داورپناه 
دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه خس�ارت به طرفیت شما به شعبه س�وم شورای حل اختاف 
ش�اندیز ارائه و به کاس�ه 3/970237 ثبت و برای روز ش�نبه مورخه 1397/11/27 ساعت 18 
وقت رسیدگی تعیین گردیده است.لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتش�ار درج می گردد ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف 
شعبه س�وم شهرستان طرقبه شاندیز مستقر در مجتمع ش�ماره به نشانی شاندیز- بلوار امام 
رضا 24 خ ارچنگ ساختمان شماره 2 شهرداری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خودنسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان شاندیز

512/137دادنامه
پرونده کاسه 9709985713200210 ش�عبه 1 دادگاه خانواده شهرستان طرقبه شاندیز تصمیم 
نهایی شماره 9709975713200535 ؛ خواهان: خانم فاطمه نیکنام صنوبری فرزند محمد امین با 
وکالت آقای مهدی ش�رقی شهری فرزند علی اصغر به نشانی استان خراسان رضوی-شهرستان 
بینالود-ش�هرطرقبه-روبروی صاحب الزمان 15-طبقه فوقانی طاجات زرین طا؛ خواندگان:1-

آقای حسین زحمتکش ویرانی به نشانی مجهول المکان2- آقای عباس زحمت کش ویرانی فرزند 
اصغر به نش�انی استان خراسان رضوی-شهرستان بینالود-شهرشاندیز-جاده شاندیز-روستای 
ویرانی- کش�اورز10-پاک 115؛خواسته:مطالبه نفقه؛ رأی دادگاه: در خصوص دادخواست دعوی 
خان�م فاطمه نیکنام صنوبری فرزندمحمدامین باوکالت آقای مهدی ش�رقی ش�هری به طرفیت 
آقایان1- حس�ین زحمتکش ویرانی 2- عباس زحمتکش ویرانی به خواس�ته مطالبه نفقه فرزند 
بابت مخارج زندگی و بیماری اتیسم به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و با عنایت به محتویات 
پرونده و ماحظه نظریه قاضی مش�اور خانواده و مس�تندات پیوس�تی و دادخواس�ت تقدیمی 
واظهارات خواهان و وکیل وی به شرح صورتجلسه رسیدگی مورخ 97/7/28 و ماحظه دفاعیات 
خوان�ده ردی�ف دوم که به عدم تمکن مالی خوانده ردف اول که پدرطفل صغیر اس�ت اقرار دارد 
وصرفنظر از اینکه خوانده ردیف اول علیرغم اباغ به وی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده است 
و صرف نظر اینکه خوانده ردیف اول متواری نبوده اس�ت و تحقیقات انجام گرفته توس�ط مرجع 
انتظامی و استحقاق طفل به انفاق و تمکن مالی ولی قهری طفل خوانده ردیف دوم دعوی دادگاه 
موضوع را در اجرای ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی 
قرار کارشناس�ی صادر وکارشناس طی ایحه ای به ش�ماره 1772515 مورخ 1397/8/20 ونفقه 
فرزند مشترک به نام 6/000/000 ریال اعام که این نظریه پس از اباغ مصون از اعتراض باقیمانده 
اس�ت و با توجه به س�ایر قراین و امارات موجود لذا به استناد مواد 1197 و 1198و 1199 از قانون 
مدنی و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی 
حک�م ب�ه الزام خوانده ردیف دوم ب�ه پرداخت نفقه فرزند صغیر به نام عل�ی اصغر زحمتکش از 
م�ورخ 1397/6/01 ماهیانه 6/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال 
باب�ت هزینه کارشناس�ی در حق خواهان را صادر واعام می نمای�د. و در خصوص خوانده ردیف 
اول با توجه به عدم تمکن مالی وی به استناد ماده 1198 ازقانون مدنی و ماده 197 از قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به بطان دعوی خواهان را صادر و اعام 
م�ی نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیس�ت روزپس ازاباغ قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان بینالود-طرقبه شاندیز

512/138آگهی وقت رسیدگی
خواهان سید امیرسیدزاده فرزند سیدغامرضا دادخواستی به طرفیت خواندگان1- سیدمحمد 
سیدحس�ینی فرزند ابوالقاس�م 2-محمد ابراهیم روحانی فرزند غامعلی به خواس�ته الزام به 
تنظیم س�ند رسمی ملک ششدانگ پاک ثبتی 156 فرعی از 25 فرعی از 165 اصلی بخش 10 
مش�هد از اراضی ساغشک به متراژ 5000 مترمربع و خس�ارات دادرسی وحق الوکاله وکیل که 
جهت رسیدگی به شعبه 1 حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز واقع در طرقبه ارجاع 
و به کاس�ه پرونده 970454 ثبت گردیده و وقت رس�یدگی آن 1397/11/13 س�اعت 11صبح 
تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 
73 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودس�توردادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شود تاخواندگان مذکورپس از نشرآگهی واطاع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم 
را دریافت نماید.چنانچه بعدا اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود یک نوبت منتشرومدت آن ده 

روزخواهد بود .
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری طرقبه شاندیز

512/139رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای و لی علی زاده دارای شناس�نامه ش�ماره 24 به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 
4/970203 از این ش�ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه انارش�اندیز به شناس�نامه 26 در تاریخ 1397/5/13در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-شکرا... علیزاده شاندیز به ش.ش 2231 
متولد 1322/6/7 فرزند مرحوم 2-ولی علیزاده ش�اندیز ب�ه ش.ش 24 متولد 1346/5/8 فرزند 
مرحوم3-س�کینه علیزاده ش�اندیز به ش.ش 2603 متول�د 1333/1/1 فرزن�د مرحوم4- زهرا 
علی�زاده ش�اندیز به ش.ش 2230 متول�د 1323/8/1 فرزند مرحوم5-مریم علیزاده ش�اندیز به 
ش.ش 835 متول�د 1349/6/5 فرزندمرحوم6-رباب�ه علیزاده ش�اندیز ب�ه ش.ش 3243 متولد 
1344/1/8فرزند مرحوم ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

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

512/140آگهی
خواهان ش�رکت آب منطقه ای خراسان رضوی به مدیریت محمد حسین جعفری  دادخواستی 
مبنی برتقاضای جلب ثالث در پرونده کاس�ه 920777 مبنی بر ابطال سند مالکیت پاک 416 
فرعی مجزی ش�ده از 25 فرعی از 165 اصلی بخش 10 مش�هد بطرفیت 1-محمد تقی و محمد 
حس�ن فرهودی 2- جواد خدادادی تقدیم دادگاه حقوقی شهرس�تان بینالود نموده که جهت 
رس�یدگی به این شعبه ارجاع شده و به کاسه ش�ماره 930066 ثبت که ضمیمه پرونده اصلی 
900381 گردیده و وقت رس�یدگی آن مورخه 1397/11/09 وساعت 12 ظهر تعیین شده است. 
ب�ه علت مجهول الم�کان بودن خواندگان و درخواس�ت خواهان و به تجویز م�اده 73ق.آ.د.م 
ودس�تور دادگاه مرات�ب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده 
پس از نش�رگهی واط�اع از مفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن اع�ام آدرس کامل ودقیق خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت نماید و در وقت رسیدگی در دادگاه حاضر شود.
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بینالود)طرقبه شاندیز(

512/141آگهی
خواه�ان ش�رکت س�هامی خاص دش�ت ش�قایق توس ب�ا مدیریت تصفی�ه اس�ماعیل لطفی  
دادخواستی مبنی ابطال سند رسمی)موضوع سند ملک است()نسبت به 3794 متر از 14660 
مترمربع زمین پاک 91 فرعی از 90 اصلی بخش 6 مشهد( بطرفیت 1-پروین نمایی 2- پروین 
گازرانی فرزند حسین 3-هانیه گازرانی فرزند حسین تقدیم دادگاه حقوقق شهرستان بینالود 
نموده که جهت رس�یدگی به این ش�عبه ارجاع شده و به کاسه ش�ماره 970409 ثبت و وقت 
رس�یدگی آن مورخه 1397/11/15 وس�اعت 9/30 تعیین شده اس�ت. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73ق.آ.د.م ودس�تور دادگاه مراتب یک 
نوب�ت در یک�ی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نش�رگهی واطاع از 
مف�ادآن ب�ه دادگاه مراجعه و ضمن اعام آدرس کامل ودقیق خود نس�خه دوم دادخواس�ت و 

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

511/142آگهی اباغ حکم
بدینوسیله به آقای حسین ارجمند که در حال حاضر مجهول المکان می باشد در پرونده کاسه 
970985 ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو مشهد به اتهام تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 
ناشی از حوادث کار از جهت جنبه عمومی  برابر مندرجات حکم شماره 9709975115601402 
محکوم گردیده و حکم صادره پس از روئیت ظرف 20 روز قابل واخواهی می باشد مراتب اعام 
ت�ا با مراجعه به این دفتر در مهلت قانونی نس�بت به واخواهی اق�دام نماید در غیر  اینصورت 

حکم صادره ازم اجراء می گردد رایگان
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مشهد

511/143آگهی اباغ حکم
بدینوس�یله به آقای حامد رشیدی فرزند مهدی که در حال حاضر مجهول المکان می باشد در 
پرونده کاس�ه 970928 ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو مش�هد به اتهام سرقت  برابر مندرجات 
حکم ش�ماره 9709975115601327 محک�وم گردیده و حکم صادره پ�س از روئیت ظرف 20 
روز قابل واخواهی می باش�د مراتب اعام تا با مراجعه به این دفتر در مهلت قانونی نس�بت به 

واخواهی اقدام نماید در غیر  اینصورت حکم صادره ازم اجراء می گردد رایگان
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مشهد

511/144آگهی اباغ حکم
بدینوسیله به آقای محمد غامی فاروقی فرزند غامرضا  که در حال حاضر مجهول المکان می 
باشد در پرونده کاسه 127/950977 شعبه 127 دادگاه کیفری دو مشهد به اتهام توهین برابر 
مندرج�ات حکم ش�ماره 9709977592701395  به تحمل 74 ضربه ش�اق تعزیری  محکوم 
گردی�ده و حک�م صادره پس از روئیت ظرف 20 روز قابل واخواهی می باش�د مراتب اعام تا با 
مراجعه به این دفتر در مهلت قانونی نس�بت به واخواه�ی اقدام نماید در غیر  اینصورت حکم 

صادره ازم اجراء می گردد رایگان
مدیر دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو مشهد

511/145آگهی اباغ حکم
بدینوسیله به آقای سید  کاظم حسینی معروف به رضا خان فرزند محمد رضا حکیمیان  که در حال 
حاضر مجهول المکان می باشد در پرونده کاسه 127/970723 شعبه 127 دادگاه کیفری دو مشهد 
به اتهام ضرب با چاقو و توهین  برابر مندرجات حکم شماره 9709977592701379 به تحمل یک 
سال حبس تعزیری بابت جنبه عمومی ایراد ضرب و با چاقو و 74 ضربه شاق تعزیری بابت توهین 
و نیز بابت جنبه خصوصی ایراد ضرب دیه در حق ش�اکی صادر و  محکوم گردیده و حکم صادره 
پس از روئیت ظرف 20 روز قابل واخواهی می باشد مراتب اعام تا با مراجعه به این دفتر در مهلت 

قانونی نسبت به واخواهی اقدام نماید در غیر  اینصورت حکم صادره ازم اجراء می گردد رایگان
مدیر دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو مشهد

511/146آگهی اباغ حکم
بدینوسیله به آقای فرج اله رمضان پور فرزند مشهدی گدا   که در حال حاضر مجهول المکان می 
باش�د در پرونده کاسه 127/950813 شعبه 127 دادگاه کیفری دو مشهد به اتهام کاهبرداری   
برابر مندرجات حکم شماره 9709977592701378 به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین 
یا مثل یا قیمت مال کاهبرداری ش�ده از ش�اکی پرونده  محکوم گردیده و حکم صادره پس از 
روئی�ت ظ�رف 20 روز قابل واخواهی می باش�د مراتب اعام تا با مراجعه ب�ه این دفتر در مهلت 
قانونی نسبت به واخواهی اقدام نماید در غیر  اینصورت حکم صادره ازم اجراء می گردد رایگان
مدیر دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو مشهد

511/147آگهی اباغ حکم
بدینوسیله به آقای حسین خوری فرزند اسماعیل    که در حال حاضر مجهول المکان می باشد در 
پرونده کاسه 127/970804 شعبه 127 دادگاه کیفری دو مشهد به اتهام سرقت    برابر مندرجات 
حکم شماره 9709977592701394 به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شاق تعزیری 
و رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه  محکوم گردیده و حکم صادره پس از روئیت ظرف 20 روز 
قابل واخواهی می باشد مراتب اعام تا با مراجعه به این دفتر در مهلت قانونی نسبت به واخواهی 

اقدام نماید در غیر  اینصورت حکم صادره ازم اجراء می گردد رایگان
مدیر دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو مشهد

511/148آگهی احضار متهم
آقای هادی دهراب فرخان زاده فرزند عبدالحس�ین  جلس�ه  رسیدگی به اتهام شما در پرونده 
بایگان�ی 103/971000 دای�ر ب�ر کاهبرداری از طری�ق انتقال منافع مال غی�ر عمدی  موضوع 
ش�کایت کرمعلی محمدی  راس س�اعت 9 صبح روز 1397/11/13 در این شعبه برگزار خواهد 
ش�د در اج�رای ماده180 قانون آیین دادرس�ی دادگاه ه�ای عمومی و انق�اب در امورکیفری 
)مصوب1378(از طریق آگهی روزنامه به ش�ما اباغ تا جهت دفاع از اتهام در جلس�ه یاد شده 

حاضر شوید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد بودرایگان
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو مشهد

آگهی اباغ دادنامه511/149
در پرونده کاسه 129/970951 پیروآگهی قبلی بدین وسیله به آقای محسن قمی و محمد صابری  
فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه شماره 9709977592901434  صادره ازشعبه 
129 دادگاه کیفری دو  مش�هد آقای محسن قمی به تحمل یک سال حبس تعزیری و آقای محمد 
صابری به پرداخت دیه در حق ش�اکی هادی یارمنش محکوم ش�ده اید رای صادره غیابی و قابل 

واخواهی ظرف مهلت بیست روز  پس ازدرج درروزنامه به این دادگاه تسلیم نماید.رایگان
مدیردفترشعبه 129 دادگاه کیفری دو مشهد

511/150آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای جواد حمیدی فرزند علی اصغر  فعا مجهول المکان 
اباغ می شود در مورد شکایت پلیس راهور  علیه شما مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول به 
شماره دادنامه 9709975115801428 مورخ 1397/9/25 در پرونده کاسه 103/961532 متهم 
موصوف را بابت بزه جعل نامه به تحمل دو سال حبس و بابت بزه استفاده ازآن به تحمل دو سال 
حبس محکوم که با توجه به قاعده تعدد مادی جرم و لزوم اجرای مجازات اش�د –مس�اوی بودن 
مجازاتها –یک فقره حبس دوس�ال قابل اجرا باشد مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی می باشد رایگان
مدیر شعبه 103 کیفری 2 مشهد

511/151آگهی اباغ نظریه کارشناسی به خوانده مجهول المکان
در پرون�ده کاس�ه 10/970328 خان�م فاطمه س�پار فرزند س�یف اله با وکالت علی موش�کاف 
دادخواستی به طرفیت محمد تقی بخشی فرزند عباسعلی فعا مجهول المکان به خواسته مطالبه 
اجرت المثل اموال و خلع ید از 1/24 دانگ از شش�دانگ پاک ثبتی 1747 اصلی واقع در بخش 
2 مشهد مطرح پرونده طی مراحل رسیدگی به کارشناسی ارجاع شده است و کارشناس محترم 
نظریه اش را به دادگاه تقدیم نموده فلذا به آقای محمد تقی بخشی فرزند عباسعلی فعا مجهول 
المکان اباغ تا ظرف یک هفته از تاریخ نش�ر آگهی به دفتر ش�عبه 10 حقوقی مش�هد واقع در 

مجتمع قضایی امام خمینی خیابان مدرس مراجعه و نظریه کارشناسی را دریافت نمایید
مدیر دفتر شعبه 10 حقوقی مشهد-مرادنیا 

دادنامه 
کاس�ه  پرون�ده  الع�اده  ف�وق  وق�ت  در   1397/05/12 تاری�خ  ب�ه 
9609987654500671 تح�ت نظر اس�ت با عنایت به جمی�ع اوراق پرونده 
دادگاه ختم رس�یدگی  را ا عام و با استعانت از خداوند متعال  به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید:  رای دادگاه  در خصوص دادخواس�ت  آقای  
مخت�ار حیدریان به وکالت از خواهان  آق�ای ابراهیم بیگمرادی   جبالبارزی 
فرزند احمد به طرفیت  خوانده  ها آقایان 1. محمد پروازی فرزند حس�ن  2. 
خانم مهسا عرب پشت مرنگی فرزند امیر 3. فرهاد احمدی اصل فرزند  علی 
اصغر  4. احس�ان مصطفا فرزند  محمدحس�ن 5.  مهدی قجری  فرزند احمد  
6.  حس�ین تقی لو فرزن�د فتح ...  7. مهدی دهقان�ی فرزند محمد با وکالت 
خانم هما ایانلو 8.  س�ید حسین  جمال فرزند  حسن با وکالت آقای مهدی 
فراست نیا 9. محمد ملک زاده کاشانی فرزند  احمد با وکالت خانم هما ایانلو 
10. س�ازمان منطقه ازاد کیش با نمایندگی حقوقی  خانم ایلناز اسماعیلی به 
خواس�ته الزام به ایفای تعهد قراردادی  مبنی بر تنظیم س�ند رسمی انتقال 
)یک دس�تگاه آپارتمان واقع در جزیره کیش در فاز 5 شهرک صدف، قطعه 
5C-5 ، بلوک D، طبقه سوم ،  واحد 12 به مساحت 91 متر مربع( و پرداخت 
روزانه مبلغ 500000 ریال  بابت تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ 1393/01/27 
تا اجرای حکم با احتساب تمامی  خسارت های قانونی هر یک از خواسته ها 
مقوم به 210000000 ریال  که خواهان مدعی شده است به موجب قراداد بسته 
ش�ده با خوانده  ردیف اول آپارتمان مورد اش�اره در باا را از  وی خریداری 
نم�وده و علیرغ�م پرداخت ثمن مبی�ع  طبق توافق های ص�ورت گرفته در 
قرارداد خوانده  از انتقال س�ند  موضوع قرارداد اس�تنکاف ورزیده و جهت 
احقاق حق  خویش و محکومیت  خوانده   طبق خواسته باا  دادخواهی خود 
را به دادگاه آورده اس�ت وکیل های س�ایر خوانده  ها  و نیز نماینده حقوقی  
سازمان منطقه ازاد کیش اعام داشته اند که رابطه حقوقی  با خواهان نداشته 
اند و رد دعوا را نس�بت به خویش خواس�تار ش�ده اند، با عنایت به قرارداد 
بسته شده بین خواهان و خوانده  های ردیف اول و دوم و نیز  ایحه ارسالی 
خوانده  ردیف سوم قراردادها و و کالتنامه های مربوطه به ایادی ماقبل  آن که 
اصالت آن از هرگونه تعرضی مصون مانده است و توجها به اینکه قراردادهای 
خصوصی  بین اش�خاص نافذ و معتبر ب�وده و نظر به اینکه  متعاملین به آثار 
قانونی ناشی از  عقد نیز ملتزم می باشند و در صورت تخلف متعهد از انجام 
مورد تعهد طرف معامله می تواند اجبار او را از حاکم درخواست نماید )الحاکم 
ولی الممتنع( و با توجه به  اینکه دفاع موثری از  س�وی خوانده   های ردیف 
اول و دوم و سوم به عمل نیامده است و با این توضیح که الزام خواسته شده 
ال�زام به مقدمات آن را نی�ز قانونا به همراه خواهد داش�ت در نهایت دادگاه 
دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده   و با استناد به مواد 10، 219، 
220   و 223 عمومات ماده 237  و ماده 1301  قانون مدنی و مواد 198، 515  و  
519  قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده  های ردیف اول و دوم و 
سوم به انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در جزیره کیش در فاز 
5 شهرک صدف، قطعه 5C-5، بلوک D  طبقه سوم واحد 12  به مساحت 91  
متر مربع  و نیز محکومیت خوانده  به پرداخت  هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل  طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر  و ا عام می دارد. در خصوص   
خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در آپارتمان  
موضوع دعوا با توجه به  اینکه وکیل خواهان خواسته اخیر را مسترد داشته 
است لذا دادگاه با استناد به بند الف ماده 107  قانون آئین دادرسی مدنی قرار 
ابطال دادخواست را در این بخش صادر و اعام می دارد. در خصوص دعوای 
خواهان به طرفیت  س�ایر خوانده  ها نظر به اینک�ه دعوا توجهی به خوانده  
های اخیر ندارد لذا دادگاه با استناد به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84  قانون 
آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا را نسبت به ایشان صادر و ا عام می دارد. 
رای صادره نسبت به خوانده   های ردیف اول و دوم  غیابی  و تا بیست روز از 
تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس تا بیست روز قابل پژوهش 
خو اهی در دادگاه های محترم تجدید نظر استان هرمزگان بوده و نسبت به 
س�ایرین حضوری  و تا بیس�ت روز از تاریخ  اباغ قابل پژوهش  خواهی در 

محاکم محترم  تجدید نظر استان هرمزگان می باشد. 
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو کیش – روح ا... سعادتی 

برابرآرائ صادره هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبتی 
ملک بم تصرفات مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل واقع درشهرستان 
بم  ونرماش�یر بخش�های  29لغایت 33کرمان محرزگردیده اس�ت 
لذابمنظور اطاع عموم مراجعی�ن دردونوبت به فاصله 15روز آگهی 
میشود ودرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسیدظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضائی 
تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان شهربم

پ�اک یکفرعی از446اصل�ی محمودرضااعتماداس�امی بختیاری 
کدمل�ی 3621072527فرزندجال شش�دانگ س�اختمان تجاری 
ومسکونی بمساحت 289مترمربع واقع درخیابان پاسداران شهربم 

روبرواداره پست ازمالکیت احمدفرخی.
پاک 632فرع�ی از 1024اصلی معصومه حیدری پورفهرج کدملی 
3111049620فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 526مترمربع 
واق�ع درخیابان امیرالمومنین ش�هربم ازمالکیت وجیهه الس�ادات 

وحشمت السادات ظهیر.
پ�اک 804فرع�ی از 2356اصلی طاهره عباس�ی کرک�ی کدملی 
بمس�احت  یکبابخان�ه  3110542498فرزندمحمدشش�دانگ 
280مترمربع واقع درخیابان 18متری زینبیه شهربم ازمالکیت حسین 

روشنی.
پ�اک 826فرع�ی از 2356اصل�ی عصم�ت افغان�ی پورکدمل�ی 
بمس�احت  یکبابخان�ه  3209846391فرزندمحمدشش�دانگ 

244مترمربع واقع درخیابان کمیل شهربم ازمالکیت ورثه امانی.
پ�اک 27فرعی از2674اصلی حس�ین زارع قط�ب آبادی کدملی 
بمس�احت  یکبابخان�ه  شش�دانگ  3110357267فرزندعب�اس 
482مترمربع واقع ئدرخیابان س�یدجمال الدین شهربم ازمالکیت 

عباس مهدی پور.
کدمل�ی  بیغ�م  حبیب�ه  ام   – از2797اصل�ی  7فرع�ی  پ�اک 
3420144873فرزندمحمدششدانگ یکبابمغازه بمساحت 76متر 
مرب�ع واقع دربلوارامام نب�ش خیابان مهرآوران ش�هربم ازمالکیت 

غامحسین امام پور.
کدمل�ی  غ�م  ب�ی  حدی�ث  از2797اصل�ی  8فرع�ی  پ�اک 
3111063011فرزنداحمدششدانگ یکبابمغازه بمساحت 44مترمربع 
واقع دربلوار امام نبش خیابان مهرآوران شهربم ازمالکیت غامحسین 

امام پور.
کدمل�ی  زاده  اکبراس�معیل  2801اصل�ی  از  28فرع�ی  پ�اک 
605978091فرزندعباس شش�دانگ یکبابخانه بمساحت 334متر 
مربع واقع درخیابان جانبازان کوچه 20شهربم ازمالکیت محمدجواد 

مشیرزاده مهرابی.
پ�اک 29فرع�ی از 2801اصل�ی منص�وره اس�معیل زاده کدمل�ی 
3110186731 فرزنداکبرششدانگ یکبابخانه بمساحت 228مترمربع 

واقع درخیابان جانبازان شهربم ازمالکیت محمدجوادمهرابی.
کدمل�ی  برزن�گ  اعظ�م  از4000اصل�ی  یکفرع�ی  پ�اک 
3111029468فرزندعل�ی شش�دانگ یکبابمغازه بمس�احت 94/6 

مترمربع واقع درخیابان 22بهمن شهربم ازملکیت ابوالقاسم قاسمی.
کدمل�ی  رفعت�ی  صدیق�ه  از4840اصل�ی  40فرع�ی  پ�اک 

3209744823فرزندحس�ین شش�دانگ یکبابخان�ه بمس�احت 
650مترمرب�ع واقع درخیابان امیرکبیرکوچه 26ش�هربم ازمالکیت 

سااربهزادی.
کدمل�ی  قاس�می  نرج�س  4843اصل�ی  از  139فرع�ی  پ�اک 
بمس�احت  یکبابخان�ه  شش�دانگ  3110941961فرزندابراهی�م 
377مترمرب�ع واقع دربلوارصاح�ب الزمان  بم کوچ�ه 7ازمالکیت 

جوادفکری.
کدمل�ی  فرهادگلپایگان�ی  4843اصل�ی  از  141فرع�ی  پ�اک 
بمس�احت  یکبابخان�ه  شش�دانگ  3031446161فرزندعب�اس 
324مترمربع واقع دربلوارمالک اشترشهربم ازمالکیت غامحسین 

بمی.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 30کرمان

کدمل�ی  مصطفائ�ی  ص�ادق  1248اصل�ی  از  14فرع�ی  پ�اک 
بمس�احت  یکبابمغ�ازه  3110996286فرزندمحمدشش�دانگ 
47/35مترمرب�ع واقع درمی�دان آزادی ابتدای کمربندی ولی عصر 

شهربم ازمالکیت محمودبهرامی.
کریم�ی  حمی�ده  از1263اصل�ی  2فرع�ی  پ�اک 
افشارکدملی3111403564فرزندحسن ششدانگ یکبابخانه مشتمل 
برطبق�ه فوقانی بمس�احت 177/6مترمرب�ع واق�ع درخیابان ولی 

عصرکوچه 36شهربم ازمالکیت علی و محمودرنجبر.
پ�اک 3فرع�ی از1843اصل�ی امیرغامحس�ین ن�ژاد کدمل�ی 
بمس�احت  یکبابخان�ه  شش�دانگ  311162231فرزندپنجعل�ی 
362مترمرب�ع واقع درخواج�ه عسکرش�هربم ازمالکیت پنجعلی 

غامحسین نژاد.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 31کرمان

کدمل�ی  س�هیابرخورداربرواتی  از1083اصل�ی  پ�اک 2فرع�ی 
3111102866فرزندرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت 280مترمربع 
واقع دربم – بروات بلوارشمالی  کوچه شهیدرحیمی 8ازمالکیت علی 

جان صنعتی.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان

کدمل�ی  پ�ور  فی�ض  عل�ی  از4154اصل�ی  43فرع�ی  پ�اک 
3209596700فرزندحس�ن درشش�دانگ یکبابخان�ه بمس�احت 
490/64مترمربع واقع در شهرس�تان نرماش�یر کامرانیه ازمالکیت 

حبیب اه خورشیدی.
کدمل�ی  پ�ور  فی�ض  عل�ی  4154اصل�ی  از  44فرع�ی  پ�اک 
3209596700فرزندحسن ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 26/8متر 
مربع واقع درشهرستان نرماشیر روستای کامرانیه ازمالکیت حبیب 

اه خورشیدی.
کدمل�ی  میج�ی  زهراموس�ائی  از 4605اصل�ی  پ�اک 6فرع�ی 
بمس�احت  یکبابخان�ه  شش�دانگ  31110482800فرزندعل�ی 
1660/6مترمرب�ع واقع درشهرس�تان نرماشیرروس�تای قدرت آباد 

ازمالکیت ذوالفعلی کدوری.
کدمل�ی  ک�دوری  اس�حاق  4605اصل�ی  از  7فرع�ی  پ�اک 
بمس�احت  یکبابخان�ه  شش�دانگ  320967196فرزندذوالفعل�ی 
1863/20مترمربع واقع درشهرس�تان نرماشیرروستای قدرت آباد 

ازمالکیت ذوالفعلی کدوری.
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/10/03
تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/10/17

م/الف 43 محمدامیری خواه رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 5/97ش/731  وقت رسیدگی: 97/11/15 ساعت 9 صبح خواهان: ندا اسدالهي 
خوانده: مس�عود پژهان خواس�ته: مطالبه وجه خواهان ندا اس�دالهي فرزند نوروز دادخواستی 
بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 5  شورای حل اختاف بخش قرچک 
ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 97/11/15 س�اعت 9 صبح تعیین شده و بعلت مجهول 
الم�کان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور ش�ورا و بتجویز م�اده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و ش�رکت در جلس�ه دادرس�ی در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار به خوانده/خواندگان  آگهی میش�ود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه کامل 
دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
            1963    دبیر حوزه  5 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده9709981787400181/ش�عبه چه�ارم حقوق�ی دادگاه عموم�ی گنبد بدینوس�یله به خوانده 
عبدالرحیم ثنایی فرزند عبدالسلیم بش�ماره ملی202003030268- اخطارمیگردد که خواهان شهرام دربندی 
دادخواس�تی بطرفیت ش�ما بخواس�ته اثبات عقدبیع-الزام به تنظیم س�ندو...تقدیم نموده اند که به این شعبه 
ارجاع گردید وبش�ماره بایگانی 970263/ثبت گردیده وپس ازثبت آن به کاس�ه فوق وجری تشریفات قانونی 
تعیی�ن وقت رس�یدگی وصدوراخطاریه برای خوانده میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آیین دادرس�ی 
مدن�ی مرات�ب دریکی ازروزنام�ه های کثیراانتش�ار درج میگ�ردد تا خوانده فوق به ش�عبه چه�ارم حقوقی 
دادگس�تری گنبد حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم و اخطاریه را دریافت نموده ودرجلسه دادرسی که به 
روزچهارشنبه مورخه11/25/ 97 ساعت12ظهرتعیین شده است شرکت نماید چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد 

فقط یک نوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
839-متصدی اموردفتری شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی گنبدکاووس-نظری فر

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده 97/536/شعبه 4ش�ورای حل اختاف کردکوی بدینوسیله به شیما ترک فرزند قنبر مجهول 
المکان اخطار میگردد خواهان جاسم قربانی با وکالت سیده سارا نصیری  دادخواستی بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه به ش�ورای حل اختاف کردکوی تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاس�ه 
فوق وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول 
المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراانتشاردرج میگردد تا خوانده دردفترشعبه 4شورای حل اختاف کردکوی حاضرونسخه ثانی دادخواست 
وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلس�ه رسیدگی که به روزشنبه تاریخ97/11/6ساعت9صبح تعیین شده 

است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
820-مدیرشعبه 4شورای حل اختاف شهرستان کردکوی

آگهی
   درخص�وص دع�وی فران�ک نریم�ان بطرفیت1-امید2-محمدابراهیم3-علیرضا4-حمید5-اکرم6-اش�رف 
ش�هرت همگی مقدس�ی فرزن�دان فض�ل اه7-شهربانوحمیدیان8-فرهاد9-فریدون10-س�ام11-فرزانه12-
فرخنده13-خدیجه14-فریبا15-فرحنازش�هرت همگ�ی نریم�ان فرزندان عراز قلیچ بخواس�ته حضوردردفتر 
خانه وتنظیم سندرس�می انتقال نس�بت بپاکه�ای 3787-3788فرعی ازیک اصل�ی بخش3مطرح نموده که 
جهت رس�یدگی ب�ه ش�عبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس�تان بندرترکم�ن واق�ع دربندرترکمن ارجاع 
وبکاسه پرونده97099817531000585بایگانی 970596/ثبت گردیده به علت جهول المکان بودن خواندگان 
ردیف اول الی ردیف7ودرخواس�ت خواهان وتجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب 
درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید آگهی میشود تا خواندگان جهت شرکت درجلسه 
رسیدگی مورخه 97/11/18 ساعت11صبح حاضرگردیده ونسبت به اعام اقامتگاه خویش اقدام وضمایم دعوی 

را ازاین مرجع دریافت نماید درغیراینصورت وفق مقررات قانونی دادگاه راسا اتخاذ تصمیم مینماید.
 833-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بندرترکمن-کم

آگهی
   درخص�وص دع�وی نورمحمدآرخی وغیره بطرفیت1-جمش�ید م�رادی فر2-یعق�وب رازی3-هیئت واگذاری زمین کش�ت موقت  
بخواسته اثبات واگذاری 1قطعه زمین زراعی وابطال سندرسمی انتقال موضوع پاک100فرعی از11-اصلی بخش 5ترکمن وابطال سند 
انتقال مطرح نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان بندرترکمن واقع دربندرترکمن ارجاع وبکاسه 
پرون�ده97099817531000373 بایگانی970378/ثبت گردیده ب�ه علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف2ودرخواس�ت خواهان 
وتجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید آگهی 
میش�ود تاخوانده جهت ش�رکت  در جلسه رسیدگی مورخه97/11/23س�اعت10صبح حاضرگردیده ونسبت به اعام اقامتگاه قانونی 

خویش اقدام وضمایم دعوی راازاین مرجع دریافت نماید درغیراینصورت وفق مقررات قانونی دادگاه راسا اتخاذ تصمیم مینماید.
 813-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بندرترکمن-کم

آگهی اباغ وقت دادرسی دادخواست وضمائم به
   کاس�ه پرونده9709981741800168وبایگانی970169وق�ت رسیدگی97/11/14س�اعت10خواهان حس�ین 
احم�دی لیوانی بوکال�ت محمد علی تقی بائی خواندگان1-جلیل عباس�پور فرزند محمد قلی2-علی ش�هیدی 
فرزند اس�ماعیل هر2 مجهول المکان خواس�ته اثبات معامله خودرو والزام به تنظیم سندرسمی انتقال خواهان 
دادخواس�تی تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه6 ش�ورای حل اختاف بندرترکمن 
ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور 
رئیس ش�عبه 6 وب�ه تجویزماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار 
آگهی میشود تا خوانده ازتاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یکماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل 
خود دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررباا جهت رسیدگی حضوربهم رساند انتشاراین آگهی 
به منزله اباغ محس�وب ودر صورت عدم حضورتصمیم مقتضی اتخاذ خواهدش�د چنانچه بعدا” اباغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
 835-مسئول دفترشعبه 6شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   خواه�ان عبدالجمی�ل قلیچ نیازی فرزندعبدالجلیل دادخواس�تی بطرفیت خوانده امی�ن ابراهیم زاده فرزند 
رمضانعلی بخواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگس�تری شهرس�تان گمیش�ان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اول ش�هری ش�ورای حل اختاف گمیش�ان ارجاع وبکاس�ه1/96/439ح ثبت گردیده که وقت رسیدگی برای 
روزچهارش�نبه مورخ 11/24 /1397راس ساعت15)جهت اتیان سوگند(تعیین شده است بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده درخواس�ت ودس�تور ش�ورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب 
درامورمدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی میش�ود تا خوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 
مهلت یکماه به دفترش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست وضمائم را دریافت 
نماید ودروقت مقرر جهت رس�یدگی حضوربهم رس�اند چنانچه بعدا اباغی به وس�یله آگهی ازم ش�ود فقط 

یکنوبت منشر ومدت آن ده روز خواهدبود.
829-مسئول دفترشعبه اول شهری شورای حل اختاف گمیشان

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
   خواه�ان صدیق�ه امیراحم�دی ب�ا وکال�ت حمیدرض�ا مردان�ی دادخواس�تی بطرفی�ت خوان�دگان معصومه 
امیرمحم�دی فرزن�د قاس�م-زهرا امیر احمدی فرزند قاس�م-عالیه امی�ر احمدی فرزند قاس�م-گل خانم امیر 
احمدی فرزند قاسم-حس�ینعلی امیر احمدی فرزند قاسم-ابراهیم فیروزی-اداره ثبت اسناد واماک بندرگز-
بنیادمس�تضعفان گرگان بخواسته تنفیذ صلح نامه)اموال منقول(مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده 
کاس�ه9709981745800275 بایگان�ی970575 /ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان بندرگز ثبت 
ووقت رس�یدگی مورخ1397/11/10 وس�اعت8/30تعیین که حسب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی بعل�ت مجهول المکان بودن خوان�ده ابراهیم فیروزی ودرخواس�ت خواهان مراتب1نوبت 
دریکی ازجراید کثیر اانتش�ار آگهی میگ�ردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
834-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرگز-احمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوش�ت حصروراثت حامد س�اخ فرزند انه محمد بش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت شده بکاسه 
9709988183700015بایگانی970015/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان انه محمد ساخ درتاریخ 1336/4/1دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن 
منحصراس�ت به1-زلیخا بی بی اونق ف اراز علی کدملی4979617506ت ت1339/04/15همسرمتوفی2-نعمت 
اله س�اخ ف انه محمد کدملی4979540287ت ت1360/11/28پسرمتوفی3-حامد ساخ ف انه محمد کدملی 
4979910823ت ت01/01/ 1366پس�رمتوفی4-قیوم س�اخ ف انه محمد کدمل�ی4970034133ت ت06/30/ 
1367پسرمتوفی5-جمش�ید ساخ ف انه محمد کدملی4970159440ت ت01/07/ 1372پسرمتوفی6-خدیجه 
س�اخ ف ان�ه محم�د کدمل�ی4979842232ت ت1362/10/06 دخترمتوفی7-خطیب�ه س�اخ ف انه محمد 
کدملی4970066795ت ت1369/09/21دخترمتوفی8-آی جمال س�اخ ف انه محمد کدملی4970203059ت 
ت 1374/11/24دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
ش�خصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 814-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آق قا-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوش�ت حصروراثت عیدمحمد ایزدی فرزند فرج بش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده بکاسه 
9709988183700008بایگانی970008/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که ش�ادروان ایمان ایزدی درتاریخ 1397/07/27دراقامتگاه دائم�ی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت 
آن منحصر اس�ت به1-عید محمد ایزدی ف فرج کدملی4979297633ت ت1352/03/09پدرمتوفی2-سکینه 
میرشکار ف ش�یرمحمد کدملی2248542224ت ت1352/06/25مادرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزب�ور 1نوبت آگهی میگ�ردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد وی�ا وصیتنام�ه ای ازمتوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 816-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آق قا-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت شمس الدین ایزدی فرزند رجب دردی بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکل
اس�ه9709988183700059بایگانی970059/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که ش�ادروان تاشجان صحنه بشماره ملی4979058231درتاریخ1397/05/25دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-شمس الدین ایزدی ف رجب دردی کدملی4979889778ت 
ت01/01/ 1366پسرمتوفی2-ساناز ایزدی ف رجب دردی کدملی4979195695ت ت1359/06/15دخترمتوفی3-
جمیله ایزدی ف رجب دردی کدملی4979297961ت ت1361/06/01دخترمتوفی4-حلیمه ایزدی ف رجب دردی 
کدمل�ی 4970080054ت ت1370/08/14دخترمتوفی5-نوربی بی ایزدی ف رجب دردی کدملی4979906079ت 
ت1366/10/09دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 815-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آق قا-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت ش�مس الدی�ن ای�زدی فرزن�د رج�ب دردی بش�رح دادخواس�ت تقدیمی 
ثب�ت ش�ده بکاس�ه 9709988183700060بایگانی970060/ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراث�ت 
نم�وده وچنی�ن توضی�ح داده ک�ه ش�ادروان رج�ب دردی ای�زدی بش�ماره ملی4979565743درتاری�خ25
/1397/05دراقامت�گاه دائم�ی خ�ود ب�درود حی�ات گفت�ه وورثه حی�ن الفوت آن منحصراس�ت به1-ش�مس 
ف  1366پسرمتوفی2-س�انازایزدی  ت01/01/  کدمل�ی4979889778ت  دردی  رج�ب  ف  ای�زدی  الدی�ن 
دردی  رج�ب  ف  ای�زدی  ت1359/06/15دخترمتوفی3-جمیل�ه  کدمل�ی4979195695ت  دردی  رج�ب 
کدمل�ی4979297961ت ت1361/06/01دخترمتوفی4-حلیمه ای�زدی ف رجب دردی کدملی 4970080054ت 
ت09/  کدمل�ی4979906079ت  دردی  رج�ب  ف  ای�زدی  ب�ی  1370/08/14دخترمتوفی5-نورب�ی  ت 
1366/10دخترمتوف�ی این�ک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور1نوبت آگهی میگ�ردد تا چنانچه 
ش�خصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 818-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آق قا-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خان�م فریبا اودک بش�ماره ملی4979824110به اس�تناد ش�هادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه 
درخواستی بشماره972640/ش 3تقدیم این شورا نموده چنین اشعارداشته که شادروان تاج محمد اودک بشماره 
ملی 497943821درتاریخ 1395/10/07دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از1-اجوخانم گری ف بگن محمد کدملی4979432141ت ت1304/04/05مادرمتوفی2-امانسلطان چپرلی ف امام 
دردی کدملی2269224434ت ت1341/09/10همسرمتوفی3-ناصر اودک ف تاج محمد کدملی4979185886ت 
ت05/ 1359/06پسر  متوفی4-ابراهیم اودک ف تاج محمد کدملی4979832385ت ت1362/03/01 پسر متوفی5-

س�لیمان اودک ف تاج محمد کدملی4979981836ت ت1364/03/29پسرمتوفی6-فرشاد اودک ف تاج محمد 
کدملی 4970013349ت ت1369/01/01پس�رمتوفی7-امان بی بی اودک ف تاج محمد کدملی4979185878ت 
ت 1357/05/15دخترمتوفی8-فریب�ا اودک ف تاج محمد کدملی4979824110ت ت1361/01/01دخترمتوفی9-

آی ب�ی بی اودک ف تاج محمد کدملی2269909305ت ت1365/09/01دخترمتوفی10-پروانه اودک ف تاج محمد 
کدمل�ی 4970206295ت ت1375/01/30دخترمتوف�ی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مذکوررا 
یکمرتبه آگهی مینماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی 

ظرف1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
819-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آق قا-ماهری

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای نوراله پاسندی یساقی فرزند اول بشرح درخواستی که بکاسه 1/9709988181100049ش این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که محمد پاس�ندی یس�اقی فرزند نوراله بشماره شناس�نامه 2240059249صادره 
ازکردکوی درتاریخ 91/2/7 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان کردکوی فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست 
از1-نورال�ه پاس�ندی یس�اقی ف عل�ی ش م2248808641ت ت6/10/ 1350پدرمتوفی2-حمی�ده کردی پیش�ین کاته ف صفر ش 
م2249383111ت ت1350/3/1مادرمتوف�ی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 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.
 823-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کردکوی- بازاری 

آگهی مزایده و فروش مال غیر  منقول )نوبت اول(
 طبق پرونده اجرائی  کاس�ه 950410 له س�ولماز خوافی پور علیه مجتبی س�ملی و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت با توجه به  
اینکه اجرائیه به محکوم علیه اباغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده بنا به درخواست  محکوم له به منظور استیفاء 
حقوق خیوش و مطابق نظریه کارشناسی به استناد مواد 113 الی 136 قانون اجرای احکام مدنی اجرای احکام  متمرکز بوشهر در نظر 
دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده با مشخصات ذیل نماید. مشخصات مال غیر منقول 1. ششدانگ یک 
آپارتمان طبقه اول به شماره  ملک 728/108 بخش دو بوشهر به  آدرس  بوشهر خ امام رضا  کوچه شهید نیدی نبش کوچه 17 مجتمع 
تجاری مس�کونی جنب پارک به متراژ 87/59  متر مربع با اس�کلت بتونی و سقف تیرچه و فوم و نمای سنگ و آجر، ساختمان دارای 
انشعاب آب و برق می باشد با توجه به  اینکه جه به موقعیت محلی 3/600/000/000 ریال )سه میلیارد و ششصد میلیون ریال( تعیین 
ش�ده اس�ت. 2.  ششدانگ ملک تجاری به ش�ماره ملک 728/105 بخش  دو بوشهر به آدرس بوشهر – خ امام رضا کوچه شهید نیدی 
نبش کوچه 17 مجتمع تجاری مس�کونی جنب پارک به متراژ 47/48 متر مربع طبقه همکف یک مجتمع چهار طبقه با اس�کلت بتونی 
و س�قف تیرچه و فوم و نمای س�نگ و آجر، س�اختمان دارای انشعاب آب و برق می باشد. با توجه به موقعیت محلی  4/748/000/000 
ریال )چهار میلیارد و هفتصد و چهل و هش�ت میلیون ریال( تعیین ش�ده است. 3. ششدانگ یک آپارتمان به شماره  ملک 3641/8 
بخش دو بوشهر به آدرس بوشهر بلوار طالقانی روبروی خانه معلم طبقه باای نمایشگاه اتومبیل سورتمه رانان بندر به متراژ 82  متر 
مربع در یک  مجتمع 4/5  طبقه با اسکلت فلزی و سقف تیرچه بلوک و نمای نرمه سیمان - ساختمان دارای انشعاب  آب 1/2 و برق 
می باش�د و با توجه به موقعیت محلی  2/600/000/000 ریال  )دو میلیارد و شش�صد میلیون ریال ( تعیین ش�ده اس�ت. مزایده در روز 
سه شنبه مورخه 97/10/25 از ساعت 9 الی 10 از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس  شروع و شخصی که بااترین قیمت را پیشنهاد 
نماید به عنوان برنده مزایده ش�ناخته خواهد ش�د و برنده مزایده می بایس�ت 10 درصد از وجه  پیش�نهادی را نقدا و فی المجلس  به  
حس�اب دادگس�تری تودیع  نماید و نسبت به مابقی آن  حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید واا وجه تودیعی پس از  کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خو اهد ش�د عاقمندان می توانند  در وقت مقرر فوق در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگس�تری بوش�هر 

جهت برگزاری مزایده حضور یابند. 
825 مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر – احسانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم نورالعین جالوند دارای شناس�نامه ش�ماره 369 به شرح دادخواست به کاس�ه 97011200775 از این شعبه درخواست  گواهی 
حص�ر وراث�ت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان ش�یرین بازوند  به شناس�نامه ش�ماره 3950160301 در تاریخ 97/5/31 در 
اقامتگاه دائمی خود درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . نورالعین جالوند به ش ش  369 مادر 
متوف�ی  2. یارمحمد بازوند به ش ش  251 پدر متوفی 3. فرش�ید جعفر هاش�می به ش ش  27371 پ�در متوفی 4. امیر مهدی جعفر 
هاشمی به ش.م 3950946152 پسر متوفی اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد. 
3780 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم ثریا موس�یوند دارای شناس�نامه شماره 1408 به شرح دادخواست به کاسه 9701200771 از این شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  شکراه موسیوند به شناسنامه شماره 321 در تاریخ 67/9/1 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . متقاضی  گواهی حصر وراثت پس�ر دختر متوفی 2.  پروین 
موس�یوند به ش ش  1277  دختر متوفی و  اغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد. 
3777 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند
آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائی  کاسه 9602444

به موجب پرونده اجرائی  کاسه فوق مقدار ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان مس�کونی واقع در س�مت شمال طبقه س�وم به مساحت 
63/23 مت�ر مربع ک�ه مقدار 3/12 مت�ر مربع آن بالک�ن قطعه 10 
تفکیکی به ش�ماره 10 فرعی از 2217  اصلی مفروز و مجزی  ش�ده 
از پ�اک فرعی از اصلی مذک�ور واقع در بخش ده تهران به انضمام 
شش�دانگ  یک باب انباری قطعه 8 تفکیکی واقع در زیرزمین اول 
به مساحت 12/33 متر مربع حدود آپارتمان  شماا در سه قسمت 
که  دوم شرقی است اول دیوار به دیوار پاک 2224 دوم و سوم لبه 
بالکن و دیوار و پنجره اس�ت به فضای  کوچه ش�رقا دیوار به دیوار 
پاک 2221 و 2222 جنوبا در 4 قسمت که دوم غربی ا ست و سوم 
و چهارم در  یک امتداد ا س�ت اول درب و دیوار به راه پله و راهرو 
مش�اعی دوم و سوم دیوار مش�ترک  با آپارتمان مجاور چهارم حد 
جنوب دیوار و پنجره به نورگیر  مش�اعی غربا دیوار به دیوار پاک 
2239  حدود انباری ش�ماا دیواریست اش�تراکی با انباری 9 دوم 
درب و و دیوار به صورت پخ  به راهرو مش�اعی ش�رقا دیواریس�ت 
اش�تراکی با انباری 7  جنوبا دیواریس�ت به پر حیاط  غربا دیوار به 
دیوار پاک 2239  اس�ت که ذیل ثب�ت 545066 و صفحه 246  و 
دفتر اماک 2985  بنام آقای ابراهیم حاجی رضا قلی ثبت گردیده 
است. سپس ششدانگ برابر نامه شماره 4886- 97/6/6 اداره اول 
اجرای  اس�ناد رسمی بازداشت ش�ده است که به علت  عدم ایفای 
تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت شماره کاسه فوق شده که برابر 
صورتمجل�س  وارده ش�ماره 1763-97/7/07 کارش�ناس ارزیاب 
ملک موصوف واقع اس�ت در تهران خیابان  جمهوری نرس�یده به 
خیابان  اسکندری کوچه محسنی بن بست طالب نیا  2 طبقه سوم 
واحد 10 اس�ت. آپارتمان موصوف در س�مت شمال طبقه سوم یک 
س�اختمانی 4 طبق�ه  12 واحدی س�ه واحد در ه�ر طبقه  با قدمت 
25 س�ال اسکلت فلزی س�قف طاق ضربی فاقد آسانسور  کاربری 
مس�کونی  یک ات�اق خواب، پذیرایی و آش�پزخانه اپ�ن،  کابینت 
فلزی، س�رویس بهداش�تی ایران�ی و حمام مجزا  فاق�د پارکینگ  
ک�ف  پارکینگ لمنیت ، پوش�ش دیوارها کاغذ  دی�واری و پنجره 
ه�ا فلزی تک ج�داره و آیفون تصویری و  گرمای�ش  بخاری گازی 
و س�رمایش کولر آبی سیس�تم فاضاب ش�هری  واقع در محدوده 
ط�رح ترافیک زوج و فرد اس�ت  به مبل�غ  2/100/000/000 ریال  به 
مبل�غ دو میلیارد و یکص�د میلیون ریال ارزیاب�ی گردید و در روز 
دوش�نبه مورخ 97/11/1 از س�اعت 9 صبح ال�ی 12 ظهر  به آدرس 
نب�ش چهارراه جهان کودک س�اختمان  ش�ماره 34 اداره  معاونت 
اجرای اس�ناد رسمی  ا س�تان تهران طبقه  زیرزمین اتاق  مزایده 
از طری�ق مزایده به فروش می رس�د. مزایده از مبلغ  دو میلیارد و 
یکصد میلیون ریال  شروع و به بااترین قیمت که خریدار داشته با 
ش�د نقدا یا چک رمزدار بانک ملی فروخته خواهد شد سایر هزینه 
ه�ای قانونی برابر مق�ررات وصول می گردد. ضمن�ا هرگونه بدهی 
های مربوط  اعم از حق انش�عاب، حق اشتراک و مصرف آب و برق  
و نی�ز بدهی مالیات و دارایی و عوارض ش�هرداری تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده باشد یا نه به عهده خریدار 
اس�ت و هر گاه روز مزایده با تعطیل رس�می غی�ر مترقبه مصادف 
گردد جلس�ه مزای�ده  روز بعد از تعطیل در همان مکان و س�اعت 
مقرر تش�کیل خواهد شد. ضمنا طبق نامه وارده 4860- 97/8/20 

بستانکار پرونده ملک فوق فاقد بیمه می باشد. 
19071 رئیس اداره اول اجرای  اسناد رسمی  تهران – احمدیان 

اباغیه
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 971417 مش�خصات اباغ شونده حقیقی : 1- نام :  علی 2- نام خانوادگی : حقانی 3- نام پدر : علی اشرف4- 
ک�د پس�تی : 5- کد ملی : 6- نش�انی : اس�تان گیان – شهرس�تان  اهیج�ان – اهیجان- می�دان جانبازان – هدایت 4 بن بس�ت  
اول – 09121308853 7- منطق�ه ش�هرداری: آگه�ی اباغ وقت رس�یدگی  پرون�ده : 971417 ش�عبه : اول دادگاه عمومی  حقوقی 
اهیجان  بدینوس�یله به آقای  علی حقانی فرزند علی  اش�رف  مجهول المکان  اخطارمی گردد آقای احمد ابراهیمی فرزندرمضانعلی  
دادخواس�تی به خواس�ته  فک پاک  به طرفیت  ش�ما در دادگستری  اهیجان  تقدیم نموده اس�ت. لذا پس از ارجاع به این شعبه و 
ثبت آن  به ش�ماره مذکور و انجام تش�ریفات قانونی ، مس�تندا  به ماده 73 قانون ایین دادرسی  دادگاههای  عمومی و انقاب در امور 
مدن�ی  با انتش�ار آگه�ی در یکنوبت و در یکی از روزنامه های  کثیر اانتش�ار / محلی  دعوت  می نماید در دفتر  ش�عبه اول  دادگاه 
عمومی  حقوقی اهیجان  حاضر و نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نموده ، در جلس�ه دادرسی ساعت 9 صبح روز شنبه 

تاریخ 1397/11/13 شرکت  نمائید
 ح  5695   مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اهیجان- محمد تقی  جمشید عینی

 آگهی مزایده اموال منقول وغیر منقول ) بار اول (
 در پرونده کاس�ه 900190 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرس�تان املش نظر به اینکه محکوم علیهم  شرکت چایسازی  سبزینه 
چای بمدیریت غامعلی علی اکبری طبق  رای داوری درمهلت مقرر نس�بت به ایفای تعهد مبنی  بر تحویل محکوم به چای خش�ک 
به محکوم  له ش�رکت رنگین کمان ش�مال اقدام ننموده فلذا اموالی از ش�رکت فوق توقیف و از طریق مزایده به ش�رح ذیل به فروش 
میرس�د.مورد مزایده  عبارت از تعداد 13297/14 س�هم مش�اع از  32475 سهم که ش�امل یک قطعه زمین مشتمل  بربنای احداثی 
بمس�احت 3247/50 متر مربع بش�ماره فرعی  48 مجزی از پاکهای 39 و40 فرعی  واقع در املش – بالنگه س�نگ اصلی 400 بخش 
29 گیان بش�ماره دفترچه مالکیت 81877 بش�ماره ثبت  34856 بنام ش�رکت چایس�ازی س�بزینه  املش و س�هامی که در ملک 
مزبورساختمانهای متصل ومنفصل بهم استقرار داشته که شامل  ساختمان کارخانه چایسازی بصورت دو طبقه و همچنین ساختامان 
کارکنان وس�رایداری و بار انداز و ترانس برق واطاق موتورخانه  احداث میباش�د و دارای  امتیازآب وبرق و گاز میباش�د که به مبلغ 
13/850/000/000 ریال برآورد و ارزیابی میگردد.دستگاهها و تجهیزات وماشین آات موجود شامل پنج دستگاه مالش برگ سبزچای 
47 اینچی س�اخت داخل – دو دس�تگاه غربال کار کرده با توریهای مشبک فلزی – دو دستگاه  خشک کن چای شش فوتی  کارکرده 
دارای الکتروموتور30 اسب ومتعلقات مربوطه – پانزده دستگاه  نوار نقاله به طولهای  مختلف و جمعا بطول 180 متر – تعداد هفده عدد 
تراف بادیوارهای فلزی – تعداد چهار عدد دس�تگاه  فایر ومات پنج توپه و یکدس�تگاه  چهار توپه با متعلقات و ضمایم- س�ه دستگاه 
میدلتون با متعلقات و ضمایم – دودستگاه اندروز – سه دستگاه گاری حمل چای – یکدستگاه  باسکول پانصد کیلویی – یکدستگاه  
قپان دویس�ت کیلویی س�یار- یکدستگاه ترانس جوشکاری سیصد و پنجاه آمپر- یکدستگاه کمپر سور باد و دو سیلندر – تابلو های 
متعدد  برق از نوع  ایستاده و یا دیواری مربوط به دستگاههای با کلیه تجهیزات ومتعلقات – حق امتیاز و اشتراک برق  به قدرت 250 
کیلو وات همراه با پس�ت ترانس هوایی و لوازم وکابلهای ارتباطی ومتعلقات -  حق امتیاز واش�تراک گاز 160 متر معکبی 2 پوندی که 
مجموع�ا به ارزش 7/216/000/000 ریال ب�ر آورد و ارزیابی میگردد که مجموعا قیمت کل ملک 21/066/000/000 ریال ارزیابی میگردد 
بنابراین بهای مود مزایده که شامل 13297/14 سهم مشاع از 32475 سهم)  تعداد 19177/86 سهم بنام بانک کشاورزی شهرستان 
املش میباشد ( معادل 8/623/318/993 ریال  برآورد میگردد که مقرر است در روز دوشنبه  مورخه 97/10/17 از  ساعت 10 الی 12 
ظهر در محل  اجرای احکام  مدنی دادگس�تری شهرس�تان املش  از طریق  مزایده  به فروش برس�د مبلغ مزایده از قیمت کارشناس  
شروع  و به  پیشنهاد  دهنده بااترین قیمت  فروخته  خواهد شد  برنده مزایده  می بایست  حداقل ده  درصد از قیمت  پیشنهادی  
خ�ود رادرروزمزایده   نقدا  به حس�اب  س�پرده دادگس�تری  واریز  والباق�ی  را حداکثر  ظرف  یک ماه  از تاری�خ  مزایده بپردازد  و 
در ص�ورت  ع�دم پرداخ�ت  الباقی ثمن مزایده ، وجه پرداختی پس از کس�رهزینه های   مزایده به حس�اب   دول�ت  تودیع   خواهد 
ش�د.متقاضیان   خرید  تا  پنج روز  قبل از  روز مزایده  با هماهنگی  این اجراء  می توانند  از مورد  مزایده بازدید  نمایند  این آگهی   

جهت اطاع  عموم  در یکی  از روزنامه  های کثیر اانتشار محلی   منتشر  می گردد.
ح  5702   اجرای احکام مدنی  دادگستری   شهرستان املش

آگهی مزایده مال غیرمنقول � نوبت اول 
درخص�وص  دادگس�تری س�نندج  مدن�ی  اح�کام  اج�رای  دوم  ش�عبه 
پرون�ده970138 ش�عبه دوم اج�رای اح�کام حقوق�ی س�نندج مبنی بر 
محکومیت آرش�ام رشیدی فرزند امجد در حق سونیا اشرفی فرزند احمد، 
مال غیرمنقول به ش�رح ذیل توقیف و کارشناس�ی شده است. لذا مزایده 
نوب�ت اول  در م�ورخ  97/10/15 از س�اعت 10 الی 11 صبح روز ش�نبه در 
مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی با حضور 
نماینده دادس�رای عمومی و دادورز ش�عبه)با قیمت شروع به میزان مبلغ 
کارشناسی( به مزایده گذاش�ته می شود، طالبین می توانند پنج روز قبل 
از روز مزایده با کس�ب مجوز از اجرای احکام حقوقی از مال مورد مزایده 
بازدید بعمل آورند و پیشنهاد خود را کتبًا روز مزایده تسلیم نمایند، برنده 
مزایده کسی خواهد بود که بااترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد 
وف�ی المجل�س مبلغ 10 درصد قیمت پیش�نهادی را به حس�اب س�پرده 
دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یکماه آینده ترتیب پرداخت مابقی 
قیمت را بدهد.مال کارشناس�ی شده بدین شرح میباشد: ملک)مشاع( که 
1/5 دانگ از شش�دانگ متعلق به آقای آرش�ام رش�یدی فرزند امجد که 
به آدرس: س�نندج � کوچ�ه خانقاء بلوار خندق کدپس�تی 6619648113 
با کاربری مس�کونی که ملک مشاعی به پاک 122 فرعی و مجزی شده از 
پاک 7 فرعی از پاک 1009 اصلی که ملک فاقد س�کنه میباش�د و ملک 
مشاع میباشد و مبلغ کارشناسی کل ششدانگ 15/740/000/000 ریال که 

ارزش 1/5 دانگ آن 3/935/000/000 ریال میباشد.
شماره : 2/562� خ-دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شهرستان سنندج � محمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای کس�ه مراد سلگی دارای شناس�نامه شماره 473 به شرح دادخواست به کاس�ه 9701200777 از این شعبه درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  علیمراد س�لگی به شناسنامه شماره 189 در تاریخ 83/9/1 در اقامتگاه دائمی 
خود درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . متقاضی  گواهی حصر وراثت پس�ر متوفی 2. ولی مراد 
س�لگی  به ش ش  2 پس�ر متوفی 3. بابا مراد س�لگی به ش ش  2  پس�ر متوفی 4. مراد سلگی به ش ش  6 پسر متوفی  5.  گل آفتاب 
سلگی به ش ش  10 دختر متوفی  6.  ملکه آفاق سلگی به ش ش  4 دختر متوفی  7. تاج دولت کولیوند به ش ش  515 همسر متوفی 
و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه 

از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3779 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای کس�ه مراد س�لگی دارای شناس�نامه شماره 473 به شرح دادخواست به کاس�ه 9701200776 از این شعبه درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  تاج دولت  کولیوند به شناس�نامه ش�ماره 515 در تاریخ 91/6/21 در اقامتگاه 
دائمی خود درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . متقاضی  گواهی حصر وراثت پسر متوفی 2. ولی 
مراد س�لگی  به ش ش  2 پس�ر متوفی 3. بابا مراد س�لگی به ش ش  2  پس�ر متوفی 4. مراد س�لگی به ش ش  6 پسر متوفی  5.  گل 
آفتاب س�لگی به ش ش  10 دختر متوفی  6.  ملکه آفاق س�لگی به ش ش  4 دختر متوفی   و اغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3778 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

 متن آگهی مزایده 
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کاس�ه 9000050اجرای ثبت شهرکرد 
بستانکار بانک ملت شهرکرد بدهکار : شرکت خشکبار نگین سامان سهامی 
خاص به شماره ثبت 1176شهرکرد با امضاء اقای رحمت اله ریاحی سامانی 
بموجب پرونده اجرایی کاسه 9000050تمامت ششدانگ پاک 53 )پنجاه 
وسه (فرعی از1347)یک هزارو وسیصدوچهل وهفت (و55/1)پنجاه وپنج 
ممیز یک (اصلی به مساحت 4840/42)چهارهزارو هشتصدوچهل مترمربع 
وچهل ودو صدم (مترمربع واقع درس�امان شهرک صنعتی سامان فاز اول 
ضلع غربی جاده اصلی ش�هرکرد به س�امان شرکت خشکبار نگین سامان 
که درصفحه 19 دفتر 3-ناحیه3 اماک بنام شرکت خشکبار نگین سامان 
صادرش�ده ومحدود اس�ت به ش�ماا بطول 99/71متردیواربه دیوارپاک 
6و52 فرعی شرقا بطول 49/10 متردیواری است به خیابان 30متری جنوبا 
بطول 88/15متردیواریس�ت به حریم جاده غربا در3 قس�مت که قسمت 
دوم جنوبی است اول ودوم به طولهای 12/10مترو 12/05متردیواریست به  
پاک 54فرعی سوم جمعا به طول 38/50متردیواریست به پاک 74فرعی 
و37 فرعی که طبق نظر کارش�ناس رسمی به مبلغ 17288622000)هفده 
میلیاردودویست وهشتادوهشت میلیون وششصدو بیست ودو هزار(ریال 
ارزیابی شده مشخصات ساختمان ها عبارت است از 1(ساختمان نگهبانی 
واتاق کارگران اس�کلت س�اختمان دیوارباربر پوشش سقف تیرچه وبلوک 
پوش�ش کف موزائیک پوش�ش دیوارهای داخلی گچ س�فید رنگ آمیزی 
شده پوش�ش کف اشپزخانه وسرویس بهداشتی س�رامیک وپوشش بدنه 
آنها کاش�ی بصورت س�اختمان یک طبقه ش�امل اتاق کارگران ونگهبانی 
وس�رویس های بهداش�تی به متراژ82/70مترمربع می باشد 2(ساختمان 
اداری وس�الن تولی�د دوطبقه با زیربن�ای 547/40مترمرب�ع دردوطبقه با 
اس�کلت دیوارباربرپوش�ش س�قف تیرچه وبلوک بتونی طبق�ه همکف ان 
ش�امل س�الن تولید دفتر کار ازمایشگاه انبار س�رویس بهداشتی با نازک 
کاری کامل ومشخصات پوشش بدنه کاشی وسنگ واندود گچ سفید رنگ 
آمیزی ش�ده وطبقه اول با کاربری مهمانس�را دارای سالن پذیرایی واطاق 
خواب با پوش�ش بدنه اندود گچ ورنگ آمیزی شده پوشش بدنه آشپزخانه 
وس�رویس های بهداشتی کاشی وپوشش کف آنها سرامیک دربهای چوبی 
با چهار چوب فلزی ودرب وپنجره بیرونی فلزی شیش�ه خورمی باش�د3(
انبار وآزمایش�گاه بصورت یک طبقه بازیربن�ای 376/04مترمربع بصورت 
سیستم دیوارباربر دارای کاف بندی افقی وقائم بتونی پوشش سقف طاق 
ضربی با تیرآهن وآجر پوش�ش بدنه تا 1/20مترس�نگ وکاشی وگچ سفید 
رنگ آمیزی شده پوشش کف موزائیک درب وپنجره فلزی شیشه خورمی 
باشد 4-ساختمان اصلی سالن تولید به مساحت 873 مترمربع با سیستم 
س�ازه ای اسکلت فلزی سوله وپوشش س�قف خرپای فلزی وپروفیل های 
Z با پوش�ش ورق ش�یروانی گالوانیزه به همراه پش�م وشیشه وتورسیمی 
پوشش کف ترکیبی ازس�نگ وموزائیک ویتونی پوشش دیوارهای داخلی 
ت�ا ارتفاع 2مترازس�نگ پاک درب وپنجره فلزی شیش�ه خورمی باش�د 
5-محوطه س�ازی شامل اجرای بخش�ی ازمحوطه با بتن بصورت پیاده رو 
س�ازی وجدول کشی وایجاد فضای سبز به همراه شن ریزی محوطه انجام 
ش�ده اس�ت محوطه با حصار آجری به ارتفاع حدود س�ه متر درسه جهت 
ش�مال وجنوب و غرب انجام ش�ده است ودرجهت ش�رق با حصار آجری 
ون�رده فلزی محصورش�ده اس�ت ودارای دربهای ورودی فلزی می باش�د 
اتاق برق وتاسیس�ات جدید اح�داث به متراژ 36 مترمربع ش�امل اجرای 
دیوارهای پیرامونی وفاقد س�قف می باش�د انش�عابات گاز 10 متر مکعبی 
650مترمکعبی انش�عاب ب�رق 100کیلو وات انش�عابات آب 3/4اینچ ویک 
خط تلفن .ماش�ین آات وتاسیس�ات عبارتند از 1- دس�تگاه س�ورتینگ 
درج�ه بندی م�واد اولیه 2-ماش�ین بادام ش�کن 3دس�تگاه 3-میزبادام 
ش�کن یک دس�تگاه 4-دس�تگاه بوجاری با باابر وتجهیزات جانبی یک 
دس�تگاه 5-یک دس�تگاه میزتس�ت بوجاری 6-باابر قاش�قی به ارتفاع 
حدود 5متر 7-دس�تگاه شن گیر وس�ورتینگ بادام8-باابر عمودی قبل 
ازبوجاری 9-سیلکون غبارگیربا فیلترهای مربوطه دو دستگاه 10-دستگاه 
س�ورتینگ درجه بندی یک دس�تگاه 11-دستگاه بس�ته بندی حجمی با 
تابلو برق وسیس�تم تزریق گاز وتاریخ زن وتجهیزات جانبی 12-ماش�ین 
بس�ته بندی حبوبات یک دس�تگاه 13-دس�تگاه ش�ن گیر حبوبات یک 
دستگاه 14-سرند یدکی 20 عدد 15-باسکول مکانیکی 500کیلیویی یک 
دستگاه 16-آبگرمکن دیواری 5 دستگاه که طبق نظر کارشناس رسمی به 
مبلغ 1790000000)یک میلیاردوهفتصدو نود میلیون (ریال ارزیابی ش�ده 
وکلی�ه موارد وثیقه بموجب س�ند رهنی 316235دفترخانه 69ش�هرکرد 
درقبال مبلغ 1/561/978/144ریال وسایرخس�ارات متعلقه دررهن بانک 
ملت شهرکرد می باشند وبرابر گزارش ماموراجرا درتصرف راهن وبدهکار 
هستند اموال فوق ازساعت 9الی 12روز یکشنبه مورخ 1397/11/7 دراداره 
اجرای اس�ناد رسمی ش�هرکرد ازطریق مزایده به فروش می رسد مزایده 
ازمبالغ ارزیابی به ش�رح فوق ش�روع وبه بااترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود ازم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به اب ،برق، 
گاز اعم ازحق انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف درصورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد ونیزبدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ 
مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اس�ت ونیم عش�ر وحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رس�می گردد مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی درهمان 

ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد تاریخ انتشار1397/10/3 )2715(
کفیل اداره اجرای اسنادرسمی شهرکرد علی اکبر باقری

مطالبه
خواهان: بازعلی بارانی خوانده: 1-س�ید روح اه احمدی 2-س�ید رامین احمدی   وقت حضور: 
یک ماه پس از تاریخ درج آگهی در رورنامه محل حضور : پنج بنگله – مجتمع ش�وراها- شعبه 

2 شورای حل اختاف علت حضور: در مورد دادخواست آقای بازعلی بارانی
شماره : 6700شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

مفقودی
س�ند کمپانی وسند محضری وکارت ماشین وبرگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی 
مدل 1379 به رنگ سفید وبه شماره شاسی S 1412279635073 وشماره موتور 00153070 به 

شماره شهربانی ایران 44-317 ب 15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
281-شاهرود

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد رضا حمیدیان فرزند ابراهیم به ش�ماره شناس�نامه 669  به ش�رح دادخواس�ت به 
کاس�ه  1217/97 از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شعبان فاح زاده فرزند تقی به شماره شناسنامه 580 در تاریخ 97/8/16  در اقامتگاه 
دائم�ی خود چندار ب�درود زندگی گفته و ورث�ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به افراد 
زی�ر: 1-خدیجه فاح زاده  تاریخ تولد 1279 به ش�ماره شناس�نامه 579 صادره از س�اوجباغ 
مادرمتوفی. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./ دادنامه 304
شورای حل اختاف شهر جدید هشتگرد

رونوشت آگهی حصروراثت  
خانم افس�انه نومیری فرزند فتح اله به ش�ماره شناسنامه 769 به استناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی به ش�ماره 970160 تقدیم این شورا نموده چنین 
اش�عار داش�ته اس�ت که ش�ادروان آقای فتح اله نومیری به ش�ماره شناس�نامه 101 در تاریخ 
1390/01/14 در اقامت�گاه دائمی خود در شهرس�تان طالقان درگذش�ته و ورثه حین الفوت وی 
عبارت اس�ت از : 1- آقای ابوالحس�ن نومیری متولد 1345 به ش�ماره شناس�نامه 655 صادره 
از طالقان نس�بت پس�ر متوفی.2- خانم زرد گل نومیری متولد 1332 به ش�ماره شناس�نامه 11 
ص�ادره از طالقان نس�بت دختر متوفی. 3-خانم عیدی نس�ا ٍء نومیری متولد 1336 به ش�ماره 
شناسنامه 568  صادره از طالقان نسبت دختر متوفی.4-خانم سبزه گل نومیری متولد 1340 به 
شماره شناسنامه 18 صادره ازطالقان نسبت دختر متوفی.5-خانم گل بهار نومیری متولد 1343 
به شماره شناس�نامه 654صادره از طالقان نس�بت دختر متوفی.6-خانم فرزانه نومیری متولد 
1349 به ش�ماره شناس�نامه 10صادره از طالقان نس�بت دختر متوفی.7-خانم افس�انه نومیری 
متولد 1354 به ش�ماره شناس�نامه 769 صادره از طالقان نس�بت دختر متوف�ی. 8- خانم گل 
چمن آقابراری  متولد 1311 به ش�ماره شناس�نامه 12 صادره ازطالقان نس�بت همس�رمتوفی. و 
چون ماترک حین الفوت طبق اظهارنامه مالیاتی بیش از سی میلیون ریالمیباشد اینک با انجام 
تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند آخر ماده 364 امور حسبی یک مرتبه 
آگه�ی م�ی نماید تا هر کس اعت�راض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نصب 
آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر می گردد.                                      
    شماره دادنامه : 305       دبیر شورای حل اختاف شهرستان طالقان

    آگهی
ب�ا عنایت به حکم 9709975627100383 مورخه 1397/06/31 دادگاه نهبندان در مورد طاق 
به درخواس�ت زوجه را بین زوجین آقای مهدی رسته خیز پور فرزند حسن جان و بانو معصومه 
صحراجو فرزند رضا را صاد نموده اس�ت بدینوس�یله  جهت اطاع به آقای مهدی رسته خیز دو 
نوبت در روزنامه کثیراانتش�ارحمایت آگهی می گردد تا چنانچه  اعتراضی دارد از تاریخ نش�ر 
آگهی اول ظرف مدت یک ماه به دفتر ازدواج و طاق 1/1 نهبندان مراجعه کند واا گواهی طاق 

صادر خواهد شد .
دفتر ازدواج و طاق 1/1 نهبندان

مفقودی
شاس�ی:  ش�ماره  SAINAب�ه  س�ایپا  س�واری  خ�ودروی   ) سبز)شناس�نامه  ب�رگ  اص�ل 
NAS831100J5880757 و ش�ماره موت�ور:M15/8592821و ش�ماره انتظام�ی: 32-255 د 
92متعلق به خانم/آقای : محمد حسین یعقوبی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
اصل برگ سبز)شناس�نامه ( موتور س�یکلت بلوچ به شماره تنه: 125B9007877***NCT و 
شماره موتور: 156FMI-2*10921680*و شماره انتظامی: 791 -61238  متعلق به خانم/آقای 

: حسین داوطلب مفردمفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 »آگهی مفقودی«
اینجانب محمد علی موائی مالک خودروی س�واری س�مند LXEF7  به  شماره  انتظامی ایران 
 147H0173537  و ش�ماره موت�ورNAACJ1JWXFF519475  32-418 د 97ش�ماره بدنه
بعلت فقدان اس�ناد فروش و شناسنامه مالکیت تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده 
اس�ت. لذا چنانچ�ه هرکس ادعایی در مورد خ�ودروی مذکور دارد ظرف م�دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
    بیرجند

 اصاحیه
پیرو آگهی مفقودی چاپ ش�ده در روزنامه حمایت صفحه 9 تاریخ 22آذر 97  نام صاحب س�ند 

فریبا فدایی صحیح  می باشد که بدینوسیله اصاح می گردد
بیرجند

دادنامه
  پرون�ده کاسه9709981770200449بایگانی970460ش�عبه دوم دادگاه عموم�ی حقوق�ی 
شهرس�تان کردک�وی تصمی�م نهای�ی ش�ماره 9709971770200999خواه�ان بان�ک ملت با 
وکالت س�یده مهنازمیرکریمی ف سیداس�داله بنش�انی اس�تان گلستان شهرس�تان گرگان خ 
ولیعصر عدالت1-48باای بانک س�په طبقه2خواندگان1-علی اکبرمش�کانی ف محمد حسین 
2-حس�ین دوس�ت محمدیان ف غامحس�ین همگی بنش�انی3- ملیحه کیاء ف یداله بنشانی 
اس�تان گلستان شهرستان کردکوی خیابان ش�هید رجایی تربیت 33 مجتمع فغانی4- حسین 
نادعلیان ف قنبرعلی بنش�انی استان گلستان شهرس�تان گرگان ویاشهر بلوارنیایش مجتمع 
آریژطبقه2زنگ سمت راست خواسته ها1-مطالبه وجه بابت..2-مطالبه خسارت تاخیر تادیه3-
مطالبه خس�ارت دادرس�ی رای دادگاه درخصوص دادخواست س�یده مهناز میرکریمی بوکالت 
ازبانک ملت ب�ا مدیریت محمود احمدی علی آباد بطرفیت1-حس�ین نادعلیان ف قنبرعلی2-
علی اکبرمش�کانی ف محمدحسین3-حسین دوس�ت محمدیان ف غام حسین4-ملیحه کیا 
ف یداله بخواس�ته محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 299/064/ 474ریال ومطالبه 
خس�ارت تاخیرتادی�ه ازتاری�خ1397/05/23 لغایت وصول محک�وم به بمبل�غ125/149 ریال 
بانضمام هزینه دادرس�ی وحق الوکاله وکیل مورد استدعاس�ت بدین توضیح که وکیل خواهان 
بیان داشته خوانده ردیف اول اقدام به اخذ تسهیاتی نموده است خواندگان بعدی نیزپرداخت 
خوان�ده ردی�ف اول را پذیرفت�ه اند به اس�تناد ق�رارداد وتعه�د نامه ش�ماره89352902/73 
تاری�خ1389/05/31 خواندگان بابت اصل179/256/472ری�ال وجریمه 295/042/592ریال تا 
تاریخ1397/05/23جمعا 474/299/064 ری�ال وازتاریخ1397/05/23لغایت وصول محکوم به 
بمبلغ125/149 ریال به انضمام هزینه دادرس�ی وحق الوکاله وکیل مورد استدعاست خواندگان 
ردیف دوم وس�وم ازطریق نش�ر آگهی در روزنامه فن آوران بشماره4331 تاریخ1397/08/10 و 
خوانده ردیف اول با وصف اباغ واقعی و خوانده ردیف4با وصف اباغ قانونی اخطاریه درجلسه 
حضور نیافته اند ایحه ای تقدیم ننموده اند وکیلی نیزتعرفه نکرده اند علیهذا دادگاه باعنایت 
ب�ه قرارداد صدرااش�اره که نم�اد اراده طرفی�ن بوده که بجه�ت عدم تعرض به اصالت س�ند 
مص�ون ازهر گونه ایراد و اعتراض باقیمانده و همچنین نظر به اینکه مس�تند مذکوربراش�تغال 
ذمه خواندگان نس�بت به اصل وخس�ارت عدم ایفاء تعهد راجع به آن دالت داشته وخواندگان 
دلیلی برس�قوط تعهدات خود به وس�یله وفاء به عه�د یا موجبات دیگرابراز نداش�ته دادگاه با 
اس�تصحاب بق�اء دین برذمه خواندگان خواس�ته خواهان را وارد تش�خیص و مس�تندا به مواد 
198و303و502و503و515و519و522-ازقان�ون آیی�ن دادرس�ی مدنی دادگاهه�ای عمومی و 
انق�اب درامورمدنی و قانون الحاق2تبصره ب�ه ماده15-اصاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا 
وماده واحده نحوه وصول مطالبات بانکها و قانون تسهیل درپرداخت تسهیات حکم محکومیت 
تضامن�ی خوان�دگان بپرداخت مبل�غ474/299/064 ریال که ش�امل 48 179/472/256 ریال 
بابت اص�ل و جریمه بمبلغ 295/042/592ریال تا تاریخ1397/05/23و خس�ارت تاخیر روزانه 
بمبلغ125/149ری�ال ازتاری�خ1397/05/23 لغایت وصول محکوم به بانضمام هزینه دادرس�ی 
بمبلغ 17/850/467ریال وحق الوکاله وکیل به مبلغ 12/600/000ریال ازباب تسبیب له خواهان 
ص�ادر واعام مینماید مقرراس�ت قبل از صدور اجرائیه ما به التفاوت هزینه دادرس�ی به ماخذ 
محکوم به اخذ و فیش ضمیمه پرونده گردد رأی صادره نس�بت به خواندگان ردیف 2تا4غیابی 
وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین ش�عبه وپس ازانقضاء مهلت واخواهی ظرف20روز 
قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراس�تان گلس�تان میباشد ولیکن نسبت به خوانده 
ردیف1حض�وری و ظرف20روزپس از اباغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر اس�تان 

گلستان میباشد
710-رئیس شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان کردکوی- براری

دادنامه
پرونده کاسه9609980171300527بایگانی970024شعبه110دادگاه کیفری2 گرگان تصمیم نهایی 
ش�ماره 9709970055901208ش�اکی محی الدین ارمش�ی ف بایرام قلیچ بنشانی استان گلستان 
شهرستان آق قا بخش وشمگیرشهرس�تان آق قا دهستان مزرعه شمالی روستای یلمه سالیلن 
خیابان امام خمینی کوچه اس�تاد اوره جان آخوند منزل ش�خصی بایرام قلیچ ارمشی متهم جمال 
سادات بنش�انی گرگان امام رضا کوچه25- انتهای کوچه روی پله 4منزل جمال افغانی اتهام ایراد 
صدمه بدنی عمدی گردش�کاردراین پرونده حس�ب کیفرخواست صادره به ش�ماره7910***96 
مورخ1396/12/19دادس�رای عمومی وانقاب گرگان برای جمال س�ادات به اتهام ایراد صدمه بدنی 
عمدی موضوع شکایت محی الدین ارمشی درخواست تعیین مجازات شده است پرونده پس ازارجاع 
به این شعبه با تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوت گردیدند لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رس�یدگی را اعام بش�رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نمایندرای دادگاه درخصوص اتهام 
جمال سادات آزاد بعلت عدم دسترسی دائربرایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شکایت محی الدین 
ارمش�ی ف بایرام قلیچ دادگاه با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی به هویت فرد فوق الذکر 
بش�رح اوراق بازجویی مضبوط در پرونده کیفرخواس�ت صادره ازدادسرای عمومی وانقاب گرگان 
گواهی گواهان که اظهارات شاکی را تصدیق نموده اند وعنایتا به نظریه پزشکی قانونی واینکه متهم 
مجهول المکان بوده وقت رس�یدگی ازطریق نش�ر آگهی به وی اباغ لکن حاضر نشده و ایحه ای 
ارسال ننموده اند ونظر به تحقیقات معموله بزهکاری ایشان محرزبوده باستناد مواد17و448و462و 
488و 559و709و710 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 وی را بپرداخت جمعا3 درصد دیه کامله 
بابت ارش سوختگی سطحی درجه1سمت چپ صورت بمیزان یک درصد سطح بدن سوختگی درجه 
2قسمتی از ثلث میانی خلف ساعد دست چپ بمیزان نیم درصدسطح بدن سوختگی درجه2ناحیه 
کتف وقس�مت فوقانی بازوی چپ بمیزان2ونیم درصد س�طح بدن یک دهم از یک صدم دیه کامله 
بابت حارصه انگش�ت شست پای چپ نیم درصد دیه کامله بابت حارصه کف پای چپ یک صدم از 
یک دهم از یک سوم دیه کامله بابت حارصه بند سوم انگشت میانی دست راست جمعا دو درصد دیه 
کامله بابت حارصه سمت راست صورت روی بینی درحق شاکی محکوم که مهلت پرداخت آن ظرف 
یکسال قمری ازتاریخ وقوع بزه میباشد رای صادره غیابی ظرف20 روزازتاریخ اباغ قابل واخواهی 

دراین شعبه و با توجه به میزان دیه قطعی است.
 785-رئیس شعبه 110دادگاه کیفری 2 گرگان- اسبوچین
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  شماره  4372

   قضایی  

اخبار 

دانستنی های حقوقی

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس کل دادگس�تری استان اصفهان 
از رس�یدگی ب�ه اتهام�ات 2 اخالگ�ر 
نظ�ام اقتص�ادی در دادگاه ویژه جرایم 

اقتصادی این استان خبر داد.

احمد خس��روی وفا با بیان این خبر گفت: دادگاه 
ویژه رس��یدگی به جرایم اقتصادی دادگستری 
این استان، دو اخالگر در نظام اقتصادی را مورد 
محاکمه قرار داد. وی افزود: متهمان این پرونده 
به نام های  حمیدرضا جان قربان و آزاده سجادیه 
با اتهام اخال در نظام اقتصادی کشور از طریق 
وارد ک��ردن پروت��ز و ایمپلنت های اس��کلتی به 
صورت قاچاق و غیرمج��از و بدون هماهنگی با 
اداره گمرک و سایر مراجع ذی صاح قانونی مورد 
محاکمه قرار گرفتند. خس��روی وفا خاطرنشان 
کرد: ارزش تقریبی اقام قاچاق شده توسط این 
دو متهم 230 میلیارد تومان برآورد ش��ده است. 
گفتنی است در جلس��ه این دادگاه کیفرخواست 
صادره به متهمان تفهیم ش��د و ه��ر یک از آنها 
به همراه وکی��ل مدافع از خود دف��اع کردند. در 
پایان قض��ات این دادگاه با ختم رس��یدگی وارد 
شور ش��دند و حکم نهایی در آینده اطاع رسانی 
خواهد ش��د. ریی��س کل دادگس��تری اس��تان 

اصفهان با اش��اره به اینکه تاکنون چهار جلس��ه 
دادگاه رس��یدگی به اتهامات متهمان و مفسدان 
و اخاگ��ران در نظ��ام اقتصادی در این ش��عبه 
ویژه تشکیل شده اس��ت، تصریح کرد: دستگاه 
قضایی اس��تان با رسیدگی س��ریع و قاطع اشد 
مجازات های قانونی را در خصوص افرادی که با 
سوءاستفاده و فرصت طلبی از شرایط اقتصادی 
کنونی کشور امنیت، آسایش و معیشت مردم را با 

اعمال مجرمانه خود هدف  قرار می دهند، اعمال 
خواهد کرد.

 کشف فرار مالیاتی یک هزار میلیاردی 
در اصفهان

خسروی وفا همچنین به میزان، گفت: یک هزار 
میلی��ارد تومان فرار مالیاتی در اس��تان اصفهان 
کشف شده اس��ت و 2 نفر در این رابطه بازداشت 

ش��ده اند. وی ادامه داد: این افراد با سوءاستفاده 
از ضع��ف اطاعات حقوقی اش��خاص و با ثبت 
چندین ش��رکت به نام دیگران، منافع شرکت ها 
را به جی��ب زده و یک هزار میلی��ارد تومان فرار 
مالیاتی داش��ته اند. رییس کل دادگستری استان 
اصفهان افزود: این پرونده در دادس��را در جریان 

رسیدگی است.

 حکم اعدام قاتل ملیکا تایید شد 
خس��روی وفا همچنین از تایید حکم اعدام قاتل 
ملی��کا خبر داد و بی��ان کرد: رأی اع��دام صادره 
در پرون��ده قتل ملیکای 5 س��اله اهل و س��اکن 
فاورجان که چندی پیش در ش��عبه اول دادگاه 
کیفری یک اس��تان رسیدگی ش��د، مورد تأیید 
قضات دیوان عالی کشور قرار گرفت. وی افزود: 
دستگاه قضایی استان اصفهان اشد مجازات های 
قانونی را برای متجاوزان به جان، مال و ناموس 
مردم و نیز مخان نظ��م و امنیت جامعه اعمال 
خواهد کرد. گفتنی اس��ت، ملیکا 5 ساله در مهر 
ماه س��ال جاری قربانی یک معامله ش��وم مواد 
مخدر شده بود که با اقدامات سریع قضایی قاتل 
او دستگیر و پس از انجام تحقیقات در شعبه اول 
دادگاه کیفری یک استان اصفهان محاکمه شد.

رسیدگی به اتهامات 2 اخالگر اقتصادی
در دادگاه ویژه

رییس کل دادگستری اصفهان خبر داد
برگزاری دوره ارتقای مهارت های 

زندگی خانواده های زندانیان 
 دوره آموزش��ی ارتق��ای مهارت ه��ای 
اخاقی و زندگی خانواده زندانیان مراغه 
با حضور مدی��رکل زندان های اس��تان 

آذربایجان شرقی برگزار شد.
خش��ایار جمش��یدی در دوره آموزشی 
ارتق��ای مهارت های اخاقی و زندگی خان��واده زندانیان مراغه، با 
اشاره به گستردگی، پیچیدگی و آثار مخرب آسیب های اجتماعی در 
جامعه، آن را دغدغه مهم مس��ئولین کشور دانست که در این راستا 
مسئولین سازمان زندان ها به این امر و سایر آسیب های پیش روی 

خانواده زندانیان در سال های اخیر توجه ویژه ای داشته اند.
وی با اشاره به اش��تغال یک هزار و 600 نفر از مددجویان در کارگاه 
های قالی بافی، خیاطی، جوش��کاری و… در زندان های اس��تان، 
از عقد قرارداد با برخی ش��رکت ها برای اش��تغال زندانیان در سطح 
شهرستان های استان آذربایجان شرقی با پرداخت متوسط حقوق 

یک میلیون تومان به آنان خبر داد.

آزادی 10 زندانی بدهکار مالی با 
کمک یک میلیارد ریالی ورزشکاران

 مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: 
با کمک یک میلیارد ریالی ورزشکاران، 
10 زندان��ی بدهکار مال��ی از زندان آزاد 
شدند. در یک همایش ورزشی نیم روزه، 
ورزش��کاران رش��ته کراس فی��ت ب��ا 
کمک ه��ای خود زمین��ه آزادی 10 زندانی را مهیا کردند. اس��داه 
گرجی زاده، مدیرکل زندان های اس��تان اصفهان در حاشیه مراسم 
آزادی این زندانیان گفت: خیران ورزش��کار امروز با جمع آوری یک 

میلیارد ریال سبب آزادی این 10 زندانی بدهکار شدند.

فضای فیزیکی متناسب با نیازهای 
زندان بهسازی می شود

 مدیرکل زندان های اس��تان لرستان از 
بهس��ازی فضای فیزیکی متناس��ب با 
رض��ا  داد.  خب��ر  زن��دان  نیازه��ای 
محمدی اصل در بازدید از اردوگاه اشتغال 
و حرفه آم��وزی خرم آباد تصریح کرد: در 
برخی نقاط اردوگاه نیازمند تغییرات اساس��ی و در مکان های دیگر 
بهسازی فضای فیزیکی، ضروری به نظر می رسد. وی ضمن اشاره 
به محدودیت های اعتباری عنوان کرد: همه اقداماتی که در زندان ها 
صورت می پذیرد، باید بر اس��اس میزان اعتبارات تخصیصی باشد. 
محمدی اصل با بیان اینکهه فضای فیزیکی متناس��ب با نیازهای 
زندان بهسازی می شود، ارایه طرح های متناسب با فضای زندان ها 
و لزوم رعایت دقیق مس��ایل مربوط به صرفه جویی در هزینه کرد 
منابع را از اقدامات ضروری دانس��ت. مدیرکل زندان های اس��تان 
لرستان ضمن تأکید بر بهبود فضای اداری زندان ها خاطرنشان کرد: 
در یک سال گذشته در کنار ارتقای سطح خدمات عمومی، اقدامات 
بسیار خوبی نیز در حوزه عمرانی زندان های استان رخ داده که نتایج 

مطلوبی را نیز به همراه داشته است.

 آی�ا آرای ص�ادره از هی�أت ح�ل 
اختاف اداره ثبت اسناد و اماک 
در راس�تای قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس�می مص�وب 20 آذر س�ال 

1۳۹0 قابل اعتراض در محاکم عمومی است یا خیر؟
 با عنایت به مقررات ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20 آذر سال 1390، آرای 
صادره از هیأت موضوع ماده ی��ک این قانون ظرف دو ماه از تاریخ 
انتشار آگهی و در روس��تا ها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه 
اشخاص ذی نفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت، می توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی 
مح��ل تقدیم کنند. با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به 
درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است اما به نظر می رسد با 
توجه به اینکه منظور مقنن از الزامی کردن انتش��ار آگهی آن است 
که اش��خاص ذی نفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعام 
دارند بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت 
درج نش��ده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل 
می آید، درج ش��ود. صدور سند مفروزی نسبت به اماک مشاعی با 
رعایت قانون افراز اماک مش��اع مصوب آذر سال 1357 مستلزم 
فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیش بینی شده در این قانون است و 
با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور سند مفروزی برای منازلی که 
باید دارای حدنصاب مساحت ازم برای صدور سند مستقل و مفروز 
برای آنها باش��د، وفق ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اماک فاقد سند مقدور نیست زیرا در ماده یک قانون موصوف آمده 
اس��ت ».... لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند 
مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسر نیست...« 
بنابراین تنها موارد احصاشده در بن�دهای الف تا ت ذیل این ماده که 
مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده است، 
باعث می شود آن قوانین اعمال نشود، اما قوانین دیگر ازم الرعایه 
است؛ ضمن آنکه برابر تبصره یک، هیأت مکلف است حسب  مورد 
از دستگاه های ذی ربط استعام یا از نمایندگان آنها برای شرکت در 

جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.

آی�ا ش�رایط اعمال توب�ه موض�وع م�واد 114 و 115 
قانون مجازات اس�امی مصوب س�ال 1۳۹2 با توجه 
به مقررات ش�رعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی 

است؟
صرف نظر از اینکه گذشت ش��اکی خصوصی در حد قذف و جرایم 
تعزیری قابل گذش��ت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، 
اص��وًا با توجه به مقررات قانونی در خص��وص توبه و به ویژه مواد 
114 و 115 قانون مجازات اس��امی که ترتیب اثر دادن به »توبه 
متهم« را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی نکرده و 
نیز با توجه به ماده 116 قانون فوق الذکر که توبه را در دیه، قصاص، 
حد قذف و محاربه موجب س��قوط مجازات ندانسته است، بنابراین 
اعمال مقررات مواد 114 و 115 یادش��ده در خصوص توبه متهم با 
ش��رایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی 
ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یادشده، موجب عدم پرداخت ضرر 

و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.

تجلیل از بازنشستگان 
زندان های استان گلستان

 طی مراس��می با حضور مدیرکل زندان های 
استان گلستان، از بازنشستگان زندان های این 
استان تجلیل شد. علیرضا رضوانی در مراسم 
تجلی��ل از بازنشس��تگان زندان های اس��تان 
گلستان گفت: باید در رفتار با زندانیان در عین  
تبعیت از قانون، مهرورزی و انسان دوستی را سرلوحه قرار داد.  وی با اشاره 
به نیاز به بازرسی و کنترل در محیط اداری اظهار کرد: هر جامعه ای برای 
دوام و بقا و اعتباربخشی به بازرسی نیاز دارد و خودکنترلی اصلی اساسی 

در کاهش تخلفات اداری است.

بازدید معاون رییس جمهور 
از اندرزگاه  زنان در  اهواز

معاون رییس جمهور در امور بانوان و خانواده، از اندرزگاه زنان زندان سپیدار 
اهواز بازدید کرد. معصومه ابتکار که به اس��تان خوزستان سفر کرده است با 
حضور در اندرزگاه زنان زندان س��پیدار اه��واز ضمن دیدار چهره به چهره با 
زندانیان از کارگاه های اشتغال و حرفه آموزی این مجتمع نیز بازدید کرد. وی 
در پایان این بازدید گفت: در بازدید از بند زنان زندان سپیدار اهواز از نزدیک 
با فعالیت هایی که برای توان افزایی زنان زندانی، امور مددکاری و کمک به 
حل مش��کات آنان صورت می گیرد، آشنا شدیم. معاون رییس جمهور در 
امور بانوان و خانواده با بیان اینکه ش��اهد تاش های مسئولین و مددکاران 
این زندان برای توان افزایی و حل مشکات زنان زندانی بودیم، تصریح کرد:  

گام های مهمی در این راستا برداشته شده است .

بازدید از مرکز اشتغال و حرفه آموزی 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی اش��تغال و حرفه آموزی س��ازمان زندان های 
کشور از مرکز اشتغال و حرفه آموزی زندان های استان گیان بازدید کرد.

خواجه مدیرکل دفتر برنامه ریزی، اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان ها 
از مرکز اشتغال و حرفه آموزی اداره زندان های استان گیان بازدید کرد.

در این بازدید از مکان های مختلف اشتغال اعم از کارگاه تولید صنایع چوب، 
استخر پرورش ماهیان گرم آبی و قزل آا، سالن پرورش مرغ گوشتی، سالن 
پرورش بلدرچین تخم گذار و گوشتی، سالن پرورش گاو و گوسفند پرواری، 
پرورش شتر مرغ، اردک، بوقلمون محلی و همچنین از مرکز اشتغال بند 
نسوان و دیگر مراکز اش��تغال دیدار به عمل آمد و از وسعت و گستردگی 
اشتغال و همچنین از اشتغال تعداد قابل توجه مددجویان در این بخش ها  

ابراز خرسندی کرد.

معامات قابل فسخ
بس��یاری تصور می کنند که وقتی کاایی را خریده  و بعدا متوجه عیب آن 
شده اند دیگر کاری از دستشان بر نمی آید و باید با همان کاای معیوب سر 
کنند. اما این تصور اشتباه است زیرا در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون 
مدنی کشور می توانید به اختیار خود، قرارداد را فسخ کرده یا مابه التفاوت آن 
را از فروشنده بخواهید. با اینکه داد و ستد یا همان خرید و فروش در زندگی 
روزمره انس��ان ها جایگاه ویژه ای دارد، بسیاری از خریداران به علت مطلع 
نبودن از حقوق خود دچار مشکل شده و به قولی سرشان کاه می رود البته 
این اختیارات تنها برای خریدار در نظر گرفته نشده و به فروشنده نیز مربوط 
می شود. از دیدگاه قانون مدنی در ماده 396، انواع خیار ها برای فسخ معامله 
10 مورد است که خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، 
غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف ش��رط و خیار حیوان را شامل 
می شود. بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار 
و فروشنده داده می شود تا زمانی که متفرق نشده اند و در محل حضور دارند 
بتوانند معامله را فسخ کنند. این در حالی است که خیار تاخیر از ثمن زمانی 
کاربرد دارد که فروشنده صبر ایوب ندارد و خریدار در پرداخت ثمن یا همان 
پول تعلل می کند. در این ش��رایط اس��ت که ماده 402 قانون مدنی به کار 
می آید. این ماده می گوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت 
پول مش��خص نکرده باشند و 3 روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کاا 
را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده 
حق دارد معامله را فسخ کند. این در حالی است که اگر خریدار ظرف 3 روز 

ثمن معامله را پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد. 

اگر مستاجر اجاره را پرداخت نکند
چه باید کرد؟

در  صورتی  که مس��تأجر با پایان مدت اجاره اش اقدام به تخلیه ملک کند و 
بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی 
ضروری نیس��ت، اما با احتس��اب اجاره های معوقه و سایر هزینه ها و کسر 

آن از مبلغ ودیعه می توان بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کرد.
معموًا مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی است که مستأجر با پایان 
یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند لذا در  صورتی  که مستأجر 
با پایان مدت اجاره اش اقدام به تخلیه ملک کند و بر بدهکار بودن خود نیز 
اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست. طبق بند 
9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، موجر می تواند 
حسب مورد صدور حکم فس��خ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. 
دادگاه ضمن  حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می کند و 
این  حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد؛ در صورتی 
که مس��تأجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال ااجاره یا 
اجرت المثل خودداری کرده و با اباغ اخطار دفترخانه تنظیم  کننده س��ند 
اجاره یا اظهارنامه )در م��وردی که  اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در 
بین نباشد( ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد، اگر اجاره نامه 
رسمی باش��د، موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت، صدور اجراییه بر 
تخلیه و وصول اجاره بها را درخواس��ت کند. هر گاه پس از صدور اجراییه، 
مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف 
می کند اما موجر می تواند به اس��تناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها از 
دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را کند. هر گاه اجاره نامه عادی بوده 
یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می تواند برای تخلیه عین مستأجره و 

وصول اجاره بها به شورای حل اختاف مراجعه کند.

س�نت اله�ی ازدواج در اس�ام م�ورد 
تاکید و س�فارش فراوانی ق�رار گرفته 
اس�ت. به طوری که در آی�ات و احادیث 
متعددی ضمن توصیه اف�راد جامعه به 
فراهم ساختن شرایط ازدواج، جوانان 
را نس�بت به تش�کیل خانواده و ازدواج 
ترغی�ب ک�رده اس�ت. ام�ا متاس�فانه 
ش�کل گیری برخی آداب و رس�وم غلط 
در جامعه، زمینه را برای ازدواج جوانان 
بس�یار س�خت ک�رده؛ از جمل�ه ای�ن 
رسم های اش�تباه، ثبت مهریه سنگین 
در هن�گام ازدواج اس�ت. ل�ذا ب�ه نظر 
می رسد بتوان با آگاهی بخشی در میان 
خانواده ه�ا در رابطه با تبع�ات حقوقی 
تعیین این گونه مهریه ها، زمینه را برای 
درمان آس�یب های اجتماعی ناش�ی از 
عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه، 

کاهش داد. 

نکته اول��ی که در رابطه با مهریه باید به آن توجه 
کرد، این اس��ت که چه چیزهای��ی را می توان به 
عنوان مهریه در نظر گرفت؟ در پاسخ به این سوال 
می توان هر چیزی که مالیت داشته، قابلیت تملک 
داش��ته و معین باش��د را به عنوان مهریه در نظر 
گرفت.  به عنوان مثال می توان مواردی نظیر باغ و 
اماک، منفعت استفاده از اماک، انجام خدماتی 
مثل آموزش امری مشخص و حقوق مالی مثل 
سرقفلی یا حق تالیف کتاب را عاوه بر وجه نقد و 
سکه بهار آزادی  که امری مرسوم است، به عنوان 

مهریه در نظر گرفت.
مهریه حقی مالی اس��ت که بر ذمه زوج بوده و به 
مجرد عقد بر عهده او قرار می گیرد و دریافت آن 
برای زوجه ممکن است. لذا زوجه مطابق با یکی از 
روش های زیر می تواند مهریه خود را دریافت کند.

 ارس�ال اظهارنام�ه از س�وی زن ب�ه 
شوهر

برای دریافت مهریه به ش��یوه ارسال اظهارنامه، 
زوج��ه باید اظهارات خود را در مورد درخواس��ت 
مهریه، در ردیف خواهان بنویس��د و آن را برای 

خوانده )زوج( از طریق دادگاه ارسال کند. 
ازم به ذکر است که اظهارنامه نوعی اوراق چاپی 
موجود در دادگستری اس��ت که دارای دو ستون 
خواهان و خوانده اس��ت. باید توجه داشت که در 

این هنگام زوجه همچن��ان باید تمکین کند. در 
غیر این صورت ناش��زه محسوب می شود و نفقه 

به او تعلق نمی گیرد.
اگر م��رد توانایی پرداخت مهریه را داش��ت اما از 
پرداخت آن خ��ودداری کرد، زوجه مهریه خود را 
به اجرا می گذارد. چنانچه ظرف مدت 10 روز، زن 
دارایی شوهر را معرفی کند، فوراً نسبت به توقیف 
آنها اقدام می ش��ود. اگر دارایی زوج فقط حقوق و 
درآمد او باش��د، )اگر مرد همسر دیگری نداشته 
باش��د( تا میزان یک چه��ارم آن ماهانه به زوجه 
تعلق می گیرد تا زمانی که مهریه کامًا پرداخت 
شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی تواند 

از کشور خارج شود.
این موضوع در حالی اس��ت که اگ��ر مرد، اموال 
دیگری غیر از حقوق دریافتی خود داش��ته باشد، 
دادگاه اموال او را می فروشد و مهریه از این طریق 

پرداخت می شود.

 پیگیری مهریه از طریق اجرای ثبت
روش دوم که زوجه می تواند مهریه خود را دریافت 
کند، از طریق اجرای ثبت است. در این روش زن 
می تواند قباله ازدواج خ��ود را به دفترخانه محل 
ثبت عقد ارایه کرده و تقاضای صدور اجراییه کند. 
سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود 

را مطالبه کند. 
در ای��ن روش، زوجه باید هزین��ه اجرایی را هم 
که برابر با نیم عش��ر دولتی اس��ت، پرداخت  کند 
که بعدا این هزینه از ش��وهر گرفته خواهد ش��د. 
برای اجرای مهریه مالی اع��م از وجه نقد یا مال 

منقول )ماشین، موبایل یا…( یا مال غیر منقول 
)ملک( توقیف می ش��ود البته به شرط اینکه جزو 

مستثنیات دین نباشد.

 پیگیری مهریه از طریق دادگاه ها
اما روش س��وم اق��دام از طری��ق دادگاه خانواده 
اس��ت. به این صورت که زن می تواند به دادگاه 
خان��واده مراجعه ک��رده و دادخواس��تی مبنی بر 
اس��ترداد مهریه به دادگاه تقدی��م کند. دادگاه به 
دادخواس��ت او رسیدگی می کند و در صورتی که 
زوجه مستحق دریافت مهریه باشد، دادگاه حکم 
به پرداخت مهریه می ده��د. در این صورت مرد 
موظف می شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه، 

مهریه همسرش را  بپردازد. 
اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول 
مدتی که دادگاه تش��کیل می شود، ممکن است 
مرد آن مال را بفروش��د یا جابه  جا  کند، از دادگاه 
می خواهد که قرار تأمین خواس��ته صادر کند. با 
این درخواست قرار تأمین صادر می شود و مال تا 

صدور حکم دادگاه، توقیف می شود.
نکته کلی که درباره دریافت مهریه وجود دارد، این 
است که اگر مرد مازاد بر مستثنیات دین )ابزار کار 
یا ماشینی که مرد با آن کار می کند جزو مستثنیات 
دین است( دارای تمکن مالی باشد، وصول مهریه 
از طریق اجرای ثبت سهل الوصول تر خواهد بود .
در رابطه ب��ا میزان مهریه باید توجه داش��ت که 
هیچ محدودیت��ی در میزان مهری��ه وجود ندارد 
اما باید این موض��وع را در نظر گرفت که مطابق 
با ماده 22 قانون حمایت خانواده، حداکثر تا مبلغ 

110 سکه بهار آزادی یا معادل آن قابل دریافت 
اس��ت و میزان مازاد بر آن منوط به توانایی مالی 
زوج است. به طوری که اگر به تشخیص دادگاه، 
زوج توان پرداخت بیش از 110 سکه بهار آزادی 
یا معادل آن را نداشته باشد، از پرداخت مبلغ مازاد 

بر 110 سکه معاف است.

 چگونه می ت�وان پرداخ�ت مهریه را 
تقسیط کرد؟

مهریه یک بدهی اس��ت ک��ه با نظ��ر دادگاه به 
جای پرداخت یک باره به شکل قسطی دریافت 
می شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت 
آن ن��دارد. برخی م��ردان تصور می کنن��د بعد از 
پرداخت چند قس��ط مهری��ه می توانند دیگر آن 
را نپردازند اما باید به این مس��اله توجه کرد که در 
صورت عدم پرداخت این دی��ن، مهریه از حالت 
اقس��اط به حالت »ح��ال« درمی آید و اصطاحا 
این دین »حال« می شود و با منتفی شدن حالت 
»اقس��اط« مرد مجبور خواهد شد تا تمامی  آن را 
به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن 
آن وجود ندارد. دادخواس��ت اعسار، دادخواستی 
س��اده اس��ت که مرد با توج��ه به ای��ن نکته که 
همس��رش مهریه خود را مطالبه کرده است و او 
نی��ز توانایی پرداخت مهری��ه را به صورت یکجا 
ندارد، از دادگاه تقاضا می کند که مهریه تقس��یط 
شود.  در هر ایحه دادخواستی، باید حداقل چهار 
ش��اهد که هم می توانند زن و هم مرد باشند، در 
برگ��ه ای جداگانه نام خود را ذک��ر کنند و با بیان 
اظهاراتی مبن��ی بر ناتوانی م��رد، اظهارات خود 
را امض��ا کنند. با آغاز پرداخ��ت مهریه، دیگر زن 
و مرد کاری ب��ا دادگاه صادرکننده حکم ندارند و 
تنها محل مراجعه آنها، واحد اجرای احکام است. 
واحد اجرای احکام، »واسطه ای«  میان همسران 
است تا از این طریق ارتباط های مالی آنها بدون 

درگیری احتمالی صورت بگیرد. 
در واحد اجرای اح��کام در مقابل ه��ر پرداختی 
»رس��ید معتبر« ارایه ش��ده و این مس��اله سبب 
می ش��ود هیچ  یک از طرفین نتوانن��د چیزی را 
انکار کنند. حتی اجرای احکام برخی از دادگاه ها 
وضعیتی ایجاد کرده اس��ت که مث��ا در فاصله 
ساعت 8/30 تا 12 ظهر س��که دریافت می کند 
و از ساعت 13 تا 14 س��که تحویل می دهد تا به 
این ترتیب هیچ امکانی برای رویارویی بدهکار و 

طلبکار و امکان برخورد آنها وجود نداشته باشد.

نکات کلیدی و کاربردی مهریه

گزیده ها

نظریه مشورتی

دادس�تان عمومی و انق�اب مرکز اس�تان خراس�ان رضوی، 
بلندمرتبه س�ازی بدون ضابطه را از جمله مصادیق بارز تضییع 

حقوق عمومی برشمرد.

غامعلی صادقی با اش��اره به وظایف قانونی مجموعه قضایی در راستای 
دفاع از حقوق عامه اظهار کرد: با هرگونه تضییع حقوق عمومی طبق قانون 
برخورد خواهد شد. وی افزود: متأسفانه طی چند سال اخیر شاهد افزایش 
فزاینده و بدون ضابطه برج سازی و بلندمرتبه سازی در سطح شهر مشهد 
هس��تیم که این امر مصداق بارز تضییع حقوق عمومی اس��ت. دادستان 
عمومی و انقاب مرکز استان خراسان رضوی ادامه داد: برابر اعام اداره کل 
راه و شهرسازی این استان در طرح تفصیلی و طرح جامع شهر مشهد تاکنون 
تعریف مشخص و ضوابط بلندمرتبه سازی تبیین نشده است و حتی شورای 
عالی شهرسازی و معماری در دی ماه سال 1393 صدور هرگونه مجوز برای 
بلندمرتبه سازی با تعریف ساختمان های با ارتفاع بیشتر از 23 متر را ممنوع 
اعام کرده اس��ت. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان 
رضوی، صادقی گفت: متأس��فانه برج های مختلف از این دست در نقاط 
مختلف شهر مشهد سر به فلک کشیده اند. در حالی که در طرح جامع شهر 

مشهد دقیقا مکان های مجاز و مناطق ممنوعه برای برج سازی مشخص 
نشده است. پهنه هایی که امکان بلندمرتبه سازی در آنها وجود دارد، تعریف 
نشده و باید به مواردی از جمله حفظ کریدور دید مطلوب به شهر در مجاورت 
محل احداث برج، حفظ مناظر طبیعی، عدم آسیب به کریدورهای طبیعی، 
عبور جریان باد و هوا، حفظ ش��ریان حیاتی و ش��بکه اضطراری شهر و از 
هم��ه این ها مهمتر حفظ نمای بصری اط��راف حرم مطهر رضوی توجه 
ویژه شود. وی بیان کرد: از شهرداری انتظار می رود با توجه به نبود ضوابط 
بلندمرتبه سازی در شهر مشهد تا تصویب مراحل ضوابط بلندمرتبه سازی 
در این ش��هر از ابتدای دی ماه از صدور هرگونه مجوز بلندمرتبه سازی در 
سطح شهر مش��هد خودداری کند. در غیر این صورت دادستان به عنوان 
مدعی العموم و بر اساس اختیارات حاصله از بندهای 2 و 5 اصل 156 قانون 
اساسی و در دفاع از حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرم تمهیدات ازم 
را اتخاذ خواهد کرد. دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خراسان رضوی 
به تخلفات مجتمع کوهسر مشهد هم اشاره و عنوان کرد: برابر مصوبات 
کمیسیون ماده پنج، این مجموعه باید دارای 8 هکتار فضای سبز باشد اما 
همچنان ساخت و ساز در این مجموعه ادامه دارد. به نحوی که در کوچه 20 
متری مجتمع تجاری در حال س��اخت است و شهرداری باید پاسخگوی 

تضییع حقوق عمومی در این خصوص نیز باشد.  وی گفت: وقتی در یک 
کوچه 20 متری مجوز مجتمع تجاری می دهند یعنی دستگاه قضایی باید 
منتظر روزانه ده ها پرونده از س��رقت خودرو، لوازم خودرو، توهین و ضرب 
و جرح و حتی قتل به علت جای پارک باش��د. صادقی در خصوص آخرین 
وضعیت مجموعه آبادگران اظهار کرد: در پرونده آبادگران تخلفاتی از سوی 
مدیران وقت صورت گرفته است که حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادسرا در حال تکمیل مستندات و ارسال پرونده به شعب تحقیق 
جهت رسیدگی قضایی هستند همچنین بنا بر اعام سازمان بازرسی کل 
استان این پروژه فاقد مجوزهای ازم در حوزه گردشگری و اقامتی است. 
وی خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر شاهد شروع بلندمرتبه سازی در 
حاشیه بلوار نماز هستیم و امیدواریم دس��تگاه های مسئول از جمله راه و 
شهرسازی و شهرداری قبل از ورود دستگاه قضایی نسبت به تعدیل ساخت 
و سازها براساس مصوبات جلسه مورخ سال 1394 شورای عالی شهرسازی 
و معماری اقدام کنند همچنین انتظار می رود سازمان بازرسی استان قبل 
از اینکه این مجموعه ها به سمت تخلفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و 
تخریب ارتفاعات جنوب شهر مشهد اقدام کنند، تمهیدات پیشگیرانه را در 

دستور کار خود قرار دهد.

دادستان مشهد تاکید کرد
بلندمرتبه سازی بدون ضابطه مصداق بارز تضییع حقوق عمومی
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   اجتماعی  

چهره ها

الزام بیمه ها به خرید خدمت 
از طریق نظام ارجاع 

 معاون بهداشت وزیر بهداشت با تاکید 
بر اینکه براساس قانون برنامه ششم 
بیمه ه��ا و وزارت بهداش��ت مکلف 
هستند که خرید خدمت راهبردی را 
از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده 
انجام دهند، بیان کرد: درحال حاضر 
این اقدام در س��طح مراک��ز دولتی 
روستاها و ش��هرها درحال انجام است. علیرضا رییسی افزود: تنها بخش 
خصوصی باید به این قانون بپیوندد به نحوی که خدمات ارائه شده را ثبت 

الکترونیک کند و براساس آن خرید خدمت را انجام دهد.

کاهش جرایم خشن در تهران
 فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعام 
کرد: جرایم خشن در دو سال اخیر در 
تهران کاهش چشمگیر داشته است. 
س��ردار حس��ین رحیمی اظهار کرد: 
عاوه براین جرایم سازمان یافته در 
ته��ران نداریم.وی به اق��دام پلیس 
اطاعات و امنیت در برخورد با اراذل 
و اوباش در پایتخت اش��اره کرد و افزود: اراذل و اوباشی که تفرجگاه ها را 
پاتوق خود قرار دادند و ایجاد مزاحمت می کنند در چند پارک مورد هدف 

این طرح هستند.

برخورد با عرضه پوشاک قاچاق 
در مراکز تجاری 

 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز از آغاز ط��رح برخورد با عرضه 
پوشاک قاچاق در 40 مجتمع تجاری 
در پایتخ��ت خب��ر داد.حمیدرض��ا 
دهقانی نی��ا افزود: این ط��رح، در دو 
مرحله پیش��گیری و برخ��ورد اجرا 
می ش��ود، البته در ارتب��اط با مرحله 
پیشگیری، از س��ال های قبلی اقداماتی صورت گرفته است.وی تصریح 
کرد: در س��تاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز ابزارهایی برای شناسایی مراکز و 

فروشگاه های عرضه پوشاک قاچاق در اختیار داریم.

واگذاری واحد های تجاری پاسکو 
در سال ۹۹

مدیر پروژه پاس��کو گفت: پیش بینی می کنیم 400واحد تجاری 
پروژه ساختمان پاسکو تا پایان شهریورماه سال 99 تحویل کسبه 
ش��ود.علی رحیمی اظهار کرد: سازه ای که قرار است تحویل کسبه 
ش��ود، فلزی و کامًا پیچ و مهره ای اس��ت که با ساختمان پیشین 
پاسکو که در حادثه دو سال پیش کمتر آسیب دیده تلفیق می شود 
و به حالت سنتی و مدرن در خواهد آمد.وی افزود: برآورد هزینه آن 
47/5میلیارد تومان در ابتدای امر بود، اما با توجه به افزایش قیمت 

ها در ماه های اخیر این برآورد به 88 میلیارد تومان رسیده است.

اوراق مشارکت 
برای خطوط 6 و 7 مترو

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت: در صحن علنی 
شورای شهر تهران مصوب شد 2500میلیارد تومان اوراق مشارکت 
برای خطوط 6 و هفت مترو است. محسن پور سید آقایی همچنین 
د رباره حذف طرح زوج و فرد د ر تهران اضافه کر د: مطالعات ما د ر ا ین 
خصوص تکمیل شده و بیانگر آ ن ا ست که طرح زوج و فرد موجب 
افزایش آلودگی بوده و پیش��نهاد خود ر ا به شورای ترافیک مبنی بر 
حذف  زوج و فرد ارائه دادیم که بررسی خوا هد شد . وی با بیان اینکه 
هفته آینده جلسه ش��ورای ترافیک برگزار خواهد شد، تصریح کرد: 
درخصوص ط��رح اخذ عوارض در ط��رح زوج و فرد تصمیم گیری 

خواهد شد.

بارش برف و باران از امروز
مدیر کل پیش بینی وهش��دار س��ریع س��ازمان هواشناسی کشور 
اظهار ک��رد: از بعدازظهر امروز تا ظهر فردا ابتدا برای اس��تان های 
شمال غرب، سپس به تدریج ارتفاعات البرز و سرانجام شمال شرق 
کشور بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود که در ارتفاعات 
و مناطق سردس��یر بارش ها به ش��کل برف خواهد بود.احد وظیفه 
افزود: امروز در اغلب مناطق کشور جوی پایدارحاکم بوده که پیامد آن 
افزایش آاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی 
و پرجمعیت اس��ت.وی تصریح کرد: امروز و فردا مناطق مرکزی و 

شرقی خلیج فارس، همچنین شرق تنگه هرمز مواج خواهد بود.

جلسه ویژه بررسی مجوز فعالیت 
موسسات آموزشی

جلسه ویژه بررس��ی مجوز فعالیت موسسات آموزشی و ساماندهی 
فعالیت و تبلیغات این مؤسس��ات در مدارس روز گذش��ته با حضور 
س��ید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش برگزار شد. بطحایی 
در این جلس��ه  با بیان اینکه تاکنون برای انتقال پیام تغییر رویکرد 
آموزش وپرورش به جامعه، تاش های زیادی صورت گرفته است، 
گفت: رویکردهای این وزارتخانه تغییر پیداکرده و عاوه بر مفاهیم 
شناختی، طبق محتوای سند تحول بنیادین باید به ساحت های دیگر 
هم توجه شود و از این پس وزارتخانه در برنامه های خود پیگیری های 
حقوقی و  قانون��ی را برای رفع موانع و اج��رای رویکردهای جدید 

اعمال خواهد کرد.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

 »خانه ما« به دنبال نهادینه کردن سبک زندگی ایرانی - اسامی
مراحل ساخت سری ششم مستند مسابقه »خانه ما« به تازگی 

گروه
به پایان رسیده و قرار اس�ت در این سری »خانه ما« که در 10 فرهنگی

قس�مت تولید ش�ده ۳ خانواده تبری�زی به رقابت ب�ا یکدیگر 
بپردازند. س�ری جدید مستند - مسابقه »خانه ما« از روز جمعه 
7 دی ماه ساعت 20 از شبکه نسیم به روی آنتن می رود. کارگردانی این فصل را 
احس�ان عمادی و امین کفاش برعهده دارند و تهیه کنندگی آن برعهده حسین 
افشار است. »خانه ما« یک مستند و مسابقه صرف نیست، بلکه برنامه ای است 
که تلویزیون در ساحت سبک زندگی و خانواده ایرانی فصل جدید آن را روی آنتن 

می برد.

 »خانه ما« محصول یک تیم و تجربه خوب و پویاست
»حسین افشار« تهیه کننده سری جدید مستند - مسابقه »خانه ما« با اشاره به پرداخت های مناسب 
و ارائه یک چارچوب درست از ژانر رئالیتی شو، اظهار کرد: »خانه ما« محصول یک تیم و تجربه خوب 
و پویا در تولید قالب رئالیتی ش��و یا واقع نمایش هایی است که کمتر از یک دهه از عمر آن می گذرد، 
اما آن طور که بایسته و شایسته است تاکنون شاهد نمونه های خوبی در این خصوص در تلویزیون 
نبوده ایم زیرا پیش از آن در سال های 1980 این قالب متن دار در تلویزیون های دنیا مرسوم بوده و 

هدف و دغدغه »خانه ما« جاانداختن این چارچوب برنامه سازی است.
وی همچنین درباره فرآیند ش��رکت خانواده ها، گفت: تصاویرشان را می بینیم و برآیندی دستمان 
می آید که چه خانواده ها و رده های س��نی که با هم مطابقت داش��ته باش��ند ثبت نام کرده اند. البته 
اولویت با خانواده های پرجمعیت تر اس��ت. برای هر مسابقه سناریوی خاص خودش تهیه می شود 
و چالش ها و حقیقت های زندگی شان را مورد بررس��ی قرار می دهیم. برای ما مهم، اجرای واقعی 
و حقیقی این خانواده هاس��ت. اصًا یکی از نقاط قوت »خانه ما« که جزو اتفاقات نادر در تلویزیون 
محسوب می شود واقعی نشان دادن کاراکترهایش است. در »خانه ما« کسی بزک شده و مصنوعی 
جلوی دوربین ق��رار نمی گیرد زیرا می خواهیم مخاطبان یک زندگ��ی واقعی را ببینند. ما هیچ گاه 
سعی نکردیم در »خانه ما« به مخاطب مان آموزش مستقیم بدهیم زیرا اتفاق های غیر موثر نتیجه 

آموزش های مستقیم بوده است.

 فصل ششم و هیجان بیشتر
»احسان عمادی« یکی از کارگردان های »خانه ما« هم درباره قالب این مستند مسابقه به تسنیم، 
گفت: فصل ششم این مسابقه بسیار حساس تر و هیجان انگیزتر از فصل های قبل بوده و دلیل اصلی 
این موضوع خاقیت هایی است که شرکت کنندگان این دوره از مستند مسابقه »خانه ما« داشته اند.

وی ادامه داد: این را بدانید که مفهوم رئالیتی ش��و، واقع نمایی اس��ت که از دل آن محتوایی صریح 
نصیب مخاطب می شود.

وی تصریح کرد: وجه تمایز »خانه ما« ساخت یک مجموعه با یک سرمایه  حداقلی، بدون حضور 
سلبریتی ها و توجه بر مبناهای سبک زندگی اسامی- ایرانی است.

عمادی تأکید کرد: ما در »خانه ما« به دنبال این بودیم که از جذابیت های مرسوم تلویزیونی فاصله 
بگیریم، یعنی در واقع زندگی عادی مردم برایمان جذابیت داش��ت. خوش��بختانه اس��تقبال خوب 
مخاطبان باعث شد تا یک کنداکتور مناسب در شبکه نسیم به »خانه ما« اختصاص دهند. شاید این 
برنامه تنها برنامه ای باشد که مخاطب عام در آن به وضوح دیده می شود؛ به گونه ای که امروز برای 
تصویربرداری و تولید به شهرستان ها می رویم مردم ما را می شناسند. به نظرم ما موفق شده ایم که 

بدون سلبریتی و چهره برای مردم جذاب باشیم.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که برای شناخت موقعیت های جغرافیایی، مشاور و کارشناسی 
داش��تید تصریح کرد: برای هر فصل اوًا از داده های خودمان اس��تفاده کرده و می کنیم. معموًا 
دوس��تان همکار یا از اهالی آن اس��تان ها بوده اند یا یک تحقیق جامعی انجام داده اند. حتی برخی 
اوقات از لوکیشن های زیبایی که نادیده گرفته شده بوده اند هم بهره برده ایم که مطمئناً به محض 

نمایش برنامه از تلویزیون، مورد توجه توریست ها هم قرار گرفته است.
عمادی اضافه کرد: ما حتی آداب و رسوم، سبک زندگی و طرز مهمان داری این مردم را هم به قاب 
تلویزی��ون می آوریم تا مردم عاقه مند به جغرافیا و فرهنگ اقوام ایرانی، با مردم اقصی نقاط ایران 
بهتر آشنا بشوند. اصل کار »خانه ما« نشان دادن خرده فرهنگ ها به مخاطبان است. فصل ششم 
که هفتم دی ماه روی آنتن می رود خانواده های تبریز را نش��ان می دهد و در تابستان هم مخاطبان 

شاهد رقابت سه خانواده شیرازی خواهند بود.

 مردم، سلبریتی برنامه ما هستند
»امین کفاش زاده« کارگردان دیگر این مجموعه هم با اش��اره به اینکه اصرار داش��تیم که مردم 
س��لبریتی برنامه ما باش��ند، گفت: در »خانه ما« مردم را مردم می بینند و در واقع مخاطب با برنامه 
همراه می ش��ود. وی ادامه داد: هراس و دغدغه زیادی داشتیم که به مقاصدمان در سبک زندگی 
نرس��یم؛ اما خوش��بختانه با خاقیت و نوآوری تیم طراحان و تدوین، آنقدر اصولی و منطقی پیش 
رفتیم که مخاطب ما را پس��ندید. شاید اگر س��لبریتی به برنامه ما می آمد راه آسانی را برای جذب 
مخاطب داش��تیم اما بدون چهره سرشناس کارمان سخت تر ش��د ولی وقتی به سرمنزل رسیدیم 

برایمان چالش برانگیزتر و جذاب تر بود. 

سخنگوی ش��ورای سیاس��ت گذاری نمایش��گاه کتاب تهران از 
بازدی��د کارگروهی ویژه از »مصلی« و »ش��هر آفتاب« طی هفته 
جاری خب��ر داد و گفت: تکلیف مکان نمایش��گاه کتاب به زودی 

مشخص خواهد شد.
ایوب دهقانکار در گفت وگو با تسنیم با اشاره به تشکیل کارگروهی 
متش��کل از نمایندگان صنف و مدیران ارشاد برای بررسی مکان 
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت:  اکنون هیچ 
گزینه ای برای مکان نمایش��گاه کتاب قطعی و هیچ گزینه ای هم 

منتفی نیست. 
وی ادامه داد:  اگر هر کدام از دو گزینه مصلی و شهر آفتاب بتوانند 
س��ه معیار مد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اس��امی را مهیا کنند،  
نمایش��گاه کتاب در را آنجا برگزار خواهد شد. کاهش هزینه های 
اجاره مکان )طبق تفاهم نامه پیشین اجاره بها در شهرآفتاب رایگان 
است(، سهولت حضور ناشران در نمایشگاه کتاب،  دسترسی ساده و 

رفاه بازدیدکنندگان 3 معیار مدنظر است.
 دهقانکار با اشاره به تش��کیل کارگروه مذکور گفت: کارگروه این 
هفته به بازدید از ش��هرآفتاب و مصلی خواهد پرداخت و مذاکرات 
برای تعیین مکان برگزاری نمایشگاه را آغاز می کند و با بررسی همه 
جوانب امر تاش می کنیم هر چه سریع تر مکان را مشخص کنیم.

وی در پاس��خ به اینکه به نظر می رس��د،  صنف، مخالف برگزاری 
نمایش��گاه در شهر آفتاب است و رش��د 3 برابری فروش کتاب در 
مصلی نش��ان می دهد که حق با صنف اس��ت،  گفت:  خوشبختانه 
صن��ف در کارگ��روه تصمیم گی��ری و ارائه گزارش به ش��ورای 
سیاست گذاری حضور دارد،  ما قطعاً نفع صنف را در نظر می گیریم 

و با نظر صنف تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.

خبر ویژه

 بازدید کارگروه ویژه
 از مصلی و شهرآفتاب

رئیس انجمن قلم گفت: به زودی در فراخوانی از ش��اعران و نویس��ندگان داخل کشور دعوت خواهیم کرد تا 
برای مظلومیت مردم فلسطین، یمن و تمام مظلومان جهان آثار خود را ارسال کنند؛ قرار است نتیجه کار مثل 

برنامه های گذشته در قالب کتاب منتشر شود.
 محس��ن پرویز در گفت وگو با فارس درباره دور جدید فعالیت های این انجمن اظهار کرد: برنامه های انجمن 
قلم در هیأت مدیره جدید، تقریباً ادامه همان مسیری است که تاکنون اتفاق افتاده است و ما همان برنامه های 

کان و استراتژیکی که از روز اول تاسیس انجمن مدنظر بوده است را ادامه خواهیم داد.
وی خاطرنش��ان کرد: تاش برای جمع کردن نویس��ندگان و اهالی قلم در رأس برنامه هاست و مورد دیگر 
اینکه از چهره های جوان و نویس��ندگان نوپا و افرادی که اس��تعداد کافی دارند حمایت خواهیم کرد تا در این 

عرصه قلم بزنند.
به گفته پرویز، شناخت و استعداد یابی و پیگیری و کمک در جهت انتشار آثار این گونه افراد، همچون گذشته 

در فهرست برنامه هاست.
رئیس انجمن قلم همچنین به برنامه های دیگر اشاره کرد و توضیح داد: یکی از این برنامه ها مربوط به »چهل 
سالگی انقاب اسامی« است که با مجمع ناشران انقاب در این حوزه در حال فعالیت هستیم. در این راستا 
فهرستی از آثار برجسته منتشر شده در حوزه انقاب اسامی طی 40 سال گذشته استخراج شده و تاش خواهد 
ش��د چنانچه آثار برجسته در بازار موجود نباشد با کمک ناشران مربوطه تجدید چاپ و در اختیار عاقه مندان 

قرار گیرد؛ البته برنامه های در این زمینه تداوم خواهد داشت.

گفت وگو

به گفته مدیر بخش »چهل نمایشگاه چهل شهر« جشنواره هنرهای تجسمی فجر، منتخبی از بهترین 
آثار هنرمندان ایرانی چهار دهه گذشته مخزن موزه هنرهای معاصر تهران در 40 شهر ایران به نمایش 
در می آید. اردش��یر میرمنگره مدیر نمایشگاه های استان های کش��ور که با عنوان »هنرهای تجسمی 
معاصر، چهل نمایشگاه چهل شهر« در یازدهمین جشنواره تجسمی فجر برپا می شود، درباره این بخش 
گفت: یکی از بخش های تازه جشنواره یازدهم تجسمی فجر نسبت به دوره های گذشته، بخش »چهل 
نمایشگاه چهل شهر« است که در این بخش منتخبی از بهترین آثار هنرمندان ایرانی چهار دهه گذشته 
مخزن موزه هنرهای معاصر تهران در 40 ش��هر ایران به نمایش در خواهد آمد. وی درباره جزییات این 
بخش توضیح داد: قرار است 40 اثر تجسمی )که بیشتر آنها نقاشی است( انتخاب و هر یک در 40 نسخه 
با کیفیت تکثیر ش��ود. این آثار به 40 منطقه از ایران ارس��ال و در نمایشگاهی، عرضه خواهد شد. برای 
انتخاب این آثار مبنا این بوده است که 40 اثر را انتخاب کنیم که در طول 40 سال گذشته خلق و خریداری 
ش��ده و پاک گنجینه موزه هنرهای معاصر را گرفته اند. میرمنگره درباره روند کار این بخش هم بیان 
کرد: در مرحله اول بر اس��اس فهرست آثار و هنرمندان 40 سال گذشته، 700 اثر انتخاب شد. در مرحله 
بعد از روی تصاویر آثار 300 اثر انتخاب شد. از این مرحله به بعد، مسئولیت انتخاب آثار بر عهده شورایی 
است که 40 اثر نهایی را با در نظر گرفتن جنبه های مختلف انتخاب می کند. این هیأت انتخاب، مدیران 
برگزارکننده جش��نواره هستند و ماک آنها برای انتخاب آثار، امکان نمایش آثار و به دست آوردن یک 

مجموعه منسجم از روند هنرهای تجسمی در این سال هاست.

   دفتر جشنواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی مجوز برگزاری اولین جشنواره فیلم و ایده کودک آناین و مجوز برگزاری سفر آثار منتخب موزه هنرهای معاصر به ۴۰ شهر
دومین دوره جش��نواره فیلم کوتاه »تقریب« را صادر کرد. این دفتر، در پاسخ به درخواست برگزاری اولین جشنواره فیلم و ایده کودک 
آناین )در فضای مجازی( از تاریخ 12 تا 14 اردیبهشت 98 در شهر تهران به دبیری جمال هادیان طبائی زواره موافقت کرد. همچنین 
مجوز برگزاری دومین دوره جشنواره فیلم کوتاه »تقریب« از تاریخ 18 آبان تا 3 آذر 98 در شهر تهران به دبیری سلمان امیری با رعایت 

آیین نامه هیأت وزیران و اصاحات بعدی آن در خصوص نظارت بر نمایش فیلم، اساید، ویدیو نیز صادر شد.

   صندوق اعتباری هنر اعام کرد در سال جاری دیگر فرصت ثبت نام برای بیمه درمان تکمیلی فراهم نیست و پرونده های جدید تیرماه 
سال بعد ثبت نام می شوند. در اطاعیه صندوق اعتباری هنر آمده است: »نام نویسی بیمه درمان تکمیلی ویژه هنرمندان، نویسندگان 
و روزنامه نگاران کش��ور همچون سالیان گذش��ته از طریق صندوق اعتباری هنر از روز سه ش��نبه 12 تیرماه به مدت 10 روز در پایگاه 
اطاع رسانی این صندوق انجام شد و بنا به تقاضای اعضای صندوق اعتباری هنر فرصت دیگری نیز مجدداً بدین منظور اختصاص یافت. 
بدیهی است حسب ضوابط و مقررات موجود و بر اساس عقد قرارداد با شرکت بیمه امکان پیوستن فرد جدید در سال جاری مقدور نیست.«

   مجموعه تلویزیونی »ّمر قانون« به کارگردانی »محمدحسین لطیفی« و تهیه کنندگی مهران مهام تولید می شود. »ّمر قانون« که 
پیش از این »حوزه استحفاظی« نام داشت، با مضمونی طنز و در 15 قسمت برای شبکه سه سیما در دست تولید است و مهران غفوریان 

یکی از بازیگران اصلی آن خواهد بود. 
داستان این سریال را که احتماًا باز هم نام آن تغییر خواهد کرد، »امیرعباس پیام« نوشته که پیش از این نگارش فیلمنامه سریال هایی 
نظیر »آنام« و »مامور بدرقه« را در کارنامه خود دارد. از مهران مهام مجموعه »بی همگان« که ملودرامی اجتماعی است در 50 قسمت 

توسط علیرضا کاظمی پور و سعید جالی در حال نگارش است.

تیترواره

تجدید چاپ آثار انقابی از سوی انجمن قلم
تجسمی

6200 دس�تگاه اتوب�وس در ته�ران 
فعالیت می کنند که از این تعداد ۳500 
دستگاه به سن فرس�ودگی رسیده اند، 
این در حالی اس�ت که مدت هاس�ت از 
طرح های ویژه برای نوسازی این ناوگان 

یاد می شود.

 فرسودگی 80درصد اتوبوس ها 
در سال 1400

نوس��ازی ناوگان اتوبوسرانی اقدامی است که باید 
توسط دولت پیگیری شود و مجری آن نیز وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است، با این وجود اما گفته 
می ش��ود؛ تا پایان س��ال 1400، 80 درصد ناوگان 
اتوبوس��رانی فرسوده خواهند ش��د. موضوعی که 
مرضیه حص��اری، مدی��رکل دفتر حم��ل و نقل 
عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور نیز به آن اشاره کرده است. این 
درحالی است که مهدی جمالی نژاد، رییس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور هم معتقد 
است؛ هم اکنون در حوزه حمل و نقل 50 درصد از 
ناوگان اتوبوس��رانی درون شهری کشور فرسوده 
هس��تند. البته پیش از این حصاری از این موضوع 
خبر داده بود که ش��هرداری ها هم قراردادهایی در 
زمینه نوسازی ناوگان منعقد کرده اند و امید می رود 
ت��ا این طرح ها با جدیت پیگیر ش��وند. اکنون اما با 
مروری ساده بر اخبار متوجه می شویم که با وجود 
گذشت چندین ماه از این انعقاد این قرار داد، همچنان 
آرش حسینی میانی، رییس کمیته محیط زیست و 
 خدمات شهری شورای شهر تهران بیان کرده است؛ 
18 درصد آایندگی ذرات کمت��ر از 2/5 میکرون 
از س��وی اتوبوس های شرکت واحد تولید می شود 
که حکایت از روند کند این تدابیر دارد. ضمن اینکه 
پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 

شهرداری تهران هم عنوان کرده است که از 6200 
دستگاه اتوبوس��ی که در تهران فعالیت می کنند، 
3500 دستگاه به سن فرسودگی رسیده اند. رقمی 
که شامل حال بیش از نیمی از این ناوگان می شود و 
گویای این امر است که ناوگان اتوبوسرانی پایتخت 
نا خوش است، آن هم در شرایطی که طبق مصوبه 
شورای اقتصاد 10/8میلیارد دار در سه سال برای 
نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی و نوس��ازی 
220 هزار ناوگان تجاری  ش��امل اتوبوس ،مینی 
بوس، کامیونت، کش��نده و کامیون در نظر گرفته 
شده است. البته باید گفت؛ شهرداری برخی شهرها 
به نوسازی ناوگان پرداخته اند، ولی به نظر می رسد 
این امر در ابای تعیین اولویت از سوی متولیان 
امر در ش��هرداری های کش��ور در مواردی  نادیده 

گرفته شده است.

 اختصاص 55 هزار میلیارد ریال اوراق 
نتیجه موارد عنوان ش��ده این ب��وده که 16هزار 
اتوبوس فرس��وده اکن��ون در کش��وروجود دارد 
و همانط��ور که پیش تر اش��اره ش��د پیش بینی 
می ش��ود تا پایان س��ال 1400 ، 19هزار اتوبوس 
فرسوده داشته باش��یم که درصد قابل توجهی از 

این ن��اوگان را در برمی گیرد. این درحالی اس��ت 
که مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک 
شهری س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
کش��ور این خبر پیش ازاین خبر را داده بود که در 
طرح نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پیش بینی می 
شود تا پایان سال 1400 این تعداد یاد شده درباره 
اتوبوس های فرسوده نیز نوسازی شوند. آنچه که 
البته نیازمند همت ش��ورای شهر و شهرداری ها 
نیز هست که باید همسو با یکدیگر در این زمینه 
عمل کنند.هرچند که همواره در راه اجرای چنین 
طرح موضوع اعتب��ارات تخصیص یافته و ناچیز 
بودن آن موجب می شود طرحی یا اجرایی نشود یا 
روند عملیاتی شدن آن به کندی پیش رود. با این 
وجود اما محسن کوشش تبار، مدیرکل دفتر امور 
اقتصادی و خدمات مالی س��ازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور عنوان کرده که 55 هزار 
میلیارد ریال، برای انتش��ار اوراق ش��هرداری ها 
شامل اوراق مش��ارکت و اوراق صکوک اجرای 
طرح های حم��ل و نقل عمومی اختصاص یافته 
است. آنچه که شاید این امیدواری را مطرح کند که 
در سال های آینده بتوان شاهد تردد اتوبوس های 
غیرفرس��وده در معابر ش��هری بود. معضلی که 

نه تنها پایتخت بلکه بس��یاری دیگر از شهرهای 
کشور نیز با آن مواجه هستند. به طور مثال؛ عباس 
ذاکریان، معاون ش��هردار قم با اشاره به برخی از 
مشکات حمل ونقل در ناوگان اتوبوس رانی شهر 
قم بیان کرده است؛ فرسودگی ناوگان حمل ونقل 
شهری از معضات و مشکات اصلی اتوبوسرانی 

این شهر به شمار می رود.

 فرسوده ها بیشتر می شوند؟
ضمن اینکه نباید از یاد برد که عاوه بر نوس��ازی 
اتوبوس های فرس��وده کنونی توجه به یک نکته 
مهم نیز ضرورت دارد، اینکه در حال حاضر هر ماه 
75 دس��تگاه اتوبوس در تهران به سن فرسودگی 
می رس��ند و این آم��ار و ارقام نش��ان می دهد که 
با دول��ت، ش��هرداری و بخش خصوص��ی باید 
توجه ویژه ای به نوس��ازی ناوگان اتوبوس��رانی 
داشته باش��ند. آنچه که مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوسرانی شهرداری تهران نیز به آن اشاره کرده 
است. از سوی دیگر باید دید آیا اعتباراتی و اوراق 
مشارکتی که از آنها یاد شده است می  تواند گره از 
این مش��کل باز کند یا اینکه در حالی قدم به سال 
1400 خواهیم گذاش��ت که اتوبوس غیرفرسوده 
در ناوگان اتوبوس��رانی پایتخت به کاای نایابی 

تبدیل خواهد شد. 
توجه داشته باشید که با توجه به سخنان کوشش 
تبار درصورتی که ش��هرداری ها فقط قصد خرید 
ناوگان اتوبوسرانی از طریق انتشار اوراق را داشته 
باشند، با استعام صورت گرفته از بانک مرکزی، 
فقط می توانند از طریق انتشار اوراق صکوک اقدام 
کنند. همچنین سایر ش��هرداری های متقاضی 
باید در تکمیل مدارک و ارس��ال آن به س��ازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور تسریع کنند تا 
بتوان قبل از پایان سال از حداکثر ظرفیت ردیف 
این بودجه اس��تفاده کرد. فرصتی که شاید بتواند 
کاهش آم��اری قابل توجهی در فرس��وده بودن 
80درصد ناوگان اتوبوسرانی در سال 1400 بدهد 

که حصاری از آن یاد کرده است.

فرسودگی ماهانه 75 اتوبوس در پایتخت
»حمایت« از آخرین وضعیت ناوگان اتوبوسرانی تهران گزارش می دهد

زودرس بودن47 درصد مرگ ها در کشور
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداش��ت عنوان کرد: 30 درصد ایرانیان و نیمی از ایرانیان باای 55 سال 
دارای فشار خون بوده که بیشتر آنها از این مسئله بی اطاع  هستند. بنابراین باید در جهت آگاه سازی و افزایش 
سواد سامت جامعه در این راستا اقدام شود. رضا ملک زاده همچنین افزود: 80 درصد مرگ و میرهای رخ داده 
در کشور قابل پیشگیری هستند که باید با انجام پژوهش و اقدامات پیشگیرانه در این راستا اقدام کنیم. وی با 
بیان اینکه حدود 47 درصد مرگ و میرها در کشور زودرس بوده است، گفت: یعنی 47 درصد مرگ ها زیر 70 سال 

رخ داده و 22 درصد آن نیز زیر 50 سال رخ داده که عمده آن به علت بیماری های قلبی و عروقی بوده است.

سند سامت اجتماعی باید در اولویت باشد
وزیر کشور گفت: باید همه دستگاه ها در تدوین سند سامت اجتماعی ورود کنند و این موضوع را دراولویت کار 
خود قرار دهند تا همه عوامل و مؤلفه های تاثیرگذار در نظر گرفته شود. عبدالرضا رحمانی فضلی در یکصد و 
یازدهمین نشست شورای اجتماعی کشور با موضوع بررسی پیش نویس سند سامت اجتماعی کشور در ادامه 
افزود: در این عرصه، در اولویت بندی نقش ها، آموزش و پرورش اولویت اول دارد و بقیه دستگاهها را می توان 
به نسبت اثرگذاری اولویت بندی کرد. پیش نویس این سند، ابتدا در شورای اجتماعی از سوی سازمان بهزیستی 

و وزارت کشور مطرح شد  که در نهایت رییس جمهور تدوین سندی جامع در این خصوص را مصوب کرد.

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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از زمان��ی ک��ه دونالد ترام��پ اعام ک��رده که داعش در س��وریه 
"شکست خورده"، نیروهای این گروه تروریستی حمله شدیدی را با 

بمب گذاری های انتح��اری و خودروهای زره پوش صورت داده اند.  
به نوش��ته روزنامه »تلگراف«، نیروهای دموکراتیک سوریه اظهار 
کردن��د با اعام خبر خ��روج نیروهای آمریکا از س��وریه، نیروهای 
داعش جسورتر شده و برای تصرف دوباره شهر هجین در دیر الزور 
ب��ه تکاپو افتاده اند. مصطفی بالی، س��خنگوی نیروهای دموکرات 
س��وریه اظهار کرد: تصمیم آمریکا برای خروج از س��وریه به آن ها 

روحیه زیادی داده است. 
این نیروهای همچنین از رویارویی با "حمله ای ش��دید" از س��وی 
داع��ش خب��ر داده اند که ط��ی آن دس��ت کم 17 بم��ب انتحاری 
منفجرشده و با تیراندازی و رگبار نارنجک همراه بوده است. نیروهای 
کرد می گویند، "ده ها" نیروهای داعش را با حمایت حمات هوایی 
آمریکا نابود کرده اند. بااین حال مقامات انگلیسی و آمریکایی نگران 
هستند که نیروهای دموکرات س��وریه نتوانند سرزمین هایی که از 
کنترل داعش خارج شده را حفظ کنند. رئیس جمهور آمریکا در توییتر 
خود نوشت: اساسًا قرار بود سه ماه در سوریه بمانیم و این مسئله به 
هفت سال پیش بازمی گردد. ما هیچ گاه این کشور را ترک نکردیم. 
وقتی که من رئیس جمهور شدم داعش داشت وحشی می شد. حاا 
این گروه به طور عمده شکست خورده و دیگر کشورها نظیر ترکیه 
باید بتوانند به راحتی به آنچه )از این نیروها( باقی مانده، رس��یدگی 

کنند. ما داریم برمی گردیم خانه!

 
یک روزنامه آمریکایی در گزارش��ی غیرمنتظ��ره از زوایای پنهان 
ماه های پایانی زندگی جمال خاش��قجی پرده برداش��ت و نوش��ت 
طرف های قطری به او پیش��نهاد نگارش مقااتی در روزنامه های 
آمریکایی را می دادند و مسیر ترجمه مقاات او را فراهم می کردند. 
به گزارش روزنامه »واشنگتن پس��ت«، دشوارترین موضوع درباره 
زندگی جمال خاش��قجی،  روزنامه نگار منتقد سعودی ارتباطش با 
موسسه قطری بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که دبیران بخش 
تحلیل واشنگتن پست که از بخش خبری این روزنامه مستقل عمل 
می کند، گفته اند، آن ها از این ارتباطات و تاش های موسسه قطری 

هیچ اطاعی نداشته اند.
 این گزارش فاش می کند خاشقجی روابط مستحکمی با طرف های 
قطری داش��ته تا حدی که به او پیشنهاداتی درباره نوشت مقااتی 
در رابطه با عربس��تان در رس��انه آمریکایی می دادند. این روزنامه 
فاش می کند، این موضوع موجب عامت س��ؤال بزرگی حتی بین 
حامیان پرونده او ش��ده است. این روزنامه به نامه های مکتوبی بین 
خاشقجی و مدیر اجرایی موسسه بین المللی قطر اشاره می کند که 
نش��ان می دهند مگی میچل س��الم در برخی موارد پیشنهاداتی در 
زمینه نگارش مقاات به جمال خاش��قجی می داده و او در روزنامه 

واشنگتن پست به آن ها می پرداخته است.

 
مسئوان امنیتی سودان تعدادی از رهبران سیاسی و فعاان مخالف 
را در جریان نشست ائتاف "گروه های انتفاضه" بازداشت کردند. 
به گزارش روزنامه »الشرق ااوسط«، مسئوان امنیتی سودان در 
جریان نشست ائتاف گروه های انتفاضه "فاروق ابوعیسی"، رئیس 
این ائتاف مخالف را که به ائتاف "گروه های توافق ملی" معروف 
است، بازداشت کردند. همچنین "وجدی صالح"، از رهبران حزب 
بعث و "ساطع احمد الحاج" از رهبران حزب ناصری و چند تن دیگر 
از رهبران مخالف بازداشت شدند. نشست گروه های انتفاضه با هدف 
مشورت درباره اقدامات عملی برای برگزاری تظاهرات برگزار شد. 
حاضران در این نشس��ت روز چهارشنبه را به عنوان موعد اعتصاب 
سیاسی و نافرمانی مدنی تعیین کردند اما نیروهای امنیتی محل این 
نشست درام درمان را محاصره کرده و رهبران مخالف را بازداشت 
کردند. ائتاف گروه های توافق ملی مذاکره با نظام عمر البشیر را رد 
می کند و خواهان سرنگونی آن از طریق انتفاضه مردمی و نافرمانی 
مدنی اس��ت اما ائتاف "گروه های ندای س��ودان" برای مذاکره با 

نظام تاش می کند.

 
یک مس��ئول لبنانی اعام کرد که تاش ها برای تش��کیل دولت 
وحدت ملی در این کش��ور با موانع جدیدی روبه رو ش��ده است. به 
نوشته روزنامه مصری »الیوم السابع«، لبنان که از رکود اقتصادی 
رنج می برد نیاز شدیدی به دولتی دارد که بتواند اصاحات اقتصادی 
را در این کش��ور انجام بدهد این در حالی است که مدت ها از زمان 
برگزاری انتخابات پارلمانی در این کش��ور می گ��ذرد و گروه های 
سیاسی همچنان بر سر پس��ت های وزارتی اختاف دارند و همین 

مسئله باعث شده تشکیل دولت در این کشور به تأخیر بیفتد.
 اخیراً بعد از تاش های زیادی که برای حل مش��کل وزیر سنی در 
دولت جدید انجام ش��د، به نظر می رس��ید امکان رسیدن به توافق 
درباره دولت جدید به ریاس��ت س��عد حریری وجود دارد و به زودی 

دولت تشکیل خواهد شد. 
س��عد حریری گفت: "امیدواریم دولت امروز تشکیل شود و توزیع 
کرسی های دولت بر اساس نظام سیاسی و توازن طایفه ای صورت 
می گیرد." اما یک مس��ئول عالی رتبه لبنانی گفت که در س��اعات 
گذشته موانعی موجب تأخیر در تشکیل دولت شد و این موانع مشکل 

وزیر سنی و توزیع پست های وزارتی است.

 جلد روز
در  نیویورک تایم��ز  روزنام��ه 
تحلیل��ی درب��اره تصمیم های 
سیاست خارجی ترامپ نوشت: 
"بسیاری از کش��ورهای جهان 
پیش تر به دنبال تطبیق روابطشان 
ب��ا ترامپی بودند ک��ه هم پیمانان 
سنتی آمریکا را به عنوان رقیب در 
نظر می گیرد. از کره جنوبی و ژاپن 
تا فرانس��ه و آلمان و کش��ورهای 
دیگر در ائتاف ناتو مقام های حاکم 
درباره این صحبت کردند که چطور 
به خودشان بیش ازپیش متکی باشند 
و دیگر کمتر روی آمریکا حساب باز 
کنند. بااین حال این کشورها دستکم 

به جیمز ماتیس وزیر دف��اع دولت ترامپ که خود را به عنوان مقام پابرجا و 
حامی ائتاف های سنتی نشان داده بود و برای تقویت آن ها صرف نظر از 
دیدگاه های موجود در کاخ سفید تاش می کرد ایمان داشتند. هم پیمانان 
س��نتی آمریکا عمدتاً جیمز ماتیس را به عنوان یک کانال مؤثر و همدل با 
خود به منظور ارتباط با ترامپ در نظر گرفت��ه بودند و او را به عنوان آخرین 
راه ح��ل برای مهار، متعادل کردن و یا نادیده گرفتن هوا و هوس های یک 
رئیس جمهور پیش بینی ناپذیر تلقی می کردند. ترامپ اغلب نسبت به شبکه 
چند دهه ای ائتاف های چندملیت��ی آمریکا با نارضایتی و انزجار صحبت 
کرده اس��ت. ائتاف هایی که چه در اروپا و چه در آسیا بعد از فجایع جنگ 
جهانی دوم به هدف حمایت از دموکراس��ی ها در براب��ر بلندپروازی های 
طرف هایی نظیر روسیه و چین و قدرت های کمونیستی ایجاد شدند اما پول 
مالیات دهندگان آمریکایی را خرج خود می کردند تا در ازای آن بس��یاری 
از هم پیمان��ان در کنار آمری��کا در جنگ ها بجنگند. اف��زون بر این برخی 
تحلیلگران می گویند عقب نشینی های نظامی غیرمنتظره آمریکا از سوریه 
و افغانستان نه فقط هم پیمانان آمریکا را دچار تزلزل نمی کند بلکه به جای 

تقویت کردن اهرم آمریکا آن را تضعیف خواهد کرد. 

گزارش

هرالد تریبون بررسی کرد 
اهداف توافق نظامی اخیر 

انگلیس و کویت
به نظر می رسد توافق اخیر انگلیس و کویت منجر به تأسیس پایگاهی دیگر 
در منطقه خلیج فارس و این بار در کویت شود و این کشور بعد از بحرین و 

عمان سومین محل استقرار پایگاه بریتانیا شود.
س��ایت تحلیلی »هرالد تریبون آمریکا« در تحلیلی با عنوان »گسترش 
همکاری نظامی انگلیس و کویت؛ انگیزه ها و اهداف« به بررسی توافقات 
اخیر امنیتی و نظامی انگلیس و کویت پرداخته است که ترجمه آن در ادامه 
آمده است. انگلیس برای نخستین بار که از سال 1971 میادی آب های 
خلیج فارس را ترک کرده با افتتاح پایگاه نظامی در بحرین در سال 2018 
به این منطقه بازگشت و با تأسیس پایگاه های نظامی در کشورهای بحرین 
و عمان حضور گسترده مجدد را شروع کرده است. پس از چند ماه گفت وگو 
در رابطه با همکاری نظامی کویت و انگلیس، خبرهایی مبنی بر توافق دو 
طرف برای تأسیس یک پایگاه دریایی نظامی به منظور آموزش نظامیان 
کویتی منتشر شد. اما بعداً اعام شد رایزنی ها برای چنین اقدامی در جریان 
است. »خالد الجاراه« معاون وزیر خارجه کویت اعام کرد که هنوز هیچ 
توافقی در خصوص ایجاد پایگاه نظامی انگلیس در کویت صورت نگرفته 
است و همکاری های نظامی میان کویت و انگلیس در چارچوب توافق نامه 
دفاعی امضاشده میان آن ها صورت می گیرد و روابط میان آن ها تاریخی 
اس��ت. الجاراه تأکید کرد: رایزنی هایی با طرف انگلیس��ی در خصوص 
حضور نظامی این کش��ور در کویت صورت می گیرد اما هنوز نهایی نشده 
و این رایزنی ها همچنان ادامه دارد. بررس��ی اقدامات چند ماه اخیر دولت 
انگلیس در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس و تاش لندن برای تقویت 
حضور نظامی خود در این کشورها نشان می دهد که انگلیس با قدرت در 
حال بازگشت به جایگاه سابق خود در منطقه خلیج فارس است. انگلیس 
در حال خارج ش��دن از اتحادیه اروپا و به دنبال بازار و متحدان اقتصادی 
جدید است. ثروتمندترین کش��ورها در شورای همکاری خلیج فارس نیز 
مقصد خوبی برای فروش ساح های جنگی انگلیس محسوب می شوند. 
باید توجه داشت که طی چند دهه گذشته و هم زمان با تاش های اتحادیه 
اروپا برای یافتن راه حل هایی جهت ایجاد راه های اقتصادی و مالی جدید،  
انگلیس موفق ش��د بیش از هر کش��ور دیگر عضو این اتحادیه ارتباطات 
تجاری، اقتصادی و نظامی خود را با کش��ورهای عرب حوزه خلیج فارس 
گسترش دهد. به ویژه پس از به قدرت رسیدن »دیوید کامرون« در سال 
2010 تمرکز بر این کشورها افزایش یافت. نگاهی به نرخ رشد مبادات 
تجاری میان بریتانیا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نشان می دهد که 
حجم مبادات روندی رو به رشد دارد. مثًا در سال 2009 حجم صادرات و 
واردات بریتانیا و امارت متحده عربی حدود 9 میلیارد دار و در سال 2013 
حدود 13 میلیارد دار بود و پیش بینی می ش��ود که تا س��ال 2020 به 25 
میلیارد دار برسد که این امر نشان می دهد جنس و نوع ارتباطات بریتانیا 

با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حال گسترش است.
ایجاد موازنه مقابل عربستان را ازجمله اهداف گسترش همکاری نظامی 
کویت و انگلیس می توان دانست. عربستان و کویت علیرغم روابط خوبی 
که با یکدیگر دارند اما دارای اختافاتی هستند. این اختاف در خصوص 

نزاع بر سر منطقه بی طرف است. 
کویت به این نتیجه رس��یده است که عربستان س��عودی دوست بزرگ 
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس نیس��ت بلکه به یک امر و نهی کننده 
تبدیل شده است و دخالت در امور داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس به 

یک امر عادی برای ریاض تبدیل شده است.

سرزمین های اشغالی
صدها تن از ساکنان اراضی اش��غالی درحالی که همانند معترضان 
فرانسوی جلیقه زرد بر تن کرده بودند، در اعتراض به افزایش بهای 
آب و برق تصویب شده در سال 2019 به خیابان های تل آویو آمدند. 
به گزارش »هاآرتص«، تظاهرکنندگان اسرائیلی در کرانه باختری 
اش��غالی پاکاردهایی با مضمون "دولت علیه م��ردم، مردم علیه 
دولت"، "بای��د علیه گرانی مبارزه کنیم" و "از هدر کردن پول برای 
شهرک ها دست بردارید" در دس��ت داشتند. تل آویو در 14 دسامبر 
ش��اهد اولین تظاهرات با الهام گرفتن از اعتراضات جلیقه زردها در 
فرانس��ه نس��بت به افزایش قیمت برخی مواد غذایی و نیز افزایش 
بهای آب و برق بود. موشه کحلون، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی 
درنتیجه این فشارها تصمیم گرفت برای تعویق در افزایش قیمت 
برخی مواد غذایی با شرکت های غذایی بزرگ مذاکره کند. کحلون 
همچنین اب��راز امیدواری کرد که افزایش به��ای برق را به حداقل 
برس��اند. رس��انه ها اعام کردند، در س��ال 2011 ده ها هزار تن از 
فعاان در جنبش اعتراضی بزرگ علیه گرانی ها شرکت کردند اما آن 
تظاهرات نتایج ملموسی نداشت. دولت راست گرای بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی امیدوار بود نرخ رشد در سال 2018 
به سه درصد برسد و نرخ بیکاری کمتر از پنج درصد و تورم نیز کمتر 
از دو درصد باش��د. بااین وجود، بر اس��اس آمارها در اراضی اشغالی، 
بیش از 20 درصد اسرائیلی ها در آستانه فقر هستند و طبقه متوسط 
و جوانان از افزایش گسترده قیمت اماک و مستغات رنج می برند.

عکس نوشت 

رئیس جمهوری فرانسه پیش از کریس��مس به دیدار سربازان فرانسوی 
مستقر در چاد رفت و برای 1300 نیرو به قدر کافی جگر غاز و شکات هدیه 
برد. این پایگاه مرکز اصلی عملیات های کمپین چهارساله تحت امر فرانسه 
علیه شبه نظامیان در بورکینافاسو، چاد، مالی، موریتانی و نیجر است. این 

کمپین با 4500 نیرو هر ماه 600 عملیات انجام می دهد.

رجب طیب اردوغان روز شنبه در نشست »بنیاد 
جوانان ترکی��ه« از مواضع رژیم صهیونیس��تی 
علیه فلس��طینان و به ویژه بیت المقدس به شدت 
انتقاد کرد. وی با اش��اره به قربانیان فلس��طینی 
خشونت های رژیم صهیونیستی گفت: یهودیان 
در اس��رائیل به مردمی که روی زمین افتاده اند، 
حمل��ه می کنن��د و آن ها را هدف ضرب و ش��تم 
قرار می دهند. در حقیق��ت یهودیان فقط مردان 
را نمی زنند، بلکه زن��ان و کودکانی هم که زمین 

می افتند مورد ضرب و شتم قرار می دهند.
رییس جمهوری ترکیه همچنی��ن گفت: اما اگر 
آن ها جرات کنند با ما طرف ش��وند، ما به عنوان 
مسلمانان با این مردم )یهودیان( مقابله می کنیم 

و درسی به آن ها خواهیم داد.
در بخش��ی از س��خنرانی اردوغ��ان حاض��ران 
شعارهایی در حمایت از آزادی بیت المقدس سر 
دادن��د و خطاب به رییس جمه��ور ترکیه گفتند: 
رییس، ما را به قدس ببر تا این شهر را فتح و آزاد 
کنیم. رییس جمهور ترکیه به این شعار حاضران 
جواب مثبت داد و گفت: ان ش��اءاه به زودی به 

قدس می رویم و آن را فتح و آزاد می کنیم.
رییس جمه��ور ترکی��ه در بخ��ش دیگ��ری از 
سخنانش هم گفت آنکارا »محتاطانه« از تصمیم 

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای خروج 
نیروهای آمریکایی از سوریه استقبال می کند.

وی افزود: ب��ه دلیل این اق��دام، ترکیه عملیات 
نظامی علیه نیروهای کرد در شمال شرق سوریه 
را به تعوی��ق می اندازد. ترکی��ه رهبری جنگ با 
داعش در سوریه را بر عهده می گیرد و همچنان 
به مقابله با نیروهای کرد در ش��مال شرق سوریه 

ادامه می دهد.
این سخنرانی اردوغان در استانبول با پاسخ سریع 
تل آویو همراه شد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ضمن انتقاد از رییس جمه��ور ترکیه اعام کرد 

آنکارا نباید به اسرائیل درس اخاق بدهد.
بنیامین نتانیاهو در یک پیام توییتری مدعی شد 
که اردوغان قبرس شمالی را اشغال کرده است و 

نباید به اسرائیل درس اخاق بدهد.
این اظهارنظر نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی، 
واکنش های مقام های ترکیه را به همراه داشت. 
رییس جمهور ترکیه روز گذش��ته ب��ا حضور در 
مراس��می در اس��تان اس��تانبول گفت: نتانیاهو، 
این بار به بیراهه زدی، توصدای ظالمان هستی. 
همچنین عمر چلیک، س��خنگوی حزب حاکم 
»عدالت و توسعه« ترکیه خطاب به نخست وزیر 
رژیم اش��غالگر قدس گفت: نتانیاهو که در کشور 

خودش به فساد متهم شده، در تاش برای ایجاد 
اختال در کار جامعه بین المللی است.

اش��اره این مقام ترکیه ای به تحقیقات قضایی از 
نتانیاهو به اتهام چندین پرونده فساد مالی است. 
اخیرا دادس��تانی رژیم صهیونیستی اعام کرده 
بود ک��ه در یکی از این پرونده ه��ا، مدارک کافی 
درباره ارت��کاب به جرم وجود دارد. این تحقیقات 
سبب ش��ده که برخی سیاس��تمداران سرشناس 
صهیونیس��ت بر ل��زوم کناره گی��ری نتانیاهو و 

برگزاری انتخابات پیش از موعد تاکید کنند.

 نتانیاهو قاتل خونسرد 
عصر حاضر است

در ادامه واکنش های مقام های ترکیه به اظهارات 
نتانیاهو علیه اردوغان، وزیر خارجه این کشور در 
توییتر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را »قاتل 
خونسرد عصر کنونی« خواند. مولود چاووش اوغلو 
در توییتر خود نوش��ت: نتانیاهو کودکانی که در 
س��احل بازی می کردند را بمب��اران کرد. او قاتل 
خونس��رد عصر مدرن و مس��ئول قت��ل هزاران 
فلس��طینی بی گناه اس��ت. وی اف��زود: نتانیاهو 
اشغالگری است که از لگدمال کردن انسان هایی 
که روی زمین خوابیده اند، ابایی ندارد. ترکیه هرگز 

دست از افشای حقایق برنخواهد داشت. وزیر امور 
خارجه ترکیه این پیام را به همراه تصاویر شهید 
»فادی ابوصالح« و »فوزی الجنیدی« نوجوان 
16 س��اله و نماد مقاومت فلس��طین که از سوی 
شمار بس��یاری از سربازان اس��رائیلی با چشمان 

بسته بازداشت شده است، منتشر کرد.
 

 اس�رائیل نمی توان�د ب�ر سیاس�ت 
اشغالگرانه خود سرپوش بگذارد

س��خنگوی نهاد ریاس��ت جمه��وری ترکیه نیز 
تصریح ک��رد: اس��رائیل نمی تواند بر سیاس��ت 

اشغالگرانه خود سرپوش بگذارد.
ابراهیم کالین با انتش��ار مطلب��ی در توییتر خود 
اعام کرد: اس��رائیل نمی توان��د به هیچ وجه بر 
سیاست های اشغالگرانه و ظالمانه خود سرپوش 
بگذارد. وی در این خصوص نوشت: نخست وزیر 
اسرائیل بار دیگر از شنیدن سخنان برحق رجب 
طیب اردوغان رییس جمه��وری ترکیه ناراحت 
شده است. نتانیاهو ازآنجاکه تحت بازجویی پلیس 
اسرائیل قرار دارد، دچار مشکات فراوانی است.

ابراهیم کالین در ادامه تصریح کرد: او می کوش��د 
توجه مردم را منحرف س��ازد؛ ام��ا بیهوده تاش 
می کن��د. نمی توانن��د ص��دای رییس جمهور ما 
را س��اکت کنند. ازم به ذکر اس��ت رجب طیب 
اردوغان اوایل سال جاری میادی هم اعام کرده 
بود که رژیم صهیونیستی با حمله به فلسطینیان 
با تانک و توپخانه اثبات کرده است که یک »رژیم 
تروریست« است و روح »آدولف هیتلر«، دیکتاتور 
آلمان نازی در میان سیاس��تمداران صهیونیست 

مجدداً ظهور کرده است.
در پی این جدل های لفظی میان مقامات ترکیه 
و رژیم صهیونیستی روز گذشته بنیامین نتانیاهو 
مجدداً به رییس جمهور ترکیه تاخت و مدعی شد 
که وی گرایش های ضدیهودی دارد، چراکه دائما 

علیه تل آویو موضع می گیرد.
به نوش��ته پایگاه خب��ری کان��ال 10 تلویزیون 
رژیم صهیونیستی، نتانیاهو که در جمع گروهی 
از نظامی��ان صحب��ت می کرد، گف��ت: اردوغان 
ضدیهودی است که عقده های ضداسرائیلی دارد.

 این درگیری ها حکایت از تنش های تازه از روابط 
دو کشور دارد هرچند که در گذشته نیز مقام های 
دو کشور بارها به انتقاد از یکدیگر پرداخته بودند 
و براثر همی��ن تنش ها روابط طرفین به س��طح 

پایین تر از کاردار کاهش یافته بود.

با افزایش تنش بین آنکارا و تل آویو 

گروه اظهارات رییس جمهور ترکیه درباره فتح قدس و پایان اشغالگری در این شهر سبب آغاز درگیری های لفظی بین آنکارا 
و تل آویو شده است که این درگیری تا روز گذشته هم ادامه داشت.بین الملل

اردوغان: نتانیاهو صدای ظالمان است

چهره خبر

موج گسترده مخالفت ها با انحال مجلس قانونگذاری فلسطین
گروه ه�ای سیاس�ی فلس�طین اق�دام رئی�س تش�کیات 
خودگ�ردان در انح�ال مجل�س قانونگ�ذاری فلس�طین را 
خودسرانه و بی ارزش خوانده و تاکید کردند تا زمان برگزاری 

انتخابات این مجلس به کار خود ادامه دهد.

»موس��ی ابومرزوق«، عضو دفتر سیاس��ی حماس در واکنش به خبر 
انح��ال مجلس قانونگذاری فلس��طین توس��ط رئیس تش��کیات 
خودگ��ردان گفت: محمود عباس بحران س��ازی می کند و س��پس به 

اقدامات مختلفی برای آن متوسل می شود.
وی شنبه ش��ب در پیامی از طریق توییتر گفت: عباس یا دادگاه قانون 
اساسی یا ش��ورای مرکزی حق انحال مجلس قانونگذاری فلسطین 
را نداشته است؛ اما این حق رئیس است که خواهان برگزاری انتخابات 
مجلس قانونگذاری و ریاستی شود بخصوص که اختیارات ریاستی وی 

هم پایان پذیرفته است.
این عضو ارش��د جنبش حماس تاکید کرد: م��ا همگی باید از انتخابات 

حمایت کنیم، به قانون پایبند باشیم و از آن فراتر نرویم.
جریان اصاح دموکراتی��ک جنبش فتح نیز در بیانی��ه ای اعام کرد: 
درحرکتی که هیچ توجیه قانونی و ملی ندارد و در یک قمار سیاسی تازه 
و ماجراجویی بی حس��اب وکتاب، محمود عباس، مجلس قانونگذاری 
منتخب فلسطین را بدون حق، منحل کرد که نقض آشکار مفاد قانون 

اساسی است که همه قوا در فلسطین تحت فرمان آن هستند.
»احمد ابو فؤاد«، مع��اون دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلس��طین 
ه��م انحال مجل��س قانونگ��ذاری را موجب تعمیق ش��کاف داخلی 
فلسطین دانس��ت و گفت: این اتفاق می تواند واکنش های خطرناکی 

در پی داشته باشد.
»یحیی موسی«، نماینده حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین نیز 

تصمیم محمود عباس در انحال این مجلس را بی ارزش خواند و گفت 
این اقدام اختاف را بیشتر کرده و نظام سیاسی فلسطین را نابود می کند.

 ابومازن حق ندارد مجلس قانونگذاری را منحل کند
نایب رئیس مجلس قانونگذاری فلس��طین تصمیم رئیس تشکیات 
خودگ��ردان در منحل کردن این نهاد را غیرقانونی و فاقد مش��روعیت 

دانست.
»احم��د بحر« نایب رئی��س مجل��س قانونگذاری فلس��طین در یک 
کنفرانس مطبوعاتی با مردود خواندن تصمیم ابومازن رئیس تشکیات 
خودگردان فلس��طین مبنی بر انحال این مجلس، تاکید کرد: محمود 
عباس )ابومازن( به عنوان رئیس تشکیات خودگردان از سال 2009، 
صاحیت قانونی را ازدست داده و ریاس��ت وی غیرقانونی است و وی 

دیگر مشروعیت ندارد.

توطئه وزیر دفاع انگلیس 
برای برکناری نخست وزیر

ماکرون: 
فرانسه نیازمند آرامش است

یک رسانه خبری از توطئه وزیر دفاع انگلیس برای جانشینی نخست وزیر این کشور خبر داده است.
درحالی که ترزا می، نخست وزیر انگلیس از رأی عدم اعتماد پارلمان در اوایل ماه جاری رهایی یافت ولی به 

نظر می رسد، خانم نخست وزیر هنوز با چالش های بیشتری از سوی کابینه اش روبرو است.
ساندی تایمز در گزارشی گاوین ویلیامس��ون وزیر دفاع انگلیس را متهم کرده است که هدایت توطئه ای 

را برای برکناری ترزا می بر عهده داشته است تا جانشین وی در رأس قدرت شود.
س��اندی تایمز در حالی پرده از این توطئه برداش��ته است که یک شاهد عینی 
وزیر دفاع انگلیس را در رس��توران هتل بیومونت در 18 دس��امبر به همراه 
دوستانش دیده اس��ت که در حال صرف شام بوده اند. دیدار بین وزیر دفاع 
انگلیس و دوس��تانش در این رستوران یک هفته بعد از برگزاری رأی عدم 
اعتماد به نخست وزیر برگزارشده است. ویلیامسون در این دیدار تمایات 
خود را برای ضربه زدن به رقبایش یعنی س��اجد جاوید وزیر کشور و جرمی 
هانت وزیر خارجه انگلیس بیان کرده و گفته اس��ت که می تواند این دو 
نفر را برای تصاحب قدرت کنار بزند. ویلیامس��ون در این دیدار 
مدعی شده است که »او تنها نامزدی است که قادر به جلب 

حمایت حزب اتحاد دموکراتیک«  است.

امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه روز گذشته همزمان با راه افتادن موج جدید اعتراضات جنبش جلیقه 
زردها خواهان برقراری نظم و توافق در کشور شد.

به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانس��ه در مصاحبه با شبکه بی اف ام 
تی وی خاطرنشان کرد: زمان آن رس��یده که در فرانسه نظم، آرامش و هماهنگی 

حکم فرما ش��ود. کشور ما به آن ها نیازمند است و نیازمند یک توافق، اتحاد و 
تعهد صادقانه به اهداف مش��ترک مهم است. ضروری است که اختافات 

موجود از بین بروند.
رییس جمهور فرانسه که به کشور چاد رفته تاکید کرد که ارتباط مداومی با 
وزیر کشور فرانسه که از نزدیک مسیر اعتراضات شنبه را پیگیری می کند، 
دارد. بر اس��اس جدیدترین اطاعات، پلیس فرانس��ه در جریان دور جدید 

تظاهرات اعتراضی در این کش��ور در روز شنبه اقدام به بازداشت 
دست کم 220 تن کرده است. اولین دور از این اعتراضات در 
اواسط ماه نوامبر در اعتراض به گران شدن قیمت سوخت 
در فرانسه برپا ش��د و تاکنون برای مدت چند هفته است 

که ادامه یافته است.

نماینده پارلمان عراق از مقاومت نخست وزیر این کشور در 
قبال فشارهای وزیر خارجه آمریکا برای استقرار نیروهای 

آمریکایی پس از عقب نشینی از سوریه در عراق خبر داد.

 منابع رس��انه ای به نقل از »عامر الفایز« نماین��ده ائتاف »البناء« 
عراق، در پی انتشار خبر تماس تلفنی با »مایک پامپئو« وزیر خارجه 
آمریکا با »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق و گفت وگوی آن ها 
درباره داعش و راهکار سیاسی در سوریه، از جزئیات جدیدی از این 

گفت وگو پرده برداشتند.
پایگاه خبری شبکه آفاق عراق نوشت، »عامر الفایز« گفته است که 
دولت فدرال عراق هرگونه فشار از جانب واشنگتن برای واردکردن 
نیروهای رزمی اش از سوریه به عراق را رد کرده است. او تأکید کرده 
که ورود نیروهای نظامی جدید امری مردود است و نمی توان بدون 
موافقت پارلمان آن را توجیه کرد. طرف آمریکایی فشار زیادی وارد 

کرده اما نخست وزیر تاکنون آن را رد کرده است.
همچنین »اوروک نیوز« عراق نیز به نق��ل از این نماینده پارلمانی 
عراق، ضمن تکرار مطلب فوق، نوشت: در گفت وگوی تلفنی طوانی 
صورت گرفته میان وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر عراق، اوضاع 
امنیتی در عراق و عقب نشینی آمریکا از سوریه بررسی شد. اما دولت 
عراق هرگونه فشار آمریکا برای وارد ش��دن این نیروها به عراق را 

رد خواهد کرد.
رس��انه های عراقی درباره اظهارات عبدالمه��دی در این گفت وگو 
نوشتند که وی تاکید کرده است تحوات امنیتی در سوریه و دستیابی 
به راهکاری سیاس��ی در این کشور، رابطه مستقیمی با امنیت عراق 
و ثب��ات منطق��ه دارد و عراقی ها بیش ازپیش بر ض��رورت تثبیت و 
تقوی��ت وحدت ملی و دفاع از حاکمی��ت و جلوگیری از دخالت های 
خارجی از امور داخلی کشورشان تاکید دارند. ازم به ذکر است روز 
گذشته یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از نشست 
فرماندهان امنیتی دو وزارت دفاع و کش��ور برای بررسی پیامدهای 
عقب نشینی آمریکا از سوریه خبر داد. به نوشته »سومرنیوز«، »عباس 
السید صروط« عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: ما یک نشست با حضور فرماندهان امنیتی 
از دو وزارتخانه دفاع و کشور درباره طرح امنیتی تدوینی برای تأمین 
امنیت مرزها در مقابل داعش پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی 

از سوریه برگزار می کنیم.
 اما روز گذشته »لقمان الفیلی«، سخنگوی ریاست جمهوری عراق 
در بیانیه ای اعام کرد یک رسانه عربی نوشته است که برهم صالح 
رییس جمهوری عراق پیش��نهادی درباره س��وریه ارائه کرده است. 
ما ضم��ن اینکه اعام می کنیم این اطاعات دقیق نیس��ت، تاکید 
می کنیم که برهم صالح رییس جمهوری عراق پیش��تر تاکید کرده 

و هم��واره بر ضرورت حمایت از تاش ها برای حل مس��المت آمیز 
بحران سوریه و پایان دادن به گرداب خشونت بیهوده در این کشور 
همسایه بر اساس احترام به تصمیمات مستقل آن و پایان دخالت در 

امور داخلی اش تاکید کرده است.
به گفته وی، رییس جمهور عراق از تاش ها برای بازگرداندن آرامش 
و ثبات به س��وریه و اینکه کشوری باثبات و امن باشد و روابط حسنه 

با تمام همسایگانش داشته باشد، حمایت می کند.

 ارتش سوریه در »التنف« مستقر می شود
همچنین یک مقام نظامی سوریه گفت با خروج نظامیان آمریکایی 
از س��وریه، گروه های مسلح حاضر در پایگاه التنف در مثلث مرزی و 
راهبردی بین سوریه، عراق و اردن مجبور به تسویه وضعیت خود با 

دمشق یا انتقال به ادلب هستند.
این مقام نظامی س��وریه به خبرنگار »العهد« لبنان گفت: نیروهای 
ارتش س��وریه تصمیم گرفته اند پس از خروج نیروهای آمریکایی از 

منطقه التنف به طور مستقیم وارد آنجا شوند.
وی افزود: گروه های مسلح حاضر در منطقه پنجاه وپنج کیلومتری 
با عقب نشینی نیروهای آمریکایی از التنف مجبور به تسلیم هستند 
چون حامی راهبردی خود را از دس��ت خواهند داد و البته اغلبش��ان 

ساح خود را تحویل ارتش سوریه خواهند داد.

مخالفت بغداد با ورود نظامیان خارج شده آمریکا به عراق
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تعیین سهمیه بلیت ایران 
برای جام ملت ها

 کنفدراسیون فوتبال آسیا اعام کرد که در 
مرحله گروهی مس��ابقات جام ملت های 
آس��یا 2019 برای هر فدراسیون هشت 
درصد سکوهای ورزشگاه ها را اختصاص 
داده اس��ت. گفتنی است؛  بقیه سکوها در 
اختی��ار اماراتی ه��ا بوده و براین اس��اس 
هواداران دیگر کش��ورها می توانند برای دیدن این دوره از بازی ها در 

ورزشگاه جام ملت ها حاضر شوند.

رقابت شطرنج بازان
در جام 20هزار یورویی فجر

 بیست و هفتمین دوره جام بین المللی فجر، 
گرامیداشت چهلمین س��الگرد پیروزی 
انقاب اسامی از 16 تا 22 بهمن ماه در 
محل فدراسیون شطرنج برگزار می شود. 
براین اساس در روزهای گذشته فدراسیون 
شطرنج از ورزشکاران 40 کشور خارجی 
برای حضور در این رقابت  ها دعوت به عمل آورده که پیش بینی می شود 
در مجموع 600 شطرنج باز ایرانی و خارجی به رقابت با یکدیگر بپردازند. 
جایزه نقدی در نظر گرفته شده برای این رقابت ها 20 هزار یورو است.

رستمی تنها وزنه بردار کشور 
در جام تایلند

 ب��ا توجه به اعزام هش��ت وزنه ب��ردار به 
مسابقات جهانی و چهار نفر به قطر کاپ، 
کیانوش رس��تمی تنها وزنه بردار ایرانی 
ش��رکت کننده در جام پادش��اهی تایلند 
 ،IWF خواهد بود. براساس قوانین جدید
وزنه بردارانی که می خواهند مجوز حضور 
در المپیک 2020 توکیو را دریافت کنند، باید پیش از این رقابت ها در 
6 میدان گزینش��ی وزنه بزنند.هش��ت وزنه بردار ایران اولین میدان 
گزینشی خود را در مسابقات جهانی عشق آباد پشت سر گذاشتند و چهار 
نفر نیز در روزهای اخیر با وزنه زدن در قطرکاپ، یکی از مس��یرهای 

گزینشی را سپری کردند. 

قوچان نژاد به پرسپولیس نزدیک شد
 برانکو ایوانکوویچ بع��د از اینکه از جذب 
مهاج��م خارجی برای تیم��ش به خاطر 
مش��کات مالی باش��گاه پرس��پولیس 
منصرف شد، خواهان رضا قوچان نژاد شده 
اس��ت. بازیکن پیش��ین تیم ملی درحال 
حاضر وضعیت خوبی در آپوئل قبرس ندارد 
و در آس��تانه جدایی از این تیم قرار دارد. باشگاه پرسپولیس مذاکرات 
خوبی را با قوچان نژاد داش��ته و احتمال اینکه این بازیکن به زودی به 
جمع شاگردان برانکو اضافه شود، زیاد است.ایوانکوویچ همچنین در 
لیست بازیکنانی که جهت تقویت تیمش در نیم فصل در نظر گرفته نام 
محمدرضا اخباری را هم به عنوان جانشین احتمالی علیرضا بیرانوند 

ذکر کرده است.

شفر برای استقالی ها شرط گذاشت
 سرمربی تیم فوتبال استقال برای جذب 
بازیکنان جدید در نق��ل و انتقاات برای 
مدیران باشگاه ش��رط گذاشت. این تیم 
درحالی این روزها پای به نقل و انتقاات 
گذاش��ته که مدیران این باش��گاه طبق 
خواسته وینفرد ش��فر به دنبال بازیکنان 
خارجی برای خط حمله هستند. سرمربی آبی پوشان درخواست کرده 
است تا بر اساس اولویت بندی بازیکن مورد نیاز برای خط حمله جذب 
ش��ود، به نظر می رسد شفر به مدیران استقال اعام کرده که جذب 
بازیکنان مورد نظر باید با نظر مس��تقیم وی باشد در غیراین صورت 

بازیکنان جدید را قبول نمی کند.

امتحان VAR بومی 
در یک دیدار غیررسمی 

 رییس کمیته داوران درباره آزمایش کمک 
داور ویدویی)VAR( بومی توضیح داد: 
روز گذش��ته این اتفاق افت��اد و با حضور 
تعدادی از داوران از جمله علیرضا فغانی این 
تکنولوژی م��ورد آزمایش ق��رار گرفت.
فریدون اصفهانیان، افزود: البته باید این 
سیستم در یک دیدار غیررسمی امتحان شود تا سپس در ورزشگاه های 
منتخب به کار گرفته شوند. چهار ورزشگاه آزادی، امام رضا، نقش جهان 
و فواد آره نا در صورت موفقیت در آزمایش دوم میزبان این تکنولوژی 
خواهند بود.وی درباره برخورد با داورانی که بیش ترین اشتباه تاثیرگذار 
در نیم فصل نخست را داشتند هم تصریح کرد: ما طبق آیین نامه با آنها 

برخورد خواهیم کرد.

توپ ۳0میلیارد تومانی 
در جام جهانی قطر

 مسئوان فرهنگی فدراسیون فوتبال از 
ح��اا ب��رای ج��ام جهان��ی 2022 قطر 
برنامه ریزی کرده اند، از جمله این برنامه ها 
بافت قالیچه های نفیس ویژه جام جهانی 
بوده که قرار است بافنده چند تخته قالیچه 
جام جهانی روسیه برای جام جهانی قطر 
هم آن را طراحی و اجرا کند. دیگر برنامه فدراسیون فوتبال رونمایی از 
توپ ملیله بافی نفیس هنرمند ایرانی است. قرار است این توپ که 30 
میلیارد تومان روی آن قیمت گذاشته اند، به قطری ها داده شود تا در 
جریان مس��ابقات جام جهانی 2022 رونمایی ش��ده و به موزه ویژه 

جام جهانی قطر منتقل شود.

عابدی، نخستین مربی ایرانی 
فوتسال ایتالیا

 عاب��دی، اولین مربي ایراني محس��وب 
می شود که هدایت تیم فوتسال الیمپوس 
رم در سري آ ایتالیا را برعهده گرفته است. 
وی از ابتدای فصل جدید در تیم فوتسال 
الیمپوس رم در کنار دو مربی دیگر این تیم 
فعالیت می کند. عابدی در این باره گفته 
است؛ از این که امسال توانستم تجربه خوبی را در سری آ فوتسال ایتالیا 
در تیم الیمپوس به دست بیاورم؛ خوشحال هستم. لیگ فوتسال ایتالیا، 
لیگ با کیفیتی اس��ت، همچنین کادر فنی تیم و مس��ئوان باشگاه 

الیمپوس از حضور این مربی ایرانی ابراز رضایت می کنند.

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

تنور انتخابات فدراسیون کشتی داغ خواهد شد

گوش شکسته های نامدار به دنبال صندلی خادم

ب�ا اینکه هن�وز ن�ه خب�ری از برگزاری 
گــــروه
انتخابات اس�ت و ن�ه حت�ی ثبت نام از ورزشی

کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی 
آغاز شده؛ به نظر می رسد رقابت پنهانی 
برای تکی�ه زدن برای صندلی ریاس�ت پرم�دال ترین 

ورزش ایران در جریان باشد.

 بازخوانی یک ماجرا
حدود 50 روز از استعفای رس��ول خادم از ریاست فدراسیون کشتی 
می گ��ذرد؛ اتفاقی که برای دومین بار در ط��ول 10 ماه مدیریت وی 
در دوره جدی��د رخ داد و البته این بار وزارت ورزش بافاصله »حمید 
بنی تمیم« را به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی کرد تا سکان 

کشتی، مانند دوره استعفای اول خادم، 40 روز باتکلیف نماند. 
اما »بنی تمیم« که در دوران ریاس��ت رس��ول خادم به عنوان دبیر و 
سپس نایب رییس فعالیت می کرد، تقریباً سیاست های دوره مدیریت 
خادم را پیش می برد و در طول همی��ن مدت تصمیمات خاصی هم 
اتخاذ کرده است. اما علی ایحال با اینکه سرپرست فدراسیون کشتی 
اظهارکرده که هنوز تصمیم قطعی ب��رای حضور در انتخابات ندارد، 

برخی معتقدند او با حمایت رسول خادم در انتخابات رأی خواهد آورد.
از س��وی دیگر برخی از چهره های نامدار کشتی هم برای حضور در 
انتخابات اعام آمادگی کرده اند و اگر فضای انتخابات باز و ش��فاف 
باشد، باید مهیای یک انتخابات داغ برای جانشینی رسول خادم باشیم.

 گزینه های روی میز
عباس جدیدی که در دو دوره اخیر انتخابات برای رقابت با رسول خادم 
وارد گود شده بود و هر دوره هم حضورش جنجال های زیادی در پی 
داشت، به نظر می رسد فعًا قید حضور در انتخابات را زده است. این 
پیشکسوت کشتی که  سال گذشته در چنین مقطعی با وجود انصراف 
نامش روی تخته رفت و شکس��ت 40 بر صفر او به خادم سوژه شد، 
در اظهارنظرهای اخیر خود گفته تا زمانی که سازوکار انتخابات تغییر 
نکند و صرفاً روسای هیأت های استانی تصمیم گیرنده باشند، برای 

ریاست فدراسیون جلو نمی آید.
یکی دیگر از مردان نامدار کشتی ایران که این روزها برای حضور در 
انتخابات نامش مطرح می شود، علیرضا حیدری است. این کشتی گیر 
چند سالی در س��مت های مختلف با فدراسیون دوره خادم همکاری 
داش��ت. البته حیدری گاهی اوقات عملکرد رفیق قدیمی را هم نقد 

می کرد. او که شخصیت محبوبی در کشتی ایران محسوب می شود، 
در مصاحبه های اخیر خود از عاقه اش برای ورود به انتخابات سخن 
گفته است.  سال هاس��ت که علیرضا دبیر به خاطر ورود به سیاست، 
از دنیای ورزش فاصله گرفته اس��ت. قهرمان المپیک س��یدنی که 
مأموریتش در ش��ورای ش��هر پایتخت به اتمام رسیده، حاا بهترین 
فرصت را دارد تا بار دیگر وارد دنیای کشتی شود. دبیر که جزو منتقدان 
فدراس��یون در دوران ریاست خادم بود، بعد از رفتن او سکوت کرده و 
اظهارنظری درباره حضور یا عدم حضور در انتخابات نداشته است. با 
این حال شرکت کردن علیرضا دبیر در انتخابات می تواند به جذابیت 

این رقابت اضافه کند.
اما دیگر چهره ای که گفته می شود برای رسیدن به صندلی ریاست 
فدراسیون کشتی ابراز عاقه کرده »امیررضا خادم« است. او که یک 
دوره ریاست فدراسیون کشتی را در اختیار داشته، در چند سال اخیر به 
عنوان معاون پارلمانی وزارت ورزش در این وزارتخانه حضور داشته 
و حاا ش��اید بهترین فرصت برای بازگش��ت او به کشتی مهیا شده 
باش��د. برخی معتقدند اگر امیررضا خادم برای انتخابات فدراس��یون 
کش��تی ثبت نام کن��د، مورد حمای��ت وزارت ورزش خواه��د بود تا 

جانشین برادرش شود. 

ورزش جهان

کروس
رکورد رونالدو را شکست

هافبک رئال مادرید ب��ا پنجمین قهرمانی اش در جام جهانی باش��گاه ها 
توانس��ت از رکورد مهاج��م پرتغالی عبور کند. رئال مادری��د در فینال جام 
جهانی باش��گاه ها چهار بر یک العین امارات را شکست داد و برای سومین 
سال پیاپی قهرمان این بازی ها شد. تونی کروس با کسب پنجمین عنوان 
قهرمانی در جام جهانی باش��گاه ها توانس��ت از رکورد کریستیانو رونالدو 
عبور کن��د. هافبک آلمانی یک جام با بایرن مونی��خ و چهار عنوان با رئال 
مادرید به دست آورد.وی در س��ال 2013 با تیم آلمانی نخستین قهرمانی 
 را تجربه کرد. سپس با مادرید در سال های 2014، 2016، 2017 و 2018 

جام قهرمانی را باای سر برد.

برایانت رکورد زد
در دیدارهای لیگ بس��کتبال حرفه ای آمریکا، تیم   واش��نگتن ویزاردز با 
درخشش بردلی بیل پس از سه س��اعت و چهار دقیقه مقابل میزبان خود 
فینیکس سانز در وقت اضافه سوم به پیروزی رسید. بیل با کسب 40 امتیاز، 
15 پاس گل و 11 ریباند برای نخس��تین بار در دوران حرفه ای بازی خود،  
ترپیل دابل ک��رد. در این بازی 295 امتیاز بین دو تیم رد و بدل ش��د که از 
ماه  آوریل س��ال 2008 تاکنون، بی نظیر است. توماس برایانت، سنتر تیم 
واش��نگتن هم با ثبت 14 پرتاب موفق از 14 شوت خود، رکوردی جاودانه 
در NBA به س��ود خود ثبت کرد. تنها بازیکنان��ی که رکورد 100 درصد 
در پرتاب های خود دارند، ویلت چمبرلین، گری پیتون، بیلی هاول و بیلی 

مک کینی هستند.

پایان حسرت 5 ساله 
منچستریونایتد

منچستریونایتد در مسابقه با کاردیف س��یتی  به برتری پرگل پنج بر یک 
رس��ید. این نتیجه درحالی رقم خورد که اوله گونارسولسشر، اولین تجربه 
خود را به عنوان سرمربی شیاطین سرخ بعد از اخراج هفته قبل ژوزه مورینیو 
کسب کرد. با این نتیجه یونایتد ها صاحب رکورد شدند و به حسرت پنج ساله 
پایان دادند، زیرا تیم در مدت یادشده، هرگز نتوانسته بود در یک مسابقه این 
تعداد گل بزند. آخرین باری که منچستریونایتد پنج گل زده بود، مربوط به 
سال 2013 و زمان سرآلکس فرگوسن بود که مقابل وست برومویچ آلبیون 

به تساوی پنج بر پنج رسید.

هرلیش از مربیگری لورکوزن 
اخراج شد

باش��گاه صنعتی بوندس لیگا روز گذش��ته حکم اخراج هایکو هرلیش سر 
مربی را لورک��وزن صادرکرد. این اتفاق که از چندی پیش انتظار می رفت، 
درحالی رخ داد که تیم قدیمی بوندس لیگا در هفته پایانی دور رفت س��ه بر 
یک هرتابرلین را مغلوب کرد. البته با توجه به کس��ب نتایج ضعیف در نیم 
فصل نخست و قرارگرفتن در رده نهم مدیریت بایر چنین تصمیمی اتخاذ 
کرد.  براین اساس هیتر بوش سرمربی 54 ساله و سابق بوروسیا دورتموند، 
به عنوان س��رمربی جدید بایر لورکوزن انتخاب و جانشین هرلیش در این 

تیم شد.

اعام اسامی رانندگان فصل 201۹ 
فرمول یک

هفتادمی��ن دوره مس��ابقات اتومبیلرانی فرمول ی��ک قهرمانی جهان در 
فصل 2019 در 21 گرندپری در شهرهای مختلف برگزار می شود. در این 
دوره از مس��ابقات هم 20 راننده از 10 تیم حاضر هس��تند که برای کسب 
عنوان قهرمانی ت��اش خواهند کرد. به عنوان مث��ال همیلتون و والتری 
بوتاس، مرس��دس - AMG پتروناس موتور اسپورت، سباستین فتل و 
چارلز لکلرک، اسکودریا فراری میژن وینو، پیر گاسلی و مکس ورشتاپن،  
آس��تون مارتین ردبول ریس��ینگ، دانیل ریکیاردو و نیکو هالکنبرگ، رنو 
F1، رومن گروسجین و کوین ماگنوس��ن، ریچ انرژی هاس F1  از جمله 

شرکت کنندگان در این دوره از رقابت ها هستند.

پیروزی والنسیا 
در دقیقه ۹4

در هفته هفدهم لیگ فوتبال باش��گاه های اس��پانیا، والنسیا در ورزشگاه 
مستایا، پذیرای تیم قعرنشین اوئس��کا بود و در پایان دیداری تماشایی به 
برتری دش��وار دو بر یک رس��ید. در دقیقه 25 دنی پارخو، کاپیتان والنسیا 
گلزنی کرد، اما کوچو هرناندز، در دقیق��ه 72 از روی نقطه پنالتی کار را به 
تساوی کشاند.در دقیقه 94 کریستیانو پیچینی، حمات همه جانبه والنسیا 
را به بار نش��اند و زننده گل دوم و برت��ری تیمش لقب گرفت. این پیروزی 
موجب ش��د تا خفاش ها با 22 امتیاز به رتبه هشتم جدول رده بندی صعود 
کنند. اوئس��کا نیز که در ابتدای فصل جاری به الیگا صعود کرده است با 

هشت امتیاز در رتبه بیستم و آخر جدول باقی ماند.

هازارد بهترین ورزشکار سال 
بلژیک شد

با نزدیک ش��دن به پایان س��ال 2018 میادی مراس��م انتخاب بهترین 
ورزشکار سال بلژیک برگزار شد و ادن هازارد، مهاجم تیم ملی فوتبال این 
کش��ور و عضو باشگاه چلس��ی که در جام جهانی عملکرد خوبی داشت به 
عنوان ورزشکار سال این کشور انتخاب شد. این اولین بار است که هازارد 
برنده این عنوان با ارزش می ش��ود. همچنین س��ومین بار اس��ت که یک 
فوتبالیست جایزه بهترین ورزشکار سال کشور بلژیک را به خود اختصاص 
می دهد. پیش از وی، تیبو کورتوا و کوین دی بروین دو فوتبالیستی بودند 
که به عنوان بهترین ورزشکار سال کشور بلژیک انتخاب شده بود و هازارد 

سومین فوتبالیستی است که به این عنوان دست یابد.

تصمیم ژاپنی ها 
برای المپیک 2020 

دولت ژاپن اعام کرد که پرواز هواپیماهای بدون سرنش��ین در نزدیکی 
محل برگزاری مس��ابقات المپیک و پارالمپیک 2020 ممنوع خواهد بود. 
این تصمیم در جریان نشست سازمان ها و وزارتخانه های کشور ژاپن اتخاذ 
شد.هنوز دلیل این تصمیم رسماً اعام نشده، اما به نظر می رسد بی ارتباط با 
حادثه اخیر در لندن نبوده است. چند روز قبل یک هواپیمای بدون سرنشین 
در نزدیکی باند فرودگاه گات ویک، در لندن مشاهده شد که این اتفاق لغو 
یا تأخیر نزدیک به یک هزار هواپیما را به دنبال داش��ت. این موضوع باعث 

سرگردانی 140 هزار مسافر در این فرودگاه نیز شد.

سرپرست فدراسیون کشتی امیدوار است کاندیداهای کشتی دست به تخریب رقبا نزنند.
حمید بنی تمیم در مورد اینکه گفته می ش��ود وی راه فدراسیون قبلی را دنبال می کند و کشتی نیز 
ب��ه تفکر و خون تازه نیاز دارد گفت: وقتی برای کارهای��ی همچون نحوه چیدمان داوران یا فرآیند 
انتخاب تیم های ملی س��ال ها زحمت کشیده شده است به چه دلیلی باید همه آنها را کنار بگذاریم. 
روش من این اس��ت که در مواردی که برای بهبود کار نیاز به اصاح وجود داشته اقدام کنم و ادامه 

دادن کارهای اصولی گذشته جزء اصول مدیریت صحیح است.
وی در مورد زمان برگزاری مجمع فدراسیون کشتی هم اظهار کرد: روسای هیأت های کشتی به 
عنوان اکثریت اعضای مجمع کش��تی از وزارت ورزش و جوانان درخواست داشتند هرچه سریع تر 
تکلیف رئیس فدراس��یون با برگزاری مجمع انتخابات مشخص ش��ود که این موضوع به صورت 
مکتوب به مس��ئوان ذی ربط در این وزارتخانه منعکس شده است و ما آماده آغاز فرآیند برگزاری 
مجمع کشتی و ثبت نام از کاندیداها هستیم. وی در مورد ایراد وزارت ورزش و جوانان به سرپرست 
هیأت ها و مسئله بازنشستگان گفت: انتخابات هیأت کشتی استان اصفهان برگزار شد و ما فقط در 
حال حاضر 4 هیأت داریم که با سرپرست اداره می شوند که با توجه به پیگیری های صورت گرفته 
فکر می کنم تکلیف اکثر آنها تا یک ماه آینده مشخص می شود و ما از این نظر مشکلی نداریم. بنی 
تمیم همچنین گفت: س��رمربیان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساان هم این دغدغه را 
دارند که برای انجام برنامه ریزی بلند مدت و حض��ور موفق در رقابت های المپیک توکیو نیازمند 

تعیین تکلیف هرچه سریع تر وضعیت مدیریت فدراسیون هستند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هنوز در مورد حضورم در انتخابات فدراسیون کشتی به جمع بندی 
نرسیده ام. باید تا زمان ثبت نام از کاندیداها مسائل و جوانب مختلف را بررسی و بعداً تصمیم گیری 
کنم. امیدوارم با ارائه برنامه های عملیاتی و اجرایی و به دور از تخریب کارهای مثبت صورت گرفته 

در گذشته در این مهم موفق باشند.

دبیر فدراسیون کشتی گفت: از ابتدای ماه جاری با جدیت بیشتری در انتظار اعام نظر وزارت ورزش 
برای برگزاری مجمع عمومی هستیم.

رضا ایق در گفت وگو با مهر با بیان اینکه پیش بینی می شد از روز اول دی ماه با اعام زمان ثبت نام 
مجمع عمومی کش��تی از سوی وزارت ورزش مواجه باشیم، گفت: با توجه به اظهارات مسئوان و 
همچنین روند تعیین تکلیف انتخابات برخی روسای هیأت های کشتی استان ها پیش بینی می کردیم 
اول دی ماه زمان ثبت نام مجمع عمومی از سوی وزارت ورزش اعام شود که البته فعًا چیزی به ما 
اباغ نشده است. البته ما در همین راستا با وزارت ورزش تماس خواهیم گرفت تا شاید روند اعام 

زمان مجمع با فوریت مشخص شود.
وی در خصوص روند انتخابات روسای هیأت های کشتی برخی از استان های کشور هم گفت: این 
موضوع با جدیت در حال انجام اس��ت و ما طی روزهای اخیر ش��اهد برگزاری انتخابات در چندین 
استان بودیم. ضمن اینکه ما همچنان این مسیر را برای مشخص شدن روسای برخی هیأت ها انجام 

می دهیم و به موازات این موضوع، منتظر برگزاری مجمع عمومی فدراسیون کشتی هم هستیم.
ایق با تاکید بر اینکه عدم انتخاب رئیس فدراس��یون باعث عدم ثبات ازم برای انجام امور مهم 
کشتی خواهد شد، تصریح کرد: امور جاری فدراسیون با حضور سرپرست در حال پیگیری و اجراست؛ 
اما باید قبول کرد که اداره امور به وسیله سرپرست برای زمان نسبتاً طوانی از ثبات مدیریتی خواهد 

کاست و این مسئله به هیچ عنوان در شأن و به سود کشتی نیست.
وی با اشاره به درخواست مکرر اعضای مجمع برای برگزاری هر چه سریع تر انتخابات گفت: اهالی 
کش��تی همواره به دنبال ثبات و آرامش هستند؛ از این رو بس��یاری از روسای هیأت ها چندین بار 
از وزارت ورزش درخواس��ت کرده اند تا تکلیف مجمع مشخص شود. دلیل تاکید آنها نیز به برنامه 
ریزی ه��ای بلندمدت و جدی برای رویدادهای پیش روی کش��تی اس��ت ک��ه از اهمیت فراوانی 

برخوردار است.

کشتی نیازمند ثبات و آرامش استکاندیداهای کشتی دست به تخریب نزنند

مثبت اعام شدن تس�ت دوپینگ وزنه بردار اوکراینی باعث 
شد تا »نواب نصیرشال« با یک پله صعود به عنوان قهرمان 

المپیک 2012 لندن معرفی شود.

پس از اینک��ه کمیته بین المللی المپیک، تس��ت دوپینگ وزنه برداران 
 در المپی��ک 2012 لندن را ب��رای چندمین بار مورد بررس��ی قرارداد 4 
وزنه بردار مرد و یک وزنه بردار زن با تست مثبت دوپینگ همراه شدند. 
در این بین تست دوپینگ الکسی توروختی از اوکراین هم مثبت اعام 
شد تا بدین ترتیب مدال نقره نواب نصیرشال در دسته 105 کیلوگرم 

المپیک 2012 لندن به مدال طا ارتقا یابد.

 قصد بازگشت ندارم
اما ملی پوش سابق وزنه برداری ایران در واکنش به این خبر اظهارکرد: از 

اینکه تست وزنه بردار اوکراینی مثبت اعام شد، ناراحت شدم.

نواب نصیر ش��ال در گفت وگو با آنا، درباره مثبت اعام ش��دن تست 
دوپینگ وزنه بردار اوکراینی و رسیدن به مدال طای المپیک لندن به او 
گفت: فدراسیون جهانی ابتدا نمونه مثبت تست دوپینگ  وزنه برداران را 
مشخص می کند و بعد از آن به صورت رسمی رأی نهایی را اعام می کند. 
در واقع این اعام از سوی فدراس��یون جهانی فرصتی برای وزنه بردار 

است که اگر اعتراضی به رأی دارد آن را عنوان کند. 
وی ادام��ه داد: البته معموًا اعتراض به مثبت ش��دن تس��ت دوپینگ 
وزنه بردار مورد قبول واقع نمی ش��ود. به هر حال آنها آنالیز خودشان را 
انجام داده و چندین مرتبه نمونه تست ها را آزمایش کرده اند. رأی صادر 
شده است و تنها این اعام فرصتی به وزنه بردار می دهد که نسبت به آن 
اعتراض کند. البته این اعتراض هم در مورد مدت محرومیت است وگرنه 
اصل مثبت شدن تست دوپینگ تغییر نمی کند. گاهی وقت ها وزنه بردار 
پس از مثبت  شدن تست دوپینگش به مدت محرومیت اعتراض می کند 
که چندین بار هم شاهد بودیم مدت محرومیت وزنه برداران کاهش پیدا 

کرده است. 
نصیر ش��ال اضافه کرد: من دوست نداشتم چنین اتفاقی بیفتد. به هر 
حال همان طور که ما از این اتفاق خوش��حال شدیم که طای المپیک 
لندن در این دس��ته به ایران می رس��د در مقابل کش��ور اوکراین و آن 
وزنه بردار هم از این موضوع ناراحت می شوند. قبل از مثبت شدن تست 
دوپینگ حریف من، رنگ مدال محمدپور و رس��تمی هم تغییر کرد. به 
هر ح��ال تغییر این رنگ مدال ها باعث تغییر رنکینگ ایران در المپیک 
لندن می شود و اتفاق خوبی است، امیدوارم وزارت ورزش و کمیته ملی 

المپیک هم از مدال های ما استقبال کنند. 
ملی پوش س��ابق تیم ملی وزنه برداری ایران در خصوص بازگش��تش 
به وزنه برداری گف��ت: چنین خبری صحت ندارد. من برای س��امت 
خودم همچنان ورزش می کنم و روی تخته می روم اما قصد بازگش��ت 
به وزنه برداری را ندارم. در همه این س��ال ها تمریناتم را داشته  و سطح 

آمادگی  خودم را حفظ کرده ام اما برنامه ای برای بازگشت ندارم.

صفح�ه رس�می کنفدراس�یون فوتبال آس�یا )AFC( در 
گزارشی از »کارلوس کی روش« سرمربی تیم ملی ایران 
به عنوان »سومین س�رمربی برتر« حاضر در نبرد قدرت 

در جام ملت های 201۹ آسیا یاد کرد.

"AFC نوش��ت: در حال��ی ک��ه نزدیک ش��دن به زمان ش��روع

جام ملت های 2019 آسیا، نوید بخش هیجانی وصف ناپذیر بر پهنه 
آسیاست، تعدادی از برترین مغزهای متفکر دنیای فوتبال، نگاه خود 

را روی معتبرترین جایزه فوتبالی قاره کهن دوخته اند.
دومین رقابت ق��اره ای فوتبال جهان از حیث قدمت، مجموعه ای 

سرشناس از س��رمربیان را با س��وابق و کارنامه هایی درخشان در 
میادین ب��زرگ در آغوش خواهد گرفت؛ س��رمربیانی بزرگ که از 
بین آنها می توان به »مارچلو لیپی« سرمربی فعلی تیم ملی چین، 
کس��ی که به همراه تیم ملی ایتالیا جام جهانی 2006 آلمان را فتح 
کرده اس��ت، به عنوان ستاره س��رمربیان حاضر در امارات متحده 

عربی اشاره کرد.
در رده دوم و با کم ترین اختاف ممکن، »سون گوران اریکسون« 
س��رمربی تیم ملی فیلیپین قرار دارد؛ کس��ی که سه شیرها را در 2 
دوره )2002 و 2006( به مرحله یک چهارم جام جهانی رساند و این 
در حالی اس��ت که »کارلوس کی روش« سرمربی تیم ملی ایران، 

به عنوان ستاره ای که در قامت سرمربی، این افتخار را داشته تا سه 
تیم مختلف را به جام جهانی برساند )تیم ملی آفریقای جنوبی، تیم 
ملی کشورش یعنی پرتغال و در سال های 2014 و 2018 تیم ملی 
ایران( در رتبه سوم برترین سرمربی هایی جای گرفته که نیمکت 

تیم های تحت هدایتشان را روشن می کنند.
»آلبرتو زاکرونی« که سکان هدایت تیم میزبان یعنی امارات متحده 
عربی را بر عهده دارد و در سال 2011 ژاپنی ها را برای فتح چهارمین 
قهرمانی خود در قطر هدایت کرد و »هاجیمه موری یاسو« سرمربی 
تیم ملی ژاپن دو سرمربی نامدار دیگری هستند که در این تورنمنت 

قاره کهن حضور دارند.

با توجه به دوپینگ وزنه بردار اوکراینی
طای المپیک لندن پس از 6 سال به نصیر شال رسید

صفحه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح کرد
کی روش سومین سرمربی برتر در نبرد جام ملت ها


