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نتانیاهو با انحال پارلمان و انتخابات زودهنگام موافقت کرد

بحران سیاسی 
در سرزمین های اشغالی

حدوداً یک ماه پیش بود که به دلیل درگیری های به وجود آمده بین ارتش 
رژیم صهیونیستی و حماس در غزه، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ این رژیم 
استعفا داد و کابینه نتانیاهو را با بحران مواجه ساخت. نتانیاهو در آن زمان 
توانست با صحبت با نفتالی بنت، از دیگر اعضای حزب »اسراییل خانه ما« 
کابینه را برای مدت محدودی حفظ کرده و مانع از فروپاشی دولتش شود. اما 
در نهایت این اختاف بر سر ایحه تشکیل دولت یهود بود که کابینه نتانیاهو 

از هم پاشید و زمینه برای برگزاری انتخابات زودهنگام ...

 کابینه ائتافی رژیم صهیونیس�تی روز دوش�نبه 
این هفته به دلی�ل اختاف بر س�ر تصویب قانون 
خدم�ت س�ربازی حریدی ها )صهیونیس�ت های 
ارتدوکس(، پارلمان را منحل و بنا شد تا انتخابات 
پیش از موعد، در 9 آوریل 2019 )20 فروردین 98( 
برگزار شود. وزرای کابینه نتانیاهو تاش داشتند 
که مسئله سربازی حریدی ها را که طبقه ای افراطی 
از منظر عقاید مذهبی به ش�مار می روند را یک بار 
برای همیشه حل کنند، اما موفق نشدند و این امر 
به فروپاشی کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( 

منجر شد.

دومینوی شکست 
صهیونیست ها

یاد د اشت

رمزگشایی از اعداد 
کلیدی اقتصاد

 »حمایت« از جزییات بودجه ۹۸ گزارش می دهد

محمدجواد اریجانی:

وزارت اطاعات اعام کرد 

 رسانه های آمریکایی از مقاومت دموکرات ها
در برابر درخواست های مالی ترامپ خبر دادند

با تصمیم کی روش

 فتنه اقتصادی 
نباید نادیده گرفته شود

دستگیری عناصر شبکه نفوذ 
در سیستم بانکی و ارزی

ضرب ااجل 2 ماهه رییس کل دادگستری هرمزگان 
برای ساماندهی ساحل بندرعباس

تنها در کاخ!

4 لژیونر به اردوی تیم ملی 
اضافه شدند
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»حمایت« گزارش می دهد

 ورود مدعی العموم   به حادثه 
واژگونی اتوبوس دانشجویان

  پیمانکار حمل و نقل و مسئول تاسیسات 
دانشگاه علوم و تحقیقات بازداشت شدند

  در پی وقوع حادثه  برای اتوبوس دانشجویان 
مقام معظم رهبری  پیام تسلیتی صادر کردند

آگهی

آگهی فقدان سند مالکیت 
س�ند مالکیت شش�دانگ یک دس�تگاه آپارتمان مس�کونی واقع  در جزیره کیش تحت پاک 4 فرعی از 2868 فرعی  از 5621 اصلی، واقع در ش�هرک میرمهنا – فاز A- قطعه 
246- طبقه دوم، واحد 4 تفکیکی، ذیل شماره 4603، دفتر جلد 35، صفحه 256 به شماره چاپی 9235603  بنام دولت جمهوری اسامی ایران  با نمایندگی سازمان منطقه آزاد  
کیش ثبت و صادر گردید. س�پس برابر س�ند قطعی 1677 مورخ 88/10/13 دفترخانه 59  کیش به آقای فرهاد زمانی فرادنبه انتقال یافت.  آقای صادق زمانی به اس�تناد وکالتنامه 
ش�ماره 9817  مورخ 97/9/26 و برابر  درخواس�ت وارده ش�ماره 8/7822  مورخ 97/10/1 منضم به دو برگ استشهادیه مدعی است سند مالکیت مذکور به علت سوختگی از بین 
رفته است لذا به استناد ماده 120 قانون اصاحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر شخص مدعی معامله با وجود اصل سند مالکیت و یا سند معامله پاک 
مرقوم نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را کتبا به همراه اصل سند مالکیت و یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و در صورت عدم 

اعتراض و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله در ظرف  مدت مقرر قانونی اداره ثبت اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود. 
محمد طایفه نادی  - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کیش 

                                                        512/1آگهی اباغ مفاد صورتجلسه افرازی
پیرو آگهی اباغ اخطاریه به شماره 4290-1397/06/25 بدینوسیله صورتجلسه افرازی و نقشه افرازی پاک فرعی از 15833 اصلی واقع در فریمان بخش 13 مشهد بشرح ذیل آگهی شایسته است کلیه مالکین 
مشاعی پاک مذکور چنانچه به مورد افراز و نحوه آن اعتراض دارند واخواهی خود را ظرف مدت ده روز پس از انتشارآگهی به دادگا ه صالحه محل تسلیم و رونوشت آنرا به این اداره تسلیم نمایند در صورت 

عدم واخواهی سندمالکیت مفروزی به نام متقاضی صادر وتسلیم خواهد شد.
صورت مجلس افراز: در اجرای دستور اداری شماره 3793-1397/04/13 مبنی بر افراز سهم مشاع آقای رضا خادم به مقدار 464/5 سهم مشاع از 1372/25 سهم کل ششدانگ و سهم مشاع آقای علی 
محمد یوسفی به مقدار 251 سهم مشاع  1372/25 سهم کل ششدانگ و سهم مشاع خانم مرجان توکلی فریمانی به مقدار 299 سهم مشاع از 1372/25 سهم کل ششدانگ پاک 15833 فرعی مجزی 
شده از 29 فرعی از 276 اصلی واقع در اراضی فریمان بخش 13 مشهد که سهمی آقای رضا خادم در ذیل دفتر الکترونیک 139720306022000533 و سهم آقای علی محمد یوسفی ذیل  دفتر الکترونیک 
139720306022000534 و سهمی خانم مرجان توکلی در صفحه 91 دفتر 414 بنام آنها ثبت واسناد انها صادر وتسلیم شده است موضوع در اجرای ماده 2 و 3 آیین نامه قانون افراز به اینجانبان اسماعیل 
میرزایی وامیر بلوچ به سمت نماینده و نقشه بردار ثبت فریمان ارجاع گردید مراحل قانونی وفق مقررات انجام گرفت و اخطاریه ها به شماره 4290-1397/06/25 به مالکین مشاع اباغ گردید و در موعد مقرر 
در معیت وکیل مالکان از محل وقوع ملک  مورد تقاضا بازدید به عمل آورده و پس از استقرار در محل از مورد تقاضا نقشه برداری شده و سپس طی نامه ای به شهرداری فریمان پیوست تصویر نقشه ارسال 
گردید که شهرداری فریمان برابر نامه شمارات 8922-1397/09/03 و 8921-1397/09/03 و 8923-1397/09/03 افراز قطعات مذکور را بامانع اعام نموده است و نقشه مربوط را ممهور به مهر شهرداری 
کرده است و بایگانی نیز جهت قطعات مفروزی پاکهای 18282 فرعی و 18283 فرعی و 18284 فرعی را منظور نموده است .لذا ذیا حدودات قطعات مفروزی اعام می گردد:1- حدود و مشخصات قطعه اول 
مورد تقاضا:ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 298/20 مترمربع دارای پاک 18282 فرعی مجزی شده از 15833 فرعی از 276 اصلی واقع در اراضی فریمان بخش 13 مشهد به حدودات اربعه :شماا بطول 
10 متر به دیوار ملک مجاور؛ شرقا به طول 29/90 متر به دیوار ملک مجاور؛ جنوبا بطول 10 متر درب ودیواریست به خیابان غربا بطول 30/09 متر به دیوار پاک 16339 فرعی متصرفی آشوری حقوق ارتفاقی 
ندارد) که در سهم اختصاصی خانم مرجان توکلی فریمانی قرار می گیرد.( 2- حدود و مشخصات قطعه دوم افرازی: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 251/00 مترمربع دارای پاک 18283 فرعی مجزی 
شده از 15833 فرعی از 276 اصلی واقع در اراضی فریمان بخش 13 مشهد به حدودات اربعه شماا بطول 8/35 متر به دیوار ملک مجاور شرقا به طول 30/06 متر دیواریست به پاک 16339 فرعی جنوبا به 
طول 8/35 متر درب و دیواریست به خیابان غربا به طول 30/07 متر مرزیست به قطعه سوم مفروزی پاک 18284 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد) که در سهم اختصاصی آقای علی محمد یوسفی قرار می گیرد.(

3- حدودومشخصات قطعه سوم مفروزی: ششدانگ یگ قطعه زمین به مساحت 464/50 مترمربع دارای پاک 18284 فرعی مجزی شده از 15833 فرعی از 276 اصلی واقع در اراضی فریمان بخش 13 مشهد 
به حدودات اربعه:شماا بطول 17/33 متر به دیوار ملک مجاور شرقا به طول 30/07 متر مرزیست به قطعه دوم مورد افراز پاک 18283 فرعی جنوبا بطول 12/95 متر درب و دیواریست به خیابان غربا بطولهای 5/15 متر و1/60 متر )حالت شمالی دارد(و 3/45 متر و 5/85 متر 

)قسمت اخیر جنوبی است( به دیوار ملک مجاور و بطول 20/85 متر درب دیواریست به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد)که سهم اختصای آقای رضا خادم قرار میگیرد.(
4-حدود و مشخاصت قطعه باقیمانده: با توجه به نقشه ترسیمی نقشه بردار محترم ملک تحت عنوان باقیمانده پاک وجودندارد.

مالکین مورد تقاضای افراز: رضاخادم – علی محمد یوسفی – مرجان توکلی -  نقشه بردار اداره ثبت فریمان-امیر بلوچ - نماینده اداره ثبت فریمان- اسماعیل میرزایی 
دفتر آقایان بلوچ و میرزایی درصورت انطباق مقدار تصرفات متقاضیان افراز با مقدار مالکیت ثبتی مشاعی آنان و مستند به مواد 5 و 6 آیین نامه قانون افراز اماک مشاعی رسیدگی واقدام نمایید.

رئیس اداره ثبت اسناد واماک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

اداره کل بهزیستی استان گیان درنظر دارد در راستای ماده 28 قانون تنظیم بخشی ازمقررات 
مالی دولت، اماک به شرح ذیل را به متقاضیان واگذار نماید که با الویت در راستای وظایف مقرر درامور  
13 گانه ماده 26  قانون صدرالذکرکه دارای پروانه فعالیت می باشند به اجاره واگذارنماید.لذا متقاضیان 
اجاره اماک مذکور می توانند به امور حقوقی این اداره کل واقع در رشت-خیابان پرستارمراجعه وفرم 

پیشنهاد قیمت را دریافت وبرای بازدید ازاماک اقدام نمایند. 
آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادات تاپایان وقت اداری روز چهار شنبه  مورخ 1397/10/12 می باشد.

مبلغ پایه کارشناسی)به ریال(اماک مورد اجارهردیف
4/000/000ساختمان مجتمع نوشر خشکبیجار1
7/000/000یک واحد آپارتمان رشت-میدان فرهنگ2

7/000/000یک واحد آپارتمان رشت-میدان فرهنگ3
5/000/000یک باب مغازه پشت صداو سیمای رشت4

                                                                                                                                                                             اداره کل بهزیستی استان گیان
                                                                                                                                       امور حقوقی و قراردادها

آگهی مزایده

گیان – حامد مرادمند جالی - طی هماهنگی های بعمل آمده از  سوی ستاد 
ش��رکت توزیع نیروی برق استان گیان و امور توزیع برق شهرستان لنگرود ، 
اداره توزیع برق چاف و چمخاله با حضور مهندس اهوتی نماینده مردم شریف 
لنگرود در مجلس ش��ورای اس��امی ، مهندس رنجبر فرماندار ، امام جمعه ، 
مهندس طالبی مدیر عامل شرکت  توزیع نیروی برق استان گیان ، مهندس 
بستانی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ ، مهندس میری نرگسی قائم مقام 
اجرایی مدیر عامل در امور توزیع برق شهرستانها ، مهندس احمدی مدیر امور 
توزیع برق لنگرود و جمعی از مسئولین محلی این منطقه مورد  افتتاح و بهره 

برداری قرار گرفت . 
در این مراس��م   مهندس احمدی اظهار داش��ت :امور توزیع برق شهرس��تان 
لنگرود با داش��تن 4 شعبه و بیش از 84 هزار مش��ترک دارای 4۳0 کیلومتر 
شبکه فشار متوسط هوایی و 688 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی ، یکی از 

بزرگترین حوزه های توزیع برق در استان می باشد .
مدیر امور توزیع برق لنگرود بیان داش��ت :در سال جاری حدود ۱۵0 میلیارد 
ریال به این  امور توزیع برق اختصاص داده شد که تاکنون ۹0 میلیارد آن در 
جهت احداث و تجهیز ش��بکه های برق این شهرستان و مناطق تابعه هزینه 
ش��ده است و در همین راس��تا نیز اداره توزیع برق چاف و چمخاله با اعتباری 
حدود 2 میلیارد ریال و طول شبکه فشار ضعیف 2۳۱ کیلومتر و فشار متوسط 
72 کیلومتر و تعداد 206 دس��تگاه پس��ت برق احداث و آم��اده بهره برداری 
بوده و هدف از آن ،  ارتقاء س��طح خدمات و سرویس دهی مطلوبتر و افزایش 

رضایتمندی مشترکین منطقه  می باشد .
در ادامه مهندس طالبی مدیر عامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان گیان 
ضمن تشکر از مهندس اهوتی نماینده مردم شریف لنگرود در مجلس شورای 
اس��امی ،  مهندس رنجبر فرماندار و دیگر مسئولین بخاطر کمک به جذب 
اعتبارات ازم در جهت احداث و ترمیم شبکه های توزیع برق در این شهرستان  
افزود :اس��تان گیان بیش از یک میلیون و چهارصد هزار مش��ترک و بیش 
از ۵/28 هزار کیلومتر ش��بکه و بیش از 2۱ هزار پس��ت برق دارای بیشترین 
پراکندگی مش��ترک از میان ۳۹ ش��رکت توزیع برق در کشور است و همواره 
بدلیل وجود ش��رایط اقلیمی خاص و ایجاد بحرانه های مختلف در طول سال 
دارای اهمی��ت ویژه ای بوده  و در این میان افتخار ما در صنعت برق اس��تان 
وجود نیرو های توانمند و دلسوز است که با جان فشانی در زمان وقوع بحران 

ها برای خدمت به مردم شریف استان گیان تاش می نمایند .
وی با اش��اره به بحران های چند س��ال اخیر ،  خواستار همکاری و همراهی 
مس��ئولین اس��تان در جهت  جذب اعتبارات ازم و ارائه خدمات مطلوبتر به 

مردم شریف استان شد .
سپس مهندس اهوتی نماینده مردم شریف لنگرود در مجلس شورای اسامی 
ضمن ابراز خرس��ندی از اقدامات ارزشمند ش��رکت توزیع نیروی برق استان 
گیان در عرصه خدمت رسانی گفت : با توجه به موقعیت چاف و چمخاله و 
گسترش ساخت و ساز  و افزایش مشترکین و گسترش شبکه  جدید توزیع 
ب��رق در این بخش  احداث اداره توزیع ب��رق در این مکان برای ارائه خدمات 
مطلوبتر به مردم شریف این منطقه امری ضروری بود  که بحمد ا... امروز شاهد 

افتتاح آن می باشیم .
ازم به ذکر است اداره توزیع برق چاف و چمخاله با 7640 مشترک حوزه های 
چمخاله ، پاپکیاده ، تازه آباد چاف ، حسین آباد ، تپه ، گالشکام و روستاههای 

همجوار را تحت پوشش دارد .

به کوشش شرکت توزیع نیروی برق استان گیان انجام شد :
افتتاح و بهره برداری اداره توزیع برق چاف و چمخاله

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای نبی محمدیان دارای  شناس�نامه شماره 191 به شرح دادخواس�ت به کاسه 970656 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد مهدی محمدیان به ش�ماره شناسنامه 5980138455 در تاریخ 1397/3/6در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- نبی محمدیان فرزند براتعلی شماره شناسنامه 191 متولد 1353/8/10پدر متوفی 
2- فریبا محمدیان فرزند رضاعلی شماره شناسنامه 289 متولد 1354/3/2 مادر متوفی و متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
حسن بابایی نسب رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان رومشکان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی احمد گراوند دارای  شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کاسه 971532 از این شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرضا گراوند به شماره شناسنامه 500 در تاریخ 1397/9/11در 
اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه: 1- محمد امین گراوند فرزند عبدالرضا 
شماره شناسنامه 4190764442 متولد 1383/5/22فرزند متوفی 2- آهو باقری فرزند محمدشفیع شماره شناسنامه 
4199865543  مادر متوفی 3- علی احمد گراوند فرزند گرابگ ش�ماره شناس�نامه 7 متول�د 1311/7/1 پدر متوفی 
4- لیا مرادی فرزند مراد ش�ماره شناس�نامه 989 متولد 1361/9/4 همس�ر متوفی 5- مبینا گراوند فرزند عبدالرضا 
شماره شناسنامه 4190872921 متولد 1386/5/10 فرزند متوفی و متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
حسن بابایی نسب رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان رومشکان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه آقای محمد جعفری دادخواستی به خواسته انتقال سند بطرفیت آقایان خشنود احمدبیگی و عزیز مهدی فر و پیمان نوذری تقدم 
نموده و در این شعبه به کاسه 564/97/9 ثبت و برای تاریخ 97/11/6 ساعت 15 تعیین وقت گردیده و به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار نشر تا خوانده مذکور 
قبل از وقت رسیدگی در دفتر شعبه حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود در 

غیر اینصورت شورا بصورت غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
شعبه 9 شورای حل اختاف شهرستان ایام

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
آقای حسن درایش فرزند خدامراد دارای شناسنامه شماره 465 بشرح دادخواست به کاسه 732/97 حقوقی از این شورا درخواست صدور 
گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدامراد درایش فرزند علی به شناسنامه شماره 648 در تاریخ 72/8/24 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1- حسن درایش متولد 1332 به شماره شناسنامه 465 
صادره از دهلران 2- فاطمه درایش متولد 1324 به شماره شناسنامه 983 صادره از دهلران 3- خاور درایش متولد 1325 به شماره شناسنامه 
984 صادره از دهلران 4- عیده درایش متولد 1326 به ش�ماره شناس�نامه 985 صادره از دهلران 5- خدابس درایش متولد 1327 به شماره 
شناسنامه 9 صادره از دهلران 6- گل پری درایش متولد 1338 به شماره شناسنامه 466 صادره از دهلران واغیر می باشند و به غیر از وراث 
یادش�ده شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک 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 

دادنامه
پرونده کاسه 9709986719100290 شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان سلسه تصمیم نهایی شماره خواهان \ آقای اله یار حسن پور فرزند 
محس�ن با وکالت آقای داود حس�ن پور فرزند الهیار به نشانی لرستان خرم آباد چهارراه بانک پاساژ رضا طبقه دوم خوانده : آقای محمدرضا 
ولی منش فرزند عزیز به نش�انی مجهول المکان  خواس�ته : مطالبه وجه بابت  رای ش�ورا  خواهان : آقای اله یار حس�ن پور فرزند محسن با 
وکالت داود حسن پور به طرفیت خوانده بنام محمدرضا ولی منش فرزند عزیز به خواسته مطالبه  وجه به مبلغ 85000000ریال به استناد یک 
فقره رسید بانکی بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشته موکلش مطابق یک فقره رسید بانکی مبلغ 85000000 ریال را به حساب شماره 
324205294 به عهده بانک ملت متعلق به خوانده واریز نموده است که با مراجعات مکرر نامبرده از پرداخت بدهی خود امتناع نموده است 
وبدین وسیله خواستار خویش به شرح موصوف گردیده ودر مقابل خوانده دعوا علیرغم اخطاریه اباغ شده از طریق روزنامه حمایت در جلسه 
شورا حاضر نگردیده و یا ایحه دفاعیه موجهی به شورا ارائه ننموده است علیهذا شورا با عنایت به محتویات پرونده و استعام اخذ شده از 
بانک ملت که بیان داش�ته با توجه به تراکنش انتقال وجه از کارت ش�ماره 6104337178175152متعلق به آقای اله یار حس�ن پور به کارت 
ش�ماره6104337823956485 متعلق به اقای محمدرضا ولی منش مبلغ 85000000 ریال در مورخه 97/5/28 واریز گردیده وبه اس�تناد به 
مواد 519-515-198 از قانون آیین دادرس�ی مدنی و مواد 27-25-9 از قانون ش�وراهای حل اختاف مصوب 1394 دعوای مطروحه را وارد 
و  ثابت دانسته حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 85000000 ریال اصل خواسته و مبلغ 2092500ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه قانونی و نیز خسارات تاخیر تادیه  اصل خواسته از تقدیم دادخواست 97/8/6 تا زمان اجرای کامل دادنامه 
در حق خواهان صادر و اعام می گردد . رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض واخواهی در این ش�ورا و پس از 

مضی مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم دادگستری شهرستان سلسله می باشد.
حسین تقی پور  - قاضی شعبه اول شورای حل اختاف الشتر

روز گذش�ته واژگونی یک دستگاه اتوبوس دانشجویی در سایت 
واح�د علوم و تحقیقات دانش�گاه آزاد اس�امی موجب ش�د تا 
متاسفانه تعدادی از دانش�جویان  در این حادثه دلخراش کشته 
و مصدوم ش�وند. در این حادثه 35 نفر دچار س�انحه ش�دند که 
تا زمان تنظیم این خبر9 نفر از این دانش�جویان به علت ش�دت 

و  ک�رده  ف�وت  جراح�ات،  
26نف�ر نی�ز مصدوم ش�دند. 
علت اصلی این حادثه توسط 
کارشناس�ان پلیس راهور در 
ح�ال بررس�ی اس�ت و واحد 
عل�وم و تحقیق�ات ام�روز و 
ف�ردا را تعطی�ل خواهد بود.
ریی�س پلیس راه�ور تهران 
اتوب�وس  متاس�فانه  گف�ت: 
حامل دانش�جویان در شیب 
دانشگاه بوده که به پایه بتنی 
برخورد می کند، بخش عمده 
ای از زی�ر اتوب�وس از بی�ن 

می رود و انتهای اتوبوس فقط س�الم مانده است که این امر علت 
افزایش کشته ش�دگان بوده اس�ت. س�ردار محمدرضا مهماندار 
با بی�ان اینکه حادثه در معابر دانش�گاه آزاد و دقیقا در محوطه 
داخل�ی بوده اس�ت، اظهار کرد: این معابر در ش�یب بوده اس�ت 

ب�ه همین منظور جابه جایی دانش�جویان توس�ط پیمانکار بوده 
است. وی تصریح کرد: اتوبوس به سمت جنوب دانشگاه در حال 
حرکت بوده است و حدود نود متر در فضای سبز می پیماید. البته 
توقف اتوبوس در شیب کار سختی بوده است. معاون کل وزارت 
بهداش�ت اعام کرد: در این حادثه 35 نفر دچار سانحه شده اند 
ک�ه 9 نفر به علت ش�دت جراحات، 
ف�وت ک�رده و 26 نفر نی�ز مصدوم 
ش�دند.    ایرج حریرچی افزود: سه 
نفر از مصدومان به صورت س�رپایی 
مداوا شده و 25 نفر از آنها بافاصله 
پ�س از س�انحه ب�ا آمبوانس های 
اورژانس به بیمارس�تان ه�ای امام 
خمین�ی )ره(، ش�ریعتی، حض�رت 
رس�ول )ص( و عرفان نیایش اعزام 
ش�دند.  به گفت�ه وی چهار مصدوم 
دچار آس�یب شدید شده و وضعیت 
پای�داری ندارن�د. رواب�ط عموم�ی 
ش�رکت واح�د اتوبوس�رانی تهران 
اع�ام کرد: اتوبوس واژگون ش�ده در دانش�گاه علوم تحقیقات 
تحت نظارت ش�هرداری نبوده است. سرهنگ مسعود جبارزاده، 

معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و 
در صفحات 2، 3 و ۱4 بخوانیدرانندگی تهران بزرگ هم ...

رهبر انقاب در پیامی درگذشت آیت اه هاشمی شاهرودی را تسلیت گفتند

کارگزاری با وفا  
در مهم ترین تشکیات نظام
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حجت ااس�ام حس�ن روحان�ی ه�دف 
تحریم های ضدایرانی، آمریکا را تاثیرگذاری 
بر توسعه کشور دانست، اظهارداشت: بودجه 
1۳۹۸ کل کش�ور، متناس�ب با تحریم های 

ظالمانه آمریکا تنظیم شده است.

رییس جمهوری، روز گذش��ته هن��گام ارائه ایحه 
بودجه98 به مجلس شورای اسامی، طی سخنانی 
در جمع نمایندگان، گف��ت: تحریم بر زندگی مردم 
بی تاثیر نیس��ت اما آمریکا قطعا شکست می خورد 
و ب��ا همراه��ی مجل��س، حمایت م��ردم و هدایت 
رهب��ر معظم انقاب، بر مش��کات غلبه می کنیم. 
وی افزود: خداوند بزرگ را سپاس��گزارم که همانند 
سال های گذشته در موعد قانونی بودجه سال98 را 
تقدیم مجلس می کنیم. روحانی با بیان اینکه ایحه 
بودجه سال98 در شرایطی تقدیم مجلس می شود 
که از اواخر س��ال گذشته با ش��رایط فشار و تحریم، 
ظالمانه آمریکا مواجه شدیم، گفت: دی ماه امسال، 
ان ش��اءاه برای مردم ماه پر برکت��ی خواهد بود و 
همچنین بهمن که چهلمین سالگرد انقاب اسامی 

را گرامی می داریم. وی افزود: هدف اصلی آمریکا از 
این توطئه ها و تحریم ها و فشارها که مستقیماً بر ملت 
بزرگ ایران، مردم منطقه و بر شرکت های تجاری 
و اقتص��ادی جهان بوده و بر خ��اف همه مقررات 
بین المللی اس��ت، به زان��و در آوردن نظام پرقدرت 
جمهوری اس��امی ایران اس��ت. رییس جمهوری 
تاکید کرد: آنچه آمریکا در س��ال 97 مد نظر داشت، 
دو مسأله اصلی بود یکی ناامیدی ملت ایران نسبت 
به آینده نظام و کش��ور و دوم القاء ناکارآمدی نظام 
که مردم تصور کنند دولت بر اوضاع مسلط نیست. 

روحان��ی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: 
اگر س��اختارها س��الم بود، می توان��م ادعا کنم که 
س��ال گذشته و امسال می توانس��تیم بودجه بدون 
نفت داش��ته باشیم. کل درآمد نفت در سال 98، در 
بودجه ای که تقدیم مجلس شد، 142هزار میلیارد 
تومان اس��ت. وی در ادامه س��خنان خود، تحریم 
خارجی، س��اختارهای غلط اقتصادی در کش��ور، 
جنگ روانی و تبلیغاتی و ش��رایط روابط خارجی را 
4عامل ایجاد التهاب در کشور عنوان کرد و افزود: 
همه این عوامل دس��ت به دست هم دادند تا امروز 

ما به این نقطه رسیده ایم.
رییس جمهوری با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و 
تجارت برای س��ال98 قول هایی داده که در بودجه 
هم بخشی از آن منعکس شده است، گفت: تکمیل 
بیش از 2هزار بن��گاه اقتصادی و صنعتی نیمه تمام 
توسط این وزارتخانه تعهد شده است؛ بیش از 2هزار 
بنگاه هم بازسازی می شود، 20هزار میلیارد تومان 
هم تسهیات برای این کار در نظر گرفته شده است؛ 
برنامه ما در س��ال آینده این است که بیش از 4هزار 
واحد صنعتی را فعال کنی��م. روحانی تاکید کرد: در 
بودجه سال آینده برای معیشت مردم و بخش هایی 
از جامعه است که حقوق ثابت از جمله حقوق بگیران 
ش��اغل، بازنشس��ته و مس��تمری بگیران هستند، 
دولت تصمیم گرفته حقوق ش��اغلین، بازنشسته ها 
و مس��تمری بگیران را سال آینده 20درصد افزایش 
دهد تا باری که بر دوش م��ردم قرار گرفته کاهش 
پیدا کند. وی تولید را اولویت دیگر بودجه 98 عنوان 
کرد که در سال آینده تحرک تولید را شاهد خواهیم 
بود. رییس جمهوری اشتغال را بعنوان سومین اقدام 
مورد تاکید قرار داد و گفت:  س��ازمان برنامه و بودجه 

مکلف ش��د که با تمام دستگاه های اجرایی بتواند با 
یک توافقی که بین هم مبادله می کنند برای اشتغال 
س��ال آینده، یک حرکت بهتری داش��ته باشیم. به 
گزارش مهر، روحانی با اشاره به اینکه بودجه امسال 
را در مجموع با 407هزار میلیارد تومان، دو س��قفی 
کردیم، گفت: در سقف اول 4هزار و 700هزار میلیارد 
تومان و در س��قف دوم دو تا 20هزار میلیارد تومان 
دیگر در صورت کسب منابع جدید که در بودجه آمده 
اس��ت، خواهد بود. وی ادامه داد: امیدوارم با تاش 
نمایندگان محترم بتوانیم بودجه را در بهمن ماه برای 
تدوین آیین نامه ها در اس��فند و همچنین اجرای آن 

برای سال آینده از مجلس دریافت کنیم.

    ت�ردد زاید مدیران اس�تان ها به تهران 
جلوگیری شود

در ادامه نشست علنی روز گذشته مجلس،  نمایندگان 
ارومیه، تهران و کرج در تذکری به رییس جمهور عنوان 
کردند که در اجرای اقتصاد مقاومتی دستور فرمایید از 
تردد مدیران اجرایی استان  ها به پایتخت برای جلسات 

زاید و بی محتوا جلوگیری شود.

بودجه۹۸ متناسب با تحریم ها تنظیم شده است
رییس جمهوری در صحن علنی مجلس:

  سیاست  
رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی درگذشت فقیه عالیقدر 
و رییس مجمع تش�خیص مصلحت نظام آیت اه هاش�می 

شاهرودی را تسلیت گفتند.

متن پیام حضرت آیت اه خامنه ای به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

اناه و انا الیه راجعون
با تأس��ف و اندوه خبر درگذشت فقیه عالیقدر و رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، آیت اه آقای حاج س��یدمحمود هاش��می ش��اهرودی 
رضوان اه علیه را دریافت کردم. این ضایعه اسفبار که پس از حدود یک 
س��ال بیماری سخت و دردناک واقع شده اس��ت مایه تالهم همه کسانی 
است که به مقام علمی و خدمات با ارزش ایشان به نظام اسامی و نیز به 
مجموعه های فقهی و اصولی و حقوقی حوزه های علمیه آشنا می باشند. 
ایش��ان استادی بزرگ در حوزه علمیه قم و کارگزاری با وفا در مهمترین 
تشکیات نظام جمهوری اس��امی، عضو مؤثری در شورای نگهبان و 
رییس موفقی در مجمع تشخیص مصلحت بودند و آثار و برکات علمی 
بسیاری از خود بر جای نهادند. ایشان همچنین برادر سه شهید و از یاران 
و شاگردان و همراهان ش��هید نام آور و بزرگوار سیدمحمدباقر صدر بود. 
اینجانب مصیبت درگذشت این عالم برجسته را به خاندان مکرم، همسر 
گرامی و فرزندان محترم و همه وابس��تگان و نیز به حوزه ی علمیه قم و 
شاگردان و همکاران علمی و ارادتمندان ایشان تسلیت می گویم و رحمت 

و مغفرت الهی و علوه درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
سیّد علی خامنه ای
4 دی 1۳۹7

    جزیی�ات مراس�م تدفی�ن مرح�وم آیت اه هاش�می 
شاهرودی

 در پی درگذش��ت آیت اه هاشمی ش��اهرودی که دوشنبه شب پس از 
مدت ها تحمل بیماری دار فانی را وداع گفت ، س��تاد برگزاری مراس��م 
ارتحال حضرت آیت اه هاشمی شاهرودی با صدور اطاعیه ای، برنامه 
تدفین پیکر مطهر رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعام 
کرد. بر اساس این اطاعیه مراس��م اقامه نماز و بدرقه از ساعت 8صبح 
چهارش��نبه)5 دیماه(در مصلی امام خمینی)ره( برگزار می شود. مراسم 
اقامه نماز بر پیکر مطهر حضرت آیت اه هاشمی شاهرودی نیز به امامت 
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای مقام معظم رهبری در محل مصلی 
امام خمینی)ره( برگزار می شود. مراسم تشییع و تدفین در قم هم عصر روز 
چهارشنبه)5دیماه(از ساعت14 در محل مسجد امام حسن عسگری)ع( به 

سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( برگزار می شود.
دفتر مقام معظم رهبری هم در اطاعیه ای اعام کرد: مراسم بزرگداشت 
آیت اه هاشمی شاهرودی از طرف رهبر معظم انقاب، چهارشنبه شب)5 
دی( بعد از نماز مغرب و عش��اء در مس��جد اعظم قم برگزار خواهد شد. 
همچنین پنج ش��نبه 6 دی 1397 از س��اعت 10 تا 11:30 صبح مراسم 
بزرگداشتی در حسینیه حضرت امام خمینی)ره( با حضور حضرت آیت اه 
خامنه ای رهبر معظم انقاب برگزار خواهد شد. دفتر مقام معظم رهبری 
ضمن طلب رحمت و علوه درجات برای رییس فقید مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام و آرزوی صبر و سکینه الهی برای بازماندگان، از عموم مردم 
قدرشناس و انقابی برای شرکت در مراسم های تشییع و بزرگداشت آن 
فقیه عالیقدر دعوت به عمل می آورد. هیات دولت نیز چهارشنبه 5 دی را 

در سراسر کشور عزای عمومی اعام کرد . 

   سوابق انقابی و علمی آیت اه هاشمی شاهرودی
مرحوم آیت  اه  سیدمحمود هاشمی ش��اهرودی در سال  1327 هجری 
شمس��ی در ش��هر نجف  و در خانواده مذهبی و از سادات  منسوب  به  امام  
حسین )ع ( چشم  به  جهان  گشود. وی تحصیات  ابتدایی را در مدرسه  علویه  
نجف  به  پایان  رسانید و سپس  به  تحصیات  حوزوی روی آورد. پس  از مدتی 
به  حلقه  درس  آیت  اه  العظمی شهید سیدمحمد باقر صدر پیوست  و سال ها 
در خدمت  استاد خود، مبانی اجتهاد در اصول  و فقه  را به  خوبی آموخت  و در 
درس  دیگر مراجع  آن  روز نجف  از جمله  امام  خمینی )ره ( نیز با جدیت  شرکت  
جست  و بهره های فراوان  برد. آیت اه  هاشمی شاهرودی در دوران حیات 
پربرکت خود، فعالیتهای بسیاری را در زمینه های علمی و فرهنگی به  انجام  
رسانید. از خدمات  دیگر وی، ریاست  مؤسسه  دایرة المعارف  فقه  اسامی 
با حکم  مقام  معظم  رهبری است . از آیت اه  العظمی هاشمی شاهرودی 
)مد ظله(مقاات  فراوانی در فصلنامه فقه  اهل  بیت  به  چاپ  رسیده  است . 
مرحوم هاشمی شاهرودی در سال های تحصیل  و تدریس ، فعالیت های 
سیاسی بسیاری را پدید نیز آورده. در پی یورش  مزدوران  رژیم  صدام  به  علما 
و اندیشمندان  در سال  1974 میادی، آیت اه  هاشمی شاهرودی به  زندان  
افتاد و شکنجه های فراوان  بدنی و روحی را به  جان  خرید. او در پی تظاهرات  
مردم  عراق  پس  از پیروزی انقاب  اسامی ایران  به  رهبری امام )ره (، بویژه  
در نجف ، و در گرامیداشت  این  پیروزی، تحت  پیگرد رژیم  بعث  قرار گرفت  
و به  سفارش  ش��هید صدر)ره ( به  وطن  خود بازگشت  تا وکالت  عام  شهید 

صدر و نمایندگی او را نزد امام  خمینی )ره ( بر عهده  گیرد.
آیت  اه  هاشمی شاهرودی سال ها از اعضای فقهای شوری نگهبان  بود 

و در این  نهاد مقدس  به  خدمت  اشتغال  داشت  تا اینکه  با حکم  مقام  معظم  
رهبری به  ریاست  قوه  قضاییه  منصوب  شد. وی در طول  مسئولیت  خود 
در قوه  قضاییه ،  خدمات  بس��یاری را انجام  داد که  توسعه قضایی، تسریع  
در رس��یدگی به  پرونده ها و ایجاد ارتباط  مردمی از جمله  آنهاست . پس از 
مس��ئولیت در قوه قضاییه حضرت آیت اه هاشمی شاهرودی با شروع 
مجدد درس های فقه و اصول خود در شهر قم، در کنار فعالیت های مؤثر 
سیاسی و استمرار خدمات شایان خود به نظام مقدس اسامی، مسئولیت 
خطیر مرجعیت دینی را نیز بر عهده گرفت. آیت اه هاشمی شاهرودی در 
مردادماه سال گذشته، طی حکمی از جانب مقام معظم رهبری، به ریاست 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، منصوب شده بود.

   پیام تسلیت شخصیت های داخلی و خارجی
مقامات، ش��خصیت ها و نهادهای داخلی و خارجی در پیام هایی، ضایعه 
درگذشت آیت اه س��یدمحمود هاشمی شاهرودی رییس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفتند. حجت ااسام حسن روحانی 
و علی اریجانی روسای قوای مجریه و مقننه، وزرا، مراجع تقلید، هیأت 
رییسه مجلس خبرگان رهبری، دبیر شورای نگهبان، نهادهای نظامی و 
انتظامی، تولیت آستان قدس رضوی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و... در پیام های جداگانه ای درگذشت رییس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفتند.  حزب الدعوه اسامی 
عراق، جنبش عصائب اهل الحق، »عمار حکیم« رییس ائتاف اصاح و 
سازندگی عراق، حزب دعوت اسامی عراق، »مقتدی صدر« رهبر جریان 
صدر عراق و »همام حمودی« رییس شورای عالی اسامی عراق نیز در 
پیام های جداگانه ای این ضایعه را تسلیت گفتند. به گزارش میزان، جامعه 
علمای بحرین هم در پیامی درگذشت آیت اه هاشمی شاهرودی را تسلیت 
گفت.  روزنامه »حمایت« ضایعه درگذشت این شخصیت علمی و انقابی 

را تسلیت عرض می کند. 

کارگزاری با وفا  در مهم ترین تشکیات نظام
رهبر انقاب در پیامی درگذشت آیت اه هاشمی شاهرودی را تسلیت گفتند

  سید جعفر قناد باشی 
یادداشت

خبرکوتاه

دومینوی شکست صهیونیست ها
 کابینه ائتافی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه این هفته به دلیل اختاف 
بر س��ر تصویب قانون خدمت س��ربازی حریدی ها )صهیونیس��ت های 
ارتدوکس(، پارلمان را منحل و بنا شد تا انتخابات پیش از موعد، در 9 آوریل 
2019 )20 فروردین 98( برگزار شود. وزرای کابینه نتانیاهو تاش داشتند 
که مسئله سربازی حریدی ها را که طبقه ای افراطی از منظر عقاید مذهبی 
به شمار می روند را یک بار برای همیشه حل کنند، اما موفق نشدند و این امر 

به فروپاشی کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( منجر شد.
گفتنی است که اصرار دولت های اسرائیلی به خدمت حریدی ها زیر پرچم 
منحوس رژیم اشغالگر قدس به وجه امنیتی آن بازمی گردد. آمارهایی که 
توسط نهادهای رسمی صهیونیستی منتش��ر شده حاکی از این است که 
این طیف به دلیل اعتقادات خاص خود، برای فرزندآوری اهمیت فراوانی 
قائل اند و در نتیجه از بیشترین میزان رشد جمعیتی نیز برخوردارند. این در 
حالی است که دیگر اقشار صهیونیستی از جمله سکوارها و جریان های 
چپ، نرخ رشد جمعیتی اندکی دارند و چنانچه این روند طی حداقل دو دهه 
آینده ادامه پیدا کند، ضریب جمعیتی این قشر به بااترین حد خود می رسد. 
با توجه به اینکه اجباری به س��ربازی رفتن حریدی ها نیست، ارتش رژیم 
صهیونیس��تی از حضور آن ها خالی می شود و این اتفاق به مفهوم تحلیل 
رفتن تدریجی ارتش پوش��الی صهیونیس��تی خواهد بود. افزون بر این، 
چنانچه صهیونیس��ت های افراطی بین رفتن یا نرفتن به سربازی مخیر 
شوند، طبیعتاً دیگر اقشار صهیونیست هم انگیزه خود را برای خدمت زیر 
پرچم از دس��ت خواهند داد و این پدیده اندک اندک خود را به ش��کل یک 
معضل اجتماع��ی نمایان می کند چراکه عدم حض��ور حریدی ها موجب 

اعتراض طبقات دیگر می شود.
سؤال اینجاست که مسئله خدمت سربازی گروهی از صهیونیست ها که 
پای ثابت دستور جلسات دولت های قبلی این رژیم نیز بوده، آیا به تنهایی 
می تواند باعث انحال کنست و تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام 
شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، پرسش بعدی این است که چرا این موضوع، 
ادوار گذشته کنست را دچار تزلزل و فروپاشی نکرد و فقط وزرای نتانیاهو 

چنین تصمیمی گرفتند؟!
 بنابراین، این ماجرا نمی تواند به عنوان عامل عمده برای انحال پارلمان 
صهیونیستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و باید به دنبال دایل دیگری 

بود. در این باره گفتنی هایی هست.
1. ح��دود یک ماه پیش بود که ارتش رژیم صهیونیس��تی به منطقه خان 
یونس در نوار غزه حمله کرد که با پاس��خ جانانه و دندان ش��کن مقاومت 
مواجه ش��د. گردان های حماس نزدیک به 500 موشک به سرزمین های 
اشغالی شلیک کردند و ارتش تا دندان مس��لح اسرائیل نتوانست بیش از 
دو روز در مقاب��ل مقاومت دوام بیاورد؛ لذا مجبور ش��دند که برای در امان 
ماندن از ضرب شست رزمندگان فلس��طینی، این کشور و آن سازمان را 
واس��طه قرار دهد. این اتفاق، انه عنکبوتی صهیونیست ها را از خروش 
موشک های مقاومت در امان نگه داشت اما پس لرزه های فراوانی در داخل 
به ارمغان آورد. کابینه و مقامات امنیتی این رژیم در پی این عقب نش��ینی 
تاریخی دچار اختاف شدید شدند و »آویگدور لیبرمن«، وزیر جنگ این 
رژیم به خاط��ر این افتضاح از مقام خود کناره گیری ک��رد. این دو رویداد 
مهم، کابینه نتانیاهو را در آستانه انحال قرار داد. هر چند نتانیاهو خودش 
عهده دار وزارت جنگ ش��د و درخواس��ت »نفتالی بنت«، وزیر آموزش را 
برای تصدی گری این پس��ت نپذیرفت اما فرماندهان نظامی – امنیتی و 
افکار عمومی این رژیم، نتوانستند عقب نشینی خفت بار ارتش از نوار غزه 
را تاب آورند. این اختاف و دو دستگی از همان زمان کلید خورد و هر روز 

ابعاد جدیدی به خود می گیرد.
2. چند روز بیش��تر از تکیه زدن نتانیاهو بر وزارت جنگ نگذش��ته بود که 
وی برای خروج از بن بست سیاسی و جلب نظر افکار عمومی، یک بمب 
صوتی خبری منفجر و اعام کرد که در مرزهای شمالی، عملیاتی تحت 
عنوان »س��پر شمال« را برای کشف تونل های حزب اه آغاز کرده است. 
صهیونیست ها ادعا کردند چهار تونل کشف کرده اند که معبر نفوذ حزب اه 
به شمال فلسطین اشغالی بوده است. مخالفین نتانیاهو اما این عملیات را 
یک اقدام مهندسی توصیف کرده و برخی آن را »سپر نتانیاهو« لقب داده 

و به باد انتقاد و سخره گرفتند.
 اس��تدال آن ها این بود که سپر ش��مال بیش از آنکه یک عملیات باشد، 
یک شوی تبلیغاتی برای منافع شخصی نتانیاهو است و در راستای اهداف 

رژیم صهیونیستی قرار ندارد.
3. هنوز طعم گزنده انتقادات تند سیاس��ی به نتانیاهو در ذائقه او باقی بود 
که عملیات فلس��طینی ها در کرانه باختری، آینده سیاسی وی را به شکل 
مضاعفی تیره و ت��ار کرد. عملیات »عوورا«  در رام اه که بر اثر آن، س��ه 
صهیونیس��ت به درک واصل و چندین نفر دیگر مجروح شدند، به شدت 
جامعه صهیونیستی و شهرک نشینان کرانه باختری را به وحشت انداخت. 
به خصوص اینکه طراح این عملیات از صحنه گریخت و دستگیر نشد. این 
عملیات موجب شد که منتقدان عملیات سپر شمال، نیش انتقاداتشان تندتر 

شوند و نتانیاهو را به عدم تشخیص اولویت ها متهم کنند.
4. میخ آخر بر تابوت معادات سیاسی رژیم صهیونیستی، تصمیم ناگهانی 
ترامپ برای خارج کردن سربازان آمریکایی از مهلکه سوریه بود. هنگامی 
که کلیددار کاخ س��فید، نیروهای خود را از س��وریه ف��راری داد، محافل 
سیاسی رژیم صهیونیستی در یک شوک ناگهانی فرو رفتند. از تحلیلگران و 
کارشناسان رسانه ای گرفته تا سیاستمداران و فرماندهان نظامی این رژیم، 
همه از این اقدام ترامپ غافلگیر شدند و کماکان هذیان می گویند! نتانیاهو 
که چند سیلی پیش از این خورده بود، اعام کرد سیاست های تل آویو در 
منطقه تغییر نمی کند و خروج آمریکا از سوریه تأثیری بر آن نخواهد داشت.

 حقیقت ماجرا اما این گونه نیس��ت چون پس از گذش��ت چند روز از فرار 
س��ربازان آمریکایی از باتاق س��وریه، یکی از کم نظیرترین اتفاقات در 
دهه های اخیر در رژیم صهیونیس��تی رخ داد و کابینه اسرائیل، پارلمان را 

منحل و انتخابات زودرس اعام کرد.
بنابراین، فروپاشی و قهقرای سیاسی رژیم صهیونیستی برخاف آنچه ادعا 
می کنند، محصول عملیات شجاعانه گروه های مقاومت در نوار غزه، اعام 
آمادگی قاطع حزب اه لبنان برای قطع کردن دست اشغالگران در صورت 
تجاوز، ضرب شست گروه های مقاومت در کرانه باختری و در نهایت، فرار 
آمریکا از سوریه و خالی کردن پشت صهیونیست ها بود. این تحول بسیار 
مهم و معنادار ثابت می کند مقاومت نه فقط در عرصه میدانی و عملیاتی، 
بلکه در حیطه معادات سیاسی حریف نیز حرف اول را می زند و قادر است 

دومینوی شکست دشمن را از میدان مبارزه تا قلب کابینه امتداد دهد.

    امی��ر حاتمی وزی��ر دفاع با حضور در بیمارس��تان ف��وق تخصصی 
ش��هید چمران چند مجتمع درمان��ی جدیدااحداث ش��امل بخش های 
ناباروری، مرکز پایش سامت، و بخش جدید مرکز فیزیوتراپی را افتتاح 

کرد.

     غامرضا انصاری  معاون دیپلماس��ی و اقتصادی وزارت امور خارجه 
گفت: ایران به تشکل های صادراتی نیاز دارد تا پشتوانه ای برای صادرات 

کشور باشند.

خبر

گزیده ها

پیام تسلیت رهبر انقاب 
در پی درگذشت چند تن از دانشجویان

در پی وقوع حادثه  برای اتوبوس حامل دانش��جویان دانش��گاه آزاد 
اس��امی واحد علوم و تحقیقات تهران که به جان باختن و جراحت 
تعدادی از دانش��جویان انجامید، حضرت آی��ت اه خامنه ای، روز 
گذش��ته در پیامی این حادثه  مصیبت بار و دردآور را تسلیت گفتند. 

متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:
بسمه تعالی

حادث��ه مصیبت بار روز سه ش��نبه که به درگذش��ت هش��ت نفر از 
دانشجویان عزیز و زخمی شدن تعدادی دیگر انجامید، بسیار دردآور 
و تأسف بار است. اینجانب ضمن ابراز همدردی با مصیبت دیدگان 
و عموم جامعه دانشگاهی، به همه بازماندگان این عزیزان تسلیت 
عرض می کنم و ش��فای مجروح��ان را از خداوند متعال مس��ألت 
می نمایم و از خداون��د صبر و اجر ب��رای خانواده های داغدار طلب 

می کنم.
سیّدعلی خامنه ای
۹7 /10/04

شمخانی:
تحریم ابزار انتقام شخصی ترامپ 

شده است
علی شمخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی روز گذشته در دیدار  
»اکتای اسداُف« رییس مجلس جمهوری آذربایجان، با بیان اینکه 
مرزهای دو کشور، مرزهای صلح و دوس��تی است، اظهار داشت: 
ظرفیت های فراونی برای افزایش سطح تعامات تجاری میان دو 
کشور وجود دارد که تسریع در فعال سازی  آن می تواند موجب رفاه، 

ثبات و امنیت دو کشور شود.
 به گزارش ایس��نا، ش��مخانی با اش��اره به تاش و برخی اقدامات 
کش��ورهای مخالف روابط دوستانه دو کش��ور برای ضربه زدن به 
مناس��بات مس��تحکم تهران و باکو تاکید کرد: امنیت کشورهای 
منطقه به صورت جمعی و با اتخاذ رویکردهای مشترک و مذاکره 

و تعامل نزدیک قابل تأمین است.
 وی خاطر نش��ان کرد: خطر تروریس��م و ریش��ه های آن از جمله 
اندیشه تکفیری که توسط برخی کشورهای منطقه ترویج می شود 
تمام منطقه را با بحران مواجه س��اخته و به مانعی جدی در مس��یر 
رش��د و پیشرفت کشورهای اس��امی مبدل شده است. شمخانی 
گفت: تحریم های آمریکا فاقد هرگونه مبنای قانونی است و عما 
تبدیل به ابزار انتقام ش��خصی ترامپ از کش��ورهای مخالف شده 
اس��ت. علی اریجانی رییس مجلس هم در کنفرانس مطبوعاتی 
با رییس پارلمان جمهوری آذربایجان، گف��ت: ایران و آذربایجان 
روابط دیرینه، دوس��تانه و صمیمی دارند که ریشه در بین دو ملت 
دارد و  خوش��بختانه در س��طح دو پارلمان و دولت ها روابط ایران و 
جمهوری آذربایجان نزدیک و در مسائل مختلف همفکری وجود 

دارد به همین دلیل رایزنی بین دو کشور وجود دارد. 
وی ادام��ه داد: در دیدار ب��ا رئیس پارلمان جمه��وری آذربایجان 
در زمینه گس��ترش روابط دوس��تی و پارلمانی، روابط تجاری بین 
دو کش��ور صحبت ش��د البته در حال حاضر نیز روابط تجاری بین 
ایران و جمهوری آذربایجان در سطح خوبی است اما باید گسترش 
یابد. در ادامه رییس پارلمان جمهوری آذربایجان هم گفت: روابط 
دو کشور در سطح عالی اس��ت و دیدارهای گذشته این موضوع را 

اثبات می کند. 
وی یادآور شد: اصلی ترین هدف س��فر، توسعه روابط پارلمانی در 
جهت توسعه اقتصادی دو کشور است تا بتوانیم مکانیزم هایی که 
مجالس می توانند به مرحله اجرا درآورند در مسیر توسعه اقتصادی 

دنبال کنیم.

دستگیری عناصر شبکه نفوذ 
در سیستم بانکی و ارزی

وزارت اطاعات در اطاعیه ای 
اع��ام کرد: س��ربازان گمنام 
امام زمان)عج( در استان های 
سیستان و بلوچستان، تهران، 
مازن��دران، ق��م، کرم��ان و 
اصفه��ان در اقدامات پیچیده 
اطاعاتی- عملیاتی همزمان 
و هماهنگ، 17نفر از عناصر ش��بکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی 
را دستگیر کردند. این وزارتخانه یادآور شد: این شبکه به بهانه انجام 
واردات کاا، با اس��ناد غیرواقعی و جعلی به ثبت س��فارش واردات 
کاا اقدام می کردند و بدون آن که قصد واردات کاا داشته  باشند 
ارزهای دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله می کردند و پس از آن، 
ارزها را به قیمت آزاد فروخته و از مابه التفاوت حاصله س��ودجویی 
می کردند. به گزارش خبرگزاری ها، براس��اس ای��ن اطاعیه، در 
نتیجه اقدامات اداره کل اطاعات سیستان و بلوچستان و همکاری 
ویژه دس��تگاه قضایی و دادستان این اس��تان، 87شرکت صوری 
شناس��ایی و تع��داد زی��ادی اس��ناد و مهرهای جعل��ی مربوط به 
شرکت های داخلی و خارجی نیز کشف و از خروج 300میلیون یورو 

ارز دولتی، جلوگیری شد.

تمرکز دولت 
بر موضوع تولید است

اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهوری روز گذشته در 
جلس��ه گ��زارش عملک��رد 
مشورتی  خوش��ه ه�����ای 
دانشگاه های کشور با بیان این 
که در شرایط کنونی و اعمال 
و  ن��ه  لما ظا تحریم ه��ای 
یکجانبه آمریکا بر پیچیدگی در حل مش��کات افزوده شده است، 
گف��ت: قطعًا حل مش��کات موجود در حوزه حقوق ش��هروندی، 
س��رمایه اجتماعی و اقتصاد پولی و بانکی با کمک نخبگان جامعه 

میسر است. 
وی با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در ماه های اخیر برای مهار 
تاطم قیمت ارز که از ابتدای سال آغاز شده بود، افزود: دولت پس 
از ایجاد آرامش در بازارهای اقتصادی تمام تاش خود را در هفته 
ه��ای آینده بر روی موضوع تولید متمرکز خواهد کرد تا کش��ور از 
بابت درآمدهای ارزی و رفع نیازهای داخلی با مشکل مواجه نشود.

 ب��ه گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی دول��ت، جهانگی��ری یکی از 
چالش ه��ای مهم پی��ش روی کش��ور را وضعی��ت صندوق های 
بازنشس��تگی خواند و با بیان این که دول��ت نمی تواند به وضعیت 
موجود و پرداخت 80ه��زار میلیارد تومان کمک به این صندوق ها 
ادامه دهد، خواس��تار تدوین برنامه ای جدید از سوی دانشگاهیان 

در این زمینه شد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

س�ران اب�ی صهیونیس�تی- آمریکای�ی 
»بنیاد دفاع از دموکراس�ی ها« در یادداشتی 
خش�م آلود در م�ورد تصمیم ترام�پ برای 
خارج کردن نیروهای آمریکایی از س�وریه، 
نوش�تند: ترامپ با این تصمی�م پیروزی را 

تقدیم ایران کرد.

»بنیاد دفاع از دموکراسی ها«)اف.دی.دی( که روابط 
بسیار نزدیکی با »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی دارد، در دو سالی که از دولت »دونالد 
ترامپ« در آمری��کا می گذرد، به گواه نش��انه ها و 
گزارش های متعدد، سیاست نویس اصلی کاخ سفید 
در موضوعات سیاس��ت خارجی بوده است. با این 
حال به نظر می رس��د تصمیم ترام��پ برای خارج 
کردن نیروهای نظامی آمریکا از س��وریه به مذاق 
این اندیشکده خوش نیامده، همانطور که نتانیاهو 
و کابین��ه اش ه��م حتی ب��ه صورت علن��ی از این 
تصمیم انتقاد کرده  اند. »مارک دوبوویتز« مدیر این 
اندیشکده و از حامیان تشدید تحریم ها علیه ایران، 
طی یادداشتی مش��ترک با »مارک رائول گرشت« 
تحلیلگر نئوکان کهنه کار آمریکایی و مدافع حمله 
به عراق، به انتقاد شدید از تصمیم ترامپ پرداخته و 
نوشت: رییس جمهور آمریکا با خارج کردن نیروهای 
نظامی از سوریه، در رقابت میان واشنگتن و تهران در 

منطقه، پیروزی را به ایران تقدیم می کند.
  ایران، روسیه، رییس جمهور سوریه، حزب اه لبنان، 
گروه هایی از عراق و رییس جمهور ترکیه گروه هایی 
هستند که به ادعای نویس��ندگان این یادداشت، از 

خروج آمریکا از سوریه منتفع می شوند.

    ترامپ شروط 12گانه پمپئو را نخوانده 
است

در ادامه با یادآوری سخنرانی ابتدای امسال »مایک 
پمپئو« در اندیش��کده »هریتیج« که وزیر خارجه 
آمری��کا در جریان آن برای ایران 12ش��رط تعیین 
کرد، عنوان شده است که واشنگتن وعده داده بود 
برای مقابله با ایران سیاس��ت فشار حداکثری را در 
پیش گیرد، اما حاا روشن شده که سخنرانی وزیر 
خارجه، برای ترامپ، که احتماا هرگز آن سخنرانی 

را نخوانده، انتظار بیش از حدی بود.
نویسندگان یادداشت سپس با بیان اینکه احتماا 
افرادی مانند پمپئو، »جان بولتون« مشاور امنیت 
ملی کاخ س��فید و »نیکی هیلی« نماینده آمریکا 
در س��ازمان ملل خواهان ادامه حضور نظامی در 
سوریه بوده اند، با کنایه نوشته اند که با وجود چنین 
نظراتی، ترامپ ناگهان در یک مکالمه تلفنی به 
این نتیجه می رس��د که داعش شکس��ت خورده 
و دیگ��ر نیازی به حضور نظامی��ان آمریکایی در 
سوریه وجود ندارد. به گزارش فارس، در بخشی 
از این یادداشت آمده است: تحریم ها اگر موجب 
ش��وند که آمریکایی ه��ا از فکر ک��ردن به دیگر 
عوامل مورد نیاز برای مقابله با جمهوری اسامی 
دست بکشند، به یک توهم، به انتخابی جذاب و 
کم هزینه برای کس��انی بدل می شوند که حاضر 
نیستند بپذیرند که شهامت شرکت در بازی دشوار 
خاورمیان��ه را ندارند. بدون اس��تفاده از ابزارهای 
مکمل قدرت ملی، تحریم ها صرفا همان هدفی 
را دنبال خواهند کرد که دیپلماس��ی هسته ای و 

برجام برای اوباما انجام دادند.

ریی�س س�تاد کل نیرو های مس�لح گفت: 
موفقیت های دو طرف در مقابله با تروریسم، 
بیانگر عزم ایران و روس�یه ب�رای مقابله با 

تهدیدات موجود است.

ژنرال » اسیپنوف« معاون رییس ستاد کل نیرو های 
مسلح روسیه همراه با سفیر این کشور و هیأت همراه، 
در جریان سفر به کشورمان با سرلشکر محمد باقری 
رییس ستاد کل نیرو های مسلح جمهوری اسامی 
ایران دی��دار و گفت وگو کرد. در ای��ن دیدار معاون 
رییس س��تاد کل نیرو های مسلح روسیه گزارشی 
از روند تشکیل کمیسیون مشترک نظامی 2کشور و 
محور های توافق طرفین ارائه کرد. ژنرال اسپینوف 
در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی ایران و روسیه، 
زمینه های فراوان موجود برای همکاری 2کشور را 
مورد تاکید قرار داد. سرلشکر باقری هم در این دیدار با 
اشاره به شرایط بسیار حساس کنونی منطقه و جهان 
و ضرورت ایجاد پیوند های همگرایی بین نیرو های 
مسلح ایران و روسیه علیه تروریسم، گفت: موفقیت 
نیرو های مسلح 2کشور در فرآیند مقابله با تروریسم 
در س��وریه و شکست تروریس��ت های تکفیری و 
حامیان آنها در منطق��ه، بیانگر عزم و ظرفیت های 
ایران و روس��یه ب��رای مقابله با تهدی��دات موجود 
است. رییس س��تادکل نیرو های مسلح جمهوری 
اسامی ایران تاکید کرد: ظرفیت های ژئوپلیتیکی 
و ژئواس��تراتژیکی ایران و روسیه ایجاب می کند، 
نیرو های مس��لح 2کش��ور با نگاه��ی بلندمدت، 
حوزه های همکاری فیمابین را تدوین و توسعه دهند 
و در چارچوب توافقات کمیسیون مشترک نظامی، 

آنها را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

    رزمایش مش�ترک بین ایران و روسیه 
برگزار می شود

دریادار حس��ین خانزادی فرمانده نی��روی دریایی 
ارتش هم در حاش��یه دومین کمیسیون مشترک 
همکاری ه��ای نظامی ای��ران و روس��یه در جمع 
خبرنگاران، با بیان اینکه با توس��عه و ش��تاب دادن 
همکاری های دو نیروی دریایی ایران و روسیه که 
طی سال های گذشته روند خوبی پیدا کرده است، 
اظهار داش��ت: در دو حوزه ژئوپلیتیک دریای خزر 
و ن��اوگان جنوب، صحبت ه��ا و گفت وگو ها میان 
مقامات نیرو های دریایی ایران و روسیه انجام شده 
است. فرمانده نداجا افزود: محور این گفت وگو ها و 
مذاکرات، بیشتر بر پایه تعامات در دریا، در حوزه های 
عملیاتی، فنی و آموزشی، تبادل ناوگروه ها و برگزاری 
رزمایش ها و مقابله با دزدی دریایی بود. وی با اشاره 
به اینکه همکاری های فنی نیرو های دریایی ایران 
و روس��یه در آینده نیز بیشتر خواهد ش��د، ادامه داد: 
همانطوری که بار ها اعام شده دریای خزر دریای 
صلح و دوستی است و هر پنج کشور حاشیه این دریا 

متعهد شده اند که این شرایط را حفظ کنند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، خانزادی در پاسخ 
به س��والی مبنی ب��ر انجام مذاک��رات درخصوص 
بهره  برداری از تجهیزات کش��ور مقاب��ل در حوزه 
زیرسطحی ها بیان کرد: قطعا موضوع زیر دریایی 
برای بیشتر کشور های دنیا موضوع مهمی است و 
کشور روسیه نیز در زمینه ساخت زیردریایی و اینگونه 

تجهیزات پیشرو است.

ترامپ پیروزی را 
تقدیم ایرانی ها کرد

ایران و روسیه برای مقابله با تهدیدات 
عزم جدی دارند

سرلشکر باقری:بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا:



دبیر ستاد حقوق بشر در بررسی عملکرد و کارآمدی اقتصادی 
جمهوری اس�امی، گفت: مردم به کارآمدی نظام حکومتی با 
درج�ات در بخش های مختلف تردید دارن�د نه اینکه به اصل 
نظام؛ که این کارآمدی در هر امری نس�بی است. به طور مثال 
مردم با کارآمدی در امر تنسیق مسائل اقتصادی مشکل دارند.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی ستاد حقوق بشر، محمدجواد اریجانی 
در برنامه »بدون توقف« از شبکه سه سیما در خصوص بررسی عملکرد 
40 ساله جمهوری اس��امی، اظهارکرد: اولین مساله ای که مهم است 
این است که باید بفهمیم جمهوری اسامی و انقاب چیست؟ انقاب 
حادثه مهمی در دنیا بود اما این کافی نیس��ت 40 س��ال پیش این اتفاق 
افتاد تا 200 سال دیگر هم تنها همین را بگوییم کاری از پیش نمی رود.

 وی افزود: انقاب مانند آتشفشانی بود که وقتی انجام شد جریان هایی 
اتفاق افتاد که دو مورد آن بس��یار مهم است. این جریان ها، جریان های 
اجتماعی اس��ت مانند رودخانه در تعامل بازمان پیش می روند. یکی از 
جریان های مهم انقاب اسامی، همان جریان اجتماعی است که ملت 
ما ش��روع کرد و یک نظام مدنی معقول را تأس��یس کرد و دموکراسی 
عملیاتی را به انجام رساند ولی به جای اینکه براساس عقانیت سکوار 
لیبرال غربی بنا شود، براساس عقانیت اسامی بنا شد که این امر تجربه 

مهمی در معارف سیاسی و اجتماعی است.
اریجانی خاطرنشان  کرد: جمهوری اسامی تجربه بزرگ ملی ماست 
و این تجربه در 40 سال گذشته در مسیر خود با عوامل محیطی تعامات 
زیادی داشته است. جریان دیگر در بیرون از مرزهای ما است و »بیداری 
اسامی« نام دارد و جریانی است که در هر جا مسلمانی هست قابل طرح 
است؛ که باعث شد بعد از انقاب توجه مسلمانان جهان به اسام تغییر 
پیدا کند. م��ن قبل از انقاب و بعد از انقاب مص��ر رفتم. مصر ازلحاظ 
فرهنگ و فکر اسامی به ما نزدیک است که در دانشگاه قاهره این آثار 
اسامی بسیار نمایان است و بیشترین کتاب هایی که مطالعه می کنند 
راجع به انقاب و ایران اس��ت. این عایق نشانه بیداری اسامی است 

وگرنه قبًا هم ایران بود اما برای آنها مهم نبود.
 وی تأکید کرد: وقتی به انقاب نگاه می کنیم باید ببینیم چه اندوخته ها و 
تجربه هایی برای ما داشته است. این جریان در حال حرکت است، ایستا 
نیست. شما درباره کشورهای اطراف پرسیدید؛ فهم حکومت ها و اینکه 
چه هستند بسیار مهم اس��ت. اینکه ما مثًا در دوبی سوپرمارکت های 
بس��یار زیبا و پر از جنس را ببینیم این نمی تواند شاخص و ماکی برای 

انتخاب حکومت باشد.
وی افزود: در شرایط اقتصادی کشور دو عامل باهم دخیل هستند، یکی 

از آن عوامل، عدم کارآمدی اس��ت که در سیس��تم مملکت داری داریم 
که قبل از انقاب وجود داش��ت اما بعد از انقاب تحرکات خوبی در این 
رابطه داش��ته ایم. منتهی دغدغه کارآمدی و سیاسی ما کم بوده است و 
عامل بعدی نوعی فتنه اقتصادی است که نباید نادیده گرفته شود. چون 
تجربه ای که ملت ما ش��روع کرد برعلیه این تجربه دش��منان سنگینی 

داشته و دارد که این دشمنی به خاطر اسام یا ملت ما بوده است.
دبیر ستاد حقوق بش��ر در ادامه گفت: این دشمنان ترجیح می دهند گاو 
شیرده داشته باشند تا یک کشور مستقل، حاا این گاو شیرده می تواند 
دیکتاتوری باش��د که حتی آدم ها را بکشد یا ببلعد و اره به دست باشد اما 
برای آنها این مسائل مهم نیست! شیرش را بدهد! اگر ما سوپرمارکت را 
ماک قرار دهیم ماک قش��نگی از یک حکومت نیست، اولین ماک 
یک حکومت، نظام مدنی آن اس��ت. باید ماک مش��روعیتش معقول 
باش��د .مثًا از قذافی می پرس��یدید چرا باید حرف ت��و را گوش بدهند 
می گفت اگر حرف ما را گوش ندهید گوش��تان را می برم! این یک نوع 

ماک مشروعیت اس��ت! وی در ادامه گفت: در کشور ما می پرسند چرا 
مردم باید حرف گوش دهند می گویند چ��ون مردم رأی دادند و نهادها 
را انتخاب کردن��د، از رهبری گرفته تا رئیس جمه��ور تا دیگران با رأی 
مردم مس��ئولیت دارند بنابراین مردم حرف گوش می دهند. این دو نوع 
اس��ت. پس وقتی می خواهیم یک سیس��تم مدنی را ارزیابی کنیم باید 
ماک های قوی داشته باشیم. در مقایس��ه با سایر کشورها به نظر من 
ایران بزرگ ترین دموکراسی غرب آس��یا است که حتی قابل مقایسه با 
ترکیه هم نیس��ت. وقتی که در ایران آقای خاتمی رئیس جمهور شد در 
ترکیه آقای اربکان رییس جمهور ش��د، رئیس جمه��ور ترکیه ظرف دو 
س��ال توسط تانک های ارتش پایین کشیده ش��د ولی در ایران علیرغم 
مخالفان سیاس��ی قوی دوره اول و دوره دوم را هم تمام کرد. چرا؟ چون 
نظام مدنی ما دارای بنیه قوی است. اریجانی در پاسخ به پرسش دیگر 
در خصوص اعتماد مردم بیان کرد:  م��ردم به کارآمدی نظام حکومتی 
با درجات در بخش های مختلف تردید دارند نه اینکه به اصل نظام؛ که 
این کارآمدی در هر امری نسبی است. به طور مثال مردم با کارآمدی در 
امر تنسیق مسائل اقتصادی مشکل دارند. مردم انتظار دارند که حکومت 
در بخش های مختلف س��رویس های خود را به طور معقول در حد قابل 
پسند ارائه دهد. منتهی بحث کارآمدی بحث بسیار مهمی است، یکی از 
اش��کاات مهم به دولت ما و سایر جاها مجلس و قوه قضائیه، در دولت 
چون بخش عظیم اجرایی به عهده دولت است مردم به طور ملموس تر با 
آن سروکار دارند. اما ما در همه رشته ها ناکارآمد نیستیم. مثًا در توسعه 

علمی کشور ضعف داریم ولی کارآمدی مان خوب بوده است.
 وی در خص��وص ملموس بودن کارآمدی در زندگی مردم، گفت: یکی 
از موارد توسعه کشور ما این بود که جمهوری اسامی تاش کرد اولین 
کشوری باشد که در غرب آسیا با انرژی هسته ای برق خانه ها را روشن 
کند و ضمناً جیک و پوک آن را هم بلد اس��ت. آنها دیدند قد ما زیاد بلند 
ش��ده و گفتند جمهوری اسامی تبدیل به غولی می شود و دست و پای 
ما را بس��تند. اما اولین نکته در خصوص کارآمدی این اس��ت که ما باید 
تصویر درستی از واقعیت داشته باشیم و اینکه آیا مسئوان ما حاضرند 

تصویر واقعی از اوضاع داشته باشند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با پرورش مدیران خوب گفت: 
این موضوع به فرهیختگی سیاسی برمی گردد؛ یادتان باشد ما در کشوری 
زندگی می کنیم که 40 سال است با دموکراسی عملیاتی کارکرده است. 
کشور ما کشور شاهان بوده و زمینه برای رشد فرهیختگی کم بوده است.

 معاون بین المل��ل قوه قضاییه در رابطه با موضوع اس��تفاده از ظرفیت 
جوانان گفت: این جلسه نمونه این است که نیروهای بااستعداد و جوان 

ما فرصت پیدا می کنند که در یک تحرک رسانه ای شرکت کنند.
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  قض�ایی  

آیت اه هاشمی شاهرودی منشا 
خدمات بسیار زیادی در قوه قضاییه بود

رییس کل دادگستری اس��تان تهران، گفت: آیت اه هاشمی شاهرودی 
منشا خدمات بسیار زیادی در قوه قضاییه بود و اندیشه عمیق ایشان تاثیر 
بسیار گسترده ای از لحاظ مباحث نظری و دیدگاه های نوین قضایی و حوزه 

اجرایی در قوه قضاییه ایجاد کرد.
 غامحسین اس��ماعیلی ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحوم آیت اه 
هاشمی شاهرودی افزود: ایشان جزو چهره های شاخص و برجسته علمی 
و حوزه های علمیه بودند که در عرصه فقاهت و هم نوآوری های روز حوزه و 
مسائل اجتماعی اشراف و اطاعات عمیق و دیدگاه های جدیدی داشتند.

رییس کل دادگس��تری اس��تان تهران اظهارکرد: وی از آغازین روز های 
پیروزی انقاب اسامی درسال 1358 درس خارج را در قم شروع کردند 

و درسشان از درس های عمیق و پرمحتوای حوزه علمیه قم بود.
اسماعیلی با بیان اینکه آیت اه هاشمی شاهرودی در حوزه های مبارزاتی 
و اجتماعی ش��خصیتی مجاهد بودند، افزود: ایشان شخصیتی معتقد به 
مبانی اس��اِم فقاهتی و حکومتی بودند و در بحث های حاکمیتی اسام 
دیدگاه های علمی و کاربردی بس��یار روشنی داش��تند و حاضر شدند که 

خودشان را در این جهت وقف کنند.
 وی ادامه داد: پذیرش مس��ئولیت قوه قضاییه از ناحیه ایشان که در زمره 
اساتید برجس��ته قم و مراجع بودند نشان از ایثار و از خودگذشتگی داشت 
و با ایثار 10 ساله مسئولیت قوه قضاییه را عهده دار شدند و ایام مسئولیت 
آیت اه هاشمی شاهرودی منشا خدمات بسیار زیادی در قوه قضاییه بود، 
همچنین از لحاظ مباحث نظری و دیدگاه های نوین قضایی و حوزه اجرایی، 

اندیشه عمیق ایشان تاثیر بسیار گسترده ای را در قوه قضاییه ایجاد کرد.
رییس کل دادگس��تری اس��تان تهران عنوان کرد: تحوات بسیار خوبی 
را در زمان مس��ئولیت وی در قوه قضاییه ش��اهد بودیم او توانست در این 
عرصه خدمات شایانی را ارائه دهند، درمجلس خبرگان رهبری و شورای 
نگهبان عالمی بودند که در یک جمله می توان گفت، خودش��ان را وقف 
اس��ام و عملیاتی و اجرایی کردن احکام نورانی اس��ام نمودند و دراین 
مس��یر از هیچ تاشی مضایقه نکرده و امیدواریم خداوند متعال اجر و مزد 
در خور شایس��ته ای به این عالم مجاهد عنایت کند و بر سفره انعام الهی 

متنعم خواهند بود.

لزوم تشکیل تیم های نظارتی برای 
جلوگیری از ایجاد سوانح ساختگی

دادستان مرکز اس��تان قزوین، گفت: باید دستگاه های نظارتی با جدیت 
بیشتری برای ساماندهی امدادخودروها و جلوگیری از بروز سوانح و حوادث 

در آزادراه های استان قزوین اقدام کنند.
محمد قاسمی در نشست کمیسیون پیشگیری از تصادفات استان قزوین 
اظهارک��رد: طبق گزارش ه��ای دریافتی برخی خودرو ه��ای امدادی در 
جاده ها و آزادراه های اس��تان برای کسب س��ود مادی، حوادث ساختگی 

ایجاد می کنند که جای تاسف دارد.
وی افزود: باید با تشکیل تیم های نظارتی، افراد غیرمجازی که دست به 
چنین حوادثی می زنند جمع آوری شده و جلوی حوادث و سوانح ساختگی 

در جاده های استان گرفته شود.
قاس��می ادامه داد: قزوین ب��ه عنوان پل ارتباطی 11 اس��تان روزانه تردد 
بسیاری از خودرو ها و مسافران را ثبت می کند و وقوع چنین حوادثی ذهنیت 

و دیدگاه نامناسبی نسبت به استان ایجاد خواهد کرد.
دادستان مرکز اس��تان قزوین افزود: هرچند ممکن است خسارات مادی 
یک سانحه و حادثه توسط بیمه های مدنی تحت پوشش قرار گیرد، ولی 
خس��ارت های روحی و روانی آن ها به هیچ وجه قابل جبران نیست و باید 

دستگاه های متولی در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون ادارات دولتی در پرونده های مختلفی که در 
دستگاه قضا تشکیل شده است به دلیل رعایت نکردن چارچوب های دولتی 
مقصر شناخته شده اند و ادامه این روند باری را به بیت المال تحمیل می کند.

این مسئول قضایی اس��تان قزوین بیان داش��ت: اگر این روند ادامه یابد 
مدیران دس��تگاه ها باید خود را در قبال قانون مسئول دانسته و پاسخگو 

باشند.

ضرورت تثبیت مالکیت 
اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی

مدیرکل ثبت اسناد واماک خراسان ش��مالی با تاکید بر تثبیت مالکیت 
اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی بر صیانت و حفظ حقوق بیت المال 
تأکید کرد. قدرت حاجی پور در دیدار با دادستان عمومی وانقاب بجنورد، 
راه ان��دازی ادارات ثبت اس��ناد و ام��اک در شهرس��تان رازو جرگان 
وشهرس��تان گرمه را یکی از اولویت های ای��ن اداره کل عنوان کرد. وی 
هدف از این دیدار را اعام آمادگی مجموعه اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان برای همکاری با دستگاه قضا در زمینه های مختلف کاری عنوان 
کرد. حاجی پور با تاکید بر تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول دس��تگاه های 
اجرایی بر صیانت و حفظ از حقوق بیت المال تأکید کرد. در ادامه این دیدار 
مسلم محمد یاران، دادس��تان عمومی وانقاب مرکز استان، ادارات ثبت 
اسناد واماک را یکی از دستگاه های بس��یار مهم قوه قضاییه و جزیی از 
دستگاه خدمت رسان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه ثبات وشفافیت چند 

سالی است که در ثبت اسناد حاکم شده، اما نباید از نظارت ها غفلت کرد.

تشکیل پرونده قضایی 
برای کمپ ترک اعتیاد متخلف

دادستان فردیس از تشکیل پرونده قضایی برای کمپ ترک اعتیاد متخلف 
در این شهر خبر داد.

حسن جهانشاهلو از تشکیل پرونده قضایی برای کمپ ترک اعتیاد متخلف 
در این شهر خبر داد و اظهارکرد: در بازدید از کمپ های ترک اعتیاد به دو 
کمپ برخورد کردیم که یکی از آن ها از نظر محیطی در وضعیت بس��یار 
بدی قرار داشت و در دیگری که معتادان را به آنجا اعزام می کردند مشخص 

شد که آن ها را به کار می گیرند.
دادستان فردیس تصریح کرد: در بازدید از کمپ مذکور مشخص شد حدود 
120 معتاد در یک محیط بسته قرار دارند و در حالی که به صف ایستادند در 
حال بسته بندی کارتن بودند. وی ادامه داد: اظهارات مددجویان حکایت 
از آن داش��ت که این افراد از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 11 شب در حال 
کار کردن هستند و فقط نیم ساعت برای ناهار خوردن فرصت دارند، این 
در حالی است که این افراد در تمام مدت روی سرامیک مشغول کار کردن 
هستند. جهانشاهلو خاطرنش��ان کرد: در ادامه مددجویان ادعا کردند که 
مورد ضرب و ش��تم قرار گرفتند که البته این موضوع نیاز به بررسی دارد و 
دستور دادیم تا دوربین های مداربسته بررسی شود تا پس از آن مشخص 
شود که این موضوع به چه صورت بوده است. وی در ادامه گفت: دو کمپ 

یاد شده از کمپ های خصوصی و ماده 15 بوده اند.

پیام تسلیت رییس قوه قضاییه 
درپی  درگذشت 

آیت اه  هاشمی  شاهرودی
آیت اه آملی اریجانی با صدور 
پیامی درگذشت رییس مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام 
حض��رت آی��ت اه هاش��می 

شاهرودی را تسلیت گفت.
در مت��ن پی��ام تس��لیت رییس 
قوه قضایی��ه آمده اس��ت: خبر 
ارتحال عالم مجاهد و فقیه وارسته حضرت آیت اه هاشمی شاهرودی 
موجب تأسف و تألم فراوان ش��د. در ادامه این پیام مطرح شده است: 
ضایعه مولمه درگذشت این فقیه عرصه جهاد و اجتهاد را که در دوران 
ریاست قوه قضاییه منشأ تحوات  بسیاری در دستگاه قضایی بودند و 
در سنگر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس 
خبرگان رهبری در مس��یر وحدت، انس��جام و سامت نظام مقدس 
جمهوری اس��امی گام بر می داش��تند و در حوزه های علمیه منشأ 
خدمات علمی بس��یاری بودند را به محضر حضرت ولی عصر)عج(، 
مقام معظم رهبری)مدظله العال��ی(، حوزه های علمیه و بیت معظم 
ایش��ان تس��لیت می گویم و علو درجات و رحمت واسعه الهی برای 
آن فقید س��عید و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان را از درگاه 

حضرت حق مسالت دارم.

 پیام تسلیت رییس دیوان عالی کشور 
همچنین حجت ااس��ام و المس��لمین حس��ین کریمی، ریاست 
دیوان عالی کش��ور در پیامی درگذش��ت مرحوم آیت اه هاش��می 
شاهرودی رییس فقید مجمع تش��خیص مصلحت نظام را تسلیت 
گفت که در متن پیام وی آمده است: خبر ارتحال عالم مجاهد حضرت 
آیت اهه هاشمی ش��اهرودی )رحمت اه علیه( موجب تأسف و تأثر 
عمیق شد. بی تردید فقدان آن عالم ربانی که عمر پر برکت خود را در 
راه تعلیم و تربیت و جهاد و اجتهاد در جهت خدمت به جهان اسام و 
نظام مقدس جمهوری اسامی سپری کرد ضایعه بزرگی است که جز 
با عنایات و الطاف الهی جبران نمی شود. اینجانب این مصیبت بزرگ را 
به پیشگاه مقدس حضرت بقیه اه ااعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( 
و مقام معظم رهبری »مدظله العالی«، حوزه های علمیه، شاگردان، 
عاقه مندان و بیت شریف آن مرحوم تسلیت عرض کرده و از پیشگاه 
خداوند متعال برای ایشان علوه درجات و برای عموم بازماندگان صبر 

و اجر مسالت می کنم.

جزییات زمان اعام نتایج آزمون 
تشریحی قضاوت سال 1۳۹7

نتایج آزمون تشریحی )ویژه دانشگاهیان( تصدی منصب قضا سال 
1397 نیمه دوم بهمن ماه از طریق پایگاه اطاع رس��انی س��ازمان 
سنجش آموزش کشور اعام می شود. در اطاعیه معاونت منابع انسانی 
قوه قضاییه آمده اس��ت: »داوطلبان در صورت احراز و کسب نصاب 
قبول��ی در این آزمون به مرحله بعدی که مصاحبه علمی و ش��فاهی 
است، راه می یابند. مصاحبه علمی و شفاهی پذیرفته شدگان هم برابر 
پیش بینی ها از اسفند ماه آغاز می شود. مواد امتحانی در مرحله مصاحبه 
علمی عبارت از حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزای عمومی 
و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری است. داوطلبان در صورت قبولی 

در مرحله اخیر به مراحل آزمون شخصیت و گزینش راه می یابند.

فعالیت ۳2 هیأت رسیدگی به 
تخلفات اداری در کشور

مدیر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از فعالیت 32 
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در کشور خبر داد.

حیدر شیخ عباسی با بیان اینکه هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری 
یعنی هیأت های بدوی و تجدیدنظر، به  موجب قانون رس��یدگی به 
تخلفات اداری مصوب 72/9/7 مجلس ش��ورای اسامی و با هدف 
مبارزه با تخلف در سازمان و پاایش نیروی انسانی تشکیل  شده اند، 
توضیح داد: »در راس��تای گسترش عدالت در حال حاضر یک هیأت 
تجدیدنظر برای رس��یدگی به اعتراض کارمندان نسبت به آرا قابل 
پژوهش صادره از هیأت های بدوی در ستاد قوه قضاییه تشکیل شده 
است.« وی هیأت های رس��یدگی به تخلفات را از زیرمجموعه های 
معاونت منابع انس��انی دانس��ت و درباره تعداد اعض��ا و ترکیب این 
هیأت ها بیان کرد: هیأت های مذکور سه عضو اصلی، یک یا دو عضو 
علی الب��دل دارند. در قوه قضاییه 80 درصد اعضا دارای پایه قضایی و 
عموماً از مسئوان ارشد دادگستری استان هستند، 20 درصد باقیمانده 
را نیز کارمندان اداری تشکیل می دهند. وی با بیان اینکه هیأت های 
رس��یدگی به تخلفات اداری ساانه حدود یک هزار پرونده تخلفاتی 
را بررس��ی می کنند درباره آمار سال گذشته هیأت اظهار کرد: »سال 
96، تعداد 1123 پرونده تخلفاتی در هیأت ها رسیدگی شده است که 
از این تعداد، 830 م��ورد منجر به محکومیت و 293 مورد نیز منتهی 
به برائت ش��ده اند. این عدد در مقایسه با س��ال های قبل 25 درصد 
افزایش را نشان می دهد که فعال تر شدن برخی هیأت ها در این بازه 
زمانی و رسیدگی به پرونده های انباشته شده از سال های قبل را نشان 
می دهد.« مدیر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بابیان 
اینکه میزان تخلف کارمندان اداری قوه قضاییه 2.5 درصد است درباره 
نوع تخلفات بیان کرد: »بیشترین میزان تخلفات را موارد انضباطی 
مانند غیبت و بی نظمی در ورود و خروج کارمندان تشکیل می دهد و 
پس از آن کم کاری و سهل انگاری کارمندان در انجام وظایف اداری 
و سازمانی در رتبه دوم قرار دارند.« وی ادامه داد: »برابر آمار بیشترین 
گزارش های تخلفات از س��وی مدیران اداری و مراجع نظارتی مانند 
حفاظت واطاعات در اختیار هیأت ها قرار می گیرد و اعتراضات مردمی 
با 5 درصد، در رتبه آخر قرار دارد.« شیخ عباسی درباره زمان رسیدگی 
به پرونده های تخلفات گفت: »از آنجایی که آرای هیأت ها بازدارنده 
هستند، سرعت رسیدگی به پرونده های اهمیت زیادی دارد به همین 
دلیل این موضوع در سال های اخیر مورد تأکید دفتر هماهنگی بوده و 
با برنامه ریزی صورت گرفته، زمان رسیدگی در اکثر هیأت ها نسبت به 
قبل کاهش قابل توجهی داشته است.« وی از جمله اقداماتی که در 
راستای افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات انجام شده است را چنین 
بیان کرد: »هدفمندشدن انتصاب اعضای هیأت ها و توجه به عملکرد 
آن ها در دوره های قبلی ازجمله اقداماتی است که برای کاهش اطاله 
رس��یدگی ها انجام شده اس��ت. همچنین می توان به عدم مشارکت 
فعال برخی از اعضا در جلس��ات و در نتیجه طوانی ش��دن جلسات 
هیأت ها می شد که در زمان تمدید عضویت، تا حد زیادی این مشکل 
برطرف شد.« وی با بیان اینکه به منظور رفع مشکات و کاستی ها و 
حرکت در راستای بهبود عملکرد نظام رسیدگی به تخلفات اداری در 
قوه قضاییه، برنامه های متعددی در دستور کار دفتر هماهنگی قرار دارد 
برنامه های مطروحه را چنین لیست کرد: »شناسایی گلوگاه های تخلف 
و ساختار و فرآیند های تخلف زا و تعامل با سایر مراجع سازمانی برای 
رفع آنها؛ اطاع رسانی به مردم و ارباب رجوع دستگاه در مورد حقوق 
قانونی و نحوه اس��تیفای آن از طریق هیأت ها؛ تخصصی کردن امر 
رسیدگی به تخلفات از طریق ایجاد ساختار و پست ثابت برای متولیان 
و توانمندسازی آن ها و تعامل با واحد های سازمانی ذی ربط در زمینه 
پیشگیری از بروز تخلف و آموزش و فرهنگ سازی برای کارمندان.«

روی خط خبر

در پی حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم 
تحقیقات، حجت ااسام و المسلمین محمدجعفر 
منتظری، دادستان کل کش��ور طی دستوری از 
دادستان تهران خواست که به موضوع رسیدگی 
کند. به گ��زارش روابط عمومی دادس��تانی کل 
کشور، در متن دستور دادستان کل کشور خطاب 
به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی 
و انقاب تهران آمده اس��ت: نظر به خبر سقوط 
اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی 
واحد علوم تحقیقات و کش��ته و زخمی ش��دن 
ش��ماری از آنان، مقتضی است بازپرس مربوطه 

در محل حاضر و ضمن بررسی صحنه، موضوع 
را رسیدگی کرده و نتیجه آن را گزارش کنند.

 بازداشت 2 نفر از پیمانکاران و مسئول 
تاسیسات دانشگاه علوم تحقیقات

دادستان تهران اعام کرد: پیمانکار حمل و نقل 
و مس��ئول تاسیس��ات در حادثه علوم تحقیقات 
بازداشت شدند. ، عباس جعفری دولت ابادی در 
گفت گویی تلویزیونی ضمن اعام این خبر گفت: 
حسب گزارشاتی که از معاونانمان گرفته ایم تعداد 
افرادی که فوت کردند 8 نفر )تا زمان مصاحبه (

یعنی سه خانم و 5 آقا هستند که راننده هم جزو این  
هشت نفر است.  وی افزود: در این راستا پرونده 
قضایی تشکیل شده و بازپرس پرونده دستور داده 

که هیات 7 نفره نیز تشکیل شود.
جعفری ادامه داد: برای ای��ن موضوعات اعم از 
اینکه جاده ای که اتوبوس می رفته و اینکه راننده 
بیمه بوده یاخیر و... دستور بررسی داده شده است. 
دادس��تان تهران با بیان اینکه وقتی که اتوبوس 
سقوط می کند حادثه شدیدتر می شود و سقوط 
در محل تاسیساتی بوده است، تاکید کرد: 2 نفر از  
افراد اعم از پیمانکار حمل ونقل و مسول تاسیسات 

انجا بازداشت شدند و 2 نفر از مسوان دانشگاه 
برای فردا به دادستانی احضار شدند.

وی افزود:  با همکاری پلیس و سایر دستگاه های 
مرتبط  کارهای  خوبی شده است و کارشناسان 
مجربی هستند تا در اولین فرصت تشخیص دهند  
ایا علت حادثه راننده بوده  یا نقص فنی اتوبوس 
بوده است البته باید زمان بدهیم تا در کوتاهترین 

زمان اقدامات انجام شود.
دادستان تهران گفت: هنوز اعام شکایت نشده 
و اگر خانواده ها شکایتی دارند به دادسرای )32 ( 

راهبر واقع در خیابان آزادی مراجعه کنند.

ورود مدعی العموم   به حادثه  واژگونی اتوبوس دانشجویان

 نشست هفتگی هیأت عمومی دیوان 
گروه
قضایی

عدالت اداری در روز 4 دی ماه امسال 
با حض�ور رییس دیوان عدالت اداری، 
معاونان، مستشاران و رؤسای شعب 

دیوان عدالت اداری برگزار شد.

قان��ون  م��اده هش��ت  براس��اس  دی��وان  هی��ات عموم��ی 
تش��کیات و آیین دادرس��ی دی��وان، ب��ه ریاس��ت رییس دیوان 
و ب��ا حض��ور حداقل دو س��وم قض��ات دیوان تش��کیل می ش��ود 
 و م��اک در ص��دور رأی، نظ��ر اکثری��ت اعضای حاضر اس��ت.

براس��اس ماده 12 قانون تش��کیات و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری، به طور کلی هیات عمومی در س��ه م��ورد می تواند اقدام به 
صدور رای کند که عبارتند از نخست، رسیدگی به شکایات، تظلمات 
و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها، سایر نظامات 
و مقررات دولتی، ش��هرداری ها، موسس��ات عمومی غیردولتی در 
مواردی که مقررات یاد ش��ده به علت مغایرت با شرع یا قانون عدم 
صاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و یا تخلف 
در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب 
تضییع حقوق اشخاص می ش��ود؛ دوم، صدور رأی وحدت رویه در 
موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد و سوم، 
صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب 

دیوان صادر شده  باشد، از اختیارات هیات عمومی دیوان است.
 در جلس��ه هی��ات عموم��ی ابت��دا حجت ااس��ام و المس��لمین 
محمد کاظم بهرام��ی، رییس دیوان عدال��ت اداری در نطق پیش از 

دس��تور خود در پیامی فقدان آیت اه هاشمی شاهرودی را تسلیت 
گفت و با اشاره به مناسبت 9 دی، این روز را اسباب نا امیدی دشمن 
از ضربه زدن به انقاب اس��امی دانست و نکوداشت آن را موجب 

اعتای ارزش ها دانست.

 مؤسساتی که از تسهیات بانکی برای خرید فضای 
آموزشی استفاده نکردند در اولویت واگذاری ساختمان 

مازاد بر نیاز
پس از آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد دستور شد و ابتدا به 
بررسی آرا متعارض شعب مختلف دیوان عدالت اداری درباره شمول 
یا عدم شمول قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سامت 

بر کارکنان فوریت های پزشکی پرداخت. 

دس��تور بعدی هی��أت عمومی دی��وان عدالت اداری ، ش��کایت 
سازمان بازرسی کل کش��ور با خواس��ته ابطال ماده 3 آیین نامه 
موضوع ماده 12 قانون تأس��یس و اداره مراکز آموزش و پرورش 
غیردولت��ی مصوب هیأت وزی��ران بود. م��اده 3 آیین نامه مورد 
ش��کایت مقرر می دارد: مؤسس��اتی ک��ه از اراضی و س��اختمان 
با کاربری آموزش��ی و یا تس��هیات بانکی ب��رای خرید فضای 
آموزش��ی یا تاسیس مدرسه اس��تفاده نکرده باشند، در واگذاری 
س��اختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین نامه در اولویت 
هستند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی 
، فرهنگیان در اولویت هس��تند  که هیأت عمومی دیوان عدالت 

اداری به  بحث و بررس��ی در این مورد نیز پرداخت.

 رفع تعارض از آرا شعب دیوان درباره دولتی بودن یا 
نبودن صندوق حمایت  

س��ومین دس��تور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رس��یدگی به 
شکایت دادس��رای نظامی استان سمنان از وزیران عضو کمیسیون 
امور اجتماعی و دولت الکترونیک با خواسته ابطال ماده 10 آیین نامه 
اجرای��ی مواد 44 و 44 مکرر و 45 قان��ون خدمت وظیفه عمومی در 
موضوع شرایط اخذ معافیت کفالت برای وظیفه فراری بود که هیات 

عمومی دیوان نیز به این موضوع رسیدگی کرد.
چهارمین دس��تور هیأت عمومی دیوان عدال��ت اداری رفع تعارض 
از آرا ش��عب دیوان درباره دولتی بودن یا نب��ودن صندوق حمایت و 
بازنشستگی کارکنان فواد در خصوص قابلیت طرح شکایات علیه 

آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بود.

رییس دیوان عدالت اداری:
حماسه ۹ دی  دشمن را ناامید کرد

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

محمدجواد اریجانی:

فتنه اقتصادی نباید نادیده گرفته شود
ایران بزرگترین دموکراسی غرب آسیاست

آغاز فرآیند بازرسی سال ۹7 
کارکنان ستادی کل کشور

مدیرکل نظارت و ارزش��یابی کارکنان اداری قوه قضاییه با بیان اینکه س��ال 97 دومین دوره بازرسی از 
کارکنان س��تادی است و پیش از این در سال 94 اجرا ش��ده بود، گفت: فرآیند بازرسی سال 97 کارکنان 

ستادی کل کشور آغاز شد.
وحید میرحسینی در نشست بررسی و تبیین دیدگاه ها در خصوص طرح بازرسی از عملکرد رفتار و کارکرد 
کارکنان اداری واحد های ستادی دادگستری کل استان تهران ، اظهارکرد: هرساله یک دوره بازرسی از 
کارکنان برگزار می ش��ود و امسال چهارمین دوره بازرسی از کارکنان ستادی کل کشور اختصاص یافته 
اس��ت. وی گفت: ظرف دو ماه آینده کار بازرس��ی تمام واحد های س��تادی کش��ور پایان می یابد و 
با گزارش گیری، کل اطاعات هم��کاران اداری در واحد های س��تادی همانند واحد های صف به 
پرونده های ارزشیابی آنان انتقال می یابد و با توجه به همین موارد درباره ارتقاها، رتبه ها و انتصابات 
تصمیم گیری می شود و اگر بازرسی ها به درستی پیش رود شاهد استقرار نظام شایسته سااری در 
منابع انسانی، کاهش تخلفات و باا بردن بهره وری و کارآمدسازی واحد ها خواهیم بود. میرحسینی 
با اشاره به اینکه سال 97 دومین دوره بازرسی از کارکنان ستادی می باشد و پیش از این در سال 94 اجرا 
شده بود، گفت: حدود 350 بازرس در کل کشور حاضر هستند که در قالب حداقل دو تیم و حداکثر 5 تیم 

عملیات بازرسی را دنبال می کنند.

عرضه بیش از ۸00 تن کاغذ وارداتی 
به نرخ رسمی در شبکه توزیع

مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران، گفت: با حکم قطعی ش��عبه ششم تعزیرات حکومتی استان 
تهران بیش از 800 تن کاغذ وارداتی به نرخ رسمی در شبکه توزیع قرار گرفت.

محمدعلی اس��فنانی از عرضه بیش از 800 تن کاغذ تحریر وارداتی از ن��وع A4 با نرخ دولتی خبر داد و 
افزود: با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران پرونده تخلف یک شرت واردکننده عمده 

کاغذ تحریر به اتهام اخفا و امتناع از عرضه کاا برای رسیدگی به این اداره ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: شرکت مذکور مقادیر زیادی کاغذ تحریر A4 با ارز 
دولتی وارد کشور کرد، اما به قصد گرانفروشی در انبار های خود در اطراف شهرری دپو و در زمان التهاب 
بازار کاغذ )ش��هریور ماه( پنهان و از عرضه آن به نرخ رسمی امتناع کرده بود که در اجرای طرح مبارزه با 

احتکار و اختفا تعزیرات و سایر دستگاه های نظارتی شناسایی و اعمال قانون شد.
اسفنانی افزود: شرکت مذکور طبق قانون باید آمار موجودی کاای وارداتی خود را در اختیار سازمان های 

مربوطه قرار می داد که از این اقدام امتناع کرده بود.
وی در ادامه گفت: به استناد شواهد موجود در پرونده قصد این شرکت وارد کننده، ضربه زدن به بازار برای 
منافع بیشتر و گرانفروشی بوده است که پس از رسیدگی و احراز تخلف به موجب حکم قطعی شعبه ششم 

تجدیدنظر استان به عرضه کاای مکشوفه به نرخ رسمی محکوم شد.
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چهره ها

 مدیریت نقدینگی با تغییر رویه 
سپرده های کوتاه مدت

محمد حسینی تفرش، عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
تغییر رویه سپرده های کوتاه مدت را 
عاملی برای کند شدن رشد نقدینگی 
عنوان کرد.  وی با اش��اره به تصمیم 
اخیر شورای پول و اعتبار برای تغییر 
در روند سپرده های کوتاه مدت گفت،: 
این تغییر با هدف ساماندهی حوزه اقتصادی در شرایطی که نقدینگی کشور 
حجم رقم باایی دارد، تصویب شده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
ومحاس��بات مجلس ادامه داد: از س��وی دیگر با توجه به شرایط نرخ سود 
سپرده های، روز به روز به نقدینگی کشور افزوده می شود، بنابراین شورای 
پول و اعتبار تمهیداتی در نظر گرفته اس��ت که پرداخت سود سپرده از روز 
شماره به ماهانه تبدیل شود، این تغییر آثاری مثبتی بر اقتصادی کشور دارد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسامی  بیان 
داشت: آثار این مصوبه این است که در طول یک ماه سپرده گذار نمی تواند از 
منبع خود استفاده کند بنابراین گردش نقدینگی در اقتصاد ُکند می شود و این 

ُکندی منابع در رشد اقتصادی باعث کاهش تورم می شود.
وی افزود: از سوی دیگر اگر سپرده گذار در طول یک ماه به پول خود دست 
بزند و برداشت کند، از دریافت سود معاف می شود این معافیت باعث حرکت 

سرمایه به سمت سپرده گذاری بلند مدات می شود.

افزایش آمار استفاده از تجهیزات 
ساختمانی غیراستاندارد

یوناتن بت کلیا، عضو کمیسیون عمران 
مجلس گفت: با افزایش قیمت ارز در 
م��اه های گذش��ته، آمار اس��تفاده از 
تجهیزات ساختمانی غیراستاندارد که 
نس��بت به تجهیزات دیگ��ر ارزان تر 

هستند، افزایش یافته است.
وی  با انتق��اد از افزایش اس��تفاده از 
تجهیزات ساختمانی غیراستاندارد در ساخت و ساز مسکن، گفت: این مسئله 
تنها منحصر به پایتخت و کانشهرها نیست، بلکه این معضل در شرایط 

کنونی در تمام شهرها رخ داده است.
نماینده مس��یحیان آشوری و کلدانی درمجلس شورای اسامی ادامه داد: 
متأسفانه با افزایش قیمت ارز در ماه های گذشته، آمار استفاده از تجهیزات 
ساختمانی غیراس��تاندارد که نس��بت به تجهیزات دیگر ارزان تر هستند، 

افزایش یافته است که این مسئله بسیار نگران کننده است.
بت کلیا تصریح کرد: در حدود یک سال اخیر گسل های بسیاری در نقاط 
مختلف کشور فعال شده و این مسئله یک بحران بالقوه است که باید برای 
مدیریت آن برنام��ه ریزی دقیقی صورت گیرد که قطعا یکی از مهم ترین 
اقدامات باید ساخت، ساختمان های با کیفیت و مستحکم باشد تا در صورت 
بروز زلزله های قوی آسیب کمتری ببیند. وی افزود: در زلزله های کرمانشاه 
شاهد بودیم که حتی بیمارستان های تازه ساز نیز به خاطر عدم رعایت اصول 
اس��تاندارد بر اثر زلزله کاما تخریب شدند، اما پس از بازسازی این منطقه 
و توجه به اس��تانداردهای ساخت و س��از، در زلزله اخیر کمترین آسیب به 
ساختمان ها وارد شد. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: این سوال 
برای من همواره مطرح شده که چطور یک ساختمان قدیمی در زلزله نمی 
ریزد، اما ساختمان های نوساز تخریب می شوند،  که این مسئله قطعا به خاطر 

نوع کیفیت مصالح و تجهیزات و نحوه اجرای اصول ساخت وساز است.
بت کلیا بر لزوم اصاح قانون ساخت و ساز برای افزایش کیفیت ساختمان ها 
تأکید ک��رد و گفت: به نظر من باید قوانین س��خت گیرانه و قوی در حوزه 
ساخت و س��از تدوین و تصویب شود تا شاهد س��اخت ساختمان های بی 

کیفیت در کشور نباشیم.

افزایش صادرات به کاهش 
قیمت تمام شده تولید می انجامد

محمدرضا نجفی، عضو کمیس��یون 
صنایع مجلس شورای اسامی معتقد 
است کشورهای همس��ایه بهترین 
بازاره��ای ه��دف برای ص��ادرات 
غیرنفتی هستند و در صورت محقق 
ش��دن این مهم توان تولیدی داخلی 

افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به ضرورت توسعه میزان صادرات، گفت: اگر چه با افزایش نرخ 
دار و کاهش ارزش پول ملی درآمد حاصل از صادرات بیش��تر شد اما این 
افزایش تنه��ا در ارزش صادرات بود نه میزان آن. دولت باید با راهکارهای 
مناسب به دنبال توسعه میزان صادرات باش��د. نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات، اسامشهر و پردیس در مجلس شورای اسامی افزود: افزایش 
نرخ ارز می تواند انگی��زه بخش های اقتصادی و تولیدی را برای توس��عه 
ص��ادرات افزایش دهد ک��ه از این طریق صنعت ش��کوفا، مولد و ماندگار 
می ش��ود. وی بیان کرد: اگرچه نرخ ارز تنگناها و محدودیت های بسیاری 
برای کش��ور ایجاد کرده اما می توان از آن به عنوان فرصتی برای افزایش 
انگیزه صادرکنندگان و صادرات بهره برد. صادرات می تواند بهانه خوبی برای 

افزایش راندمان صنایع، کاهش قیمت تمام شده تولید و...  باشد.
نجفی اظهار کرد: اگرچه افزایش صادرات درآمد مناس��بی عاید کش��ور، 
بخش خصوصی و دولتی می کند اما به دلیل تحریم با موانع متعددی مانند 
محدودیت در ارتباطات اقتصادی و تجاری، محدودیت در روابط پولی، مالی 

و بانکی، تامین مواد اولیه تولید و... روبه رو است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسامی تاکید کرد: توسعه صادرات 
باید برای تمام بخش های اقتصادی اع��م از دولتی و خصوصی به عنوان 
رویکرد و اس��تراتژی در نظر گرفته ش��ود؛ توس��عه صادرات در حوزه های 
غیرنفت��ی یکی از الزامات و محوری ترین مولفه ها در رش��د و ش��کوفایی 
اقتصادی به شمار می رود، بنابراین تولیدکنندگان داخلی باید این نگرش را 

به عنوان یکی از استراتژی های اصلی خویش در حوزه تولید به کار بندند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کشورهای همسایه از بهترین 
بازارهای هدف برای صادرات در شرایط تحریم هستند، خاطرنشان کرد: باید 
با تسهیل ارتباطات، روابط بین المللی و منطقه ای، گسترش  فعالیت های 
بازرگانی، کاهش تنش ها و انعقاد توافق نامه های دو جانبه و چندجانبه از این 
ظرفیت استفاده کرد. به زعم وی در سایه افزایش صادرات، توان اقتصادی 
کشور تقویت می شود و به واقع افزایش توان تولیدی کشور، عاوه بر این 
که پیش نیاز توسعه صادراتی است، به مرور باعث ارتقای هر چه بیشتر توان 

تولیدی نیز خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسامی عنوان کرد: دولت با تسهیل 

تجارت و نقل و انتقال کاا می تواند زمینه توسعه صادرات را فراهم کند.

  اقتصادی  

ایحه بودجه 98 که قرار بود در پانزدهم آذر ماه به 
مجلس ارائه شود، پس از اصاحاتی روز گذشته 
توسط رییس جمهوری به مجلس تقدیم شد.  با 
رونمایی از ایحه بودجه 98 حاا می توان ارقام 
مهم این ایحه را با قانون بودجه س��ال 97 مورد 
مقایسه کرد. ارقام قانون بودجه سال آینده نشان 
می دهد، س��قف بودجه به 1703 ه��زار میلیارد 

تومان رسیده است.
منابع بودجه کشور خود به دو قسمت تقسیم می 
ش��ود که عبارتند از منابع بودجه عمومی دولت و 
منابع بودجه ش��رکت های دولتی. منابع بودجه 
عموم��ی دولت در قانون بودجه س��ال 97، 443 

ه��زار میلیارد تومان بوده اس��ت که ای��ن رقم با 
افزایشی 7,9 درصدی در ایحه بودجه سال 98 
به 478 هزار میلیارد تومان رس��یده است. منابع 
بودجه شرکت های دولتی نیز که در قانون بودجه 
سال 97، 839 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده بود در ایحه بودجه سال 98 با رشدی 51,8 
درصدی به 1274 هزار میلی��ارد تومان افزایش 

یافته است.
منابع بودجه عمومی دولت نیز خود به دو دس��ته 
تقس��یم می ش��ود: منابع عمومی دولت و منابع 
اختصاص��ی. منابع اختصاصی، منابعی هس��تند 
که قانون محل مص��رف آن ها را تعیین می کند 

و معم��وًا این مح��ل مصرف همان دس��تگاه 
ایجادکننده درآمد است )مانند درآمد بیمارستان  ها 
یا دانشگاه ها که برای خودشان صرف می شود(. 
منابع عموم��ی نیز عمدتًا ش��امل درآمدها )اعم 
از درآمده��ای مالیاتی، جرای��م، مجوزها و حق 
دس��ترس(، واگذاری دارایی های س��رمایه ای 
)درآمدهای نفت��ی( و واگذاری دارایی های مالی 
)ایجاد قرض، دین و فروش س��هام شرکت ها( 
اس��ت. منابع عموم��ی دولت که کلی��دی ترین 
رقم در بودجه اس��ت، در قانون بودجه 97، 386 
هزار میلیارد تومان بوده اس��ت که با رشدی 5,3 
درصدی به 408 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

هر چن��د در نگاه اول و با افزای��ش میزان بودجه 
عمومی دولت می توان گفت، بودجه س��ال 98 
بودجه ای انبساطی بوده است اما با لحاظ کردن 
ت��ورم حدود 20 درصد و رش��د 5,3 درصدی این 
بودجه نسبت به سال قبل، به این نتیجه خواهیم 

رسید که این بودجه انقباضی بسته شده است.
در بخش منابع عمومی دولت، آنچه مهم است و 
شاید برای بس��یاری نیز آشناتر باشد، درآمدهای 
نفتی و درآمدهای مالیاتی است. در ایحه بودجه 
س��ال 98 درآمده��ای نفتی که با عن��وان منابع 
حاصل از نفت و فرآورده های نفتی از آن یاد شده 
است با رشد 40 درصدی نسبت به قانون بودجه 
سال 97 به 142 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
درآمدهای مالیاتی نیز در ایحه بودجه سال 98 
با افزایش��ی 11 هزار میلیارد تومانی نس��بت به 
قانون بودجه سال 97 به 153 هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
در مقابل منابع عمومی دولت، برخی از هزینه ها 
نیز تعریف شده که آن ها را می توان به سه بخش 
مهم هزینه های جاری )شامل حقوق و دستمزد، 
یاران��ه ها و اس��تفاده از کاا و خدم��ات(، تملک 
دارایی های سرمایه ای )پروژه های عمرانی(  و 
تملک دارایی های مالی )تسویه قروض و دین( 

تقسیم کرد.
در زمین��ه هزینه های ج��اری بای��د گفت، این 
هزینه ها در ایحه بودجه س��ال 98 در مقایس��ه 
با قانون بودجه س��ال 97 با رشدی 8,8 درصدی 
از 294 هزار میلی��ارد تومان به 320 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
هزینه های عمرانی یا همان تملک دارایی های 
س��رمایه ای ایحه بودجه سال 98 در مقایسه با 
قانون بودجه س��ال 97 بدون تغییر بوده اس��ت و 
میزان آن 62 هزار میلی��ارد تومان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. در بخش تملک دارایی های مالی 
ایحه بودجه س��ال 98 کاهش 18,5درصدی را 
نسبت به قانون بودجه س��ال 97 نشان می دهد 
و از 30,7 ه��زار میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.  

 »حمایت« از جزییات بودجه ۹۸ گزارش می دهد

رمزگشایی از اعداد کلیدی اقتصاد
اخبار کوتاه

مجوز واردات دام زنده صادر شد
 رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از واردات دام زنده به 
کش��ور خبر داد و گفت: مجوزها صادر و اقدامات اولیه برای واردات 

دام زنده انجام شده است.
در چند وقت اخیر شرایط بازار گوشت گرم قرمز به گونه ای رقم خورد 
ک��ه بازار را با کمبود عرضه مواجه ک��رد و دلیل اصلی این موضوع، 
قاچاق بی رویه دام زنده از کش��ور اعام شد. ادامه این روند کار را به 
جایی رساند که اصناف مرتبط با دام زنده همچون عرضه کنندگان 
جگر، سیراب و شیردان و کله پزی ها با مشکل مواجه شدند و رییس 
اتحادیه طباخان از افت فروش و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی 
خبر داد. با ادامه این ش��رایط چندی پی��ش علیرضا ملکی،  رییس 
اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی واردات دام زنده را پیشنهاد 
کرد که پیگیری های صورت گرفته نشان می دهد که ملکی پیشنهاد 
خود را با وزارت جهاد کش��اورزی مطرح کرده و ای��ن وزارتخانه از 

اقدامات اولیه در این زمینه خبر داده است.
در این رابطه ملکی در گفت وگوی جدید خود با ایسنا، اظهار کرد: در 
دو هفته اخیر قیمت گوشت گرم قرمز با رشد چشمگیر به کیلویی 64 
تا 66 هزار تومان برای واحدهای صنفی رسیده و واحدهای صنفی با 
احتساب سود قانونی 10 درصدی، گوشت را در اختیار مصرف کننده 

قرار می دهند.
رییس اتحادیه فروش��ندگان گوشت گوسفندی با بیان اینکه دلیل 
اصلی کمبود دام، قاچاق آن است، خاطرنشان کرد: برای کنترل بازار 
باید در وهله اول از قاچاق دام جلوگیری شود و در مرحله بعدی دام 
به کشور وارد شود که وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ای از دریافت 
مجوزهای ازم برای واردات توسط شرکت پشتیبانی امور دام خبر 
داده اس��ت. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد 250 هزار 
رأس دام به کش��ور وارد کند و آنها را در شهرهای مرزی ذبح کرده 
تا در کش��ور مصرف شود. ملکی در پاس��خ به این سؤال که آیا مبدأ 
واردات این میزان دام مشخص شده است؟ گفت: طبق اعام وزارت 
جهاد کش��اورزی و ش��نیده ها، 250 هزار رأس دام از کشور رومانی 

خریداری و تأمین می شود.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تأکید کرد: اقدامات 

اولیه واردات دام زنده در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است.

کمبودی در اقام شب عید نداریم
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان این که زمس��تان و ایام 
شب سال نو کمبودی در مواد غذایی وجود نخواهد داشت، اظهار کرد: 
در پی نوس��انات نرخ ارز، قیمت مواد غذایی رشد فزاینده ای به خود 
گرفته که این موضوع در برخی اقام همچنان ادامه دارد و کاهش 

قدرت خرید مردم را به دنبال داشته است.
محمد آقاطاهر در رابطه با ش��رایط بازار مواد غذایی در سال جاری 
گفت: 9 ماهه ابتدایی امس��ال ب��ه دور از کمبود م��واد غذایی و در 
شرایطی گذش��ت که همواره قیمت محصوات روند رو به رشدی 
را به خود گرفته بود. ریی��س اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید 
بر اینکه هر ساله قیمت محصوات به طور معقول و نسبی افزایش 
می یابد، اظهار کرد: در سال جاری در کنار رشد منطقی قیمت مواد 
غذایی، نوس��انات نرخ دار رش��د فزاین��ده ای را برای محصوات 
غذایی به همراه داش��ت و این موضوع عاملی شد تا پیش بینی های 
بازار محقق نش��ود و حتی می توان مدعی شد رشد قیمت ها بیش از 
افزایش نرخ ارز به ویژه دار بوده است. وی تاکید کرد: با رشد قیمت 
دار برخی از خانواده ها که توان مالی مناس��بی داشتند طی 15 روز 

بیش از مایحتاج همیشگی خود را از بازار خریداری کردند.
آقاطاه��ر کااهای این صنف را به چهار گروه کااهای اساس��ی با 
حمایت دولتی، کااهای وارداتی، کااهای تولید داخل و کااهای 
قاچاق دسته بندی کرد و گفت: نوسانات نرخ دار همواره بیشترین 
تاثیر خود را بر کااه��ای وارداتی و قاچاق می گذارد که در این بین 
کااهای قاچ��اق عموما در صنف بنکداران م��واد غذایی، تنقات 
هستند و در کنار آن پیش بینی می شود با توجه به آنکه محصوات 
وارداتی با نرخ های متفاوت ارز به کشور وارد شده و وارد خواهد شد، 

روند افزایشی قیمت خود را ادامه دهند.
وی در رابطه با تامین کااهای اساسی یادآور شد: به واسطه حمایت 
دولت، در تامین کااهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها در 
چند ماه گذشته در پی افزایش تقاضا برخی از اقام کااهای اساسی 
با کمبود مواجه ش��د که این مشکل در حال حاضر رفع شده است و 
پیش بینی می شود با توجه به وجود انواع مواد غذایی در گمرکات و 

انبارها، زمستان و ایام سال نو کمبودی در بازار وجود نداشته باشد.
ریی��س اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: در ش��رایط فعلی 
مهمترین موضوع، کاهش قدرت خرید مردم اس��ت و این موضوع 
عاملی شده تا برخی از مواد غذایی همچون لبنیات، آجیل و خشکبار 
و مرغ از س��بد خانوارها خارج شود که در نهایت با خروج این اقام، 
سامت خانوار مورد تهدید قرار خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: 
برای افزایش قدرت خرید خانواده ها باید قدرت ارز کشور تقویت شود.

صادرات ۳2 میلیون دار 
خرمای مضافتی در نیمه اول امسال

25 هزار و 113 تن خرمای مضافتی به ارزش 31 میلیون و 966 هزار 
و 447 دار طی شش ماه نخست امسال به صورت ساده یا خشک 
کرده از کشور صادر شده که بیشترین حجم صادرات را در میان انواع 

این محصول به خود اختصاص داده است.
 مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت 
امور باغبانی افزود: خرمای ایران به 78 کشور جهان صادر می شود و 
هند با خرید بیش از 11 میلیون دار بزرگترین مشتری این محصول 

از ایران به شمار می رود.
مسعود لطیفیان با اشاره به صادرات انواع دیگر خرمای کشور اظهار 
داشت: طی ش��ش ماهه نخست امسال 5391 تن خرمای شاهانی 
به ارزش 4 میلیون و 429 ه��زار و 41 دار و خرمای زاهدی نیز به 
میزان6651 تن به ارزش سه میلیون و 473 هزار و 112 دار صادر 
شده است. وی گفت: بر اس��اس آمار گمرک ایران، در همین مدت 
3261 تن خرمای استعمران به ارزش دو میلیون و 743 هزا ر و 317 
دار، خرم��ای کبکاب به میزان 2569 تن و به ارزش یک میلیون و 
829 هزار و 340 دار و خرمای پیارم با وزن 529 تن و به ارزش یک 

میلیون و 614 هزار و 537 دار صادرات داشته ایم.
مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت 
امور باغبان��ی افزود: عاوه بر این موارد، 38 هزار و 406 تن س��ایر 
خرماها در ردیف های دیگر به ارزش 37 میلیون و 172 هزار و 710 
دار صادر ش��ده است. وی خاطر نشان کرد که گران ترین خرمای 
صادراتی ایران، خرمای پیارم بوده که هر کیلوگرم آن ارزش��ی بالغ 
بر 12 هزار توم��ان دارد. وی تصریح کرد: اتریش، آلمان، اندونزی، 
انگلس��تان، اوکراین، باروس، آمریکا، ایتالی��ا، ترکیه، کره، چین، 
دانمارک ، ژاپن، شیلی، عراق و فرانسه از جمله مقاصد خرمای ایران 
هستند. مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
معاونت امور باغبانی گفت: بر اساس تحلیل های بازار جهانی، تولید 
خرما تا سطح قیمت جهانی 5.31 سنت به ازای هر کیلوگرم مزیت 
نسبی برای تولید دارد و بر این اساس نگاهی به ارزش ارقام خرماهای 
تجاری ایران نشان می دهد که ارزش نسبی آنها بااتر از این آستانه 

در سال 97 بوده است.
وی تصریح کرد: با اصاح الگوی کش��ت ارقام خرما، امکان بهبود 
ارزش نسبی آن وجود دارد و ارقامی مانند مجول، پیارم، دگلت نور، 

برحی، مضافتی و کبکاب از جمله این ارقام به شمار می روند.

ایحه بودجه ۹۸،  مس�یر رفتاری دولت را ترس�یم کرد. در این ایحه دولت نگاه ویژه ای به درآمدهای نفتی و 
گروه

مالیاتی دارد  این ایحه  انقباضی و با س�قف درآمد و هزینه  170۳ هزار میلیارد تومانی بس�ته شد. پیش از این اقتصادی
در س�ال ۹7 س�قف بودجه معادل 1222 هزار میلیارد تومان بود که افزایش ۳۹.۳ درصدی را نشان می دهد و 
البته با توجه به میزان تورم در س�ال آینده انقباضی بسته شده است.   در ایحه بودجه سال آینده یارانه نقدی 
برای 77.۸ میلیون نفر آماده است و مطابق با آن قرار است یارانه سه دهک درآمدی با هماهنگی وزارت کار و استانداری ها حذف 

شوند. همچنین معافیت مالیاتی حقوق کارکنان نیز تغییری نکرده است.

 HEMAYATONLINE. 
IR

بازار ارز روند باثبات خود را متناسب با عرضه 
و تقاضا ادامه می دهد و حجم ذخایر نقدی و 
موجودی حساب های بانک مرکزی در سطح 
بس�یار مطلوب ق�رار دارد. بانک مرکزی روز 
گذشته با اعام این اطاعیه نسبت به ادامه 
روند با ثبات نرخ ارز اطمینان داد. روز گذشته 
نرخ ه�ر دار در ب�ازار آزاد در کانال 10 هزار 
تومان قرار داش�ت و با نوساناتی همراه بود. 
همچنین بانک مرکزی در راستای تامین ارز 

واردات اختیار جدید به صرافی ها داد. 

طبق بخش��نامه جدید بانک مرک��زی، صرافی ها 
برای خرید ارز از بانک مرکزی و صدور حواله برای 
واردکنندگان از طریق س��امانه نیما می توانند اقدام 
کنند. طب��ق اعام بانک مرک��زی و توافق صورت 
گرفته این بانک با کانون صرافان، صرافان می توانند 
از طریق شعب ارزی بانک های عامل نسبت به خرید 
حواله های ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسامی 

ایران اقدام کنند.

پیش از این مشکاتی برای تامین ارز واردکنندگان 
گروه دو کاایی پیش آمده بود که بانک مرکزی برای 
تسهیل این روند، دستورالعمل خرید و فروش ارز در 
شبکه صرافی های مجاز در راستای تسهیل فرآیند 

تامین ارز تجاری کشور اباغ کرده است.

براساس این دستورالعمل، تمام صرافی های مجاز 
می توانند ارز مورد نیاز خریداران در س��امانه نیما را 
از طریق تمامی بانک ه��ای عامل از بانک مرکزی 
خریداری کنن��د و ب��رای خریداران ای��ن حواله ها 
کارسازی کنند، زیرا پیش از این می بایست ارز مورد 

نیاز خود را از طریق ارز صادراتی پتروشیمی ها و مواد 
معدنی از نیما تامین می کردند.

اکنون ب��ا توجه به اینک��ه این جابجای��ی از طریق 
کارگزاری متعلق به صرافان انجام می شود، انتظار 
می رود مس��یر راحت تر ش��ود و برای واردکنندگان 
کااها روند آس��ان تری تامین گردد تا برای واردات 
کاا در صف نباش��د. طبق این بخش��نامه که امروز 
اباغ شده، صرافی های دارای مجوز فعالیت از بانک 
مرکزی می توانند در هر یک از بانک های عامل که 
حساب ارزی دارند، در همان بانک با توجه به منابع 
بانک مرکزی نزد بانک ها خرید خود را انجام دهند 
و حواله مورد نیاز واردکنندگان را که ثبت ش��ده، از 
طریق سامانه س��نا خریداری کرده و در بانک عامل 
و از طریق س��امانه نیما به مش��تریان خود یا همان 

واردکنندگان به فروش برسانند.
صرافی ها می توانند از طریق س��امانه سنا و نیما به 
مش��تریانی که مراحل ثبت سفارش آنها در بانک ها 
انجام شده و اسم آنها در سامانه نیما است، مبالغی که 
خریداری کرده اند را به آنها از طریق حواله بفروشند.

تاکید بانک مرکزی به ادامه روند ثبات بازار ارز

معاون رفاه اجتماعی وزیر کار با تشریح جزئیاتی از پرداخت 
س�بد حمایتی به کارگ�ران، گفت: بعد از آنکه بودجه س�بد 
حمایتی بازنشستگانی که بسته را دریافت نکرده اند تامین 

شود، نوبت به کارگران می رسد.

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درباره آخرین وضعیت اعطای س��بد حمایتی به اقشار مختلف گفت: 
»آیین نامه مصوب دولت، س��بد حمایتی را ب��رای چهار گروه در نظر 
گرفته  بود ک��ه گروه اول افراد تحت پوش��ش کمیته امداد و س��ایر 
نهادهای حمایتی بودند که 20 آبان ماه سبد حمایتی به آنها پرداخت 

شد.«
وی ادامه داد: »گروه دوم تمام بازنشس��تگان کشور هستند که تعداد 
آنها 4 میلیون و 800 هزار نفر بوده که تا کنون 50 درصد آنها بس��ته 

حمایتی را دریافت کرده اند .«
میدری با اشاره به اینکه تا کنون 75 درصد بودجه برای بازنشستگان 
تامین اجتماعی دریافت شده اس��ت به فارس گفت:  »پس از تامین 
کامل به بازنشستگان پرداخت می شود و پس از این که سبد حمایتی 
به این گروه تعلق گرفت نوبت به کارگران بیمه شده تامین اجتماعی 

می رسد.« وی درباره جزییات این بخش گفت: »بعد از آنکه 25 درصد 
بودجه باقیمانده مربوط به بازنشستگان از سوی دولت تخصیص یابد 
و همه بازنشستگان بس��ته حمایتی را دریافت کنند، به کارگرانی که   
در یک خانواده هستند حتی یک عضو از آنها بسته حمایتی را دریافت 

نکرده، آن را دریافت خواهند کرد.«
معاون وزیر کار در پاس��خ به اینکه آیا س��بد حمایتی با توجه به درآمد 
خانوار به کارگران تعلق میگیرد یا صرفاً درآمد سرپرست خانوار ماک 
خواهد ب��ود: »درباره کارگران صرفاً احکام خود کارگران مد نظر قرار 

می گیرد.«
میدری تاکید کرد: »مبنا در این زمینه بیمه پردازی کارگران اس��ت؛ 
مثا کارگری حقوقش به س��ازمان تامین اجتماعی 4 میلیون تومان 
اعام شده، همین رقم برایش مبنا قرار می گیرد و با توجه به پیش شرط 
دریافت بسته حمایتی که به افرادی با درآمد زیر 3 میلیون تومان تعلق 

می گیرد دیگر رقمی در یافت نخواهد کرد.«
وی در پاس��خ به اینکه آیا درباره واحد خانوار، ماک بانک اطاعاتی 
هدفمندی یارانه ه��ا خواهد بود ی��ا صرفا بیمه ش��ده در نظر گرفته 
می ش��ود گفت: »در اینجا مبنای خانواده همان چیزی اس��ت که در 
س��ازمان هدفمندی اعام ش��ده اس��ت یعنی امکان دارد فردی در 

سازمان تامین اجتماعی مادرش را تحت پوشش قرار داده باشند اما در 
سازمان هدفمندی جزء  خانواده او به حساب نمی آید، مبنای ما برای 

خانوار سازمان تامین اجتماعی نیست بلکه سازمان هدفمند است.«
معاون وزیر کار همچنین درب��اره خانواده هایی که بیش از یک نفر از 
اعضا بیمه ش��ده تامین اجتماعی هستند هم گفت: در خانواده ای که 
بیش از یک نفر از اعضای خانواده بیمه شده تامین اجتماعی هستند، 
سبد حمایتی صرفاً به سرپرست خانوار تعلق می گیرد، لذا از 13 میلیون 
بیمه شده ممکن است به نصف افراد تعلق گیرد زیرا اعضای خانوار آنها 

در سایر گروه هادریافت کرده اند .
میدری در پاس��خ به اینکه آیا بودجه مربوط به سبد حمایتی کارگران 
تامین شده اس��ت یا خیر؟ گفت: »محل تامین این بودجه در مصوبه 
دولت پیش بینی ش��ده اس��ت .در مصوب��ه مربوط به س��بد حمایتی 
اعام ش��ده که  منابع مالی مورد نیاز اج��رای طرح حمایت غذایی از 
گروههای کم درآمد جامعه از محل مابه التفاوت تسعیر قیمت خوراک 

کارخانه های پتروشیمی و پاایشگاه ها تامین می شود.«
وی همچنین درباره زمان پرداخت این بسته حمایتی به کارگران نیز 
بدون ذکر زمان مش��خص، آن را بعد از پرداخت بسته حمایتی گروه 

دوم یعنی بازنشستگان اعام کرد.

جزییات پرداخت سبد حمایتی به کارگران

آمار و ارقامی از جزییات  بودجه 
    دولت در ایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد داده است که 
قیمت هر لیتر نفت گاز )گازوئیل( 20 درصد افزایش یابد 
و بدین ترتی�ب درآمدهای خود را از این محل 10 هزار و 

7۸۹ میلیارد ریال پیش بینی کرده است.

   دولت در ایحه بودجه سال 98 حقوق ماهانه زیر 2 میلیون و 300 
هزار تومان را از پرداخت مالیات معاف کرده  اس��ت که این سقف 

همانند سال جاری می باشد و تغییری نکرده است.
 ارقام و اعداد ایحه بودجه س��ال 98 نش��ان م��ی دهد که دولت 
تصمیم به توزیع 62 هزار میلیارد تومان یارانه در سال 98 را دارد. 
همچنین در سال 98، یارانه سه دهک درآمدی با هماهنگی وزارت 
کار و استانداری ها حذف خواهند شد و خانوارهای تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و سایر خانواده های 
کم درآمد کماکان یارانه دریاف��ت خواهند کرد. در ایحه بودجه 
س��ال آینده، یارانه نان و خرید تضمینی گندم در مقایسه با قانون 
بودجه س��ال جاری با افزایشی 63 درصدی به رقم 6145 میلیارد 

تومان رسیده است.

 دولت پیش بینی کرده  اس��ت که درآمدهای مالیاتی اش از محل 
مصرف س��یگار در س��ال 98 حدود 15 هزار میلیارد ریال باش��د. 
همچنی��ن دولت پیش بین��ی کرده که از محل ش��ماره گذاری و 
نقل و انتقال خودرو درآمدی در حدود 2200 میلیارد تومان داشته 
باشد. میزان درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده نیز 
38 هزار و 996 میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده است. در زمینه 
عوارض خروج از کشور، دولت برای هر نفر رقم 220 هزار تومان 
را در نظر گرفته است. این رقم برای سفر دوم به  میزان 50 درصد و 
سفرهای سوم و بیشتر به  میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت. 
همچنین ع��وارض خروج زائران حج تمت��ع و عمره معادل 110 
هزار تومان و عوارض خروج زائران عتب��ات عالیات برای خروج 
از مرزهای هوای��ی 37 هزار و 500 تومان و برای مرزهای زمینی 
و دریایی 12 هزار و 500 تومان اعام ش��ده است. زائران عتبات 
عالیات )زائران اربعین( که از تاریخ 24 شهریور 98 تا 12 آبان 98 
از مرزهای زمینی به  مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از 

پرداخت عوارض خروج معاف شده اند.
 عوارض قبوض آب در ایحه بودجه سال 98 در مقایسه با قانون 

بودجه س��ال 97 حدود 33 درصد افزایش یافته است و در ایحه 
بودجه س��ال 98 ذکر ش��ده اس��ت که عوارض روی قبوض آب 

مصرفی در سال آینده 50 ریال افزایش خواهد یافت.
  بانک مرکزی مکلف شده مبلغ 2 هزار میلیارد تومان تسهیات از 
محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی را به مددجویان کمیته 

امداد و بهزیستی تخصیص دهد.
در ایحه بودجه سال 98 معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز 
حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند، برداشته شده است.

سهم صندوق توس��عه ملی از درآمدهای نفتی 20 درصد در نظر 
گرفته شده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم 
توسعه در س��ال جاری این سهم باید به 34 درصد می رسید که با 
توجه به ش��رایط خاص درآمدهای دولت این سهم 20 درصد در 

نظر گرفته شده است.
مطابق بند »الف« تبص��ره 16 ایحه بودجه 98، مبلغ وام ازدواج 
جوانان بدون تغییر نس��بت به قانون بودجه س��ال جاری، همان 
15 میلی��ون تومان به ازای هر نفر با بازپرداخت پنج س��اله تعیین 

شده است.



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

آگهي تحدید حدود اختصاصی پاک 3 فرعی مجزا شده از 122 اصلی واقع در بخش 8 ثبتی فیروزه؛ با توجه به درخواست وارده 33/97/557 
تاریخ 97/10/01 آقای سید علی سید احمدی مبنی بر تحدیدحدود اختصاصی قسمتی از پاک 122 اصلی واقع در بخش 8 ثبتی فیروزه وآگهی 
موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف رأی شماره 139660306005004543 تحدید حدود واقع در اراضی رستم آباد پاک 122 اصلی به شرح 
ذیل آگهی می گردد:1- پاک 3 فرعی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 627407 مترمربع که مقدار 12530/69 مترمربع آن در 
حریم مسیل قرار دارد بنام سیدعلی سیداحمدی فرزند سیدحسین در روز چهارشنبه 97/10/26 ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک شروع 
و بعمل خواهد آمد . به موجب ماده 14 قانون ثبت اماک  به صاحبان اماک و حقوق ارتفاقی ومجاورین شماره فوق الذکر بدینوسیله اعام 
میگردد که در روز و ساعت مقرردر محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان اماک و یا نماینده قانوني آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شده تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقي که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سي روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجراي تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبتي،مي بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصاح قضائي تقدیم و گواهي ازم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.تاریخ انتشار:1397/10/05
رئیس ثبت اسناد و اماک فیروزه – سید ابوالفضل حسینی 

511/5آگهی
خواهان فاطمه علی زاده دادخواس�تی به طرفیت خوانده 1- جمش�ید ش�ورابی 2- عبدالظاهر انصاری ریزه ئی به خواس�ته تنظیم س�ند 
موتورسیکلت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج 
شهرستان مشهد واقع در مشهد- میدان میرزا کوچک خان  روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 971130 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1397/11/10 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.رایگان
مسئول دفتر شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد

511/6آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمود دارپور فرزند حسن رضا
خواهان خانم زهرا ظریف محمودآبادی مشهد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمود دارپور به خواسته طاق مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987887600889 شعبه 26دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مهطری شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/11/15 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ارآگهی 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.رایگان
منشی دادگاه حقوقی شعبه 26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/7آگهی اصاحی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کاسه 9701289
س�طر اول:سند رهنی ش�ماره 181147-1392/11/23 اصاح می گردد- سطر س�وم:در قبال مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون 

ریال اصاح می گردد.830
مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد-حسین ناصری

512/8آگهی 
شماره بایگانی شعبه:971091؛خواهان آقای علی شاکری فرزند سیاوش دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی حسینی فرزند یحیی 
به خواس�ته مش�ارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح که به این شعبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709985179800404 شعبه 
101 دادگاه کیفری دو شهر درگز )101 جزایی سابق(  ثبت گردیده و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/09 و ساعت 10 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جرایدکثیراانتشارآگهی می شود  تا خوانده پس ازتاریخ 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 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر درگز

512/9رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی مقصودی دارای شناسنامه شماره 0902593404 به شرح دادخواست به کاسه315/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاشم مقصودی به شناسنامه 0900627263در تاریخ 1397/9/22در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-محمد مقصودی کد ملی 0890130779 متولد 1369/5/3 فرزند متوفی 
2-فاطمه مقصودی کد ملی 0890335680 متولد 1373/5/2 فرزند متوفی3- ابوالفضل مقصودی کد ملی 0890338167 متولد 1373/5/19 
فرزند متوفی4-زهرا مقصودی کد ملی 0890446830 متولد1375/8/1 فرزند متوفی5- نرگس مقصودی کد ملی 0890727694 متولد 1384/5/1 
فرزند متوفی6- رضا مقصودی کد ملی 0890946078 متولد 1390/9/7 فرزند متوفی7- علی مقصودی کد ملی 0902593404 متولد 1366/6/28 
فرزند متوفی8- بی بی صغری کریم نیا کد ملی 0901930849 متولد 1355/3/2 همسر متوفی 9- بی بی خاور حیدری کد ملی 0900399198 
متولد 1308/6/12 مادر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 

تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
دبیرخانه شورا شعبه ریوش شورای حل اختاف شهرستان کوهسرخ 

512/10آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای محمدمحمدصفایی فرزند اسماعیل فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای محمد بیدارمغز فرزند علی دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 297344 به مبلغ بیست میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ، به 
طرفیت شما به شعبه مرکزی شورای حل اختاف بجستان ارائه و به کاسه 97/752 ثبت و وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 1397/11/13 
ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید 
قبل از رس�یدگی به دبیرخانه شورای 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 

512/11رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه قربانعلی حدادیان فروتقه دارای شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست به کاسه 6/625/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان معصومه حدادیان فروتقه به شناس�نامه شماره 0890397120 تاریخ 1397/8/29 در 
اقامت�گاه دائمی خ�ود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-قربانعلی حدادی�ان فروتقه ش.ش 34 ت.ت 
1348/4/4 پدرمتوفی 2- زهرا رضوانی عشرت آبادی ش.م 0891153535 ت.ت 1396/02/12 فرزند متوفی 3- رضا رضوانی عشرت آبادی 
ش.ش 14725 ت.ت 1367/5/26 همسرمتوفی 4- محبوبه یعقوب پور ش.ش 264 ت.ت 1348/6/20 مادر متوفی؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر 

512/12رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم گل بی بی زاروئی شاداب دارای شناسنامه شماره 170 به شرح دادخواست به کاسه 3/262/97 ح از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان پرویز مکعبی جهان بیگی به شناس�نامه 2 در تاریخ 1397/6/30 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-گل بی بی زاروئی شاداب فرزند لطیف ش.ش 170 متولد 
1358/3/2 صادره از خواف همس�رمتوفی 2- نیک بخت رفعتی جهان بیگی فرزند یوس�ف ش.ش 460 متولد 1344/3/4 صادره از تایباد 
همسرمتوفی 3- حسین مکعبی جهان بیگی فرزند پرویز ش.ش 0740099973 متولد 1370/1/15 از تایباد فرزند متوفی 4-محسن مکعبی 
جهان بیگی فرزند پرویز ش.ش 0740174592 متولد 1371/12/13 صادره از تایباد فرزند متوفی 5- میثم مکعبی جهان بیگی فرزند پرویز 
ش.ش 6510181622 متولد 92/5/20 صادره از تربت حیدریه فرزند متوفی 6- فریبا مکعبی جهان بیگی فرزند پرویز ش.ش 1293041904 
متولد 1364/2/30 صادره از اصفهان فرزندمتوفی 7- پریسا مکعبی جهان بیکی فرزند پرویز ش.ش 0749876913 متولد 1367/12/1 صادره 
از تایباد فرزند متوفی 8- صالحه مکعبی جهان بیکی فرزند پرویز ش.ش 0749877847 متولد 1365/8/1 صادره از تایباد فرزند متوفی ؛ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان تایباد

512/13آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به خواندگان1- آقای مجید زارع زاده فرزند حبیب اله 2-خانم رعنا دهقانی فرزند ناصر فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود 
که آقای عرفان س�لمانی کس�رینه دادخواستی به خواسته تنظیم سند به طرفیت شما به ش�عبه دوم شورای حل اختاف کاشمر ارائه و به 
کاس�ه 2/493/97 ثبت و برای روز س�ه ش�نبه مورخ 1397/11/16 س�اعت 9/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده اس�ت. لذا به استناد ماده 
73ق.آ.د.م.مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 
دوم شهرستان کاشمر به نشانی خیابان منتظری جنوبی 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 دو شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/14آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای محمد جغدل فرزند غام علی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای غام حسین شاکری دادخواستی به خواسته تنظیم 
سند به طرفیت شما به شعبه دوم شورای حل اختاف کاشمر ارائه و به کاسه 2/635/97 ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 1397/11/16 ساعت 
9 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م. مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل 
از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان کاشمر به نشانی خیابان منتظری جنوبی 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 دو شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/15رأی
کاس�ه پرونده:2/338/97ش ؛ مرجع رس�یدگی شورای حل اختاف شعبه دوم ؛ به نشانی: کاشمر خیابان منتظری جنوبی؛ خواهان: علی 
محبوبی نیا به نشانی نیشابور خ بعثت 36 پاک 115 ؛ خواندگان: مسکن مهر فاز 10 به مدیریت 1-علی قربانی موشکی 2- مجید پوزش هر دو 
به نشانی مجهول المکان ؛ موضوع:مطالبه وجه؛ رأی شورا: در خصوص دعوی آقای علی محبوبی نیا فرزند رضا بطرفیت خواندگان مسکن مهر 
فاز 10 به مدیریت 1-علی قربانی موشکی فرزند رمضان 2- محمد پوزش فرزند غامرضا به خواسته ی محکومیت خوانده بابت دو فقره حواله 
موسسه اعتباری نور به شماره های 443899 و 8368209 جمعا به مبلغ 68/900/000 ریال به انضمام کلیه هزینه دادرسی و تاخیرتادیه؛ با 
توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان باارائه دو فقره حواله مدعی است که امضاء خواندگان رسیده است  و گواهی عدم پرداخت با این 
ادعا که بابت طلب خود حواله های موصوف را دریافت نموده و از طرفی خواندگان علیرغم اطاع از وقت رسیدگی از طریق نشرآگهی در شورا 
حاضر نشده و در مقابل دعوی مطروحه دفاعی بعمل نیاورده است. لذا با عنایت به اینکه وجود اصل حواله در ید خواهان دالت بر بقاء دین و 
ظهور در اشتغال ذمه ی خوانده را دارد شورا دعوی خواهان را موجه تشخیص و به استناد مواد 198 و 502 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
برمحکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 68/900/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/401/250 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعام می گردد هزینه های اضافی دادرس�ی ناش�ی از آگهی اباغ دادنامه و اجرائیه پس از پرداخت خواهان توسط اجرای احکام از 
خوانده وصول خواهد شد و در ارتباط با خسارت تاخیرتادیه به دلیل اینکه از تاریخ دادخواست تا زمان صدور رأی بهای کاا وخدمات تغییر 
چندانی ننموده قرار رد دعوی خواهان صادر و اعام می دارد. رأی صادره غیابی ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی و پس از آن ظرف مدت 

20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان کاشمر است.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/16آگهی
شماره بایگانی شعبه 970017؛؛ آقای احمد سلطانی فرزند حبیب اله دادخواستی به طرفیت آقای کوروش شجاعی نوفرست فرزند محمود 
فعا مجهول المکان به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 9709975172500626-1397/07/02 تقدیم شعبه دوم حقوقی دادگاه 
عمومی شهرستان تربت جام نموده است. به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده فوق و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی میشود 
تا خواندگان پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن ظرف 10 روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست 

وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت تجدیدنظرحاضر گردد.
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی دادگستری شهرستان تربت جام

512/17اگهی اباغ دادنامه
شماره :3/650/97؛پیروآگهی مورخه 97/8/23 از طریق روزنامه حمایت به خوانده آقای تقی قاسمی طرقدری فرزند حسین فعا مجهول 
المکان اباغ می گردد در خصوص دادخواست آقای احمدآزموده فرزند غام شاه به نشانی شهرستان خواف خیابان شهاب طافروشی در 
خصوص پرونده کاسه شماره 3/650/97 مطروحه در شورای حل اختاف شهرستان خواف به موجب دادنامه شماره 725 مورخه 97/9/29 
مستندا به مواد 466 و 490 قانون مدنی و مواد 19 و519 قانون ایین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان 
بابت اصل خواسته و مبلغ هجده هزار تومان بابت هزینه دادرسی ومبلغ تأخیرتأدیه از تاریخ 91/4/20 بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
محکوم شده ایدو اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از انتشار اگهی قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حوزه قضایی شهرستان خواف می باشد می توانید در مهلت مقرر 

به دفتر شورا مراجعه ضمن اعام ادرس دقیق خود نسخه ای از دادنامه را اخذ نمائید. 
شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/18رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ناهید شناسی دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کاسه 1/528/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان گلس�تان ساربان نشتیفانی به شناسنامه 34 در تاریخ 1395/2/20در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- محبوب شناس�ی نشتیفانی به ش.ش 3571 دخترمتوفی 2- پریسا 
شناس�ی نشتیفانی به ش.ش 177 دخترمتوفی3- شهره شناسی نش�تیفانی به ش.م 0760043299 دخترمتوفی 4- احمدرضا شناسی به 
ش.ش 36 پسرمتوفی 5- محمودرضا شناسی نشتیفانی به ش.ش 3572 پسرمتوفی6- ناهید شناسی نشتیفانی به ش.ش 20 دخترمتوفی 
7- وحید شناسی نشتیفانی به ش.ش 499 پسرمتوفی 8- رضا شناسی نشتیفانی به ش.ش 2743 پسرمتوفی 9- الهام شناسی نشتیفانی به 
ش.ش 143 دختر متوفی 10-زینب شناسی نشتیفانی به ش.ش 2744 دخترمتوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفترشعبه یک شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/19آگهي حصر وراثت
آقای محمود ناطقی فرزند ابوالقاس�م تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواس�ت وي به حوزه س�وم شوراي حل اختاف تربت 
حیدریه ارجاع وبه ش�ماره 3/970087 ثبت که چنین اش�عار داشته مرحوم عصمت ناطقی فرزند حاجی عبدالکریم درتاریخ 1380/5/4به 
رحمت ایزدي پیوسته و ورثه حین الفوت وی عبارتنداز : 1- اعظم ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم ش.ش 25312 ت.ت 1346 فرزند متوفی 
2- بتول ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم ش.ش 126 ت.ت 1335 فرزند متوفی 3- فاطمه ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم ش.ش 26 ت.ت 1332 
فرزند متوفی 4-احمد ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم ش.ش 90 ت.ت 1341 فرزند متوفی 5- علیرضا ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم ش.ش 
604 ت.ت 1352 فرزند متوفی 6- محسن ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم ش.ش 28959 ت.ت 1349 فرزند متوفی 7- محمد ناطقی بایگی 
فرزند ابوالقاسم ش.ش 22425 ت.ت 1343 فرزند متوفی 8- محمود ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم ش.ش 343 ت.ت 1339 فرزند متوفی 
9- ابوالقاسم ناطقی بایگی فرزند ماعباس ش.ش 1513 ت.ت 1306 همسر متوفی وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک 
نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کسي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار لین آگهی 

به حوزه سوم شوراي حل اختاف تربت حیدریه مراجعه نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/20آگهي حصر وراثت
آقای حس�ین هراتی نیا فرزقی فرزند جلیل تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواس�ت وي به حوزه سوم شوراي حل اختاف 
تربت حیدریه ارجاع وبه شماره 3/970082 ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم جلیل هراتی نیا فرزقی فرزند حسینعلی درتاریخ 97/4/18 
به رحمت ایزدي پیوسته و ورثه حین الفوت وی عبارتنداز :1-عباس هراتی نیا فرزند جلیل ش.ش 146 ت.ت 1352 فرزند متوفی 2- حسین 
هراتی نیا فرزقی فرزند جلیل به ش.ش 2976 ت.ت 1364 فرزند متوفی 3- علی هراتی نیا فرزقی فرزند جلیل به ش.ش 78 ت.ت 1356 
فرزند متوفی 4- زهرا هراتی نیا فرزقی فرزند جلیل به ش.ش 1552 ت.ت 1360 فرزند متوفی 5- فاطمه س�لطان قاس�مزاده کریمی فرزند 
محمد رضا به ش.ش 87 ت.ت 1330 همسرمتوفی وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه 
کس�ي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازس�ري ورسمي داشته باش�د.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار این آگهی به حوزه سوم شوراي حل 

اختاف تربت حیدریه مراجعه نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

511/42آگهی
پیروآگهی های منتشره درجرایدبدینوسیله به محکوم علیه علی شهسواری که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977513300794 صادره ازشعبه 303 درپرونده شماره 970434 محکوم به پرداخت مبلغ100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبل�غ 1/594/000 ریال هزینه دادرس�ی و مبل�غ 450/000 ریال هزینه روزنامه و پرداخت خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ سررس�ید چک 
1396/11/30 لغایت یوم اادا و پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق محکوم له س�لطانعلی کریمی و نیم عش�ردولتی شده اید. ظرف ده روز از 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات  نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
شعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/43آگهی
بدینوسیله به آقای مرتضی کاظمی فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای محمد یساقی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
شما به شعبه 188 شورای حل اختاف مشهد ارائه و به کاسه 970943 ثبت و درمورخه1397/11/17 ساعت 8/30  وقت رسیدگي تعیین 
گردیده اس�ت، لذا به اس�تناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی 
به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 188 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره چهار به نشانی بلوارکوثر-کوثر15 مراجعه و با ارائه 
آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضر شوید، درصورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/44آگهی
بدینوس�یله به آقای اس�معیل نجفی فعا مجهول المکان اباغ مي شودکه آقای غامرضا ابراهیمی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت شما به شعبه 188 شورای حل اختاف مشهد ارائه و به کاسه 971003 ثبت و درمورخه1397/12/01 ساعت 9 وقت رسیدگي تعیین 
گردیده اس�ت،لذا  به اس�تناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی 
به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 188 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره چهار به نشانی بلوارکوثر-کوثر15 مراجعه و با ارائه 
آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضر شوید، درصورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/45آگهی 
آقای غامرضا شریف  پیروآگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای مهدی گنجوران مقدم بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شودکه پرونده 
کاسه 970299 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی برحضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی 
سمند به شماره انتظامی ایران 12-271ق44 به نام محکوم له گردیده است. لذا مراتب وفق مواد 19-118-119قانون اجرای احکام 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.
مسئول دفتر شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/46آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم فرناز فضایلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم کبری شریفی علیه شما 
به خواس�ته مطالبه خسارت به موجب رأی شماره 9709977506801144 مورخه1397/09/18 در پرونده کاسه 970590 به پرداخت مبلغ 
6/700/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 2/550/000 ریال بابت تامین دلیل وکارشناس�ی و مبلغ 697/625 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشرآگهی قابل محاسبه در اجرای احکام در حق خواهان محکوم شده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره 

غیابی واز تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است.
مسئول دفتر شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/47آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای محمود عسکریان فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم مژگان خانیانی علیه 
ش�ما به خواسته مطالبه خسارت به موجب رأی ش�ماره 9709977506801200 مورخه1397/09/25 در پرونده کاسه 970680 به پرداخت 
6/100/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/820/000 ریال بابت هزینه تامین دلیل وکارشناسی و مبلغ 737/250 ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان محکوم شده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی واز تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز 

پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است
مسئول دفتر شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/48آگهی
بدینوسیله به آقایان پیمان حریمی و سید قاسم سیدنژاد فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای اکبر ابراهیمی دادخواستی به خواسته 
الزام به تنظیم سندبه طرفیت شما به شعبه 188 شورای حل اختاف مشهد ارائه و به کاسه 970725 ثبت و درمورخه1397/12/01 ساعت 
8/30  وقت رسیدگي تعیین گردیده است، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما 
می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 188 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره چهار به نشانی بلوارکوثر-
کوثر15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضر شوید، 

درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/49آگهی 
آقای امیدکارگر پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی ش�رکت تعاونی مرغداری زرین تخم به مدیریت س�عید و حبیب قدیر صالحی به 
طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 194/970358 منجر به صدوراجرائیه علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ سه میلیون 
و پانصد و شانزده هزار ریال بابت رسید عادی و مبلغ  ده میلیون ریال بابت وجه چک بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت 
و هش�ت ه�زار و نهصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ چهارصد و چهل و چهار ریال بابت تعرفه خدم�ات و هزینه اوراق و حق 
الوکاله وکیل وفق تعرفه و چهارصد و پنجاه هزار ریال درج آگهی و پرداخت خس�ارت تأخیرتأدیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت به عنوان 
تاریخ مطالبه در خصوص چک موضوع دعوی از94/3/28 و در خصوص رسید از تاریخ تقدیم دادخواست به عنوان تاریخ مطالبه 97/4/20 
در هر دو مورد لغایت یوم ااداء بر مبنای شاخص بانک مرکزی ونرخ تورم درحق محکوم له ونیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است. 
لذا مراتب وفق مواد19-118-119 قانون اجرای احکام 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 اجراء اعام نمائید.
رئیس دفتر شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/50آگهی
پرونده کاس�ه 9709987580600516 ش�عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)56 حقوقی سابق( 
تصمیم نهایی شماره 9709977580601324؛ خواهان:آقای رضا ناظمی گلیان فرزند غامحسن؛ خواندگان:1- آقای جواد درویش 2- آقای 
محمد فوادی 3- آقای محس�ن اردمه4-آقای رضا مصباح 5- آقای ناصر فیروز تقی آبادی 6-آقای محمدرضا رضائی صدرآباد همگی به 
نشانی مجهول المکان؛ خواسته ها: 1- الزام به فک رهن2-اثبات وقوع بیع3- الزام به تنظیم سند خودرو 4- دستور موقت مطالبه خسارت 
دادرسی؛ رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای رضا ناظمی گلیان فرزند غامحسن با وکالت آقای عباس زرداد خانی به طرفیت آقایان1-رحیم 
غنیمت دان 2- ایرج عظیمی فرزند محمد 3- رضا مصباح 4- محسن اردمه 5- محمدرضا رضائی صدرآباد 6- محسن محمدی 7-محمد 
فوادی 8- محمد عباس�پور 9- جواد درویش 10- ناصر فیروز تقی آبادی 11- ش�رکت لیزینگ اطلس خودرو 12- اداره ثبت اسناد واماک 
مشهد، به خواسته1-اثبات وقوع بیع مورخه 1392/10/18 در مورد یک دستگاه خودروی سواری اپیروس مدل 2009 به شماره پاک انتظامی 
986 ه27 ایران 12 و 2-الزام به تنظیم سند رسمی خودروی مذکور 3- الزام به فک رهن و مطالبه خسارات دادرسی؛ دادگاه خواسته خواهان 
را ثابت دانسته و به استناد مواد 198،515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1257 ، 1258، 1321، الی 1324 قانون مدنی حکم بر اثباث 
وقوع بیع مورخه 1392/10/18 در مورد یک دس�تگاه خودروی س�واری اپیروس مدل 2009 به شماره پاک انتظامی 986 ه27 ایران 12 بین 
خواهان و خوانده ردیف اول و محکومیت خواندگان ردیف 1 الی 10 به فک رهن و محکومیت خواندگان ردیف 1 الی 11 به تنظیم سند خودرو 
مذکور به نام خواهان و پرداخت مبلغ یازده میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار و چهار ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ هشت میلیون 
و پانصد و پنجاه و شش هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر می نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان 
ردیف 1 -6-8-11 حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد و نسبت 
به خواندگان ردیف 2 -3- 4-5-7-9-10 غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و س�پس ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر اس�تان خراس�ان رضوی می باشد. در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر دستور موقت 
مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت موضوع پرونده کاسه 9504386 شعبه اول اجرای ثبت شهرستان مشهد نظر به اینکه وکیل خواهان 
قبل از اتمام دادرسی دعوی موکل خویش را نسبت به این خواسته مسترد نموده است لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی در این خصوص صادر می گردد.رأی صادره در این خصوص ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض در دادگاه 

محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول511/51
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/13/952082 آقای هاشم خطیب 
محکوم است به پرداخت مبلغ 887/639/784 ریال در حق آقای علی رضا سروقدی و نیز مبلغ 43/381/989 ریال نیم عشر دولتی بابت 
کاسه پرونده 110/6/961675 و 2- آقایان هاشم و کاظم شهرت هر دو خطیب آستانه محکوم هستند به پرداخت مبلغ 420/315/687 ریال 
اصل بعاوه مبلغ 21/015/784 ریال نیم عشر دولتی بابت کاسه پرونده های 110/13/952082 و 110/7/960628 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 و نیم 
عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/30 از ساعت 8 الی 8/45 
صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مش�هد 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 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: 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ به استثناء ثمن قیمت عرصه واعیان )سهم اارث آقای هاشم خطیب 
آستانه و 2- 4912 ده هزارم 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ به استثنا ثمن قیمت عرصه واعیان )از سهم اارث کاظم خطیب آستان از 
ملک واقع در مطهری ش�مالی 48 نبش فضائلی 4 پاک 48 دارای پاک ثبتی 94715 فرعی از 4884 فرعی از 3 اصلی بخش 9 مش�هد با 
عرصه به مساحت حدود 10 متر مربع و همکف شامل پذیرایی، آشپزخانه و سرویس و پارکینگ حدود 90 مترمربع ) به صورت متروکه و غیر 
قابل سکونت(با نمای سیمانی و گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی ، کنتور مشترک آب، برق و گاز و قدمت حدود 40 سال که ششدانگ 
ملک مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 4/400/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق از سهم اارث محکوم علیهم جمعا به مبلغ 

1/307/955/471 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/52آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از شعبه 34 دادگاه حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/4/962264 شرکت کارتن 
مش�هد محکوم اس�ت به پرداخت 1-مبلغ 127/130/516 ریال در حق 1-آقای رضا زاهدی و نیز مبلغ 1/000/000 ریال نیم عش�ر دولتی و 
2- مبلغ 100/000/000 ریال بابت کاس�ه پرونده 110/4/971075 در حق آقای پیام مجاوریان نظر به اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت 
دیونش اقدامی نکرده اس�ت حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به ش�رح ذیل در قبال اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی و نیم عشر دولتی 
توقیف و توس�ط کارشناس رسمی دادگستری به ش�رح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/30 از ساعت 9/30 الی 10/15 صبح 
در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق 
مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . 
طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال 
مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند 
و نقل و انتقال مطابق 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: یک دستگاه پرس و عدل بندی مدل KA-H50 بسیار کم کار و کم استهاک ،موتور و پمپ هیدرولیک به 
همراه مخزن در داخل یک فریم بزرگ فلزی محصور بوده و قابل رؤیت نیست، قدرت پمپ ده بار و ساخت کشور چین، جک و شلنگ های 
هیدرولیک  نصب و سالم ، تابلو برق 400 وات و تابلو کنترل دستگاه ساخت شرکت مهندسی تک تابلو مشهد که مطابق با نظریه کارشناس 

به مبلغ 275/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/53آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 3 دادگاه حقوقی طرقبه شاندیز به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/16/971327 آقای 
مجیدطبیبی خادر محکوم است به پرداخت مبلغ 673/000/000  ریال اصل خواسته بعاوه خسارات در حق آقای سید محمد حسن هوشیار 
حس�ینی و نیز مبلغ 33/650/000 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 و نیم عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به ش�رح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/30 از س�اعت 8/45 الی 9/30 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد 
واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات 
بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد 
از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و 
بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده: دو دست قالب 
آلومینیومی ICF جت تولید فوم پیش 2- پنجاه دست قالب پیچ و رزوه روتاری پایه تجهیزات مربوطه به ارزش 325/000/000 ریال که جمعا 

مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 775/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/54آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 2دادگاه حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/17/960032 حکم به فروش 
ماترک مرحوم علی زنگویی صادر و مقرر گردید که ماترک مطابق نظریه کارشناس به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده 
محترم دادستان در تاریخ 1397/10/30 از ساعت 10/15 الی 11 صبح 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 فروشنده و تخلیه 
تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده: ملک واقع در بلوار هدایت، هدایت7، نبش هدایت 7/12 ، پاک 
20 شامل شش دانگ یک باب منزل مسکونی کلنگی به مساحت عرصه 199 مترمربع در پاک ثبتی 720 فرعی از 253 فرعی از باقمیانده 80 
اصلی بخش 9 مشهد واقع شده است، اعیان شامل یک ساختمان دو طبقه جمعا حدود 240 مترمربع و یک حیاط می باشد ، طبقات همکف 
واول هر کدام یک واحد مس�کونی مس�تقل با زیربنای حدود 125 متربوده و هر یک شامل آشپزخانه ،هال و پذیرایی ، 2 خواب و سرویس 
بهداشتی می باشد، قدمت ساختمان حدود 25 سال و به صورت نیمه اسکلت با سقف طاق ضربی می باشد ساختمان در سمت خیابان فاقد 
نما و در سمت حیاط با سنگ نما شده است ، دارای یک انشعاب آب ، برق، یک گاز و دو انشعاب برق می باشد که مطابق با نظریه کارشناسان 

به مبلغ 5/300/000/000 ریال برآورد به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/55آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 16دادگاه حقوقی مش�هد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/4/970041 آقای مرتضی 
میرغامی محکوم است به پرداخت مبلغ 38/825/059 ریال در حق خانم زینب بک محمدی و نیز مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتی 
نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل بدهی و 
هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/30 از 
ساعت 11 الی 11/45 صبح  مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای 
احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به 
بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه 
های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و 
ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده: 1- 60 جفت کفش زنانه و دخترانه ،کتانی ومواد مصنوعی در طرح های مختلف اسپرت 
، بند دار، بدون بند به قیمت هر جفت 200/000 ریال وجمعا به مبلغ 12/000/000 ریال 2- 170 جفت کفش زنانه مواد مصنوعی در طرح های 
مختلف مجلسی پاشنه دار و طبی وسگک دارد و طبی وراحتی به قیمت هر جفت 300/000 ریال و جمعا به مبلغ 51/000/000 ریال که از اقام 

فوق الذکر به میزان محکوم به به فروش خواهد رسید. 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

آگهی تغییرات شرکت ایده گستران طرح نو خاوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 57464 و شناسه ملی 14005655593 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 
اقای محمد رضا ش�هریاری بادریافت مبلغ 500000ریال از صندوق ش�رکت از شرکت خارج گردید 
ودیگر هیچ حق وسمتی در شرکت ندارد در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ 1500000ریال به 1000000 

ریال کاهش یافت. -2تعداد اعضای هیئت مدیره از 3نفر به 2 نفر کاهش یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )327692(
آگهی تغییرات شرکت شرق صنعت نیشابور خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4604 و 

شناسه ملی 14006422756 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : 1 - آقای مهدی جلیلی به ش�ماره ملی 1062798708 به عن�وان بازرس اصلی و آقای 
جواد صولتی به ش�ماره ملی 1062643232 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال مالی 

انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
نیشابور )327697(

آگهی تغییرات شرکت ایده گستران طرح نو خاوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
57464 و شناسه ملی 14005655593 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/07/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای 
هادی زواشکیانی بش�ماره ملی 0945046952 و خانم هانیه تیمور زاده بشماره ملی 2020647710 

بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )327699(
آگهی تغییرات شرکت باتارد سازه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19012 و شناسه ملی 

 10380345519
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای سیدحبیب حسینی نغندر به شماره ملی 0779473485 ، آقای سیدحمیدرضا حسینی 
نغندر به شماره ملی 0942429664 ، آقای علی خوشرو به کد ملی 0942044592 به سمت اعضای 
هیات مدیره برای مدت دو س�ال انتخاب شدند خانم محبوبه توکلو به شماره ملی 0849453933 
به سمت بازرس اصلی آقای عباس اقبالی به شماره ملی 0051684098 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )327709(

آگهی تغییرات شرکت ایده گستران طرح نو خاوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
57464 و شناسه ملی 14005655593

 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : اقای هادی 
زواش�کیانی بشماره ملی 0945046952 بسمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره مدیره خانم 
هانیه تیمور زاده بشماره ملی 2020647710 بسمت رئیس هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد بهادار و 

تعهد آور ورسمی و بانکی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )327711(

آگهی تغییرات شرکت ایده گستران طرح نو خاوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
57464 و شناسه ملی 14005655593

 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-1 اقای هادی زواشکیانی با پرداخت مبلغ 490000ریال به صندوق شرکت ، سهم الشرکه خود را از 
500000 ریال به 990000ریال افزایش داد 2- خانم هانیه تیمور زاده با پرداخت 10000ریال به صندوق 
ش�رکت در ردیف ش�رکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به 1500000 ریال 
افزایش یافت -3تعداد اعضای هیئت مدیره از 2 نفر به 3نفر افزایش یافت. -4 موارد ذیل به موضوع 
فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید: )خرید و انتقال یا ایجاد و نوآوری 
در فناوری س�اخت دس�تگاهها و تولید و عرصه مواد نوین - جذب ایده ها ، ابتکارات و نوآوری ها و 
تبدیل آنها به محصول و مشاغل پایدار - هم افزایی علم و ثروت - حمایت ، هدایت و سمت دهی 
ن�وآوری ه�ا در جهت تولید فناوری های برتر - توانمند س�ازی و بازآموزی متقاضیان ، جهت ارائه 
طرحهای توجیهی برای ورود به فضای کسب و کار و تهیه طرح توجیهی برای بنگاههای اقتصادی ، 
زمینه یابی جهت ایجاد اشتغال دانش آموختگان و ارائه مشاوره در زمینه های کارآفرینی ، اشتغال 
و تجاری س�ازی اختراع - شناسایی و مطالعه و تهیه طرح های اقتصادی ، نیاز سنجی سازمان ها ، 
موسس�ات ، شرکت ها و بنگاههای اقتصادی و اجرای طرح های مطالعاتی ، سازماندهی متقاضیان 
در قالب شرکت های تخصی با هدف ایجاد اشتغال و ورود به فضای کسب و کار - ایجاد ارتباط بین 
سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی در راستای موضوع شرکت ، بنگاههای اقتصادی ، دانش 
آموختگان ، مخترعین ، محققین و نوآوران –ارائه خدمات آزمایش�گاهی ، کارگاهی و نمایشگاهی 
ب�رای دانش آموختگان ، مخترعین و مبتکرین – ایجاد زمینه های راه اندازی و گس�ترش کارگروه 
های مواد اندیشه – عقد تفاهم نامه و قرارداد با سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی در راستای 
اجرای موضوع فعالیت های شرکت – به کارگیری پرینترهای سه بعدی در حوزه تجهیزات پزشکی 
و پیراپزشکی مانند تولید اعضای مصنوعی بدن انسان و جانوران و همچنین مشارکت در ساخت و 
تولید قطعات و لوازم صنعتی و غیر صنعتی –توسعه اجرایی در حوزه فناوری نانو و بسط و گسترش 
اس�تفاده از ای�ن فناوری – طراح�ی ، تجهیز و راه اندازی خطوط تولی�د قطعات صنعتی – مکانیزه 
کردن و بکارگیری روباتیک و هیدرولیک در راستای تحول و بهینه سازی انواع فرآیندها و خدمات 
صنعتی و غیر صنعتی ، ایجاد شرکت ها جهت کسب و کارهای تجارت الکترونیک – انجام خدمات 
مش�اوره ، طراحی ، فنی و مهندس�ی ، نظارت مونتاژ، خدمات مدیریت و برنامه ریزی ، اتوماس�یون 
، امور پیمانکاری ، مش�ارکت در س�اخت و تولید و اجرا در گروه های : تجهیزات پزش�کی ، صنایع 
شیمیایی ، صنایع غذایی و بسته بندی مواد غذایی ، پیشرانه های مخابرات ،مشارکت در طراحی و 
ساخت انواع حسگرها و عملکردها ، برق ، الکترونیک و الکتریک ، انفورماتیک ، نرم افزارهای رایانه 
، فناوری ، اطاعات پزشکی ، حسابداری ، صنعت و معدن ، مهندسی آب ( مانند تاسیسات آبگیری 
و تصفیه خانه های آب و فاضاب به روش اس�مز معکوس) کش�اورزی ، نفت ، گاز و پتروش�یمی به 
اس�تثنا استخراج و اکتشاف ، صنایع اپتیک و لیزر، مشارکت درتولید و استفاده از مولدهای امواج 
الکترومغناطیس ، مطالعات آماری ، ماشین آات اجرایی امور پیمانکاری در رشته های تاسیسات و 
تجهیزات آب ، ساختمان و راه و ترابری ، برق(نیرو) ، صنت و معدن (مانند کوره های پخت آهک و 
اس�تحصال انوع مواد معدنی از سنگ های معدنی و فرآوری های مربوطه ) ، خدمات ، دستگاهها و 
کارخانجات حوزه انرژی ( مانند بهینه سازی انواع سیستم های سرمایش و گرمایش و موتورخانه های 
تاسیسات گرم کننده و خنک کننده برقی ، بیمارستانی آزمایشگاهی و تاسیسات شهری مانند آب 
و فاضاب ( اعم از سطحی ، منازل و صنعتی ) ، گاز شهری و انتقال آب ، انواع فرآیندها و تجهیزات 
زیستی ، استفاده از نانو ذرات جهت بهینه سازی قطعات و تولیدات ، استفاده از فناوری های زیستی 
و میکرو ارگانیزه ها در تصفیه آب ، انرژی های نو و تجدبد پذیر و دوستدار محیط زیست ، هرگونه 
نوآوری در روش ها ، دستگاهها و فرآیندهای تولید انرژی، حمل و نقل های درون شهری ، ساختمان 
و ابنیه (مانند انجام عملیات پیمانکاری، ساختمان ، پل ، تونل ، دیوار ساحلی ، محوطه سازی بندر 
و س�احل ، ش�مع کوبی ساختمان ، کانال ، نهر ، زهکشی ، بند سیل برگردان و احداث ابنیه ) ضمن 
ن�وآوری در نح�وه انجام مراحل کار ، قطعات ، مواد ، تجهیزات به کار رفته در این صنایع ، بازیافت ( 
مانند تبدیل مواد بازیابی ، بازیافت و ساماندهی ضایعات و اضافات صنعتی و غیرصنعتی نظیر سراره 
کوره های قوس و اناع تفاله ها و ضایعات خروجی کارخانجات وانواع روغن و گریس مصرف شده و 
پسماندهای صنعتی ، شهری ، بیمارستانی ، دورریزهای دامداریها ، مرغداریها به منظور استحصال 
مواد قابل مصرف از آنها و یا امحا به روشهای بهینه و دوستدار محیط زیست ) ، معماری ، راه و ترابری 
، شهرسازی ( مانند فعالیت های خدمات شهری ، بهسازی ، نگهداشت محیط شهری ، فضای سبز 
، زیبا س�ازی ، نظافت پسماندها ، بازیافت ضایعات شهری ، اتاف حیوانات موذی ، اجرا و نگهداری 
مبلمان شهری ، صنایع و مشاغل شهری و مکانیزه کردن پارکینگهای طبقاتی) – انجام فعالیت های 
بازرگانی ، تولیدی و توزیعی اعم از داخلی و خارجی ، ساخت و بکارگیری خرید و فروش تجهیزات 
و دستگاهها و قطعات در حوزه ایمنی فنی و بهداشت ، صادرات و واردات ، ایجاد واحد های تولیدی 
، صنعتی ، معدنی ، کش�اورزی ، خدماتی -همکاری و مش�ارکت با شرکتها ،موسسات دولتی و غیر 
دولتی اعم از داخلی و خارجی در اجرای پروژه های تولیدی، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ،خدماتی 
، ساختمانی – واردات و صادرات انواع کااهای مجاز ( مانند قطعات ، تجهیزات ، مواد اولیه ، ماشین 
آات و تکنولوِژ صنایع مادر) – خرید و فروش اقام و پخش در کشور – حق العمل کاری – ترخیص 
کاا از گمرکات کش�ور – مش�ارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ، در داخل یا خارج از کشور – اخذ 
نمایندگیهای مجاز از ش�رکت ها و موسسات داخلی و خارجی – برگزاری و شرکت در همایش ها ، 
نماش�گاهها ، سمینارها و نشستهای علمی و تخضضی داخلی و خارجی – ایجاد دفاتر نمایندگی و 
شعب در داخل و یا خارج از کشور – اخذ اعتبار از بانکها جهت شرکت و گشایش اعتبارات اسنادی 
و ال سی برای شرکت نزد بانکها جهت شرکت – اخذ وام قرض الحسنه و تسهیات اعتباری از منابع 
بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری مطابق قوانین و مقررات جهت موضوع شرکت – شرکت در 
مناقصات و مزایدات بخش های دولتی و خصوصی – مشارکت در اجرای کلیه پروژه های صنعتی و 
تولیدی.ارائه کلی خدمات فنی ، اجرایی ، پشتیبانی ادارات قابل واگذاری به بخش خصوصی و شرکت 
های دولتی و خصوصی انجام کلیه امور بازرگانی و خرید و فروش ، تولید ،بسته بندی ، توزیع ، واردات 
و صادرات کلیه کااهای مجاز بازرگانی ، مکمل های غذایی و و گیاهی و دارویی ، تجهیزات پزشکی 
و دامپزشکی و محصوات آرایشی و بهداشتی مجاز ، تخلیه ، ترخیص کاا از کلیه گمرکات داخلی و 
خارجی ، اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیات بانکی به صورت 
ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت شرکت ، برپایی غرفه 
و شرکت در نمایشگاههای بین والمللی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها ، اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی پس از اخذ مجوز و ثبت 

فعالیت مذکور 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 )327714(

511/2آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقی اصفهان به شماره بایگانی اجرای احکام 110/16/960449آقای رضا نظرآبادیان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال اصل بعاوه خسارات در حق آقای حمیدرضا شفیعیون و نیز مبلغ 31/902/052 ریال نیم 
عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 
1397/10/20 از ساعت 8 الی 8/45 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، 
ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا 
مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول 
خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات 
قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده:یک دستگاه خودروی سواری کیا سراتو متعلق به محکوم علیه دارای پاک 
انتظامی ایران 19-319 س 33 به رنگ نارنجی متالیک مدل 2010 به استیک ها مستعمل و غیر قابل استفاده ،فاقد باطری، سپرجلو سمت 
چپ آس�یب دیده است که مطابق با نظریه کارشناس�ی به مبلغ 550/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.ضمنا خودرو در قبال مبلغ 

33/087/342 ریال در رهن شرکت اطلس خودرو می باشد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی512/3
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای اصاحی ش�ماره139760306012002785 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس�می مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاش�مر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد فرازمند فرزند علی اکبر بشماره 
شناسنامه 32 صادره از کاشمر در ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت 14520/10 مترمربع از پاک 3034 اصلی  واقع در بخش 
یک شهر خریداری از مالک رسمی اداره اوقاف محرزگردیده است.لذا به منظوراطاع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه اعتراض خودرا 
به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/10/05 
رئیس ثبت اسناد و اماک کاشمر-محمد محمدزاده

512/21رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي س�جاد ناصری داراي شناسنامه شماره 489 ترتب حیدریه به ش�رح دادخواست به کاسه11/97 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرهاد ناصری به شناسنامه 2045 تربت حیدریه در تاریخ 91/3/19  در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سجاد ناصری فرزند فرهاد متولد 1366 شناسنامه 489 تربت 
حیدریه فرزند متوفی 2- هاجر ناصری فرزند فرهاد متولد 1369 کدملی  0690134861 فرزند متوفی 3- مهناز ناصری فرزند فرهاد متولد 
1370 کدمل�ی 0690330243 فرزن�د متوف�ی 4- زهرا ناصری فرزند فرهاد متولد 1375 کدمل�ی 069060668 فرزند متوفی؛اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
دبیر شورا شعبه 9شوراي حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/22رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد یپرم داراي شناس�نامه شماره 37 به شرح دادخواست به کاس�ه 9709985246100288 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیجان یپرم به شناسنامه 4424 در تاریخ 1397/9/21در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محمد یپرم فرزند علی به ش.ش 37 کدملی 6509649561 پدرمتوفی 
2- فاطمه زارع حس�ین آباد فرزند حس�ن به ش.ش 576  کد ملی 6509233797 مادرمتوفی 3- معصومه س�لیمانی فرزند محمد اه به 
ش.ش 282 کدملی 0749375760 همسرمتوفی 4- حانیه یپرم فرزند علیجان به ش.ش/ش.م 6500102908 فرزند متوفی 5- فرحانه یپرم 
به ش.ش/ش.م 6500162501 فرزند متوفی 6- محمد یپرم به ش.ش/ش.م 0691104425 فرزند متوفی؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
شعبه یازده شوراي حل اختاف شهرستان  رشتخوار

512/23آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای ابوالقاسم شیردلی فرزند رستم  فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای امیر رشیدی فرزند محمدرضا دادخواستی به خواسته 
مطاله  وجه دو فقره چک از شماره 077036 تا 077045 جمعا به مبلغ یکصد و دومیلیون ریال انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر و تادیه، به  
طرفیت شما به شعبه مرکزی شورای حل اختاف بجستان  ارائه و به کاسه 97/761ثبت و وقت رسیدگي برای روز یکشنبه  مورخه 1397/11/14 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی 
به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه مرکزی شهرستان بجستان مستقر در ساختمان دادگستری بجستان مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود 

نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مدیر دفتر شورای حل اختاف شهرستان بجستان

512/24آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای جواد س�لطانی باغس�تان فرزند نصراله  فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای امیر رشیدی فرزند محمدحسن 
دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت مطالبه چک به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر 
و تادیه، به  طرفیت ش�ما به ش�عبه مرکزی شورای حل اختاف بجستان  ارائه و به کاس�ه 97/720ثبت و وقت رسیدگي برای روز دوشنبه  
1397/11/13 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. 
شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه مرکزی شهرستان بجستان مستقر در ساختمان دادگستری شهرستان 
بجستان مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، 

در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مدیر دفتر شورای حل اختاف شهرستان بجستان

511/25آگهی
شماره بایگانی شعبه:972194؛ خواهان رونوشت حصر وراثت کاظم تجعفری مزدوریان فرزند اکبربه شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کاسه 9709987506702182 از این دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر تجعفری مزدوریان 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-جواد 2- فاطمه3 – محمد4-شمسی5-کاظم6-
زهرا7-محسن همگی تجعفری مزدوریان )فرزند(8-معصومه امامی سر چشمه)همسر( اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 

به این دادگاه تقدیم دارد وااگواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارمشهد

511/26آگهی
شماره بایگانی شعبه:972182؛ خواهان رونوشت حصر وراثت مجید علیزاده فرزند علی اکبر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 
9709987506702171 از این دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی اکبر علیزاده در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به:1-بی بی زهرا بادی )همسر( 2- حسن علیزاده )پدر(3–صدیقه ناصری 
)مادر(4-مرضیه5-علی6-مجید7–راضیه8-عباس9-مصطفی10-زکیه11-زهرا همگی علیزاده )فرزند(اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي 
درخواست مزبوریک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد وااگواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارمشهد

511/27آگهی
شماره بایگانی شعبه:972112؛خواهان رونوشت حصر وراثت مهین جعفری قوچانی فرزند شکراله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کاسه9709987506702101از این دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا تقی زاده قوچانی 
دراقامتگاه  دائمي خودبدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به:1-مهین جعفری قوچانی )مادر(اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ 

نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه187شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/28آگهی
 ش�ماره بایگانی ش�عبه:972207؛خواهان رونوشت حصر وراثت سمینه محمدی سرآسیا فرزند غامعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت 
شده به کاسه 9709987506702195 از این دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامعلی محمدی 
سراسیا در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به:1- زهرا فوادی غمگین)همسر(2-ایمان3-سمینه4-
سمانه همگی محمدی سراسیا)فرزند(اینک باانجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبوریک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي 
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/29آگهی
شماره بایگانی شعبه :972216؛خواهان رونوشت حصر وراثت عباس محمدی آب باریکی فرزند محمدبه شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کاسه 9709987506702204 از این دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد محمدی در اقامتگاه  
دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به:1- شمس�ی ساجدی )همسر(2-علی اکبر3-علی محمد4-اصغر5-
مهدی6-حمید7-فاطمه8-عباس9-مجید10-رضا11-حسن همگی محمدی آب باریکی)فرزند(اینک باانجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت 

یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/30آگهی
شماره بایگانی شعبه :972241؛خواهان رونوشت حصر وراثت عباس جواد آخوندی فرزند محمدرضابه شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به کاس�ه 9709987506702229 از این دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد آخوندی در 
اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به:1-جواد آخوندی )پدر(2-زهرا سیاح )مادر(3- الهام بخشی 
دوغ آبادی )همس�ر( 4- مهرس�ام آخوندی )فرزند(؛اینک باانجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
ش�خصی اعتراضي دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفي نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/31آگهی
شماره بایگانی شعبه :972247؛خواهان رونوشت حصر وراثت مهدی دانشی افشاریان فرزند هدایت اله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به کاسه 9709987506702235 از این دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس دانش افشاری 
در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به:1- طاهره عین افشار)همسر(2- مسعود3- مهدی دانشی 
همگی افشاریان)برادرزاده( ؛اینک باانجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد 

و یا وصیت نامه ای  از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/32آگهی حصر وراثت
شماره بایگانی شعبه :972104؛خواهان رونوشت حصر وراثت سید بهزاد رباط جزی فرزند سیدابراهیم به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به کاس�ه 9709987506702093 از این دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان سید ابراهیم رباط 
جزی در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به:1- بتول رباط جزی )همسر(2-س�ید جواد3- سید 
بهزاد4- بهناز س�ادات5- عصمت عقربی )مادر( ؛اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
ش�خصی اعتراضي دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفي نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/33آگهی حصر وراثت
شماره بایگانی شعبه : 972103؛خواهان رونوشت حصر وراثت فرشته خلیل پوردربان فرزند مهدی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به کاس�ه 9709987506702092 از این دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محمود اعلمی 
در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به:1-فرشته خلیل پور دربان)همسر(2- هدیه السادات 3- 
سیدعادل همگی اعلمی)فرزند( ؛اینک باانجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي 
دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/34آگهی حصر وراثت
شماره بایگانی شعبه : 972087؛خواهان رونوشت حصر وراثت غامرضا ابراهیمی فرزند ابراهیم به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 
9709987506702076 از این دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید هاشم میرزاده در اقامتگاه  
دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به:1-سید مرتضی2- سید مهدی3- منیرالسادات 4-شکوه سادات5-
محترم السادات6- سید مصطفی7-سید محمد8-محبوبه السادات همگی میرزاده )فرزند(9-انسیه ابوالقاسم اصفهانی)همسر(؛اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفي نزد او می باشد 

از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/35آگهی حصر وراثت
ش�ماره بایگانی ش�عبه :972238 ؛خواهان رونوش�ت حصر وراثت فرزانه خدائی فرزند محمود به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کاس�ه 9709987506702226 از این دادگاه درخواس�ت گواه�ي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمود خدائی در 
اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به:1-فرزانه 2- فریبا3-میترا همگی خدائی)فرزند(4- عصمت 
شهابی)همسر(؛اینک باانجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیت نامه 

ای  از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/36آگهی حصر وراثت
شماره بایگانی شعبه :972212 ؛خواهان رونوشت حصر وراثت عطیه سعادتی مجد فرزند نصرت اله  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کاسه 9709987506702200 از این دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهانبخش مغنی عاشق 
در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به:1-عطیه سعادتی )همسر(2-مصطفی 3-مجتبی 4- اعظم 
5- اکرم 6-محبوبه7- مائده 8- ایمان همگی مغنی عاشق)فرزند( ؛اینک باانجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي 
گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/37آگهی حصر وراثت
ش�ماره بایگانی ش�عبه : 972242؛خواهان رونوش�ت حصر وراثت محسن ش�ریعتی فرزند محمداسماعیل به ش�رح دادخواست تقدیمی 
ثبت ش�ده به کاس�ه 9709987506702230 از این دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
اس�ماعیل ش�ریعتی در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به:1-کبری ملتانی )همسر(2- لیلی 
ایدی ملتانی)همسر(3- محسن 4- حسن 5- رقیه 6- صدیقه 7-ربابه 8- علی اصغر9-محمد مهدی10-زهرا 11-سمانه 12- هادی همگی 
شریعتی )فرزند(؛اینک باانجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیت 

نامه ای  از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/38آگهی حصر وراثت
ش�ماره بایگانی ش�عبه : 971926؛خواهان رونوشت حصر وراثت سید احسان تهامی فرزند سیدمحسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت 
ش�ده به کاس�ه 9709987506701916 از این دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محسن 
تهامی در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به:1- سید احسان2-سیده نازنین 3-سید امیر همگی 
تهامی )فرزند(4- شمسی عرفانیان نخچی طوسی )همسر(؛اینک باانجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه ش�خصی اعتراضي دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفي نزد او می باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم 

دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/39آگهی حصر وراثت
شماره بایگانی شعبه :972219 ؛خواهان رونوشت حصر وراثت سیده فرشته علوی فرزند سیدفاضل به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به کاس�ه 9709987506702207 از این دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید فاضل علوی 
در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به:1- سیده معصومه 2-سیده فرشته 3-سیده ربابه همگی 
علوی)فرزند(؛اینک باانجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیت نامه 

ای  از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/40آگهی حصر وراثت
شماره بایگانی شعبه :972217 ؛خواهان رونوشت حصر وراثت سیده فرشته علوی فرزند سیدفاضل به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کاسه 9709987506702205 از این دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گوهرشاد برادران قصاب 
در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به:1-سیده معصومه 2- سیده فرشته 3-سیده ربابه همگی 
علوی)فرزند(؛اینک باانجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیت نامه 

ای  از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/41آگهی حصر وراثت
شماره بایگانی شعبه :972268 ؛خواهان رونوشت حصر وراثت مهدی کریم زاده فرزند قربانعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کاس�ه 9709987506702255 از این دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی کریم زاده 
در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به:1-فاطمه غامزاده )همسر(2-نیره3-مهدی 4-محسن 
5-عل�ی 6- زینب 7- منیره همگی کریم زاده )فرزند(؛اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزب�ور یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه ش�خصی اعتراضي دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفي نزد او می باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم 

دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
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آگهی
مرجع رس�یدگی حوزه 12  ش�ورای حل اختاف شهرستان ش�هریارخواهان:  آقای علی خاوری با وکالت حمزه زعیم   خوانده:آقای 
حسن پازکی خواسته:  مطالبه  گردشکار:  پس از وصول پرونده و باتوجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی،  قاضی شورا 
برررس�ی را کافی دانس�ته و ضمن اعام ختم رسیدگی به ش�رح ذیل مبادرت به صدور رای می  نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی 
آقای علی خاوری باوکالت حمزه زعیم بطرفیت حسن پازکی به خواسته مطالبه مبلغ چهارده میلیون و چهل وهفت هزار تومان بابت 
ش�ش فقره  چک به ش�ماره 08628273و 08628228 و08628226 و 10314096و 08628227و08628267 در عهده بانک پست 
بانک ایران ش�عبه ---  به  انضمام خس�ارات  وارده  با توجه به عرضحال تس�لیمی  و مس�تندات پرونده و ماحظه نظریه مش�ورتی 
اعضای ش�ورای حل اختاف و اقدامات بعمل آمده از س�وی آن ش�ورا،  نظر به اینکه وجود اصل چک چک ها در ید خواهان وصدور 
گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه ، حکایت از اس�تقرار دین به میزان خواس�ته واش�تغال ذمه خوانده خواندگان واس�تحقاق 
خواهان در مطالبه  وجه دارد وباتوجه به مجهول المکان بودن خوانده / خواندگان حس�ب درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر روزنامه کثیراانتشار اباغ گردیده لیکن دلیلی مدلول بر 
ابراء ذمه یا اداء دین ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین ومصون ماندن دعوی ومستندات خواهان از هرگونه 
ایراد وخدشه ، دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی و باختیار حاصله از ماده 9 قانون شوراهای حل اختاف مصوب 94/8/10 و 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت ومواد 198و198و519 قانون ائین دادرسی دادکاه های عمومی وانقاب درامور مدنی وتبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده / تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و چهل وهفت 
هزار تومان بابت اصل خواسته ومبلغ دویست و نودو نه هزار وپانصد تومان بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور  
چ�ک لغای�ت وصول آن وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان  صادر واعام می دارد  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل 

واخواهی در همین حوزه وسپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می  باشد. 
م الف3939     قاضی شورای حل اختاف شهرستان شهریار –سید عمارتاجیک   

آگهی
مرجع رسیدگی حوزه ششم  شورای حل اختاف شهرستان شهریارخواهان:  آقای علی خاوری با وکالت حمزه زعیم به نشانی شهریار خ 
ولیعصر – روبه روی بیمارس�تان امام س�جاد  برج سعدی ط 3 واحد 4    خوانده:آقای ابوطالب شفیعیان به نشانی مجهول المکان  خواسته:  
مطالبه  وجه چک گردش�کار:  پس از وصول پرونده و باتوجه به محتویات پرونده و جری تش�ریفات قانونی،  قاضی ش�ورا برررسی را کافی 
دانسته و ضمن اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می  نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای علی خاوری باوکالت 
حمزه زعیم بطرفیت آقای ابوطالب ش�فیعیان به خواس�ته مطالبه مبلغ2/000/000  ریال بابت دو فقره چک به شماره 112708 -97/6/30 و 
112705-97/5/30 در عهده بانک انصار شعبه --- به  انضمام خسارات  وارده  با توجه به عرضحال تسلیمی  و مستندات پرونده و ماحظه 
نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختاف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا،  نظر به اینکه وجود اصل چک/ چک ها در ید خواهان 
وصدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه ، حکایت از اس�تقرار دین به میزان خواس�ته واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در 
مطالبه وجه دارد وباتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حس�ب درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد 
دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر روزنامه کثیراانتشار اباغ گردیده لیکن  درجلسه شورا حاضر نگردیده و دلیلی مدلول بر ابراء 
ذمه یا اداء دین ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین ومصون ماندن دعوی ومستندات خواهان از هرگونه ایراد وخدشه 
، دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی و باختیار حاصله از ماده 9 قانون شوراهای حل اختاف مصوب 94/8/10 و به استناد مواد 310و313 
قانون تجارت ومواد  198و519 قانون ائین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامور مدنی وتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
حکم به محکومیت خوانده / تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/ 200 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 3/650/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان  صادر واعام می دارد  
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین حوزه وسپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم دادگستری 

شهرستان شهریار می  باشد. 
م الف3940     قاضی شورای حل اختاف شهرستان شهریار –منتظری    

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کاسه پرونده951/12/97
وقت رسیدگی:  روز سه شنبه تاریخ 97/12/7 ساعت 16:00  خواهان: علی خاوری با وکالت حمزه زعیم  خوانده :مسعود پهلوانی  خواسته:  
مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم   نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم شورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعین شده 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراانتشار آگهی می  شود تاخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی  ظرف یک ماه به دفتر ازم شود فقط یک نوبت منتشر 

ومدت آن ده روز خواهد بود. 
م الف 3941       شورای حل اختاف حوزه7  شهرستان شهریار

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کاسه پرونده 2820/2/97
وقت رسیدگی : مورخ 97/11/9 ساعت 9:00 حوزه دوم خواهان: مجید اسامی با وکالت حسین آقائی ومجید خزائی خوانده : حمید جعفری 
خواسته : مطالبه چک خواهان دادخواستی تسلیم  دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل اختاف ارجاع گردیده ووقت 
رس�یدگی تعین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان ودس�تور دادگاه وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت منتش�ر 

ومدت آن خواهد بود .
م الف 3955     شورای حل اختاف حوزه 2 شهریار  

آگهی اباغ وقت دادرسی 
وقت دادرسی پرونده کاسه 97/550 شعبه دوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری شهرستان سرپل ذهاب روز یکشنبه 
مورخه 7/11/1397 س�اعت 9 می باش�د.با این توضیح که خواهان آقای حمیدرضا راس�تا فرزند ش�اهمراد به آدرس سرپل ذهاب روستای 
هنیدر مفروضه بطرفیت خواندگان ملک تاج قیطولی، عرفان عبدلی س�رخه چقائی، حسین عبدلی سرخه چقائی، احسان عبدلی سرخه 
چقائی به آدرس مجهول المکان دادخواس�تی بخواس�ته الزام به انتقال سند یکدستگاه پراید به ش�ماره موتور 297230 مدل 1381 به این 
مرجع تسلیم، که حسب دستور رئیس شورای حل اختاف وقت رسیدگی به شرح فوق تعیین گردید. حال به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، مراتب اباغ یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی می گردد، 
خواندگان مذکور از تاریخ نشر آگهی، به دفتر شورا مراجه ضمن اعام نشانی کامل خود و اخذ برگ ثانی دادخواست و ضمائم در وقت مقرر 
حاضر ش�وند واا این مرجع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. چنانچه مجددا نیاز به نش�ر آگهی باش�د فقط یک نوبت به مدت ده روز از 

تاریخ نشر آگهی، خواهد بود.
شعبه دوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی احضار متهم 
مجتم�ع مرکزی شهرس�تان س�رپل ذهاب)ش�عب دادگاه ( به موج�ب کیفرخواس�ت ش�ماره 9710438410200643 در پرونده کاس�ه 
9709988415400539 برای خانم بیان کنعانی به اتهام سرقت یک دستگاه تلفن همراه موضوع شکایت خانم بدریه نوروزی تقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 6/11/97 ساعت 10 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
منشی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی شهرستان سرپل ذهاب- مسعود عزیزی

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
آگهی اباغ وقت رس�یدگی و دادخواس�ت و ضمائم به آقای ولی گشانی فرزند اسحق خواهان آقای فرهاد شفیعی دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای ولی گش�انی فرزند اس�حق به خواس�ته الزام به تنظیم سند خودرو مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709988410401251 ش�عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان سرپل ذهاب ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 18/1/1398 ساعت 10:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب- شاهرخ رضایی

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای وحید شکری فرزند خواهان آقای همایون عزیزی دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای وحید شکری به خواسته مطالبه مبلغ 38830000 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709988410301360 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب ثبت و وقت رسیدگی مورخ 25/12/1397 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب- سیروس باشتین

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اکبر منافی فرزند خواهان آقای الیاس فرمانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
اکبر منافی به خواسته مطالبه مبلغ 16930000 تومان مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709988410300833 شعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب ثبت و وقت رسیدگی و اجرای قرار کارشناسی مورخ 19/12/1397 ساعت 11:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و اجرای قرار کارشناسی در دادگاه حاضر 

گردد. ضمنا چنانچه جهات ردی نیز مشهود است ظرف یک هفته به این دادگاه اعام نمایید.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب- سیروس باشتین

آگهی حصر وراثت
بانو : سیده طوبی شهرت: موسوی  نام پدر: سید قیصر بشناسنامه : 21302  صادره از: ایذه درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت 
تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم شهباز شهرت: خواجه میری بشناسنامه 608 صادره: ایذه در تاریخ 1397/08/08 در اهواز  اقامتگاه 
دائمی خویش فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی س�یده طوبی موس�وی فرزند سید قیصر ش ش 21302 صادره از ایذه ) همسر متوفی ( 
2 – فاطمه خواجه میری فرزند ش�هباز ش ش 1 – 174658355 صادره از اهواز 3 – زهرا خواجه میری فرزند ش�هباز ش ش 1749058510 
صادره از اهواز ) دختران متوفی ( 4 – صبر گل شهبازیان دوست فرزند محمد طاهر ش ش 6316 صادره کهگیلویه ) مادر متوفی ( 5 – علی 
خواجه میری فرزند شهباز ش ش 1744969603 صادره از اهواز ) پسر متوفی (6 – علی حسین خواجه میری فرزند علی فتح ش ش 1183 
صادره از باغملک ) پدر متوفی ( واغیر ورثه 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.
13 / 10 -شعبه 16 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 اهواز

آگهی اباغ مفاد دادخواست و ضمائم
آقای سید عزیز سیف السادات فرزند : عبدالحسین دادخواست بطرفیت سید طارق موسوی فرزند سید جمیل بخواسته تنظیم سند خودرو 
پراید شماره پاک 14 / 115 ط 52 تقدیم کرده است که به این شعبه ارجاع به شماره 97 / 12 / 970468 حقوقی به ثبت رسیده است حسب 
تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت  در یکی از روزنامه های کثیراانتشار درج و از نشر 
اگهی در روز شنبه مورخ 6 / 11 / 97 ساعت 17 در جهت دادرسی در شعبه شورای حل اختاف مجتمع شماره دوحضور یابد و یاقبل از موعد 
مقرر به دفتر شعبه مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هر گونه دفاع و پاسخی بدعوی مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسی 

اعام نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال ایحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.  
 14 / 10 – شعبه 12 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو اهواز

آگهی حصر وراثت
آقای : صالح شهرت: حمیداوی نام پدر: غضبان بشناسنامه : 6884 صادره از: اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که پدرم  مرحوم غضبان شهرت: حمیداوی بشناسنامه  8  صادره: شوشتر در تاریخ 1397/9/3 در ----  اقامتگاه دائمی  فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- صالح حمیداوی به ش.ش 6884 اهواز ت.ت 1360/10/1  2- قاس�م حمیداوی به ش.ش 528 اهواز ت.ت 1347/1/1 
3- توفیق حمیداوی به ش.ش 1740412168 اهواز ت.ت 1368/9/1 4- عبدالرضا حمیداوی به ش.ش 4148 اهواز ت.ت 1366/11/1 5- محمد 
حمیداوی به ش.ش 6883 اهواز ت.ت 1359/10/1  6- علی حمیداوی به ش.ش 18416 اهواز ت.ت 1357/4/20 7- ازم حمیداوی به ش.ش 
1212 اهواز ت.ت 1354/4/20 8- جاس�م حمیداوی به ش.ش 592 اهواز ت.ت 1348/6/1 )پس�ران متوفی( 9- حمیده حمیداوی به ش.ش 
1746134585 اهواز ت.ت 1389/4/1  10- مریم حمیداوی به ش.ش 663 اهواز ت.ت 1363/5/1 11- قس�یمه حمیداوی به ش.ش 18415 
اهواز ت.ت 1354/4/20 )دختران متوفی)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.
 -10 / 15 قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

حصروراثت
خانم زینب خس�روی فرزند علیمراد دارای شناس�نامه 6069719948 ش�رح دادخواست ش�ماره ---- مورخ 1397/9/13  توضیح 
داده ش�ادروان نواب علیمراد پورکی فرزند غامحس�ین بشناس�نامه 319  در تاریخ 1355/3/2 در شهر عنبرآباد فوت شده و وراث 
حی�ن الف�وت وی عبارتن�د از : 1- احمد علیمرادی فرزند ن�واب ش.ش 97 فرزند متوفی. 2- ابراهیم علیم�رادی فرزند نواب ش.ش 
60696994682 فرزند متوفی. 3- تاج محمد علیمرادی فرزند نواب ش.ش 5369848424 فرزند متوفی. 4- خان محمد علیمرادی 
فرزن�د نواب ش.ش 6069787412 فرزند متوف�ی. 5- محمد علیمرادی فرزند نواب ش.ش 6069625536 فرزند متوفی. 6- محمود 
علیم�رادی فرزند ن�واب ش.ش 6069629536 فرزند متوفی. 7- فاطمه علیمرادی پورکی فرزن�د نواب ش.ش 669787390 فرزند 
متوفی. 8- عالم علیمرادی پورکی فرزند نواب ش.ش 6069683102 فرزند متوفی. 9- سکینه علیمرادی پورکی فرزند نواب ش.ش 
6069589238 فرزند متوفی. 10- بلقیس علیمرادی پورکی فرزند نواب ش.ش 2369853691 فرزند متوفی. 11- عشرت علیمرادی 
پورک�ی فرزن�د ن�واب ش.ش 6069663896 فرزند متوفی. 12- رفع�ت علیمرادی پورکی فرزند ن�واب ش.ش 6069787404 فرزند 
متوف�ی. 13- فرنگی�س علیم�رادی پورکی فرزند ن�واب ش.ش 6069626211 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوب�ت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه 
از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
890 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان عنبرآباد

2- حصروراثت
آقای اکبر میراولیایی فرزند اصغر دارای شناس�نامه 89 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره ---- مورخ 1397/10/1 توضیح داده ش�ادروان اصغر 
میراولیایی فرزند اکبر بشناسنامه 159  در تاریخ 97/6/28 در شهر فهرج بیماری ایست قلبی فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- اکبر میراولیایی فرزند اصغر ش.ش 89 متولد 1354/7/1 ش.م 320571414 پسر متوفی. 2- مرتضی میراولیایی فرزند اصغر ش.ش 90 
متولد 1358/6/6 ش.م 3209571422 پسر متوفی. 3- مجتبی میراولیایی فرزند اصغر ش.ش 51 متولد 1347/3/15 ش.م 3209971498 
پسر متوفی. 4- ماه رز میراولیای فرزند اصغر ش.ش 308 متولد 1342/10/1 ش.م 3209745234 دختر متوفی. 5- منظر میراولیایی فرزند 
اصغ�ر ش.ش 56 متول�د 1346/6/1 ش.م 3209571083 دختر متوفی. 6- هاجر میراولیایی فرزند اصغر ش.ش 206 متولد 1350/7/1 ش.م 
3209556441 دختر متوفی. 7- زهره میراولیایی فرزند اصغر ش.ش یک متولد 1364/1/23 ش.م 3209970998 دختر 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.
178 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان فهرج

3- حصروراثت
آقای عباس نصیری پور فرزند ---  دارای شناس�نامه 6 ش�رح دادخواست ش�ماره 728 مورخ 1397/10/3 توضیح داده شادروان ماشااله 
نصیری پور فرزند نعمت اله بشناسنامه 32  در تاریخ 97/8/20 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- فاطمه فدایی 
فرزند احمد متولد 1318 ش.ش 10 صادره از بردس�یر – نگار – بهرامجرد همس�ر متوفی. 2- عباس نصیری پور فرزند ماشااله متولد 1338 
ش.ش 6 صادره از بردسیر- بهرامجرد فرزند متوفی. 3- صادق نصیری پور فرزند ماشااله متولد1334 ش.ش 11 صادره از بردسیر- کوه پنج 
– حسین آباد فرزند متوفی. 4- غامحسین نصیری پور فرزند ماشااله متولد1346 ش.ش 16 صادره از بردسیر- نگار فرزند متوفی. 5- علی 

نصیری پور فرزند ماشااله متولد 1359 ش.ش 2714 صادره از کرمان فرزند متوفی. 6 – کبری نصیری پور فرزند ماشااله متولد 1336 ش.ش 11 
صادره از بردسیر- نگار- بهرامجرد فرزند متوفی. 7- سکینه نصیری پور فرزند ماشااله متولد 1349 ش.ش 4 صادره از بردسیر – نگار فرزند 
متوفی. 8- طاهره نصیری پور فرزند ماشااله متولد 1342 ش.ش 8 صادره از بردسیر – نگار فرزند متوفی. تعداد ورثه 8 نفر می باشند.  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.
728 شورای حل اختاف شماره 11 شهرستان کرمان

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و اماک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده، لذا بدین وس�یله مشخصات 
اماک دردونوبت به فاصله پانزده روز جهت اطاع عموم آگهی میگردد در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش�ار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نمایند وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواس�ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده و گواهی اخذ وتحویل اداره 
ثب�ت نمایند. بدهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض س�ند 
مالکیت طبق مقررات صادر خواهد ش�د صدور س�ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست.
))بخش 3((

1� شش�دانگ ی�ک قطعه زمین مزروعی بن�ام حبیب اله طاری فرزن�د عبداه صادره 
سنندج کد ملی 3731311917 به نسبت دو دانگ از ششدانگ و خانم دریا طاری فرزند 
ابراهیم به نس�بت چهار دانگ از ش�ش دانگ تحت پاک 2031 فرعی از 63 فرعی از 
2748 اصلی بخش 3 س�نندج به مساحت736/75متر مربع به آدرس سنندج نایسر 

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/09/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/05 
شماره: 2/542� خ -رئیس ثبت منطقه یک سنندج � بهنام قباد

آگهی مزایده اموال غیر منقول) نوبت اول(
 در راستای  اجرای  پرونده 970497 این اجرا له آقای  حسین سپهری نیا با وکالت آقای  سید نادر عمادی به طرفیت آقایان :1- محمد 2- احمد 
3- محمود جملگی  تنها با موضوع فروش ماترک وتقسیم وجوه حاصل از فروش مابین وراث پس از تعرفه یکباب خانه ومحوطه توسط وکیل محکوم 
له و ارجاع  آن به احدی از کارشناسان به  شرح ذیل مورد ارزیابی قرارگرفته است. موردمزایده  عبارت است از : ششدانگ یکباب منزل مسکونی  
ومحوطه واقع در رودسر ، صیدر محله، خیابان سردار جنگل، جنب مسجد ابوالفضل ) ع( ، پاک شهرداری  321 وکدپستی  76173-44817 به ابعاد 
25*14 متر به مساحت حدود 350 متر مربع .ملک موصوف فاقدسند مالکیت ثبتی می باشد. درداخل ملک مزبور یکباب منزل مسکونی  یک طبقه 
، کف کرسی با زیربنای  حدودا 50متر مربع واقع شده و اسکلت آن سنگ بلوک و فاقد شناژ و سربندی چوبی نیزبا پوشش حلبی و پنجره های  چوبی 
می باشد و سرویس بهداشتی آن در حیاط قرار گرفته است. خانه مسکونی مزبور دارای  سالن نشیمن و یک اتاق خواب با کف سیمان لیسه و دیوار 
گچ کاری و سقف لمبه کوبی و پنجره های چوبی و درب ورودی آلومنیوم و درب های  داخلی چوبی بوده و قدمت آن حدود 40 سال  و از امتیازات آب 
، برق و گاز برخوردار بوده و پاک شهرداری  آن 321 و کدپستی آن 76173-44817 می باشد. دور زمین با دیوار  سنگ بلوک محصور شده و ورودی  
آن دروازه آهنی ماشین رو است. در زمان  بازدید و اجرای  قرار کارشناسی فاقد سکنه بوده و کسی  درآن سکونت نداشته است. با عنایت به مراتب  
فوق و بنا به موقعیت مکانی ومیزان عرصه و نداشتن سند مالکیت و بافت و قدمت ومقدار زیر بنای  اعیان و قیمت  معامات منطقه در زمان بازدید و 
لحاظ جمیع جهات موثر و فنی در قضیه کارشناسی ، ارزش پایه ملک مزبورشامل خانه ومحوطه کا به مبلغ 1/600/000/000  ریال )160/000/000 تومان 
( تعیین و اعام می گردد.  لذا بدین منظور در ساعت 8/30 صبح روز چهارشنبه مورخه 97/11/3 و  با حضور  نماینده دادستان  محترم شهرستان  
رودسر مزایده از قیمت پایه ارزیابی آغاز شده وهر کس بااترین قیمت را پیشنهاد کند ، می تواند  با پرداخت آن مالک تلقی  گردد. درغیر این صورت 
مکلف است ده  درصد ثمن معامله را فی المجلس ادا و رسید دریافت و ظرف حداکثر یک ماه  نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام  نماید. بدیهی است 
در صورت عدم التفات به به فرجه مقرر، ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت  ضبط  خواهد شد. این آگهی  به استناد  ماده 18 

قانون  اجرای احکام مدنی  منتشر گردید.
ح  5710   دادورز اجرای احکام  مدنی رودسر- خندان  بالنگا

دادنامه
 شماره دادنامه 54/97 خواهان: نصرت زیده سرایی با وکالت حمیرا صادقی به نشانی صومعه سرا خیابان امام پاساژ ولی عصر- طبقه ی اول خوانده 
:1- محمد اقبال دوست 2- مجید مهدی زاده به نشانی گوراب زرمیخ داخل بازار خواسته : مطالبه وجه به تاریخ پانزدهم مرداد ماه هزار و سیصدو نود 
وهفت در وقت فوق العاده جلسه ی شورای حل اختاف گوراب زرمیخ پس از وصول پرونده و در یوم جاری  به تصدی امضاء کننده ی ذیل تشکیل 
است، با عنایت به محتویات پرنده ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادرمیکند. رای قاضی شورا در خصوص 
دعوی آقای  نصرت  زیده سرایی با وکالت حمیرا صادقی به طرفیت خواندگان 1- محمد اقبالدوست 2- مجید مهدی زاده به خواسته مطالبه مبلغ 
21000000 ریال به موجب یک فقره چک به شماره ی 007142 به سررسید 95/7/26 صادره ازبانک ملی شعبه ی گوراب زرمیخ به انضمام کلیه  خسارات 
دادرسی وحق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه به شرح مندرج در متن دادخواست نظر به محتویات پرونده  و با توجه به اینکه خواهان با تقدیم فتوکپی 
مصدق چک موضوع خواسته و وگواهی عدم پرداخت وجه آن به علت کسر موجودی تقاضای رسیدگی نموده وبا عنایت به اینکه وجود اصل چک در 
ید خواهان دالت بر بقای دین و ظهور در اشتغال ذمه ی خواندگان  را دارد و از جهتی  خواندگان  علیرغم اباغ قانونی دفاع موثری مبنی بر برائت ذمه 
ی خویش به عمل  نیاورده اند لذا قاضی شورای دعوی  خواهان را  محمول بر صحت تلقی و با استصحاب بقائ دین مستندا به مواد  313 ،310 ، قانون  
تجارت ومواد 198 و519 و522 قانون آیین دادرسی و تبصره ی الحاقی به ماده  2 قانون  صدور چک حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 
بیست و  یک میلیون ریال بابت اصل  خواسته و مبلغ  480000 ریال  بابت هزینه ی دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه ) قابل محاسبه 
در واحد اجرای احکام مدنی  از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول( در حق خواهان صادر و اعام مینماید ، رای صادره غیابی و ظرف  مهلت بیست روز  

از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شورا قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان صومعه سرا می باشد.
ح  5712   قاضی شورای حل اختاف گوراب زرمیخ- رسول جذب

 آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده:211/3/97ح آقای صمد نظامیوند چگینی به شماره شناسنامه 182 فرزند نور محمد از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان نور محمد نظامی وند چگینی فرزند عیسی در تاریخ 1397/09/05 در شهرستان رشت فوت نموده است ورثه آن 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- قدیر نظامیوند چگینی شماره شناسنامه303 نام پدر نورمحمد نسبت پسر متوفی 2- صمد نظامیوند چگینی 
شماره شناسنامه 182 نام پدر نور محمد نسبت پسر متوفی 3- میثم نظامی وند چگینی شماره شناسنامه2650055261 نام پدر  نور محمد نسبت 
پسر متوفی 4- پریده نظامی وند چگینی شماره شناسنامه  135نام پدرنور محمد نسبت  دختر متوفی 5- فریبا نظامی وند چگینی شماره شناسنامه  
1291 نام پدرنور محمد نسبت  دختر متوفی 6-  فهیمه نظامی وند چگینی شماره شناسنامه  2650154608  نام پدرنور محمد نسبت  دختر متوفی 
7-  اصلی نظامی وند چگینی شماره شناسنامه  716 نام  پدرعبداله نسبت همسر متوفی و به غیر از  وراث نامبرده باا ورثه دیگری  ندارد. اینک پس 
از  ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره  211/3/97ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی  می نماید چنانچه هر 
شخص  اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر سوم  شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید. در 

غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر در خواست صادر خواهدشد.
 ح  5714  رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده:209/3/97ح  آقای  احمد علی محسنی دفرازی به شماره شناسنامه 362 فرزند محمد از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  ریحان زاد مهدی فرزند  بابا در تاریخ 1391/03/01 در شهرستان رشت فوت نموده است ورثه آن مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:1- احمد علی محسنی دفرازی شماره شناسنامه 362 نام پدرمحمد نسبت پسر متوفی 2-  محمود محسنی دفرازی شماره 
شناسنامه 630 نام پدرمحمد نسبت پسر متوفی 3- بهبود محسنی دفراز شماره شناسنامه 687 نام پدرمحمد نسبت پسر متوفی 4-  ایران محسنی 
دفرازی شماره شناسنامه 361 نام پدرمحمد نسبت  دختر متوفی 5-  بمانی محسنی دفرازی شماره شناسنامه 520 نام پدرمحمد نسبت  دختر متوفی 
6- نسرین محسنی دفرازی شماره شناسنامه 686 نام پدرمحمد نسبت  دختر متوفی و به غیر از  وراث نامبرده باا ورثه دیگری  ندارد. اینک پس 
از  ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره  209/3/97ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی  می نماید چنانچه هر 
شخص  اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر سوم  شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید. در 

غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر در خواست صادر خواهدشد.
ح  5715   رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده:210/3/97ح  آقای   پیمان رحیمی جوبنی به شماره شناسنامه 5 فرزند  اقبال از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  اقبال رحیمی جوبنی فرزند   خلیل در تاریخ 96/08/27 در شهرستان  رودبار فوت نموده است ورثه آن مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:1- پیمان رحیمی جوبنی شماره شناسنامه  5 نام پدر اقبال نسبت پسر متوفی 2-  فیاض رحیمی جوبنی شماره شناسنامه  2226 نام پدر 
اقبال نسبت پسر متوفی 3-  خلیل رحیمی جوبنی شماره شناسنامه  23 نام پدر اقبال نسبت پسر متوفی 4-  حسین رحیمی جوبنی شماره شناسنامه  
162 نام پدر اقبال نسبت پسر متوفی 5-  آسیه رحیمی جوبنی شماره شناسنامه  6296 نام پدر اقبال نسبت  دختر متوفی 6-  مرجان رحیمی جوبنی 
شماره شناسنامه  197 نام پدر اقبال نسبت  دختر متوفی  7-  مهدیه رحیمی جوبنی شماره شناسنامه  152 نام پدر اقبال نسبت  دخترمتوفی 8-  
مرضیه رحیمی جوبنی شماره شناسنامه  2650003200 نام پدر اقبال نسبت  دختر متوفی 9-شکوفه  انصاری جوبنی شماره شناسنامه 9 فرزند جعفر 
نسبت همسر متوفی و به غیر از  وراث نامبرده باا ورثه دیگری  ندارد. اینک پس از  ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره  
210/3/97ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی  می نماید چنانچه هر شخص  اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاریخ  نشر 

آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر سوم  شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر در خواست صادر خواهدشد.
ح  5716   رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار- بهزاد براری

  آگهی
 کاسه پرونده45/97/ح وقت رسیدگی  :97/12/25ساعت 16 عصر : خواهان محمد میر خوند چگینی با وکالت آقای مرداویج صادقی  به طرفیت 
خوانده آقای  باقرعبدالکریمی  صومعه سرایی فرزند صادق به خواسته  مطالبه وجه چک به مبلغ 63500000 ریال می باشد ، خواهان  دادخواستی تسلیم 
شورای حل اختاف شهرستان لوشان نموده که جهت رسیدگی به شعبه  شورای حل اختاف شهر لوشان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
و به علت مجهول المکان بودن خوانده  و به درخواست خواهان و دستور قاضی شورای حل اختاف لوشان و به تجویز ماده 75 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  رسمی جمهوری اسامی ایران و یکی از جراید کثیراانتشار آگهی  می شود تا خوانده  از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یکماه به دفتر شورای حل اختاف لوشان مراجعه و ضمن اعام نشانی خود و دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن در وقت 

مقرر فوق الذکر جهت رسیدگی حضور یابد.
ح  5717  رئیس شورای حل اختاف شعبه 1 شهری لوشان-علی ساغری

آگهی 
 شماره بایگانی شعبه 970454 مشخصات اباغ شونده حقیقی :1- نام : عطاء اله 2- نام خانوادگی : روشنی 3- نام پدر : صمد 4- کد پستی:5- کد ملی 
: 6- نشانی : استان گیان- شهرستان رضوانشهر- خ سردار جنگل منزل شخصی این نوع  اباغیه فاقد پیوست می باشد. در خصوص دعوای تقسیم 
ماترک مطروحه از جانب طاهره روشنی ، نظر به تعیین وقت اجرای  قرار کارشناسی در تاریخ  1397/10/6 ساعت 8:30 جهت اجرای  قرار کارشناسی 
نظر به مجهول المکان بودن عطاء اله روشنی – احدی از ورثه- بدینوسیله با انتشار در جرائد به نامبرده اباغ می گردد تا در وقت فوق  با حضور در این 

اجرا در اجرای قرار شرکت داشته باشد.
ح  5718   شعبه اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان رضوانشهر

اباغیه 
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970669 مشخصات اباغ ش�ونده حقیقی :1- نام :  باقر 2- نام خانوادگی :  احمد دوست صیقانی 3- نام پدر :  پرویز 4- 
کد پس�تی:5- کد ملی :2679128079 6- نش�انی : استان گیان- شهرستان  صومعه سرا- مجهول المکان   7- منطقه شهرداری: تاریخ حضور 
:1397/11/10 ساعت حضور :12:00 در خصوص دعوی محمد مهدی کنعان رو فومنی به طرفیت شما مبنی  برمطالبه وجه چک ومطالبه خسارت تاخیر 
تادیه دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی  دراین شعبه حاضر شوید. این 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.   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  5719   شعبه دوم  دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری  شهرستان  صومعه سرا

 اباغیه
 شماره بایگانی شعبه 970304  مشخصات اباغ شونده حقیقی : 1- نام : ارسان 2- نام خانوادگی :امیری طالش 3- نام پدر : عبدالعزیز 4- کد پستی  
: 5- کد ملی : 2594019410 6- نشانی : استان تهران – شهرستان تهران- تهران- مجهول المکان 7- منطقه شهرداری: تاریخ حضور :1397/11/13 
ساعت حضور :15:00 در خصوص دعوی محمود بدری دشت میان  به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارت در کاسه بایگانی  940382 شعبه  چهارم 
شورای  حل اختاف رضوانشهر و شماره بایگانی  950647 شعبه اول  دادگاه حقوقی  رضوانشهر- و شماره بایگانی  960724 شعبه دوم  دادگاه حقوقی  
رضوانشهر از حیث حق الوکاله وکیل – هزینه دادرسی – هزینه ایام ذهاب به انضمام کلیه خسارات  قانونی  دروقت مقررفوق  جهت رسیدگی  در این 
شعبه  حاضر شوید. این 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.   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  5720   شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان رضوانشهر

 آگهی
 شماره بایگانی شعبه 940635 آقای  علیرضا عباسی و خانم ملودی عباسی و خانم شهناز متین فرد دادخواستی به طرفیت خواندگان- اشکان حسن 
پور اقدم 2- خانم ژیا نوبهار ابرغان 3- خانم  مهرانگیز رنچپور 4- خانم  آناهیتا حسن پور اقدام بخواسته دستورموقت مبنی بر جلوگیری از نقل و 
انتقال هر گونه عملیات  ساختمانی و تصرفات تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان  فومن که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( 
دادگستری فومن ارجاع و به کاسه پرونده 940635 ثبت گردیده و وقت رسیدگی  آن روز  یکشنبه  1397/11/14 ساعت 10 صبح  تعیین شده است 
. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهانها و به تجویز ماده 73 قانون آیین  دادرسی  دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب  یکنوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی  و اطاع از مفاد آن به  دادگاه  مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل  خود در وقت مقرر فوق در این دادگاه حاضر گردد.
ح  5721   مدیر دفتر شعبه دوم  دادگاه عمومی حقوقی فومن- مرضیه فاحتی

آگهی مزایده 
 شماره بایگانی  شعبه  950089  برابر محتویات  پرونده اجرایی  1/950089  و به موجب رای شماره  9409971838101165  مورخ  1394/11/19  صادره 
از  شعبه اول   دادگاه عمومی حقوقی  فومن  و دادنامه  شماره  9509971336100374-1395/3/9 شعبه پانزدهم  دادگاه تجدید نظر  استان گیان 
آقای روح  اله شعبانی  اشکم  دهکائی فرزند تراب محکوم است به پرداخت  مبلغ جمعا  “  2/612/981/835  ریال  در حق محکوم  له محمد  بابایی  
گوشلوندانی که  با توجه  به توقیف  تعدادی  از دستگاه های  صنعتی  از مالکیت  محکوم علیه  به شرح ذیل  ، این اجرا  قصد دارد دستگاههای  
ذیل ار  بر اس�اس قیمت  پایه به ش�رح  نظریه کارشناس�ی هیات پنج  نفره کارشناسان  مورخ  1397/5/15  طی مزایده  حضوری به فروش  
برساند. 1- دودستگاه سیستم  سرد خانه  شامل دو  دستگاه  کمپر سور    dwm  copeland  مدل      d3ds5 هر یک  به قدرت  15 اسب 
بخار ،  باضافه  دو دستگاه  کندانسور  و دو دستگاه   اواپراتور  دو فن مارک  arsheh بانضمام  تابلوهای  برق آنها  با کلیه  تجهیزات  و قطعات  
برقی   کا “  کارکرده  رویهم  به قیمت  پایه  320/000/000  ریال . 2-  دو دس�تگاه  سیس�تم  پیش س�رد  کن ش�امل دو دستگاه  کمپرسور     
dwm  copeland المان هر یک  به قدرت  15 اس�ب بخار  باضافه  دو دس�تگاه  کندانس�ور  و دو دستگاه  اوبراتور  مارک    arsheh وتابلو 

های برق  مربوطه، کا “ کار کرده  جمعا “ به ارزش  150/000/000  ریال 3-  دو دستگاه  سیستم مربوط به تونل انجماد باد و کمپر سور  25 
اسب  و کندانسور  مار ک   sab cool تیپ 1004  سر د خانه  ای  بانضمام  دو دستگاه اواپراتور بهم  چسبیده  4 فن مارک  sab cool  سرد 
خانه ای  ) تا  32 در جه سانتی گراد  ( و تابلو های برق آنها  ، کا “  کارکرده ، رویهم به ارزش  420/000/000 ریال  4- یکدستگاه  تابلو  برقی 
اصلی  کارخانه  از نوع  فلزی  ایستاده  دارای کلیه  تجهیزات  و لوازم  برقی شامل  کلید ها  ، فیوزها ، شینه ها  و شمشهای  مسی ،  کابلهای  
ورودی  وخروجی  ، سیگنالها  ، آمپر متروواتمتر  و غیره جمعا  به مبلغ  55/000/000  ریال  5- دو  دستگاه  شرینگ   پک کوچک بسته بندی  
مواد غذایی  ، ایرانی  کار کرده رویهم   به ارزش  30/000/000  ریال  6- یک دستگاه  چرخ  گوشت  صنعتی  با بدنه  استیل  نصب روی  پایه به  
ارزش  6/000/000  ریال 7-  دو دستگاه  پرده هوا ، منصوبه  باای  دربهای  ورودی سرد خانه  ها جمعا “ به مبلغ  12/000/000  ریال  ازم به ذکر 
است گزارش هیات کارشناسان دستگاه های مورد ارزیابی سالم می باشند جمع ارزش  اموال  به مبلغ  993/000/000  ریال )  نهصدو  نودوسه  
میلیون   ریال (  بر آورد و ارزیابی  گردیده است . زمان برگزاری  مزایده بتاریخ  1397/10/18  روز سه شنبه  ساعت 9 تا 10    صبح در محل 
دفتر اجرای  احکام  مدنی دادگستری  فومن برقرار  می باشد. مزایده با حضور  نماینده دادستان  عمومی و انقاب  راس  ساعت مقرر از قیمت  
پایه ارزیابی  شده شروع  و به بااترین  قیمت پیشنهادی  فروخته  خواهد  شد.متقاضیان  شرکت در  مزایده موظف  به واریز 10 درصد  قیمت   
پایه  کارشناسی  در روز  مزایده ) 2 ساعت قبل از  وقت مزایده (  بحساب سپرده دادگستری   و ارائه  فیش واریزی  جهت  شرکت در  جلسه 
مزایده  خواهد  بود. برنده مزایده  متعاقبا” مازاد  10 درصد مبلغ  پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری  واریز ونسبت  به ارائه  فبیش 
واری�زی  در روز مزای�ده  اق�دام نموده  ومابقی  حداکثر  ظرف مدت  یکماه  وصل میگردد. خریداران 5 روز  قبل از مزایده  می توانند  ضمن 

هماهنگی  با دفتر اجرایی از ملک موصوف  بازدید  و سپس  در مزایده  شرکت نمایند  این آگهی  فقط  در یک نوبت  منتشر خواهد  شد.
ح   5722    شعبه   اول اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان  فومن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی اصاحی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139660316014001583   مورخ 96/5/18  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  کرمانشاه    ناحیه دو  تصرفات مالکانه بامعارض  متقاضی  آقای احمد جلیلی فرزند بابا به شماره 
شناسنامه 97 صادره از اسام آباد غرب در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98/78 متر مربع مفروز و مجزا  شده از پاک 11 و 19  
اصلی بخش  سه  حومه به آدرس دولت آباد اخر 40 متری کوی شهیدسهراب رستمی پاک 63  با کسر  مالکیت از زارع صاحب نسق آقای 
شنبه ویسی ده مجنونی فرزند حسین محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی   می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1397/09/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/05 
رئیس ثبت اسناد و اماک  ناحیه دو کرمانشاه  - فرهاد نوری

آگهی مفقودی
س�ند کمپانی یک دس�تگاه س�واری هاج بک سیس�تم: پژو تیپ: 206TU5    به ش�ماره شاس�ی 
 163B0116372  به رنگ س�فید - روغنی مدل 1394  ش�ماره موتور   NAAP13FE0EJ505515

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 5/97ش/636  وقت رسیدگی: 97/11/15  س�اعت 10:30 صبح خواهان: بایرام آزاد 
حسین حاجلو خوانده: رضا و مرتضي وارسته خواسته: مطالبه چک و طلب خواهان آقای بایرام آزاد 
حسین حاجلو فرزند عزیز دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه  
5 شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ 97/11/15 ساعت 10:30 
صبح تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و شرکت در جلسه دادرسی در 
یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل 

دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
           1965      دبیر حوزه  5 شورای حل اختاف قرچک

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود شدن اسناد فروش ومالکیت موتورسیکلت سیستم دایچی تیپ 135cc به رنگ 
نقره ای مدل1390شماره موتور 161FMJ*285401 شماره شاسی 135D9010061***N2G شماره 
پاک ایران595- 13769بنام محمد محس�ن ابراهیمی فرزند محمد ابراهیم ش�ماره شناسنامه61 
صادره ازبهش�هر لذا برگ سبز وفاکتور فروش کارخانه)سند مالکیت وسند کمپانی(موتورسیکلت 

فوق الذکر مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
887-استان گلستان - گرگان

دادنامه
ش�ماره  نهای�ی  تصمی�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  6دادگاه  کاسه9709980056500560بایگانی970655/ش�عبه  پرون�ده    
9709970056501245خواهان ها1-فرح انگیز دهرویه ف حس�ینعلی2-خانم فریبا دهرویه ف حسینعلی باوکالت علی احمدی ف ابراهیم 
بنشانی استان گلستان گرگان خ ولیعصرعدالت34مجتمع نوین ط 3واحد11خواندگان1-علی اکبر نیکویی2-اسماعیل باقری فرزند غامرضا 
3-طیبه سادات قربانیان4-محمد کاظم قاسمیه ف عبدالحسین همگی بنشانی مجهول المکان5-فاطمه دهرویه ف غامعلی بنشانی استان 
گلستان گرگان خ گرگانجدید شهرک شهدا شهیدان3مجتمع پاسارگاد واحد 4-6علی دهرویه ف غامعلی بنشانی استان گلستان گرگان 
خ گلشهر-گلشهر8گل آرا24انتهای کوچه سمت چپ آپارتمان اسجدی7خانم زهرا دهرویه ف غامعلی بنشانی استان گلستان گرگان کوی 
ماقاتی کوچه5 آپارتمان کوروش86و8زینب دهرویه ف غامعلی بنش�انی استان گلستان گرگان کوی ماقاتی کوچه5آپارتمان کوروش 
86ط 4جنوبی خواس�ته ها1-اثبات وقوع بیع2-اثبات وقوع بیع3-اثبات وقوع بیع4-خلع ید5-اثبات مالکیت)مالی غیرمنقول(6-اثبات 
وقوع بیع)رای دادگاه(درخصوص دعوی علی احمدی بوکالت از1-فرح انگیز2-فریبا هر2دهرویه ف حسینعلی بطرفیت1-زهرا2-علی3-
فاطمه4-زینب همه دهرویه ف غامعلی5-طیبه سادات قربانیان6-محمد کاظم قاسمیه ف عبدالحسین7-اسماعیل باقری ف غامرضا8-
علی اکبر نیکویی بخواسته1-اثبات بیع مورخ75/4/18 نسبت به 6دانگ 1قطعه زمین که مساحت1034مترمربع2-اثبات بیع موضوع بیع 
نامه 92/8/17 درخصوص6دانگ 1قطعه زمین بمساحت517مترمربع3-اثبات بیع موضوع بیع نامه68/8/30درخصوص6دانگ 1قطعه زمین 
بمساحت1034 مترمربع4-اثبات بیع مورخ56/12/25نسبت به 6دانگ 1قطعه زمین بمساحت1034متر مربع5-اثبات مالکیت نسبت بملک 
اخیر)6دانگ 1قطعه زمین بمساحت1034مترمربع(بش�رح دادخواس�ت با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشت حسب بیع نامه عادی 
مورخ56/12/25-اسماعیل باقری6دانگ 1قطعه زمین زراعی بمساحت1034مترمربع واقع دراراضی سعدآباد را به علی اکبر نیکویی منتقل 
نموده است.نیکویی حسب ذیل مبایعه نامه مذکور وظهر آن زمین را به مرحوم غامعلی دهرویه)مورث خواندگان ردیف1 تا5(واگذارنمود. 
حسب مبایعه نامه عادی مورخ4/18/ 75مرحوم غامعلی6 دانگ زمین را به فریبا دهرویه)همسر(ومحمد کاظم قاسمیه)همسر فرح انگیز(
واگذارنمود.حسب بیع نامه عادی92/8/7محمدکاظم قاسمیه نیزسهم خود را بمساحت517مترمربع به همسرخود)فرح انگیز(واگذار نمود.

ولذا موکل مالک1034مترمربع میباشد واظهار نمودکه خواندگان زمین را متصرف میباشند.دادگاه باتوجه به محتوای پرونده ماحظه نمود 
وکیل خواهان درجلس�ه رس�یدگی مورخ97/8/19اظهارنمود که ملک موضوع دعوا فاقد سند اس�ت ودرحال حاضربصورت “زمین خالی” 
اس�ت وتصرفی نیزازسوی خواندگان نشده اس�ت.لذا1-درمورد خلع ید به استناد ماده 197قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطان دعوا 
صادرمیگردد.2-درمورد سایرخواسته، خواسته مسموع نیست بلحاظ اینکه1-خواهان خود را منتقل الیه خواندگان میداند و لذا قائم مقام 
ید اول میباش�د2-مدعی است که درقالب قرارداد ملک مذکوررا خریداری نمود3-مطابق ماده140قانون مدنی اسباب تملک یا احیا است 
یا قرارداد که درفرض اخیر،همانطورکه بیان شد،ادعای قراردادی مطرح گردید،ولذا موقعیت خواهان،همان موقعیت ید اول)خوانده ردیف 
اخر(است،این درحالی است که مالکیت نامبرده،یعنی ید اول)خوانده ردیف آخر(نزد هیچ مرجع رسمی محرز نیست بعبارت دیگرمالکیت 
خوانده ردیف آخر که مبنای ادعا اس�ت اثبات نش�ده است)نه بموجب رای دادگاه ونه طبق سند(لذا ادعای بعدی نیزکه متکی به امراثبات 
نشده میباشد وارد نیست لذا وبه استناد ماده اشاره شده وماده 1257قانون مدنی وماده 2قانون ایین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان 

صادرمیگردد آرا صادره حضوری بوده ظرف20روز پس ازاباغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان گلستان میباشد.
734-رییس شعبه 6 دادگاه حقوقی گرگان-قاسمی فر

دادنامه
   پرونده کاسه9709981721000575بایگانی970582ش�عبه دهم ش�ورای حل اختاف مجتمع قدوس�ی شهرستان گرگان تصمیم نهایی 
شماره 9709971721000813خواهان محدثه بنی کریمی ف سیدرضا بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خ صیاد شیرازی15روبروی 
فرهنگ8ساختمان ویایی درب طوسی رنگ خواندگان1-علی اصغر صفارتلوری فرزند عبداله 2-حمیدرضا نجار ف نورمحمد همگی بنشانی 
مجهول المکان خواسته ها1-الزام به تنظیم سند خودرو2-مطالبه خسارت دادرسی)رای قاضی شورا(درخصوص دعوی محدثه بنی کریمی ف 
سیدرضا بطرفیت خواندگان1-علی اصغر صفارتلوری ف عبداله 2-حمیدرضا نجار ف نورمحمد بخواسته الزام به تنظیم سندخودرو )1دستگاه 
پراید(مقوم به70/000/000 ریال،خواهان توضیح داده که 1دستگاه خودرو سواری پراید صبا به رنگ سفید روغنی بشماره موتور00194049شماره 
شاسی1412279666519s بموجب قولنامه ازعلی اصغر صفارتلوری خریداری نمودم تمامی تعهداتم ازتاریخ96/12/19 درقبال این قرارداد را 
انجام داده ام درخواست استعام ازراهنمایی ورانندگی وصدورحکم به محکومیت ایشان برمبنای خواسته دارم.با عنایت به مندرجات پرونده 
ومفاد دادخواس�ت و اظهارات خواهان،صرف نظرازع�دم حضورخواندگان وعدم ایراد دفاع پیرامون دعوی خواهان،نظرباینکه خواهان دلیل 
ومدرک محکمه پسندی مبنی بروقوع بیع وانتقال مالکیت خودرو ازمالک که حسب استعام بعمل آمده ازپلیس راهور خوانده ردیف اول مالک 
خودرو اعام گردید بخودش ارائه ننموده وانتقال مالکیت خودرو ازمالک به خواهان محرزنگردید وبا این وصف دعوی خواهان بشکل مطروحه 
قابلیت استماع ندارد وبا لحاظ نظریه مشورتی اعضا شورا بشرح صورتجلسه مورخه 97/9/14مستندا به ماده 2قانون ایین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقاب وماده9 قانون شوراهای حل اختاف قرارعدم استماع دعوی خواهان صادر واعام میدارد. قرارصادره ظرف20روزپس ازاباغ 

قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی وحقوقی شهرستان گرگان میباشد.
859-قاضی شعبه دهم شورای حل اخاف گرگان-رضا اورسجی

دادنامه
  پرون�ده کاسه9709981721100331بایگانی970332/شعبه11ش�ورای ح�ل اختاف مجتمع شهیدقدوس�ی شهرس�تان گرگان تصمیم 
نهایی ش�ماره 9709971721100804خواهان س�ید قاس�م شبر ف س�ید جواد بنشانی استان قم شهرس�تان قم خ فاطمی کوچه28کوچه 
4پاک19خوانده وحید بغددای ف محمد تقی بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه بابت...رای قاضی شورا درخصوص دعوی سید 
قاس�م شبر بطرفیت وحید بغددای بخواس�ته مطالبه طلب بمبلغ پانزده میلیون تومان وهزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باعنایت به 
محتویات پرونده وفاکتورهای ارائه ش�ده ازس�وی خواهان واصل اس�تصحاب دین وازانجایی که خوانده باوصف اباغ ازطریق نش�رآگهی 
درروزنامه صاحب قلم به تاریخ 97/7/23درجلس�ه ش�ورا حضورنیافته وهیچ دفاعی درقبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده است لذا شورا 
دعوی خواهان را وارد وثابت دانسته ومستندا به بند 4ماده 362قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان 
بابت اصل خواسته وهفتاد هزارتومان هزینه نشرآگهی ودویست وشانزده هزار وهفتصد تومان هزینه دادرسی درحق خواهان صادر واعام 
میگردد. درخصوص خسارت تاخیر وتادیه بدلیل عدم احراز قیود ماده 522قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعام 

میگردد.رای صادره غیابی ظرف مهلت20روزپس ازاباغ قابل اعتراض درمحاکم عمومی گرگان میباشد.
809-قاضی شعبه 11شورای حل اختاف گرگان-رضا ادینه شاه

اباغ رای
   بدینوسیله به زلیخا تقی زاده متواری دایربه دخالت غیرمجاز درامرپزشکی با انجام سقط جنین موضوع کیفرخواست صادره ازدادسرای 
عموم�ی وانقاب کاله اباغ میگردد طی دادنامه ش�ماره9709971788801440- 97/9/26، وبایگان�ی970809/دادگاه بزهکاری متهم را 
محرزدانس�ته ومستندا به ماده 3قانون مربوط به امورپزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی، متهم را بپرداخت مبلغ50/000/000ریال 

جریمه نقدی درحق دولت محکوم میکند این رای غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین شعبه میباشد.
867-رییس شعبه اول دادگاه انقاب اسامی شهرستان گنبد کاووس-غامرضا تیموری

آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بندینوسیله به محکوم علیهما1-حسین س�ارانی پور ف جهانگیر2-سهراب سارانی ف حمید که مجهول 
المکان میباش�ند اباغ میگردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9009971757100166-90/3/11 صادره ازش�عبه 2دادگاه حقوقی ازادشهر درپرونده 
ش�ماره 8909981757100767بایگان�ی 890784/محکومند تضامنی به پرداخت مبلغ صد وس�ی وپنج میلیون ری�ال به عنوان اصل بدهی 
وپرداخت2/715/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل درحق محکوم له موسسه مالی واعتباری قوامین 
وپرداخت مبلغ 6/750/000ریال بابت نیم عش�ر دولتی درحق صندوق دولت ش�ده اید ظرف ده روز ازانتش�ار این اگهی مهلت دارید نسبت به 

اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
863-مدیر دفتر شعبه دوم عمومی)حقوقی(دادگستری ازادشهر-طالبی

آگهی مزایده مرحله اول
پرونده کاسه 960376 بایگانی960376/احکام کیفری این دادگاه ملک ذیل ازطریق مزایده بفروش میرسد.یک ملک واقع درخان بببین 
روس�تای جعفرآباد نامتلو-پش�ت مدرسه دخترانه حجاب، متعلق به اقای محمد دارگوش ف س�عید به مساحت304/90مترمربع که درآن 
بنایی به مس�احت110/50متر احداث شده است،با توجه به نوع کاربری ومسکونی ودرنظرگرفتن کلیه جوانب امرکارشناس ملک مذکور را 
900/000/000ریال برآورد و اعام نموده است.1-مزایده ازمبلغ اعام کارشناسی شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.2-
مکان مزایده اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی خان ببین میباش�د.3-موعد مزایده روز1397/10/30-ازس�اعت10الی11ظهر میباشد.4-

متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازمزایده از ملک مورد نظردیدن نمایید.5-برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای احتمالی را فی المجلس 
به صندوق سپرده دادگاه عمومی خان ببین تودیع الباقی را درمهلت یکماه بحساب مذکور واریز فیش انرا تحویل اجرای احکام کیفری دادگاه 

عمومی خان ببین نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی ازوی درحق صندوق دولت ضبط خواهد میگردد.
840-رییس اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی خان ببین-محمود وکیلی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده97/811ش�عبه اول ش�ورای حل اختاف علی آباد کتول بدینوس�یله به فریدون سالوسی فرزند قربانعلی مجهول المکان 
اخطار میگردد خواهان پرویز غفران شامخ دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه طلب به شورای حل اختاف علی آباد کتول تقدیم 
نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین 
نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراانتشار درج میگردد تا خوانده دردفترشعبه اول شورای حل اختاف علی آباد کتول حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه 
را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزیکشنبه تاریخ97/11/21 ساعت9 صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی 

مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
871- شعبه اول  شورای حل اختاف علی اباد کتول

آگهی احضارمتهم واباغ وقت دادرسی
   نظربه اینکه درپرونده کاسه970299/شعبه 3دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گنبد کاووس متهم آرش عابدیان به اتهام سرقت خودرو 
موضوع شکایت محمد خم بر ف کریم درگنبد کاووس تحت تعقیب وحسب محتویات پرونده فعا مجهول المکان میباشد واباغ احضاریه 
به وی ممکن نگردیده اس�ت لذا به اس�تناد ماده 174-ازقانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب1392مراتب یکنوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراانتشار درج میگردد تامتهم ظرف یکماه ازتاریخ انتشار دراین شعبه حاضرشده وازاتهام انتسابی درپرونده ازخود دفاع نماید درصورت 

عدم حضورمتهم شعبه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
866-دادیارشعبه 3دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گنبد کاووس-پدرام کرمی

آگهی اباغ اخطاریه تبادل لوایح
   درخصوص تجدید نظرخواهی آقای بن هور آرخی بطرفیت1-عابدین نوروزی2-رحمن میرزائی3-زهرا میرزائی4-حسین میرزائی5-محمد 
میرزائی6-صدیقه میرزائی7-معصومه میرزائی8-فاطمه میرزائی9-طاهره میرزائی همگی فعا مجهول المکان نس�بت به دادنامه شماره 
9709971787400582مورخ1397/8/15صادره ازشعبه 4دادگاه حقوقی شهرستان گنبد کاووس بدینوسیله به مشارالیهم اباغ میگردد که 
ظرف10روزپس ازانتشارآگهی با دردست داشتن اصل کارت شناسایی معتبربه دفترشعبه 4دادگاه حقوقی شهرستان گنبد کاووس مراجعه 
نموده ونس�خه ثانی دادخواس�ت تجدید نظرخواهی وضمائم را دریافت نمایند وحس�ب ماده 346قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقاب درامورمدنی چنانچه پاسخی دارند ظرف10روزپس ازرویت اگهی، به این دادگاه اعام نمایند یا به دادگاه تحویل دهند واا پرونده با 

همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد.
864-مدیردفترشعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبد کاووس-جمال آبادی

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم مسعود شیخی صادقی نام پدر شیرعلی نشانی استان گلستان شهرستان گنبد کاووس ابتدای جاده گنبد 
به مینودشت جنب نمایندگی مدیران خودرو کاشی فروشی یزدکاشی مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم صغرا غنوده نام پدر ابراهیم 
محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره بایگانی960979وشماره دادنامه مربوطه 9709977157200194محکوم علیه محکوم 
است به حکم به محکومیت خوانده بپرداخت85/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ2/280/000ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک تایوم الوصول طبق شاخص بهای تورم بانک مرکزی با محاسبه اجرای احکام مدنی درحق خواهان 
حکم صادره غیابی اس�ت وبه خوانده اباغ قانونی ش�ده است ضمنا هزینه اجرایی به عهده محکوم علیه میباشد محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-
مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال 
خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی 
واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست 
اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری 
محک�وم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزی�ری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی 
وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم 

له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
879-متصدی اموردفتری شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس-حکم آبادی

آگهی تحریر ترکه 
   در پرونده کاسه 970174 این شعبه با توجه به فوت مرحوم  آقای علی سعد زاده فرزند رحیم به 
شماره شناسنامه 1 صادره دزفول متولد 1317/02/01 که ساکن شهرک خیبر بوده توسط درخواست 
تحریر ترکه ش�ده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده است و برای تاریخ 1397/11/06 راس ساعت 10 
نوبت تحریر ترکه تعیین گردیده لذا بدینوسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی 
آنها، بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به طریق حقی به ترکه متوفی دارد اباغ 
می شود در تاریخ و ساعت یاد شده در شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان دزفول جهت شرکت 

در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند. 
137 قاضی شورای حل اختاف دادگستری شهرستان دزفول 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم معصومه سیاوشی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کاسه 97011200593  از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  ماشاءاه سیاوشی به شناسنامه شماره 3 در تاریخ 97/2/22 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 
ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . صحبت اله سیاوشی به ش ش  140 پسر متوفی 2. قربان سیاوشی به ش ش  2 پسر 
متوفی 3. احمد سیاوشی به ش ش  228 پسر متوفی  4. محمد سیاوشی به ش ش  1 پسر متوفی 5. ریحانه سیاهوشی به ش ش  141 دختر 
متوفی  6. پری سیاهوشی به ش ش  204 دختر متوفی 7. معصومه سیاوشی به ش ش  2 دختر متوفی 8. مریم سیاهوشی به ش ش  یک 
دختر متوفی 9. فاطمه سیاهوشی به ش ش  143 دختر متوفی 10. اکرم سیاهوشی به ش ش  3 همسر متوفی 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. 
3786 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی حصر وراثت 
آقای صادقعلی ایمانی مرنی  با کد ملی 1466488522 به ش�رح پرونده کاس�ه 71 سیار این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مرحومه آمنه محمدجعفری مرنی با کد ملی 1462965571  در تاریخ 1390/08/29 در اقامتگاه غیر دائمی 
خود بدرود حیات گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1. توحید ایمانی مرنی  کد ملی 1462975186 پس�ر متوفیه 2.  صادقعلی ایمانی 
مرنی شماره شناسنامه 1466488522  پسر  متوفیه  3. حافظه ایمانی  مرنی شماره شناسنامه 1462972268  دختر متوفیه اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باش�د از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
1099975 سرپرست مجتمع  شورای حل اختاف شهرستان نمین – براتعلی خسروی 

اباغ دادرسی
بدینوسیله به آقای 1. هاشم حیدرنژاد فرزند درویش  2.  غامرضا  آرسته فر فرزند نجات به آدرس مجهول المکان اباغ می گردد مبنی بر 
اینکه آقای جمشید عسکری فرزند ماشااه دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند علیه شما به این شورا تقدیم به کاسه 7200992  
ثبت و  برای روز یکشنبه  مورخ 97/11/7 ساعت 10 در وقت تعیین شده در شورای حل اختاف  بم حاضر و در غیر اینصورت تصمیم مقتضی 

برابر مقررات اتخاذ خواهد شد. 
10652 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان بم 

آگهی اباغ دادرسی 
بدینوسیله به آقای  1. حسین قائم ابادی فرزند عباس  2. راز بی بی علی زهی شه بخش فرزند ولی محمد به آدرس مجهول المکان  اباغ می 
گردد مبنی بر اینکه آقای علیرضا معروفی  فرزند محمد دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اتومبیل پراید به شماره پاک 617د32- 
ایران 85 علیه شما به این شورا تقدیم که به کاسه  7201014 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 97/11/10 ساعت 9 صبح در وقت تعیین شده  

در شورای حل اختاف شهرستان بم حاضر و در غیر اینصورت تصمیم مقتضی برابر مقررات  اتخاذ خواهد شد. 
10651 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان بم 

آگهی احضار متهم 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 در پرونده کاسه 9709988323200458 شعبه 12 دادیاری دادسرای  
عمومی و انقاب  کرمانشاه   آقایان 1. افشار محمدی 2. پوریا تیموری تختگاهی فرزند مراد 3. پژمان رستمی  وزمله فرزند ابراهیم به اتهام 
مشارکت در سرقت تعزیری  یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 792ج85 ایران 19 موضوع شکایت آقای رامین بیگی فرزند رضا تحت 
تعقیب قرار دارند. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایش�ان و عدم امکان اباغ احضاریه و  عدم دسترس�ی به آنها مراتب یک نوبت در 
روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه مارالذکر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند،در صورت عدم حضور در 

مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1081 دادیار شعبه 12  دادسرای  عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 در پرونده کاسه 9709988323200699 دادیاری دادسرای  عمومی 
و انقاب  کرمانشاه   آقای محمود  غامی  فرزند نریمان به اتهام الصاق پاک وسیله نقلیه بر وسیله نقلیه دیگر تحت تعقیب قرار دارند. با 
توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایشان و عدم امکان اباغ احضاریه و  عدم دسترسی به آنها مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتش�ار در ش�عبه مارالذکر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند،در صورت عدم حضور در مهلت مذکور تصمیم 

ازم گرفته خواهد شد. 
1082دادیار شعبه 12  دادسرای  عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی وقت رسیدگی 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرس�ی  دادگاه های عمومی و انقاب در  امور کیفری مصوب 92 به آقای س�امان  ملک زاده که در پرونده 
کاسه 9609988323800789 به اتهام مباشرت در  ایراد صدمه بدنی عمدی به  محمد جواد نیک رو تحت تعقیب می باشد اباغ می گردد 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه مارالذکر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور دادسرا غیابا 

اتخاذ تصمیم می نماید. 
1084 دادیار شعبه شانزدهم دادسرای عمومی و انقاب اسامی کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در پرونده شماره 9709988321000354 شعبه دهم دادیاری  دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه به موجب شکایت اردشیر  عزیزی علیه 
متهمان تورج  و مژگان ا جاقی به اتهام به جعل و فروش مال غیر تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی  و عدم امکان 
اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم  ظرف مهلت یک 

ماه احضار می شود  و پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خو اهد شد. 
1083 دادیار شعبه  دهم دادسرای  عمومی و انقاب  کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 در پرونده کاسه 9709988323200496 دادیاری دادسرای  عمومی 
و انقاب  کرمانش�اه   آقای مهدی نظری  فرزند س�لمان  به اتهام مباشرت در سرقت تعزیری طاجات  موضوع شکایت خانم  ازاده القاصی 
خوشینانی فرزند نوراله نظر  به گذشت  شاکی  از حیث جنبه عمومی تحت تعقیب قرار دارند. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایشان و 
عدم امکان اباغ احضاریه و  عدم دسترسی به آنها مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه مارالذکر جهت 

پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند،در صورت عدم حضور در مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1084 دادیار شعبه 12  دادسرای  عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 در پرونده کاسه 9709988323200910 دادیاری دادسرای  عمومی و 
انقاب  کرمانشاه   متهم حمیدرضا نوبهار فرزند مرتضی به اتهام جعل در سند عادی از طریق امضا و استفاده از سند  مجعول موضوع شکایت 
جبار کرمی فرزند حسین تحت تعقیب قرار دارند. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایشان و عدم امکان اباغ احضاریه و  عدم دسترسی 
به آنها مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه مارالذکر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند،در 

صورت عدم حضور در مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1083 دادیار شعبه 12  دادسرای  عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه 
آگهی تغییرات شرکت بین المللی بازرسی کیفیت ایدرا سهامی 

خاص به شماره ثبت 269317 و شناسه ملی 10103111120 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/12 تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : آقای خس�رو ترابی نژاد 
به ش�ماره ملی 0043119107 و آقای س�ید محمد محتش�می پور به 
ش�ماره ملی 0068635427 و آقای مس�لم عباس�ی به ش�ماره ملی 
0579838463 به س�مت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )327284(

آگهی تغییرات شرکت سازه ماندگار مایان سهامی خاص به 
شماره ثبت 344185 و شناسه ملی 10103939911

 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
دو س�ال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید حسینی زمهریر 
ک�دم 3091122190 به س�مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - خانم 
محبوبه اکبری کیان کدم 0383693233 به سمت رئیس هیئت مدیره 
- آقای اصغر حسینی کدم 1583080732 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره - آقای مجتبی حسینی زمهریر کدم 1583427414 به سمت 
عضو هیئت مدیره - کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسامی با امضای 2 نفر از 
3 نفر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا 

رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )327289(
آگهی تغییرات شرکت صنایع ارتباطی نانو تراشه پارس سهامی 
خاص به شماره ثبت 499817 و شناسه ملی 14004565484 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/08/29 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : - روزنامه کثیراانتش�ار 
، حمای�ت جهت درج آگهی های ش�رکت انتخاب گردی�د. - ترازنامه 
و حس�اب سود وزیان شرکت منتهی به س�ال مالی 1395 به تصویب 
رس�ید. - موسسه حسابرس�ی تراز مشهود محتسب به شناسه ملی 
14007130998 به س�مت بازرس اصلی و عبدالمحمد بیدختی نژاد به 
کد ملی 4569331866 به س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )327267(
آگهی تغییرات شرکت بین المللی بازرسی کیفیت ایدرا سهامی 

خاص به شماره ثبت 269317 و شناسه ملی 10103111120 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : ترازنامه و حس�اب سود وزیان سال مالی 
منته�ی ب�ه 1396/12/29 م�ورد تصوی�ب قرارگرف�ت روزنامه کثیر 
اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید مؤسسه 
حسابرس�ی مفاهیم حس�اب جامع شناس�ه ملی 10103564803 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای س�ید محمد محتشمی پور به شماره ملی 
0068635427 ب�ه عنوان بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی 

انتخاب گردیدند
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )327281(
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آگهی تغییرات شرکت توسعه سازان آرتا سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56282 
و شناسه ملی 14005356859 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : خانم سمیرا 
وزیری زاده به سمت رئیس هیئت مدیره کد ملی 0922361568 آقای هادی گلزاری به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره کد ملی 0889675848 خانم فاطمه گلزاری به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره کد ملی 0943027179 برای مدت دو س�ال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و 

تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )327715(

تاسیس شرکت تعاونی حمل و نقل شاهین ترابر احمدآباد 
درتاری�خ 1397/10/01 به ش�ماره ثبت 66600 به شناس�ه مل�ی 14008023465 ثب�ت و امضا ذیل 
دفاترتکمی�ل گردیده که خاصه آن به ش�رح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگ�ردد. موضوع : به 
استناد نامه شماره 225003 مورخ 1397/8/24حمل و نقل جاده ای کاا پس از اخذ مجوزهای ازم 
و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد مدت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش احمد آباد ، شهر ملک 
آباد، /ملک آباد ، جاده قدیم مش�هد - ملک آباد ، جاده مش�هد - نیشابور ، پاک 0 ، طبقه همکف 
کدپس�تی 9354136692 سرمایه ش�خصیت حقوقی : 12.000.000 ریال منقسم به 1200سهم 10000 
ریالی بانام که مبلغ 4080000 ریال طی گواهی شماره 4140679 مورخ 1397/7/28 پرداخت و مابقی 
در تعهد صاحبان سهام می باشد . اولین مدیران : آقای سید اکبر سیدنژاد گلخطمی به شماره ملی 
0936213426 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای مرتضی ادبی 
آبکوه به ش�ماره ملی 0939857634 و به س�مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 
س�ال آقای سید احمد سیدنژاد گلخطمی به ش�ماره ملی 0939038463 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 3 س�ال خانم فرزانه س�ادات سیدنژاد گلخطمی به ش�ماره ملی 0920974058 و به 
س�مت منش�ی هیأت مدیره به مدت 3 سال خانم سکینه ادبی آبکوه به شماره ملی 0944851622 
و به س�مت مدیرعامل و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 س�ال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت با امضاءخانم سکینه ادبی آبکوه )مدیرعامل(باتفاق 
آقای س�ید احمد سیدنژاد گلخطمی)رئیس هیئت مدیره(یا خانم فرزانه سادات سیدنژاد گلخطمی 
)منشی هیئت مدیره(همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل )خانم سکینه 
ادبی آبکوه(همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه مجید ادبی 
آبکوه به کدملی 0943336074 به سمت بازرس اصلی و سیده فائزه سید نژاد گلخطمی به کدملی 

0920335632 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )327716(
آگهی ابطال تغییرات شرکت حمل مواد نفتی طای سیاه تربت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

1143 و شناسه ملی 10380119520 
بموج�ب دادنامه ش�ماره 9609975174800519 مورخ  96/7/17صادره از ش�عبه 4 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان تربت حیدریه و دادنامه ش�ماره 9709975133900077 مورخ 97/1/28 صادره 
از شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی و به استناد نامه شماره 1397025000598221 
م�ورخ 97/3/28 و نام�ه ش�ماره 1397025000754125 مورخ 97/4/16 صادره از ش�عبه 4 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/11/10 و آگهی صادره 

ثبتی به شماره 139530406190000764 مورخ 95/11/26 ابطال گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تربت حیدریه )327718(

آگهی تغییرات شرکت توسعه سازان آرتا سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56282 و 
شناسه ملی 14005356859 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی م�ورخ 1397/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 
خانم س�میرا وزیری زاده به ش�ماره ملی 0944812953 فرزند آقای هادی گلزاری به ش�ماره ملی 
0889675848 خان�م فاطمه گلزاری به ش�ماره ملی 0943027179 به س�مت اعضا اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند بازرس اصلی آقای حامد سرگزی بازرس علی البدل آقای 
محمدهادی اسماعیل زاده شورکی برای مدت یک سال مالی برگزیده شدند روزنامه حمایت جهت 

درج آگهی و دعوتنامه های شرکت تعیین شد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )327719(

تاسیس شرکت سهامی خاص صبور قدرت شرق 
درتاری�خ 1397/09/28 به ش�ماره ثبت 66579 به شناس�ه مل�ی 14008017806 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
: در برگیرنده امورپیمانکاری مربوط به تولید،توزیع وانتقال نیرو اعم از نیروگاهها،شبکه های برق و 
تاسیسات برقی، پس�تهای توزیع و الکترونیک عام وخاص ،سیستمهای کنترل برق و ابزار دقیق . 
رشته تاسیسات و تجهیزات امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی 
و هیدرو مکانیکی س�دها، سیستم های س�رد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان( 
آب، گاز، ب�رق و فاض�اب( و انتقال زباله ، تاسیس�ات و تجهیزات تصفیه خان�ه های آب و فاضاب 
کوچک،سیس�تم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، 
سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی)سند باست( حفاظت کاتودی، 
پوشش)اینینگ( و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضاب کوچک.کلیه خدمات برقی و تاسیساتی مربوط 
به تونل ها پل ها و س�ازه ها . ش�رکت درمناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج 
از کش�ور، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کش�ور ، اخذ وام و تسهیات بانکی از کلیه بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت شرکت.عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی 
در داخل و خارج از کش�ور و خدمات پش�تیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی. درصورت لزوم 
پ�س از اخذ مجوزه�ای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاری�خ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : اس�تان خراس�ان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، آزاد شهر ، کوچه 
سید رضی  63/2، خیابان شهیدشیدایی]سیدرضی65_ش قاسمی72[ ، پاک -336 ، طبقه همکف 
کدپستی 9188165116 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم 
به 100 س�هم 10000 ریالی تعداد 100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توس�ط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 8635275 مورخ 1397/09/10 نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان ابوذر غفاری 
مش�هد با کد 8635 پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای جال رمضانی به شماره ملی 
0690312741و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای یوسف رمضانی به شماره ملی 
0702645745و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین رمضانی به شماره ملی 
0703701177و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم فرزانه اخاقی به شماره ملی 0921975163 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم 
پروین محمدزاده ناظرآباد به شماره ملی 0922171564 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی روزنامه کثیر اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )327720(

511/56آگهی اباغ اجراییه پرونده کاسه 9703717
بدینوسیله به شرکت الماس کاران توس)سهامی خاص( به شماره ثبت 10023 و شناسه ملی 10380257542 )به عنوان بدهکار( مدیون سند 
رهنی 29769 مورخه 1394/09/10 تنظیمی دفترخانه 78 مشهد اباغ می گردد که بانک پاسارگاد اجرائیه ای تحت کاسه 9703717 علیه 
شما صادر نمود و چون برابر گزارش مامور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما اباغ می گردد که 
بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 5543501472) پنج میلیارد و پانصد و چهل و سه میلیون پانصد و یک هزار و چهارصد و هفتاد ودو( 
ریال ) ش�امل 4346584800)چهار میلیارد و س�یصد  و چهل و شش میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد ریال( اصل بدهی و 
598458336 )پانصد و نود وهشت میلیون وچهارصد و پنجاه و هشت هزارو سیصد و سی و شش  ریال( سود و  598458336) پانصد و نود 
وهشت میلیون وچهارصد و پنجاه و هشت هزار وسیصد و سی و شش  ریال( خسارت تاخیر و خسارت تاخیر روزانه 3622154 ) سه میلیون 
و ششصد و بیست و دو هزار و صد و پنجاه و چهار ریال( تا تاریخ تقاضا می باشد و خسارت تاخیر و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت 
نیز به آن اضافه می گردد و طبق ماده 18- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی یک نوبت در روزنامه جهت اطاع شما منتشر و از زمان انتشار 
در روزنامه ، اجرائیه اباغ شده محسوب در غیر این صورت طبق ماده  34 - اصاحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ اباغ اجرائیه، 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: مازاد ششدانگ اعیان یک باب منزل به پاک ثبتی 726 ) هفتصد و بیست 
و شش ( فرعی از 356) سیصد و پنجاه و شش( فرعی از 184 ) یکصد و هشتاد و چهار( اصلی واقع در بخش 10 )ده( مشهد می باشد، طبق 

مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.812
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد-علیرضا لعلی

512/57اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سبزوار

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139760306011004024 مورخه 1397/8/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  سبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی دولت آبادی به شناسنامه شماره 
2149 کد ملی 0790792397 صادره ازسبزوار فرزند ابراهیم در ششدانگ اعیانی یک باب مغازه به مساحت 121/20 مترمربع قسمتی از پاک 
188 فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت موقوفه محمد علی و غیره به تولیت اکبر صبوری  محرزگردیده است. لذا به 
منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .97/100/1263. تاریخ انتشارنوبت اول:1397/09/20 ، نوبت دوم : 1397/10/5
رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار – علی آب باریکی

512/58اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سبزوار

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139760306011004172 مورخه 1397/9/3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  سبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جواد عاقلی به شناسنامه شماره 74 کد 
ملی 0791097935 صادره از سبزوار فرزند عباس در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 82834 مترمربع قسمتی از پاک 30 فرعی از227 
اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت خودش محرزگردیده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.97/100/1242. 

تاریخ انتشارنوبت اول:1397/09/20 ، نوبت دوم : 1397/10/5
رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار – علی آب باریکی

512/59اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139760306012001389 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی 
مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  کاش�مر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مهدی ربیعی فرزند محمد به شناس�نامه شماره 
15688 صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 128/48 مترمربع از پاک 1 فرعی از 1912 اصلی واقع در بخش یک 
شهرکاشمر خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین عظیم نیا محرزگردیده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول:1397/09/20 ، نوبت دوم : 1397/10/5
رئیس ثبت اسناد و اماک کاشمر – محمد محمدزاده

511/60اصاحیه
پیرو آگهی اباغ نظریه کارشناس بنام غامعلی زنده دل –محمد علی ابراهیم زاده- حسن نیتی- قدیر رضایی- سید جواد رستگار مقدم 

منتشره شده در مورخه 1397/9/28 کاسه پرونده 940772 صحیح می باشد.
شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/83آگهی اباغ وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم حمید ادبی فرزند یحیی   
خواهان :مائده رضائی  دادخواستی  بطرفیت حمید ادبی فرزند یحیی به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709985114800052 شعبه 23  دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد ثبت که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/21 ساعت 
10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در دادگاه حاضر گردد
منشی دادگاه حقوقی شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد
511/84آگهی اباغ وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم طاهره محرر خوانساری فرزند محسن   

خواهان :محمد جواد جعفرنژاد قنات ساز  دادخواستی  بطرفیت طاهره محرر خوانساری فرزند محسن به خواسته طاق مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985114800087 شعبه 23  دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد ثبت که وقت 
رسیدگی آن مورخ 1397/11/21 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و حسب دستور دادگاه و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده 
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در دادگاه حاضر گردد ضمنا یک نفر داور واجد شرایط 

داوری )حدود 40 سال سن-آشنا به مسائل اجتماعی –شرعی و خانوادگی –از بستگان –متاهل(در جلسه دادگاه حاضر و معرفی نماید 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد
511/85آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای آرمان هاشم زاده صراف فرزند   

خواهان  س�ید جواد فاطمی به وکالت از آقایان حبیب اله و اس�فندیار ش�هنواز   دادخواستی به طرفیت خوانده آرمان هاشم زاده صراف به 
خواسته تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مشهد   مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
8809985115100066 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ثبت که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/17 ساعت9 تعیین شده 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد 
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی
511/86آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به شروین مجاور طوسی فرزند حسن   

خواهان  محمد جواد غیور نیا با وکالت آقای یاس�ر فرزانه  دادخواس�تی به طرفیت خوانده شروین مجاور طوسی  به خواسته اعتراض ثالث  
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985133900009 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ثبت که 
وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/13 س�اعت9 تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد 
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

آگهی511/87
خواهان حمید نصرتی سعدآباد دادخواستی به طرفیت خوانده مسعود غام زاده به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه 
ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاسه 970872ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 97/11/14وساعت 8/30صبح تعیین شده است 
. به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/88آگهی
خواهان اردشیر صدیقی  دادخواستی به طرفیت خوانده حسن دهقان  به خواسته مطالبه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 35شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرس�تان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه 
ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاسه 970423ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 97/11/16وساعت 16/30صبح تعیین شده است 
. به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول شعبه35 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/89آگهی
خواهان فاطمه عباسی به طرفیت خواندگان 1-کاظم محمد آبادی 2-امیر قدوسی  به خواسته مطالبه خسارت  تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای 
خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاسه 9709987501400742ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 97/11/16وساعت 
10صبح تعیین ش�ده اس�ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.
مسئول شعبه14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/90آگهی
خواهان علی اصغر پیرمعینی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده رضا احمدی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه 
ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاسه 970945ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 97/11/10وساعت 9/30صبح تعیین شده است 
. به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/91آگهی اباغ وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم علیرضا مدیریان فرزند احمد    
خواهان :محس�ن موس�وی نیک   دادخواس�تی  بطرفیت علیرضا مدیریان  به خواسته مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه 9709987501200814 شعبه 12 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد مشهد ثبت که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/11/23 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و حسب دستور دادگاه و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 

شودتاخوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در دادگاه حاضر گردد 
متصدی امور دفتری شعبه 12 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/92آگهی
خواهان/شاکی علی اسمعیل پور فرزند اسمعیل با وکالت آقای علی طلعتی فرد دادخواستی به طرفیت خواندگان 1-امیر مجنون فرزند کریم 
2-غامرضا حس�ین زاده فرزند محمد عوض 3-عبدالحس�ین سااری 4-علی بابری برقی فرزند اسمعیل  به خواسته الزام به تنظیم سند 
خودرو )کامیون کشنده آیفا(تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 257شورای حل اختاف مجتمع 
شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد- طاب میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کاسه 971128ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 
1397/11/17وساعت 9صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان ردیف دوم و سوم و درخواست خواهان وبه تجویزماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می 
شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی امور دفتری شعبه257 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/93آگهی
خواهان/ش�اکی مرتضی معمار  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد علی ضیاء الدینی دشت خاکی   به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع 
درمشهد- طاب میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کاسه 254/971161ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/11/23وساعت 8/30صبح 
تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقاب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد 
آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
ممنشی شعبه254 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/94آگهی
خواهان/شاکی علی مردان سلیمانی فرزند حسین  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد معصومی فرزند اکبر   به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 257شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع 
درمش�هد- طاب میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کاس�ه 971172ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/11/17وساعت 8/30صبح 
تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقاب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد 
آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی امور دفتری شعبه257 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/95آگهی
خواهان/ش�اکی علی کریمی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده محس�ن زین الدینی ناز   به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 266شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد- طاب 
میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کاس�ه 971151ثبت گردیده که وقت رس�یدگی ان 1397/11/14وساعت 9صبح تعیین شده است . به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی و 
دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی  شعبه266 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/96آگهی
خواهان/ش�اکی علی کریمی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده س�ید محمد مهدیان    به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 266شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد- طاب 
میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کاس�ه 971152ثبت گردیده که وقت رس�یدگی ان 1397/11/14وساعت 10صبح تعیین شده است . به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان ردیف دوم و س�وم و درخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقاب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد 
آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی  شعبه266 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/97آگهی اباغ وقت رسیدگی به آقایان و خانمها بانو رنگیان فرزند حسن و طلعت –شهناز 
هر دو رنگیان و محمد رضا-زینت –حمیده-خلیل –جلیل –علی –حدیث –غامرسول-زینب-

مریم-همگی رستمی تیموری و یار محمدوگل بهار هردو خلوتی وسیبک الفی آبقه ئی وگل افروز 
وغامحسین هردوخلوتی نشتیفانی وتوران.ناز.گل عذار.محمدرسول همگی وجودی وعبدالغفور 

وایران وابراهیم هرسه وجودی نشتیفانی   
خواه�ان آقای غام حضرت جمش�ید ونی ف�ر به طرفیت خواندگان ایران رنگیان وغیره به خواس�ته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه ش�ماره 
9709975170100376 صادره ازش�عبه 2تایباد مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9609985170100105ش�عبه 14 
دادگاه تجدیدنظر اس�تان خراس�ان رضوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/10 س�اعت10 تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده 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 رسیدگی در دادگاه حاضرگردید 
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

511/98آگهی اباغ وقت رسیدگی به آقای محسن پهلوان عمارت فرزند محمدرضا 
خواهان آقای محمدابراهیم عربی یزدی دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن پهلوان وغیره به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 
9709975133400701 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575800795شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان 
خراسان رضوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/10 ساعت9 تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده محسن پهلوان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد 
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

511/99آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به شرکت فوادسوله خراسان فرزند  
خواهان آقای موسی محکی دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت فواد سوله خراسان به خواسته تسلیم مبیع مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه9709987516300430 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/17 ساعت 11 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/100آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مرتضی بیستونی
خواهان هاآقای مصطفی حقی وآقای جعفرحقی باوکالت سعیدعباچی دادخواستی به طرفیت خوانده مرتضی بیستونی به خواسته استرداد 
اشه چک-مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه970846شعبه 304شورای حل اختاف مجتمع 
شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/21 ساعت12ظهر 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 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 
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 304شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/101آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم الهام دربانیان فرزندلطف اله
خواهان آقای مصطفی بهزادی دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم الهام دربانیان به خواس�ته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه9709987506400900 شعبه 184شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/13 ساعت8/30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار 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 
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 184شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/102آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای خلیل قربانی گیوج
خواهان محمد یس�اقی دادخواس�تی به طرفیت خوانده خلیل قربانی گیوج به خواس�ته مطالبه وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به 
ش�ماره پرونده کاسه303/970931شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 
س�اعت9/30 تعیین  که حس�ب 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 کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد 
مسئول دفترشعبه 303شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/61اصاحیه
پیروآگهی اباغ دادنامه بنام خانم شیوا ذکاوت منتشره شده در مورخه 1397/9/29 کاسه پرونده 960766 صحیح می باشد.

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد
511/62اصاحیه

پیروآگهی اباغ تبادل لوایح بنام بی بی انس�یه مهرگانیان منتشرش�ده در مورخه 1397/9/29 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مشهد صحیح 
می باشد.

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد
511/63سازمان ثبت اسناد واماک کشور

اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی
آگهي فقدان سند مالکیت

نظربه اینکه خانم مرضیه س�ادات نوری فرزند محمدتقی به ش�ماره شناسنامه 896  باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثني نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعي است سند مالکیت دفترچه ای به شماره سریال 134506 
به میزان ششدانگ یک باب منزل به شماره پاک 441 فرعی از 118-اصلی بخش سه زبرخان که متعلق به نامبرده می باشد ، به علت نامعلوم 
مفقود گردیده که با بررسی دفتر اماک ،مشخص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر 51 صفحه 83  ذیل شماره ثبت 4964 بنام متقاضی 
ثبت و سند صادر گردیده است و دفتر اماک  بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی 
و  متذکر مي گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای انجام داده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار این آگهي اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمي به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالیکت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار:1397/10/05
رئیس  ثبت اسناد و اماک زبرخان – سید حسن پور موسوی

512/64آگهي  اباغ وقت رسیدگی
به 1- علی کوشکی فرزند عباس 2- احمد مسکنی فرزند علی اکبر اباغ که صندوق قرض الحسنه عارف دادخواست به خواسته مطالبه وجه 
علیه شما ارائه که به کاسه 5/97/621 ثبت و برای مورخه 1397/11/7 ساعت 17/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. شما می توانید قبل از 

رسیدگی به این شعبه مراجعه و ضمن اعام آدرس خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید.97/100/1470
شعبه 5 شورای حل اختاف سبزوار 

512/65آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
زم�ان برگ�زاری مزای�ده:1397/10/17 ؛ نوبت مزای�ده: نوبت اول ؛ محل برگزاری مزای�ده: اتاق اجرای احکام مدنی گناب�اد؛ بموجب اجراییه صادره 
ازسوی  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گناباد در پرونده کاسه 970063  اجرایی محکوم علیه آقای علی رجبی فرزند حسین به پرداخت مبلغ 
132/749/433 ریال در حق تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان فاضل کاخک و حق ااجرای دولتی در حق دولت محکوم می باشندکه خود محکوم 
علیه در قبال پرداخت محکوم به یاد شده فوق:1- یک دستگاه هیتر کوره ای هوای گرم 300 هزار با مشعل و تابلو برق مربوطه و فن یک متری)به 
ارزش 120/000/000 ریال( 2-  یک عدد هیترموش�کی )به ارزش 15/000/000 ریال(را جهت توقیف معرفی نموده که توس�ط کارشناس اجرای احکام 
توقیف وطبق نظرکارشناس جمعا به مبلغ 135/000/000 ریال ارزیابی شده است و مقرر شده در روز دوشنبه مورخه 1397/10/17 از ساعت 10 الی 11 
از طریق مزایده حضوری و در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد بفروش برسد.لذا طالبین به خرید می توانند در روز و ساعت تعیین شده در 
محل مذکورحاضر و در مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری 
تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت 10 درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدیدخواهد شد. طالبین 

به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.
مدیردفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگستری گناباد 

511/66اصاحیه
پیروآگهی اباغ وقت رس�یدگی در پرونده کاس�ه 970693 در خصوص دعوی بانک ملت منتش�ر ش�ده در مورخه 1397/9/29 نام یکی از 

خواندگان بنام عباس حاجی رحیمی کاشانی از قلم افتاده ،بدینوسیله اعام واصاح می گردد.
شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

512/67اصاحیه
پیروآگهی اباغ وقت رسیدگی در پرونده کاسه 2/1259/97 بنام سید علی حسینی مژد منتشر شده در مورخه1397/10/1 وقت رسیدگی برای روز 

چهارشنبه 1397/11/10 ساعت 11 صبح صحیح می باشد. 
شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

511/68آگهی اباع وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
خواهان جواد پاشایی نژاد فرزند رجبعلی و محمود ظریف نژاد فرزند حاجی محمد با وکالت آقای جوادگرجی  بطرفیت کبری کاشفی بیرجندی 
و نرگس عدالتی غامحسینی و حمید و سمیه و معصومه و مهدی و طیبه و تقی وعلی شهرت همگی عدالتی غامحسینی فرزندان رضا و اداره 
اوقاف و امور خیریه بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک ) یک باب مسافرخانه واقع در طبرسی و اثبات وقوع بیع و مطالبه خسارت دادرسی( 
و همچنین دادخواست تقابل تقی وحمید و نرگس و معصومه و سمیه شهرت همگی عدالتی غامحسین فرزندان رضا و کبری کاشفی بیرجندی 
بطرفیت محمود ظریف نژاد و جوادپاشائی نژاد و محمد جاودانی و سعید مصطفی دوست و اداره اوقاف ناحیه 4 مشهد بخواسته ابطال سند و دعوی 
تقابل در پرونده 970548 تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و  به شماره 970548 و 970958 
ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/11/12 ساعت 8 صبح تعیین شده ؛به علت مجهول المکان بودن خواندگان مهدی و طیبه و علی و ... شهرت همگی 
عدالتی غامحسینی فرزندان رضا به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر باا جهت رسیدگی حاضر شوید.
منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/69اصاحیه
پیروآگهی اباغ اجراییه به نام جمال اکبرزاده در پرونده کاس�ه 970258 منتش�ر ش�ده در مورخه 1397/9/29 شعبه 178 شورای حل اختاف 

مشهد صحیح می باشد. 
شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد

511/70آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد حسین داوطلب فرزند ابراهیم
ش�ماره بایگانی ش�عبه:961045 خواهان شهرداری مشهد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد علی حسن زاده و غیره به خواسته مطالبه 
وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609987579200767 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد)42 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/07 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 ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/71آگهی اباغ اجرائیه 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای هادی شیوائیان  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد به موجب دادنامه 
ش�ماره 9609977575500653  صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در پرونده شماره 5/960187-960569/ تضامنی محکومند به 
پرداخت 405/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت 1395/11/27 لغایت 
اجرای حکم که از سوی اجرای احکام محاسبه خواهد شد و پرداخت 13/557/000 ریال هزینه دادرس و حق الوکاله وکیل به مبلغ 11/000/000 ریال 
وفق تعرفه قانونی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد و نیم عشر دولتی 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 
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/72آگهی اباغ اعام ورشکستگی
شماره بایگانی شعبه: 920174 بدینوسیله اعام می گردد در خصوص تقاضای شرکت برجینه شرق بخواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت 
آذرین ارگ توس، دادگاه پس از اجرای تش�ریفات قانون دادرس�ی، در مورخه 1392/07/21 طی دادنامه ش�ماره 9209975115301057 حکم به 
ورشکستگی شرکت خوانده )شرکت سهامی خاص( به تاریخ توقف 1391/11/13 صادر نموده است. این رأی برابر ماه 537 قانون تجارت نشرآگهی 

و از طرف اشخاص ذینفع مقیم ایران ظرف یک ماه و افراد مقیم خارج ظرف دو ماه قابل اعتراض می باشد.رایگان
مدیردفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری)مستقر در مجتمع امام خمینی( 
مشهد

512/73مفقودی کارت هوشمند
کارت هوش�مند خورو تاکسی برون شهری به شماره انتظامی 42-964 ع 73  و شماره کارت هوشمند 

2429029 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کاشمر

512/74آگهی
خواهان سعید قادری فرزند علی اصغر دادخواستی به طرفیت خواندگان1- آمنه تابان تراشکار 2- رضا 3- مرتضی 4- رخساره  شهرت همگی 
رهسپار حسن کیاده فرزندان حجت اله 5- محمدرضا نخعی فرزند حسین به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین از پاک ثبتی 
108 اصلی بخش 6 مشهد به میزان 215 مترمربع مطالبه خسارات دادرسی که جهت رسیدگی به شعبه 3 حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه 
شاندیز واقع در طرقبه ارجاع وبه کاسه پرونده 970456 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1397/11/08 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است.به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خواندگان مذکور از تاریخ نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید.چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز

512/75آگهي مزایده
به موجب پرونده اجرایي کاسه 960326  این اجرای احکام محکوم علیه حسین هوشدار فیض آبادی فرزند محمد علی محکوم است به تحویل تعداد 414 
قطعه سکه بهار آزادی بابت مهریه و پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بابت نفقه در حق محکوم لها مهین حلمی براتی فریمانی و همچنین پرداخت 5 درصد 
کل محکوم به بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. با عنایت به اینکه از اموال محکوم علیه 4 ساعت آب کشاورزی از چاه موتور معروف به غفاریها 
به انضمام باغات پسته مربوطه و نیز یک ساعت آب کشاورزی از چاه موتور معروف به محمدعلی خان به انضمام باغات پسته مربوطه، توقیف و توسط 
کارشناس ملک چاه موتور غفاریها)فوق الذکر( به مبلغ 6/000/000/000 ریال و ملک چاه موتور محمدعلی خان)فوق الذکر(به مبلغ 1/000/000/000 ریال جمعا 
7/000/000/000 ریال،ارزیابی گردیده لذا با تعیین مورخ 1397/10/18 ساعت 10 الی 11 صبح اعام میشود از اموال مذکور ازطریق مزایده حضوری درموعد 
مقرربفروش خواهد رسید. طالبین به خرید مي بایست درموعد مقرر بادردست داشتن مدارک شناسایی معتبردردفتراین اجرای احکام حاضرگردیده 
ودرصورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل پنج روزقبل ازموعد مزایده مراجعه تاترتیب بازدید ایشان ازمال توقیفی داده شود مزایده ازنرخ 

کارشناسی شروع وبه فردی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذارخواهد شد بهای مزایده نقدا دریافت خواهد شد .
مدیراجراي احکام مدني دادگستري مه وات –جعفری

512/76آگهی مزایده اموال غیر منقول*
درپرونده کاسه 970275 این اجرا آقای جمشید شاه یوسفی فرزند رمضان طبق نیابت واصله از شعبه اول اجرای  احکام مدنی بیرجند محکوم به 
280/000/00 ریال تاخیرتادیه 367/888/888 ریال به عاوه هزینه دادرسی وحق الوکاله در حق محکوم له آقای مسعود مردان شاهی و پرداخت 
14/000/000 ریال نیم عشر دولتی شده اند لذا در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اموال غیر منقول محکوم علیه شناسایی 
گردیده است و در اجرای ماده 114 و 122 قانون اجرای احکام مدنی،ملک مورد مزایده به شرح کامل گزارش کارشناسی و قیمت ارزیابی شده به شرح 
ذیل می باشد:آدرس ملک: شهرستان چناران –بخش گلبهار- جاده گلمکان – روستای خیرآباد مشخصات ثبتی ملک: پنج هزار و سیصد وچهل و 
یک ممیز پنج دهم سهم مشاع از صد و چهل و دو هزار و چهارصد و چهل سهم عرصه و اعیان واقع در روستای خیرآباد پاک شماره 61 فرعی از 
3 اصلی بخش 7 مشهد؛ وضعیت فعلی ملک: به صورت قطعه زمینی محصور با دیوار به ارتفاع 2 متر و چند سالن دامداری مخروبه و خانه کارگری  
با عمر بنا و دیوارکشی حدود 15 سال می باشد. مالکیت مشاعی: دارد؛ عرصه به مساحت 5341 مترمربع؛ قیمت پایه کارشناسی شده: دویست و 
هشتاد وپنج میلیون تومان؛ مقرر گردیده در روز یکشنبه مورخه 1397/10/18 از ساعت 10/30 الی 11/30 در محل دفتر شعبه اجرای احکام مدنی 
گلبهار از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده حوزه قضایی به فروش برسد کلیه طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و 
بازدید حداقل 5 روز قبل از موعد مزایده به این دفتر مراجعه نمایند . ازم به ذکر است که مبلغ مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به کسانی که بااترین 
قیمت را پینشهاد نمایند واگذار و حداقل ده درصد بهای فروش نقدا و فی المجلس از برنده مزایده وصول خواهد شد و تحویل و تخلیه مورد مزایده 

تابع مقرارت قانونی خواهد بود و ارتباطی به این اجرا ندارد و هزینه نقل وانتقال ملک به عهده خریدار می باشد. 
دادورز اجرای احکام مدنی گلبهار -محمدی

512/77اباغ دادنامه
شماره: 350-9/97 ؛به محمود براهوئی مطلق فرزند احمد اباغ می گردد که عبداله ذبیحی فرزند علی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم 
سند علیه شما به این شعبه ارائه که حسب رأی شماره 49017 به شرح خواسته مذکور محکوم گردیده اید. رأی صادره غیابی ظرف بیست روز 

قابل واخواهی می باشد.97/100/1454
شعبه نه شورای حل اختات شهرستان سبزوار

512/78رونوشت آگهي حصروراثت
  نظر به اینکه رقیه خیاط خس�روجردی فرزند حس�ن طی کاس�ه پرونده 97-837-12 دادخواس�ت حصر وراثت نموده و اظهار داشته علی 
اصغ�ر حک�م آبادی فرزند قربان به ش.ش 1493 مورخه 1394/11/9 مرحوم ش�ده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- رقیه خیاط خس�روجردی 
همسر 2- مهدی حکم آبادی فرزند3- ناهید حکم آبادی فرزند4- رفعت حکم آبادی فرزند5- زهرا حکم آبادی فرزند6- طاهره حکم آبادی 
فرزند7- محمود حکم آبادی فرزند8-علیرضا حکم آبادی فرزند؛ اینک درخواست مزبور یک نوبت آگهي تا هرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 

نامه از متوفي نزد او باشد ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.97/100/1498
شعبه دوازده شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار

512/79آگهی اباغ اخطار اجرائی
به زهرا قاسمی دامغانی فرزند قاسم اباغ که به موجب رأی شماره 356/66 به پرداخت مبلغ 68/000/000 ریال بابت  اصل خواسته در حق آقای 
ابوالفضل نصرآبادی فرزند محمد اسماعیل محکوم که پس از انتشار این اخطار می بایستی ظرف 10 روز مفادآن را اجرا نمائید. در غیر اینصورت 

اقدام قانونی بعدی علیه شما صورت خواهدپذیرفت.97/100/1511
شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/80اباغ دادنامه
به غامرضا فرجام فر فرزند محمد ابراهیم اباغ می گردد که بانک دی با وکالت محمد حسین شعبانی دادخواستی به خواسته پرداخت مبلغ 
111/000/000 ریال بابت اصل خواسته علیه شما به این شعبه ارائه که حسب رأی شماره 582/98 به شرح خواسته مذکور محکوم گردیده اید. 

رأی صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد.97/100/1483
شعبه پنجم شورای حل اختات شهرستان سبزوار

511/81رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مهدی جوانبخت دلوئی داراي شناسنامه شماره 328 به شرح دادخواست به کاسه 970112 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمدرضا جوانبخت دلوئی به شناسنامه 13 در تاریخ 1397/9/3در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- صدیقه محمدزاده دلوئی به ش.ش 22 صادره از حوزه 2 گناباد همسرمتوفی 
2- طیب�ه جوانبخ�ت دلوئی به ش.ش 80 صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفی 3- س�ارا جوانبخت ب�ه ش.ش 6 صادره ازگناباد فرزند متوفی 
4- مهدی جوانبخت دلوئی به ش.ش 328 صادره ازحوزه 4 مشهد فرزند متوفی و اغیر؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه2 شوراي حل اختاف شهرستان گناباد

511/82آگهی
خواهان/ش�اکی احمد دلیرانه دادخواس�تی به طرفیت خوانده/متهم حمید حیدریان  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 250شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد- طاب میدان 
میرزاکوچک خان ارجاع وبه کاسه 971211ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/11/17وساعت 9صبح تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده 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 شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 250شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/103آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای داود یار احمدی ومحمد 
رحمانی

خواهان محمدیساقی دادخواستی به طرفیت خواندگان داود یار احمدی ومحمدرحمانی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کاسه303/970969شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 
ساعت8/30 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 کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
مسئول دفتر شعبه 303شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد
511/104آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم عاطفه فاحتی وحمید تدین چرمه

خواهان سعید سرآسیائی دادخواستی به طرفیت خواندگان عاطفه فاحتی وحمید تدین چرمه به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه303/970981شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/21 
ساعت8/30 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 کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
مسئول دفتر شعبه 303شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/105آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای پویا دهقانی وحسین قدیرزاده
خواهان محمدیساقی دادخواستی به طرفیت خواندگان پویا دهقانی وحسین قدیرزاده به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه303/970971شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 ساعت9 
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 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 
مسئول دفتر شعبه 303شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/106آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به موقوفه حاج محمد جعفر معمار
تجدیدنظرخواه آقای حسین سلمانی فرزندکاظم دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان عباس نوری فرزندابراهیم ومجیداکبری 
فرزند غامحسین وموقوفه حاج محمدجعفرمعمار به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ش�ماره 9609977578501202مورخ11/16
/96ش�عبه 35دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه9609987578500439 شعبه 8دادگاه 
تجدیدنظراستان خراسان رضوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/02 ساعت9 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده و درخواست تجدیدنظرخواه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده 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 
مدیردفترشعبه8دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی

511/107آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مرتضی نعیمی فرزند
خواهان آژینه ساختار پردیس دادخواستی به طرفیت خواندگان:محمود اعظمی راد-داریوش رهنماءعراقی-مرتضی نعیمی به خواسته اتهام: 
جلب ثالث)مالی منقول وغیرمنقول( مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987578400948 شعبه34دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/18 ساعت10 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق 
موض�وع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواه�ان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی شعبه 34دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/108آگهی 
خواهان مجتبی ساارمقدم دادخواستی به طرفیت خوانده امیرحسین ملک  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد-ابتدای خیابان خواجه 
ربیع-روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970804ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/17 ساعت13 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه 9شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/109آگهی اباغ وقت رسیدگی
طی درخواست به شماره 9709987515100939خواهان محمدرضا اصغرزاده بریوانلو دادخواستی به طرفیت خوانده علی حسینی به خواسته 
مطالبه خسارت تقدیم شوراهای حل اختاف شهرستان مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321شورای حل اختاف مجتمع شماره شش 
شهرستان مشهد واقع در بلوارکوثر-کوثر15 ارجاع و به کاسه321/970950ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/16 وساعت8/30صبح 
تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه 321شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/110آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان آقای بخارائی دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم ارزو چوبدار به خواس�ته مطالبه خسارت تقدیم شوراهای حل اختاف شهرستان 

مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه302شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع در بلوارکوثر-کوثر15 وبشماره 
پرونده970953 ثبت و وقت رسیدگی مورخه1397/11/17 ساعت8صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 302شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/111آگهی 
خواهان محمدوحیدیان معیار دادخواس�تی به طرفیت خوانده لیا عاش�قی حس�ین آباد به خواسته تنظیم س�ندتقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس�تان شهرستان مش�هد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 245ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرس�تان مشهد واقع در 
مشهدمیدان میرزاکوچک خان مجتمع پنج رسالت ارجاع و به کاسه971033ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/13 ساعت9 
تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد 

آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 245شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/112آگهی 
خواهان علی اکبر صفدری دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمدرضا مرش�دلو به خواسته تنظیم سندتقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرس�تان مش�هد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 245شورای حل اختاف مجتمع ش�ماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهدمیدان 
میرزاکوچک خان مجتمع پنج رسالت ارجاع و به کاسه971062ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/17 ساعت9 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 245شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی اباغ وقت رسیدگی511/113
کاس�ه پرون�ده23/970987  وق�ت رس�یدگی :97/11/29س�اعت8صبح خواه�ان :عب�اس غامی�ان فرزندهان�ی خوانده:غامرضا فدوی 
فرزندمحمدحسن خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهدنموده که جهت رسیدگي به شعبه 23دادگاه عمومی ارجاع  گردیده و 
وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این دادگاه 
مراجعه ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند 

چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه23 دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/114آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده :970825 وقت رسیدگی :1397/11/17 ساعت8 خواهان :حسین سلطانی فرزند نوراله خوانده:امیرحسین زاده زرکار فرزندعباس 
خواسته :اثبات وقوع بیع-الزام تنظیم سندخودرو خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه21 ارجاع  
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این 
دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند 

چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
منشی دفتر شعبه21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/115آگهی اباغ وقت رسیدگی
پیروآگهی های قبلی بدینوسیله اعام می گردد درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی اکبر اتابک فرزند غامحسین بطرفیت 1-محمدرضا 
صبافرزند حس�ین2-علیرضا ابدالی تکلوفرزندمحمدآقا بخواسته تجدیدنظرخواهی از رای 9709977577800755 شعبه28 دادگاه حقوقی 
مشهدجهت رسیدگی به شعبه 29دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی واقع در بلوارشهیدساجدی ارجاع وبه شماره 970960 ثبت گردیده 
و وقت رسیدگی برای 97/11/13 ساعت 9صبح تعیین شده است وبه علت مجهول المکان بودن خواندگان ردیف یک ودو مراتب جهت اطاع 

وحضور نامبردگان درجلسه دادگاه دروقت مقررو استماع اتیان سوگند تجدیدنظرخواه.برای یک نوبت درروزنامه کثیراانتشار درج می گردد.
مدیردفترشعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

511/116آگهي 
بدینوسیله به آقای جعفر باقرپور فرزند... فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که آقای جواد زیدی دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
ش�ما به شعبه 22 شوراي حل اختاف مشهدارائه وبه کاسه22/970897 ثبت  و برای مورخه1397/12/01ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده است لذا به استناد  ماده  73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراانتشار درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه22 شهرستان مشهدمستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثرشمالی 15مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر شود. درصورت عدم حضور غیابا رسیدگي  خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه22 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/117آگهي اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان مس�کن اداره کل زندانهای خراس�ان رضوی شماره دو باوکالت خانم مریم صمدی دادخواستی به طرفیت حسین غامیان به خواسته 
تایید فسخ قرارداد مالی وتقاضای صدورحکم به تنفیذ فسخ قرارداد شماره 1/1390/280ت مورخه 1390/06/20 وتسلیم مبیع ومطالبه خسارت 
دادرسی تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970883 ثبت و وقت رسیدگی 
برای 1397/11/09 ساعت 8 صبح تعیین شده است.بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتش�ارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام محل اقامت خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرربااجهت رسیدگی درجلسه دادگاه 

حاضرشود. چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
منشی شعبه 6 دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی مشهد

511/118گواهی حصر وراثت 
 اقای حیدرعلی طیبی به شناسنامه  شماره62 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 2483تقدیم 
این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان علی اصغرطیبی به شناسنامه شماره  395در تاریخ 97/7/26در اقامتگاه دائمی خود 
فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-مهنازش�اکری ش ش7 محل صدور شناس�نامه سروایت نیشابور نسبت بامتوفی همسر2-
محمدرسول طیبی ش ش39825 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت بامتوفی فرزندمتوفی3-عبدالرسول طیبی ش ش43443 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت بامتوفی فرزند4-حیدرعلی طیبی ش ش62 محل صدور شناسنامه نیشابور نسبت بامتوفی فرزندمتوفی5-حسنعلی 
طیبی ش ش10400222407 محل صدور شناسنامه نیشابور نسبت بامتوفی فرزندمتوفی 6-فاطمه طیبی ش ش43443محل صدور شناسنامه 
قوچان نسبت بامتوفی فرزندمتوفی7-معصومه طیبی ش ش799 محل صدور شناسنامه نیشابور نسبت بامتوفی فرزندمتوفی . متوفی ورثه 
دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317111و 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 تاریخ97/10/1 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.
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد 

511/119گواهی حصر وراثت 
 اقای جواد حکیمی  به شناس�نامه  ش�ماره1687 به اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی  به ش�ماره 
972538تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان محمد حکیمی  به شناسنامه ش�ماره  1687در تاریخ 96/10/10در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-سکینه حکیمی ش ش 2056 ص مشهد همسر متوفی 2- علی حکیمی 
ش ش 229 ص مشهد فرزند 3- خلیل حکیمی ش ش 710 ص مشهد فرزند متوفی 4- جلیل حکیمی ش ش 358 ص مشهد فرزند 5- جواد 
حکیمی ش ش 33 ص مشهد فرزند . متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به 
ش�ماره 750370و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه 
مالیات برارث شماره-سرانجام در تاریخ97/10/1 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان 
زیر تش�کیل 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 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 شهرستان مشهد 

511/120گواهی حصر وراثت 
 اقای داود رزقی  به شناس�نامه  ش�ماره0922521204 به اس�تناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی  به شماره 
972521تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داش�ته است که شادروان علی اکبر رزقی   به شناسنامه ش�ماره  4593در تاریخ 96/1/18در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-طاهره حبس ش ش 6414 ص مش�هد همس�ر 2- س�اناز حبس ش ش 
0921693508 ص مشهد فرزند 3- داود حبس ش ش 0922521204 ص مشهد فرزند 4- فاطمه حبس ش ش 0927203332 ص مشهد فرزند 
5- محمد رزقی ش ش 3920 ص مشهد فرزند 6- فاطمه حبس ش ش 2399 ص بینالود مادر متوفی  . متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام 
تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750383و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  
حس�ب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره-س�رانجام در تاریخ97/10/1 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 شهرستان مشهد 

511/121گواهی حصر وراثت 
 اقای زهرا حسینی   به شناسنامه  شماره به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 972550تقدیم 
این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که ش�ادروان احمد ثابت سیاه سنگ به شناسنامه ش�ماره  5437در تاریخ 97/9/8در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-زهرا حسینی ش ش 361 ص فریمان مادر 2- سیده فاطمه ثابت سیاه سنگ ش 
ش 0925611298 ص مشهد فرزند  . متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به 
شماره 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 تاریخ97/10/1 در وقت فوق العاده شعبه شماره 972550شورای 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 شهرستان مشهد 



 چهارشنبهآگهی
  5  دی 1397
 شماره  4374

8

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خانم مریم لک سلطان آبادي داراي شماره شناسنامه 13 به شرح دادخواست به کاسه 1033/1/97 
از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علي لک سلطان 
آبادي بشناسنامه شماره 271 درتاریخ 1380/3/26  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر مریم لک سلطان آبادي 
داراي ش�ماره شناس�نامه 13 متولد 1349 دخترمتوفی 2- کبري لک س�لطان آبادي دارای شماره 
شناسنامه 175 متولد 1335 دخترمتوفی 3- شهین لک سلطان آبادي دارای شماره شناسنامه 480 
متولد 1340 دخترمتوفی 4- معصومه لک س�لطان آبادي دارای شماره شناسنامه 194 متولد 1347 
دخترمتوفي 5- ناهید لک سلطان آبادي دارای شماره شناسنامه 8 متولد 1351 دخترمتوفی 6- الهام 
لک سلطان آبادي دارای شماره شناسنامه 1214 متولد 1354 دخترمتوفی 7- آذر سلطاني کیا دارای 
شماره شناسنامه 897 متولد 1352 دخترمتوفی 8- زیبا لک سلطان آبادي داراي شماره شناسنامه 
299 متولد 1336 دخترمتوفي 9- عبداله س�لطاني راد  داراي ش�ماره شناسنامه 1018 متولد 1341 
پسرمتوفي  10-عبدالرضا لک سلطان آبادي داراي شماره شناسنامه 924 متولد 1345 پسرمتوفي 11- 
زهرا هموله داراي شماره شناسنامه 170 متولد 1314 همسرمتوفي 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.
                       1971   رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم حس�ین ذبیحی اوش�یبی نام پدر حمیدرضا نشانی استان مازندران ش�هربابل کمربندی غربی نبش 
توحید29مبل ذبیحی مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم مهدی پارس�ائی س�اوری نام پدر مرتضی نش�انی مجهول المکان محکوم 
به:بموجب شماره دادنامه 9609971720600533بایگانی960317محکوم علیه محکوم است بپرداخت مبلغ46/000/000ریال بابت اصل خواسته 
وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک12/15/ 1393تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی بانک مرکزی ایران وپرداخت 
مبلغ1/430/000ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له نیم عشردولتی برعهده محکوم علیه میباشد محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی 
معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال 
خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی 
واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست 
اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری 
محک�وم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور ف�رار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی 
وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم 

له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
901-مسئول دفترشعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان گرگان-آذرسا

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای ابراهیم اکبریان دارای شماره شناسنامه 304بشرح دادخواست بکاسه970040/اول شورا ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان بدیل اکبریان به شناسنامه415درتاریخ 1389/12/7دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-ابراهیم اکبریان ف بدیل کدملی2269429516ت ت1357/2/1فرزند متوفی2-سکینه اکبریان ف 
بدیل کد ملی2269275268ت ت1352/2/1فرزند متوفی3-مریم محمودی ف بال کد ملی4672090786ت ت 1323/12/2همس�رمتوفی 
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
875-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان علی آبادکتول-شیخ نظری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم کنیز بختیاری دارای ش�ماره شناسنامه749بشرح دادخواست بکاس�ه970028/اول شورا ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان نوراحمد رخش به شناس�نامه 1076درتاریخ97/4/28 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-کنیز بختیاری ف محمد کد ملی2269181697ت ت1348/1/1همسرمتوفی2-مرضیه رخش 
ف نوراحمد کد مل�ی2269802152ت ت10/20 /1362فرزند متوفی3-هاجر رخش ف نوراحمد کد ملی2269917456ت ت1364/6/1فرزند 
متوفی4-فاطمه رخش ف نوراحمد کد ملی2260151159ت ت1366/6/20فرزند متوفی5-مریم رخش ف نوراحمد کدملی2260151140 ت ت 
1369/2/16فرزند متوفی6-حسن رخش ف نوراحمد کد ملی 2260151132ت ت1371/4/20فرزند متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
874-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف علی آبادکتول-شیخ نظری

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای محمدرضا طالقانی دارای شماره شناسنامه878بشرح دادخواست بکاسه970020/اول شورا ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان علی طالقانی به شناس�نامه161درتاریخ 1393/10/9دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-فاطمه ملولی ف مرحوم حیدر کدملی0870247123ت ت1323/5/12همسرمتوفی2-نرگس طالقانی 
ف عل�ی کد ملی4889128549 ت ت1344/4/12فرزند متوفی3-حس�ین طالقانی ف علی کدمل�ی2269729021ت ت1352/6/22فرزند 
متوفی4-حسن طالقانی ف علی کدملی2269009290ت ت1351/6/12فرزند متوفی5-حبیب اله طالقانی ف علی کدملی 4889639561ت 
ت1340/6/1فرزند متوفی6-محمد رضا طالقانی ف علی کدملی2269443586ت ت1/1/ 1358فرزند متوفی7-سکینه طالقانی ف علی ش 
ش168ت ت1346/3/8فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
873-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان علی آبادکتول-شیخ نظری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم صفیه آبائی دارای ش�ماره ملی 2030084883بش�رح دادخواس�ت بکاس�ه 970776/ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهی حصروراثت 
نم�وده وچنین توضی�ح داده که ش�ادروان یعقوب ظهی�ری ب�ه شناس�نامه6868درتاریخ97/9/11 دراقامتگاه دائمی خود ب�درود زندگی 
گفت�ه ورثه حین الف�وت آن مرحوم منحصراس�ت به1-امیر خزر ظهی�ری ف یعقوب ک�د ملی2020091909پس�رمتوفی2-یاور ظهیری ف 
یعقوب کد ملی2030184257پسرمتوفی3-س�ماء ظهی�ری ف یعقوب ک�د ملی3020777487دخترمتوفی4-صفیه آبائی ف تویقلیچ کد 
ملی2030084883همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
880-شعبه 7شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

آگهی مزایده مال غیرمنقول - نوبت اول
   درکاسه اجرایی احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول بشماره 960473/محکوم علیهم احمد فندرسکی فرزند ولی اه وغیره 
محکوم است پرداخت مبلغ 331/762/172ریال درحق محکوم له بانک ملت استان گلستان با وکالت خانم توسلی نیا ومبلغ16/588/108ریال 
بابت هزینه اجراء درحق دولت محکوم گردیده اس�ت فلذا احد ازمحکوم علیهم بنام ولی اه فندرس�کی پاک ثبتی157فرعی از13-اصلی 
را جه�ت اس�تیفای محک�وم به معرفی نموده اس�ت که برابرمق�ررات م�ازاد اول توقیف مورد ارزیابی قرارگرفته اس�ت که بصورت مش�اع 
بمیزان27/64س�هم مشاع از100 سهم آن به مزایده گذاشته میشود که احد ازمحکوم علیهم به نظریه ارزیاب معترض گردیده است ولیکن 
حق الزحمه ارزیابی را واریزنموده که با رعایت ش�رایط مزایده بفروش میرس�د متقاضیان خرید مال میتوانند به اجرای احکام مدنی مراجعه 
وپیش�نهاد خود را برای خرید مال مورد مزایده ارایه نمایند وبرنده مزایده کس�ی اس�ت که بااترین قیمت را ازقیمت پایه)کارشناسی شده 
توس�ط کارش�ناس( ارایه وقبول نماید)توصیف مال(رقبه مذکور1س�اختمان مسکونی قدیمی است درروس�تای قوش کرپی)پشت نانوایی 
خیابان مقابل مس�جد(باامتیاز آب برق وگاز در2طبقه بمس�احت 769/63 متر مربع باحدود اربعه شماا 22/75متر دیواریست به باقیمانده 
ش�رقا بطولهای23متر و11/40متردیواریست به جوی آب جنوب بطول18/30متردیواریست به جوی آب غرب بطول10/90متر و21و6/70متر 
دیواریس�ت بکوچه وقطعه160 تفکیکی ارزش عرصه واعیان موصوف1/200/000/000ریال برآورد واعام گردیده اس�ت زمان مزایده روزشنبه 
مورخ 1397/10/22س�اعت9الی10مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری علی آباد کتول)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط 
کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید2-برنده میبایست 10درصد مبلغ 
پیشنهادی رانقدا” وفی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز والباقی را حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ جلسه مزایده واریزنماید واا وفق 
ماده129قانون اجرای احکام مدنی س�پرده واریزی10 درصد پس ازکسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد3-کلیه هزینه های نقل 
وانتقال ملک اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد4-مطابق مواد 142و143قانون اشعاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده 
باشد میبایست ظرف1هفته ازتاریخ مزایده تقدیم شود وتحویل ملک پس ازتایید صحت جریان مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه 

خواهد بود درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد  تودیع خواهد شد. 
868-مدیردفترواحد اجرای احکام مدنی دادگستری علی آباد کتول-میرشکار

آگهی مزایده مال منقول- نوبت اول 
   درکاس�ه اجرایی بش�ماره 970436/مطروحه دراین دایره اجرای احکام مدنی محکوم علیه علی اکبر فتحی فرزند علیخان محکوم است 
بپرداخت مبلغ 385/990/502ریال درحق محکوم له ابوطالب مقدس�ی فرزند محمد اس�ماعیل 19/299/525ریال بابت هزینه اجرا درحق 
دولت که درراس�تای وصول بدهی محکوم علیه 1دس�تگاه گیوتین را معرفی که برابرمقررات توقیف گردیده است ومورد ارزیابی کارشناس 
محترم دادگستری قرارگرفته است که بارعایت شرایط مزایده بفروش میرسد متقاضیان خرید مال میتوانند به اجرای احکام مدنی دادگستری 
علی آباد کتول مراجعه وپیش�نهاد خود را برای خرید مال مورد مزایده ارایه نمایند برنده مزایده کس�ی اس�ت که بااترین قیمت را ازقیمت 
پایه)کارشناسی شده توسط کارشناس(ارایه وقبول نماید)توصیف مال توقیفی(گیوتین هیدرولیک با کنترل ساخت کارخانه بایکال ترکیه 
وباتوجه به اس�تهاک دستگاه مبلغ ارزیابی آن1/000/000/000ریال میباشد زمان مزایده روزیکشنبه مورخ 10/16/ 1397ساعت9 الی10مکان 
مزایده اجرای احکام مدنی دادگس�تری علی آباد کتول)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده 
مزایده کسی است که بااترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید2-برنده میبایست 10درصد مبلغ پیشنهادی رانقدا” وفی المجلس بحساب 
سپرده دادگستری واریز والباقی را حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ جلسه مزایده واریزنماید واا وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده 
واریزی10درصد پس ازکس�ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد3-کلیه هزینه های نقل وانتقال ملک اعم ازعوارض مالیات وغیره 
بعهده برنده مزایده میباشد4-مطابق مواد 142و143قانون اشعاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد میبایست ظرف1هفته ازتاریخ مزایده 
تقدیم شود وتحویل ملک پس ازتایید صحت جریان مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تائید صحت مزایده 

این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد  تودیع خواهد شد. 
869-مدیردفترواحداجرای احکام مدنی دادگستری علی آباد کتول-میرشکار

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)مرحله اول(
   درپرونده کاسه960245/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی محکوم علیه امید اه�رزاد فرزند ولی بپرداخت مبلغ 360/000/000ریال بابت اصل 
خواسته مبلغ12/112/000هزینه دادرسی ومبلغ9/840/000ریال حق الوکاله ومبلغ خسارت تاخیرتادیه درحق محکوم له حسین رنجبری باوکالت 
تیمور توکلی وپرداخت مبلغ19/097/600ریال بابت نیم عش�ردولتی درحق دولت محکوم گردیده اس�ت لذا اموال توقیفی ازوی بش�رح ذیل 
برای باراول به مزایده گزارده میشود1-مش�خصات مال وقیمت کارشناس�ی: ششدانگ عرصه بمساحت 489/3مترمربع دارای سند مالکیت 
بش�ماره پاک ثبتی87 فرعی از35-اصلی واقع دررامیان روس�تای الهادی دارای کاربری مسکونی وداخل دربافت روستا شماا 30/5متربه 
قطعه 92 تفکیکی و1/50متربه قطعه 87تفکیکی )کوچه 4متری(وش�رقا در2قس�مت قس�مت اول5/50متر بکوچه وقسمت دوم27/85متر 
بپاک88تفکیکی تصرفی رضا کوهس�تانی وجنوبا18/10متر بقطعه95 تفکیکی دوم تصرفی تاجعلی کوهستانی وغربا در3قسمت- قسمت 
اول 8متر بقطعه98 تفکیکی وقسمت دوم5/40متر بقطعه 97 تفکیکی وقسمت سوم9/60 متربقطعه 92 تفکیکی منزل دکتر سرابی میباشد 
عرصه دارای درختان8تا10ساله گردو وآلو بوده لذا باتوجه به موقعیت ملک وسایرعوامل به برای هرمترمربع مبلغ1/250/000ریال ودرمجموع 
بمبلغ622/875/000ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده است2-زمان مزایده روزدوشنبه مورخه1397/11/01ساعت10صبح الی11صبح3-
مکان مزایده دفتراجرای احکام مدنی دادگستری رامیان4-مبلغ مزایده ازقیمت کارشناسی فوق الذکر شروع وبه بااترین بهای پیشنهادی 
فروخته خواهد شد طبق قانون خریدار میبایست10درصد ازبهای ملک را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم ومابقی بهای آنرا 
حداکثر ظرف مدت یکماه بپردازد درغیراینصورت10درصد مذکوربه نفع دولت ضبط خواهدشد هرکس میتواند درمدت5روزقبل ازمزایده ازملک 
باهماهنگی واحد اجرای احکام مدنی دادگس�تری رامیان بازدید نماید نمایدمزایده باحضور نماینده دادستان برگارمیگردد شرکت کنندگان 

درمزایده بعنوان خریدار میبایست ده درصد قیمت پایه راباحضور درجلسه مزایده فی المجلس بعنوان سپرده یه قسمت اجرا تسلیم نمایند.
857-دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری رامیان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درپرونده کاسه 960994/این شعبه خواهان حسین زه تاب فرزند ملنگ باوکالت اسماعیل بخشنده دادخواستی بطرفیت مهدی اکبری 
و...بخواسته ابطال سند -اثبات مالکیت)احراز مالکیت خواهان نسبت بپاک ثبتی25029فرعی از12-ازاصلی بخش4ثبت گرگان(ابطال سند 
رس�می-ابطال مبایعه نامه مورخه95/3/11 فیمابین مهدی اکبری وحس�ین حکمت نیا ومرتضی تشکری والزام به تنظیم سندرسمی ملک 
الزام حسین حکمت نیا به انتقال سند بنام خواهان به دادگستری گرگان تقدیم نموده است که پس ازارجاع به این شعبه وجری تشریفات 
قانونی وقت رس�یدگی تعیین گردید نظربه اینکه خواندگان فوق مجهول المکان میباش�ند به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با 
انتشار این آگهی به نامبردگان اباغ میگردد جهت شرکت درجلسه رسیدگی مورخه 97/11/13 ساعت11صبح دردفترشعبه9 دادگاه حقوقی 

گرگان حاضرگردند.
 894-مدیردفترشعبه نهم دادگاه حقوقی گرگان-صدری

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کاسه پرونده 2821/2/97
وقت رس�یدگی:  مورخ 97/11/9 س�اعت 9:30 حوزه دوم خواهان: مجید اس�امی  با وکالت حسین آقائی ومجید خزائی خوانده:  پیمان اسد 
زاده  خواس�ته:  مطالبه  وجه چک خواهان دادخواس�تی تس�لیم  دادگاه های عمومی  نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل اختاف ارجاع 
گردیده ووقت رس�یدگی تعین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان ودس�تور دادگاه وبه تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشار آگهی می  شود تاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ازم شود فقط یک نوبت 

منتشر ومدت آن خواهد بود. 
م الف 3956   شورای حل اختاف حوزه 2 شهریار  

آگهی
کاس�ه پرونده 1043/12/97 وقت رس�یدگی: روز چهار ش�نبه تاریخ 97/12/8 س�اعت 17 خواهان: کبری همتی  خوانده:  آرزو منصوری –
علیرضاشفائی فاح  خواسته: مطالبه وجه  خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل اختاف شعبه هفتم  شورای 
حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرانتشار آگهی می  شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باا جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3958         شورای حل اختاف حوزه دوازدهم  شهرستان شهریار

آگهی
کاس�ه پرونده 501/16/98وقت رس�یدگی:  تاریخ 97/11/10 س�اعت 16:30 خواهان: زهرا اصفهانی ومهدی هاش�می  خوانده:  فریدون ایابی 
خواسته: مطالبه اجور وقبوض مصرفی خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل اختاف شعبه شانزدهم شورای حل 
اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرانتشار آگهی می  شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور 

بهم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3959      شورای حل اختاف حوزه شانزدهم شهرستان شهریار

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کاسه پرونده 636/9/97
وقت رسیدگی:  روز سه شنبه مورخ 97/11/9 ساعت 9:30 صبح حوزه 9  خواهان: عباس داوودی وکالت آقایان هادی اسکانی مجتبی غامی  
خوانده : وحید الرحمان برهانی  خواسته:  مطالبه  خسارت خودروخواهان دادخواستی تسلیم  دادگاه های عمومی  نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان ودستور دادگاه وبه 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشار آگهی می  شود تاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ازم 

شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن خواهد بود. 
م الف 3976     دبیر حوزه 9 شورای حل اختاف شهرستان شهریار –ابراهیم پور

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کاسه پرونده2655/2/97  
وقت رس�یدگی:  روز س�ه شنبه   مورخ 97/11/16 ساعت9 صبح  حوزه دوم خواهان:  محمد جمیل علی همتی    خوانده : حمید رضا فتاحی     
خواسته:  مطالبه  وجه خواهان دادخواستی تسلیم  دادگاه های عمومی  نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل اختاف ارجاع گردیده ووقت 
رسیدگی تعین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می  ش�ود تاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن 

خواهد بود. 
م الف 3977        شورای حل اختاف حوزه 2 شهرستان شهریار

آگهی انحصار وارثت
آقای ارشد میرزا نژاد به عنوان ذینفع   دارای شناسنامه شماره 12  به شرح دادخواست به کاسه1561/5/97  ازاین شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده شد که شادروان زهرا فتحی  به شناسنامه 378 در تاریخ 93/12/26 اقامتگاه دائمی خود درزندگی 
گفته ورثه الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-احمد فتحی   به ش ش 357    متولد1348    برادر  متوفی 2-محمد فتحی  به ش ش 2848   
متولد1345   برادر    متوفی 3- بهمن نفر   به ش ش  8336  متولد1350   همسر   متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دادرد ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شوراء 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 3978   دبیر شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان شهرییار 

آگهی حصر وراثت
آقای : عیس�ی ش�هرت: عقبی نام پدر: مهادس بشناس�نامه : 1805 صادره از: اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که پدرم  مرحوم مهادس ش�هرت: عقبی بشناس�نامه  433  صادره: اهواز در تاریخ 1397/6/4 در ----  اقامتگاه دائمی  فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- شویعه عبادات به ش.ش 1 اهواز ت.ت 1330/1/7 )همسر متوفی(  2- عبدالحسین عقبی به ش.ش 8422 اهواز ت.ت 
1359/6/1  3- موس�ی عقبی به ش.ش 4902 اهواز ت.ت 1361/6/30 4- عیس�ی عقبی به ش.ش 1805 اهواز ت.ت 1365/6/1 5- حس�ن 
عقبی به ش.ش 5399 اهواز ت.ت 1357/4/20 )پسران متوفی(  6- جواهر عقبی به ش.ش 447 اهواز ت.ت 1354/3/1  7- بسنه عقبی به 
ش.ش 478 اه�واز ت.ت 1355/3/2 8- غنیه عقبی ب�ه ش.ش 438 اهواز ت.ت 1358/3/20  9- نبیه عقبی به ش.ش 1740053389 اهواز 
ت.ت 1368/2/15  10- لطیفه عقبی به ش.ش 1811 اهواز ت.ت 1350/1/1 11- ش�ریفه عقبی به ش.ش 1810 اهواز ت.ت 1348/1/1 )دختران 
متوفی )اینکه با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
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.
 -10 /16قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی حصر وراثت
بانو : ناهید  شهرت: محارب پور  نام پدر: عبدالحسن بشناسنامه : 1742398073 صادره از: اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر 
وراثت تقدیم و توضیح داده که همس�رم  مرحوم رضا ش�هرت: دیلمی بشناس�نامه  1870135075  صادره: شوشتر در تاریخ 1397/2/7 در 
---- اقامت�گاه دائم�ی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- ناهید محارب پور به ش.ش 1742398073 اهواز ت.ت 1375/11/26 )همس�ر متوفی(  
2- عزیزه نیس به ش.ش 1182 شوش�تر ت.ت 1352/6/10 )مادر متوفی )اینکه با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی 
مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او 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.
- 17/10    قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی حصر وراثت
آقای : مهدی  ش�هرت: دزفولی  نام پدر: محمود بشناس�نامه : 878 صادره از: اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که پدرم  مرحوم محمود شهرت: دزفولی بشناسنامه  3106  صادره: اهواز در تاریخ 1397/7/23 در ----  اقامتگاه دائمی  فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- مرضیه شیوه ناصری به ش.ش 342 اهواز ت.ت 1343/1/10 )همسر متوفی( 2- مهدی دزفولی به ش.ش 878 اهواز 
ت.ت 1365/1/19 )پس�ر متوفی(  3- نجمه دزفولی به ش.ش 489 اهواز ت.ت 1363/6/31 )دختر متوفی )اینکه با انجام تش�ریفات قانونی 
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او 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.
 -10 /18قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی حصر وراثت
آقای : قاسم  شهرت: کریمیان خزینه  نام پدر: عبدالحسین بشناسنامه : 6 صادره از: شوشتر درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت 
تقدیم و توضیح داده که پس�رم مرحوم جعفر ش�هرت: کریمیان خزینه بشناس�نامه  1742370683  صادره: اهواز در تاریخ 1397/9/19 در 
----  اقامتگاه دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- کوثر الهائی به ش.ش 1744113653ت.ت 1382/9/8 )همسر متوفی( 2- قاسم کریمیان 
خزینه به ش.ش 6 شوش�تر ت.ت 1339/8/4  )پدر متوفی(  3- جمیله س�امات پور به ش.ش 311 شوش�تر ت.ت 1345/10/2 )مادر متوفی 
)اینکه با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از 
تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
 -10 /19  قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
در پرونده کاسه 482/1/97 خواهان شاکر سامات شکایتی به طرفیت عبداامیر جرفی به خواسته الزام خوانده به تنظیم نقل و انتقال سند 
نموده است و آدرس خوانده را مجهول المکان اعام داشته که در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی 1397/11/1 مورخ دوشنبه راس ساعت 10 صبح جلسه رسیدگی معین که به وسیله انتشار در جراید به خوانده اباغ میگردد که در وقت 

معین فوق حضور یافته یا ایحه ای ارسال نماید.
 -10 /20منشی دفتر شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی حصر وراثت 
خانم بی خوش یارکرمی دارای شناس�نامه ش�ماره 267 به شرح دادخواست به کاس�ه 97/561 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی رضا یارکرمی بشناسنامه 89 در تاریخ 21/12/1396 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر اس�ت به 1- بی خوش یارکرمی ش ش 267 صادره از گیانعرب )همس�ر متوفی ( 2- اخضر یارکرمی ش ش 96 صادره از 
گیانغرب 3- منظر یارکرمی ش ش 529 صادره از گیانغرب 4- گلزار یارکرمی ش ش 527 صادره از گیانغرب )فرزندان اناث متوفی ( متوفی 
غیر از وارث فوق ورثه دیگری ندارد. اینک ش�ورا با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی حصر وراثت 
آقای علی بخش یاری دارای شناسنامه شماره 199 به شرح دادخواست به کاسه 97/566 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش�ادروان طمینه یاری قره باغ بشناس�نامه 83 در تاریخ 7/6/1397 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی با مشخصات فوق )پسر متوفی ( متوفی به غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد. اینک شورا با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

اباغیه 
مشخصات اباغ شونده حقیقی: آقای غامرضا خدادوست به آدرس کرمانشاه- سرپل ذهاب روستای ناوه فره در خصوص تجدیدنظر خواهی 
آقای فرمان لطفی بطرفیت شما  نسبت به دادنامه صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما 
اباغ میشود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 

روز از تاریخ اباغ، به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید.در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب- ذبیح اله 
الماسی

آگهی حصر وراثت 
خانم اختر عباسیان دارای شناسنامه شماره 11749 بشرح دادخواست به کاسه 97/569 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فیض اله عباسیان بشناسنامه 630 در تاریخ 9/7/97 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- ابراهیم عباسیان ش ش 11750 صادره از گیانغرب)پسر متوفی ( 2- مهدی عباسیان ش ش 3320183060 
صادره از گیانغرب)پس�ر متوفی ( 3- منظر عباس�یان ش ش 9644 صادره از گیانغرب)دختر متوفی ( 4- صدیقه عباسیان ش ش 13642 
صادره از گیانغرب)دختر متوفی ( 5- زیبا عباس�یان ش ش 3320204432 صادره از گیانغرب )دختر متوفی ( 6- اختر عباس�یان ش ش 
11749 صادره از گیانغرب )دختر متوفی ( متوفی به غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورای حل اختاف گیانغرب تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف گیانغرب- حمیدرضا یزدان پناه

آگهی حصر وراثت 
آقای رضا قنبری کاشی دارای شناسنامه شماره 3360076818 به شرح دادخواست به کاسه 97/555 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حسن قنبری کاشی بشناس�نامه 3360069048 در تاریخ 11/9/1397 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به1- جیران قنبری کاش�ی ش ش 3360071085 صادره از س�رپل ذهاب)همسر متوفی 
( 2- قاس�م قنبری کاش�ی ش ش 3360081676 صادره از سرپل ذهاب 3- محمد هادی قنبری کاش�ی ش ش 3360288793 صادره از 
س�رپل ذهاب 4- رضا قنبری کاش�ی ش ش 3360076818 صادره از س�رپل ذهاب 5- مهدی قنبری کاشی ش ش 3360081684 صادره 
از س�رپل ذهاب )فرزندان ذکور متوفی( 6- گرجی قنبری کاش�ی ش ش 3360075978 صادره از سرپل ذهاب 7- آمنه قنبری کاشی ش 
ش 3360081757 صادره از س�رپل ذهاب 8- افروز قنبری کاش�ی ش ش 3360081749 صادره از سرپل ذهاب 9- آفاق قنبری کاشی ش 
ش 3360081730 صادره از سرپل ذهاب)فرزندان اناث متوفی( متوفی به غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد. اینک شورا با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

اباغیه 
مشخصات اباغ شونده حقیقی:آقای غامرضا خدادوست به آدرس کرمانشاه- سرپل ذهاب روستای ناوه فره در خصوص تجدیدنظر خواهی 
آقای الفت کرمی بطرفیت شما نسبت به دادنامه صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما 
اباغ میشود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 

روز از تاریخ اباغ، به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید. در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب- ذبیح اله 
الماسی

4- حصروراثت
آقای رضا مهرابی گوهری فرزند محمود دارای شناسنامه 40355 شرح دادخواست شماره 489-970 مورخ 1397/9/27 توضیح داده شادروان 
محمود مهرابی گوهری فرزند ماش�االه بشناس�نامه 61  در تاریخ 97/7/19 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- 
غامعباس مهرابی گوهری فرزند محمود ش.ش 35 متولد 1354 فرزند متوفی. 2- فرشته مهرابی گوهری فرزند محمود ش.ش 98 متولد 1351 
فرزند متوفی. 3- فریبا مهرابی گوهری فرزند محمود ش.ش 30 متولد 1358 فرزند متوفی. 4- فرزانه مهرابی گوهری فرزند محمود ش.ش 52 
متولد 1356 فرزند متوفی. 5- محمد مهرابی گوهری فرزند محمود ش.ش 9330 متولد 1366 فرزند متوفی. 6- علی مهرابی گوهری فرزند 
محمود ش.ش 2980024678 متولد 1368 فرزند متوفی. 7- رضا مهرابی گوهری فرزند محمود ش.ش 40355 متولد 1360 فرزند متوفی. 8- 
نیره شاهمرادی گوهری فرزند فتح اله ش.ش 117 متولد 1325 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.
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5- حصروراثت
خانم خانم جان ابراهیمی ش�اه آبادی فرزند رضا دارای شناس�نامه 66 شرح دادخواست ش�ماره 692/1/97 مورخ 1397/9/17 توضیح داده 
شادروان علی محمدی قناتغستانی فرزند کریم بشناسنامه 43  در تاریخ 97/3/3 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- خانم جان ابراهیمی شاه آبادی فرزند رضا و صغری ش.ش 66 متولد 1339 صادره از ماهان همسر )زوجه( متوفی. 2- جلیل محمدی 
قناتغس�تانی فرزند علی و خانم جان ش.ش 2466 متولد 1363 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- مس�عود محمدی فرزند علی و خانم جان 
ش.ش 1229 متولد 1360 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- حمید محمدی قناتغس�تانی فرزند علی و خانم جان ش.ش 1728 متولد 1346 
صادره از ماهان فرزند متوفی. 5- احمد محمدی قناتغستانی فرزند علی و خانم جان ش.ش 169 متولد 1356 صادره از کرمان فرزند متوفی. 
6- فهیمه محمدی قناتغستانی فرزند علی و خانم جان ش.ش 34 متولد 1351 صادره از کرمان فرزند متوفی. 7- سهیا محمدی قناتغستانی 
فرزند علی و خانم جان ش.ش 2980338745 متولد 1370 صادره از کرمان فرزند متوفی. 8- سمیه محمدی قناتغستانی فرزند علی و خانم 
جان ش.ش 134 متولد 1359 صادره از کرمان فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 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.
692 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان کرمان

7- حصروراثت
خانم بلقیس نادری فرزند فتح اله دارای شناس�نامه 1012 شرح دادخواست ش�ماره 970348 مورخ 1397/8/24 توضیح داده شادروان مراد 
خالصی سرجاز فرزند مرید بشناسنامه 273  در تاریخ 97/5/9 در شهر عنبرآباد فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمدرضا 
خالصی سرجاز فرزند مراد ش.ملی 6060033075 فرزند متوفی. 2- جمشید خالصی سرجاز فرزند مراد ش.ملی 6060243673 فرزند متوفی. 
3- الهام خالصی سرجاز فرزند مراد ش.ملی 6069902671 فرزند متوفی. 4- عهدیه خالصی سرجاز فرزند مراد ش.ملی 6060117961 فرزند 
متوفی. 5- ناهید خالصی سرجاز فرزند مراد ش.ملی 3020114157 فرزند متوفی. 6- مجید خالصی سرجاز فرزند مراد ش.ش -  فرزند متوفی. 
7- نوش آفرین خالصی سرجاز فرزند مراد ش.ش – فرزند متوفی. 8- افشین خالصی سرجاز فرزند مراد ش.ش – فرزند متوفی. 9- بلقیس 
نادری فرزند فتح اله ش.ش 1012 همسر دایمی فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 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.
348 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان کرمان

8- دادنامه
پرونده کاسه 9709983469000285 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973469000646 خواهان : 
خانم زهرا شاکری فرزند حسین با وکالت خانم فرحناز نیک پور فرزند محمدرضا به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان – ماهان- خیابان 
مام طبقه زیرزمین بانک رس�الت خوانده : آقای محمدرضا صفائی کش�تگر فرزند اس�معیل به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه 
گردش�کار : خواهان دادخواس�تی به خواس�ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه فوق جری 
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام داشته، لذا با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان 
خانم زهرا شاکری با وکالت خانم فرحناز نیک پور به طرفیت خوانده آقای محمدرضا صفائی کشتگر به خواسته مطالبه مبلغ 59/887/100 
ریال بابت الحاقیه بیمه نامه ش�ماره 111057485095000046 مورخ 95/5/12 به انضمام خس�ارت تاخیر و تادیه و هزینه های دادرسی و حق 
الوکاله وکیل با توجه به دادخواست تقدیمی ماحظه اوراق پرونده استماع اظهارات وکیل خواهان اینکه اعام نموده اند که خواهان اینجانب 
زهرا شاکری نمایندگی بیمه پارسیان در کرمان را دارند آقای محمدرضا صفائی کشتگر جهت بیمه نمودن خودرو یکدستگاه اتوبوس سبز به 
ش�ماره پاک انتظامی 21 ع 632 ایران 45 به عنوان خودروی اس�قاطی مراجعه نموده مقرر شده خوانده گواهی اسقاطی خودرو را در اسرع 
وقت ارائه نمایند که خواهان به ایشان اعتماد خودرو اتوبوس را به عنوان خودروی اسقاطی به مبلغ پانزده میلیون و دو هزار ریال در تاریخ 
95/5/12 تحت بیمه نامه 0111057488509500046 بیمه می نماید ولی بعد از گذشت مدتی به دلیل عدم ارائه گواهی اسقاط خودرو توسط 
خوانده خواهان ناچار به صدور بیمه نامه الحاقی به ش�ماره 111057485095000046001 مورخ 95/5/12 به مبلغ 74/889/100 ریال با هزینه 
شخصی خودش می گردد خواستار مبلغ 59/887/100 ریال مابه التفاوت بیمه نامه اصل و بیمه نامه الحاقی می باشند خوانده با توجه به اباغ 
اخطاریه در روزنامه کثیراانتشار در جلسه رسیدگی حضور نداشته و ایحه ی دفاعی نیز ارسال ننموده اند لذا دعوی خواهان را مقرون به 
صحت تش�خیص و مس�تندا به ماده 198 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 59/887/100 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/180/588 ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخ 97/4/30 لغایت اجرای حکم توسط اجرای احکام 
محاسبه میگردد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی کرمان می باشد.
285 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
آقای محمدحسین انجم شعاع فرزند علی دارای شناسنامه 9 شرح دادخواست شماره 647/21/97 مورخ 1397/9/19 توضیح داده شادروان 
سمیرا حسنی سعدی فرزند علی بشناسنامه 103  در تاریخ 97/3/17 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- علی 
حس�نی س�عدی فرزند محمدحس�ین ش.ش 4 متولد 1329 صادره از کرمان پدر متوفی. 2- کبری انجم شعاع فرزند علی ش.ش 14 متولد 
1333 صادره از کرمان مادر متوفی. 3- محمدحس�ین انجم ش�عاع فرزند علی ش.ش 9 متولد 1364 صادره از کرمان همسر متوفی. 4- ثنا 
انجم ش�عاع فرزند محمدحس�ین ش.ش 2982504960 متولد 1390 صادره از کرمان دختر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار محلی آگهی می شود 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.
647 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای فهد سکینی فرزند سلطان 
خواهان آقای  شاهین سکینی  فرزند  فهد دادخواستی  به طرفیت خواندگان فهد سکینی و عزیزه شافی به خواسته اثبات نسب مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709986310500440 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان ثبت و وقت رسیدگی  
مورخ 97/11/17 ساعت 11:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده )فهد سکینی(  و درخواست 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. 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان 

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاسه پرونده: 490/6/97ح خواهان: جلیل زنگنه به نشانی ابادان خ اروسیه 2 فرعی پ31 خوانده : عبدالمهدی ظهیریان به نشانی مجهول 
المکان خواسته: احضار و الزام خوانده  به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال یک دستگاه خودرو پژو پارس نقره ای به شماره 233م32  
ایران 11 ب35 ایران 24 و نیز الزام به حضور در مرکز  شماره گذاری خودرو و فک پاک مقوم به شصت و پنج میلیون ریال با احتساب خسارات 
دادرس�ی به شرح متن دادخواست مرجع رسیدگی  شعبه ششم شورای حل اختاف ابادان  وقت رسیدگی: 97/11/14 ساعت 17:15 خواهان 
دادخواستی به خواسته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کاسه 490/6/97ح به ثبت رسیده و با رعایت اینکه خوانده 
مجهول المکان می باشد به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی آگهی  اباغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی برای یک نوبت در 
روزنامه کثیر اانتشار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رسیدگی   به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمائم آن را تحویل بگیرد. 
1087 - رئیس شعبه ششم شورای حل اختاف آبادان 

آگهی حصر وراثت 
آقای  عیسی عبادی فرزند زعان دارای شماره شناسنامه 1286131278 به شرح کاسه 770/2/97 ح از  این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان زعا  عبادی فرزند حسین به شماره شناسنامه 2073 در تاریخ 97/9/6 در اقامتگاه موقت خود بدرود 
زندگی  گفته و ورثه مرحوم منحصر ا ست به: 1.  لیا عبادی شماره شناسنامه 3059 دختر متوفی 2. سارا عبادی شماره شناسنامه 362 دختر 
متوفی 3. س�میه  عبادی ش�ماره شناسنامه 1285131185 دختر متوفی 4. پرستو عبادی شماره شناسنامه 1810387817 دختر متوفی  5. 
عیسی  عبادی شماره شناسنامه 1286131278 پسر متوفی 6.موسی عبادی شماره شناسنامه 1292302771 پسر متوفی 7. مریم سودانی 
زاده شماره شناسنامه 1819272028 همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه  دوم شورای حل اختاف آبادان 

آگهی حصر وراثت 
خانم صدیقه موسوی اصل فرزند سید   جاسم  دارای شماره شناسنامه 3 به شرح کاسه 777/2/97ح از این دادگاه درخواست  حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شاروان عبدالرضا عباسیان معرفاوی فرزند حسن به شماره شناسنامه 865 در تاریخ 97/3/29 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود  ز ندگی گفته  و ورثه مرحوم  منحصر است به: 1. حمزه عباسیان معرفاوی شماره شناسنامه 2464 پسر متوفی 3. یوسف 
عباس�یان معرفاوی ش�ماره شناسنامه 5783 پسر متوفی 3. آمنه عباسیان معرفاوی شماره شناسنامه 492 دختر متوفی  4. لیا عباسیان 
معرفاوی  ش�ماره شناس�نامه 1940156580 دختر متوفی 5. صدیقه موسوی اصل شماره شناسنامه 3 همسر متوفی  و اغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه  دوم شورای حل اختاف آبادان 

مفقودی
برگ سبز سواری پراید 131 مدل 1392 به رنگ سفید به شماره پاک 497ج97 – ا یران 65 و شماره 

موتور 5014251  و شماره شاسی NAS411100D1326588مفقود  و  از درجه ا عتبار ساقط  است. 
10650

مفقودی
برگ س�بز ماشین سواری سیستم سایبا برگ سبز ماشین سواری سیستم سایپا شماره پاک 91- 
214ی39 ش�ماره موتور M13 /5952369شماره شاسی NAS411100H3382502  بنام حجت راد 

مرد فرزند محمود صادره بیله سوار مفقود و از درجه ا عتبار ساقط می باشد. 
اردبیل 

آگهی اباغ وقت رسیدگی به خوانده  آقای حسین خسرو شاهی زاده فرزند مختار 
خواهان  خانم آزیتا نعمتی گندیشمن فرزند صدر دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای حسین خسروشاهی زاده فرزند مختار به خواسته طاق 
تقدیم دادگاه های  عمومی شهرستان اردبیل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری اردبیل واقع در اردبیل میدان 
بسیج ارجاع و به  کاسه پرونده 970496/2/ ح ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 1397/11/14 ساعت 12:00 صبح تعیین شده است. به 
علت  مجهول المکان  بودن خوانده  و به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه  مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده  پس  از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن ا عام آدرس 

و دریافت ضمائم در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و ا ستماع شهادت شهود خواهان در  دادگاه حاضر گردد. 
1099971 منشی دفتر شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری اردبیل  

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9609980402300900 ش�عبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل تصمیم نهایی   ش�ماره 9709970405601260 شاکی: آقای 
علی شکوفان فرزند  مقصود با وکالت آقای میر  محسن ندائی فرزند  میر صحبت به نشانی استان اردبیل میدان بسیج روبروی دانشگاه ازاد 
ساختمان میاد طبقه دوم واحد 4 ، متهمین: 1. آقای شهرام کشی زاده فرزند جا ل به نشانی مجهول المکان اتهام: سرقت مستوجب تعزیر  
به تاریخ 97/9/28  در وقت مقرر پرونده کاسه 970704  در شعبه 108 دادگاه کیفری 2 اردبیل تحت نظر است دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رس�یدگی  را ا عام و با اس�تعانت از خداوند متعال  به ش�رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه  در خصوص اتهام  
ش�هرام کش�ی زاده فرزند جال عدم اطاع از س�ایر مشخصات به لحاظ عدم دسترسی به وی دایر بر جعل یک فقره چک به شماره سریال 
67445 به مبلغ یازده میلیون تومان عهده بانک سرمایه و استفاده از سند  جعلی مذکور موضوع شکایت علی شکوفان با وکالت آقای میر 
محسن ندائی نظر به شکایت شاکی  و اوراق و محتویات پرونده  و ماحظه تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت و نحوه اظهارات علی فرزانه 
و گواه تعرفه ش�ده وی و ماحظه نظریه کارش�ناس خط و امضا و نظریه تکمیلی وی که مصون از اعتراض باقی مانده و تحقیقات انجام شده 
در دادسرا و عدم حضور متهم در دادسرا برای دفاع از اتهام خویش علیرغم احضار وی از طریق نشر آگهی و کیفرخواست غیابی صادره  از 
دادسرای  عمومی و انقاب  ا ردبیل و همچنین عدم حضور  متهم  در دادگاه برای دفاع از ا تهامات خویش حضور نیافته و ایحه  دفاعیه نیز 
واصل نش�ده اس�ت و س�ایر قرائن و امارات  موجود در پرونده  بزه های انتسابی به متهم محرز است لذا دادگاه به استناد ماده 523 و 536 از 
قانون تعزیرات  مصوب 1375  و  با توجه به  اینکه اتهامات متهم  مشمول عنوان تعدد در جرم می شود به استناد ماده 134 قانون مجازات 
اسامی مصوب 1392  حکم بر محکومیت متهم موصوف از  جهت ا تهام جعل به تحمل  دو سال حبس تعزیری  و از جهت اتهام استفاده از 
سند مجعول به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و ا عام می نماید  و طبق ماده 215 قانون مجازات اسامی اسناد مجعول نسبت به شاکی 
فاقد ا عتبار قانونی می باشد و وفق ماده 134  قانون مجازات اسامی با توجه به مساوی بودن  هر دو مجازات یکی از آنها درمورد متهم اجراء 
خواهد شد. رای صادره غیابی  و ظرف بیست روز پس  از اباغ قابل واخواهی در   این دادگاه  و سپس ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت 

واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر  استان اردبیل می باشد. 
1099970 دادرس شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اردبیل – سید عباس فیض اللهی 

احضار متهم 
در پرونده کاسه 960355 ب1 این شعبه آقای ساسان اسدی شکایتی علیه آقای مهدی هاشم وند فرزند مطلب دایر بر قدرت نمایی با چاقو و 
ضرب و جرح عمدی مطرح و در حال رسیدگی  می باشد با توجه به مجهول المکان اعام نمودن ایشان در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری  بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب  اردبیل حاضر 
و از خود دفاع نمایند،  واضح و مبرهن می باشد که با اتمام مهلت یک ماه اخیرالذکر در صورتی که متهم در موعد مقرر در ا ین بازپرسی حاضر 
نگردد وفق مقررات  به صورت غیابی محاکمه و تصمیم قضایی  اتخاذ خواهد شد. متهم در مر حله تحقیقات مقدماتی می تواند یک نفر وکیل 

دادگستری وفق ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری همراه خود داشته باشد. 
1099972 بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اردبیل – حسن شاهی 

آگهی تغییرات شرکت بین المللی بازرسی کیفیت ایدرا سهامی 
خاص به شماره ثبت 269317 و شناسه ملی 10103111120 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای خسرو ترابی نژاد به شماره ملی 0043119107 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره آقای مسلم عباسی به شماره ملی 0579838463 
ب�ه عنوان مدیر عام�ل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای س�ید محمد 
محتش�می پور به ش�ماره ملی 0068635427 به عنوان عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، س�فته ،بروات ،قراردادها و عقود اسامی با امضاء مدیر 
عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت و در غیاب 
مدی�ر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا همراه با مهر 
ش�رکت و مکاتبات عادی و اداری با امض�ای مدیر عامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد .
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )327283(

اجرائیه بکاسه پرونده  315/209/97
مشخصات محکوم له: نعمت اله مغانلو باوکالت ابوالفضل نجفی خشنو بنشانی اسامشهر خ باغ فیض بین کوچه 24- 26 پاک 501طبقه اول 
مشخصات محکوم علیه: ابوالفضل خوب بخت مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 571 مورخ 97/6/26 شورای حل اختاف 
شعبه209 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدید نظراستان قطعیت حاصل کرده است حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبلغ 
صد وپنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ 95/4/30 وپرداخت مبلغ یک میلیون ونهصد و سی و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل درحق محکوم له ضمنا«محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 7/500/000 
ریال بابت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه :1- پس از اباغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا 
بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی  کند که اجراحکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتی 
که خودرا قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی ندارد صریحا«اعام 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاء مهلت مذکورمعلوم شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای در پرداخت 
اموال خود رامعرفی نکنیدیا صورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات 
حبس از61 روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عاوه برموارد بااکه قسمتی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی 
و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21وهمچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10آبان 1377که ظهر برگ اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
م الف 3484 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر  

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: کاس�ه پرونده: 387/211/97 وقت رسیدگی: به روز شنبه  تاریخ 97/11/13 ساعت 16/00 خواهان: امیرعلی جهانگیری  خوانده: 
مجتبی بدلی  خواس�ته: مطالبه وجه 2 فقره چک خواهان دادخواس�تی تس�لیم دفتر کل دادگس�تری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان 
ودس�توردادگاه وبتجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ 
نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب و دادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3487 مدیردفترشعبه 211 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: مرتضی محمدی ابراهیم س�رائی کاس�ه پرونده: 559/211/97 وقت رسیدگی: به روز یک ش�نبه  تاریخ 97/11/14 ساعت 16/00 
خواهان: حسین مین باشی سرخه ریزی  خوانده: مرتضی محمدی ابراهیم سرائی خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل 
دادگستری اسامشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول 
المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر 
اانتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب 
و دادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3491 مدیردفترشعبه 211 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: مرتضی محمدی ابراهیم س�رائی کاس�ه پرونده: 560/211/97 وقت رسیدگی: به روز یک ش�نبه  تاریخ 97/11/14 ساعت 16/00 
خواهان: حسین مین باشی سرخه ریزی  خوانده: مرتضی محمدی ابراهیم سرائی خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل 
دادگستری اسامشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول 
المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر 
اانتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب 
و دادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3492 مدیردفترشعبه 211 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای وحید س�پاهی تازه کند بش�ماره شناس�نامه 41764 فرزند اصغ�ر متولد1366 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 1104/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان اصغر سپاهی تازه 
کندی فرزند قدرت بشماره شناسنامه یک1درتاریخ 97/9/16 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از... 1- قائده 
اخاقی قرخباغی فرزندعلی ش.ش3همس�رمتوفی2- رسول سپاهی تازه کند فرزند اصغر ش.ش2964پسرمتوفی3- وحید سپاهی تازه 
کند فرزند اصغر ش.ش41764پسرمتوفی4- رباب سپاهی فرزند اصغر ش.ش4097دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشودتاچنانچه هرکس قرضی داردیا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشرآگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3494 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهي اباغ دادنامه
س�ابق(پرونده  جزائ�ی  س�نندج)105  شهرس�تان  دو  کیف�ری  دادگاه   105 ش�عبه 
کاسه9609988713001466 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان )105 جزایی سابق( 
تصمیم نهایی شماره )970776( 9709978711701473 شاکی: آقای راد احمدی فرزند 
مولود با وکالت آقای فواد س�واری فرززند نبی  به نش�انی استان کردستان � شهرستان 
سنندج � شهرسنندج � متهم: آقای پژمان مرادیان  فرزند حبیب اله به نشانی کردستان 
� سنندج � مجهول المکان اتهام :خیانت در امانت بسه تعالی: به تاریخ 1397/09/17 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج)105 جزایی سابق( 
به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کاسه فوق تحت نظر قرار دارد. با عنایت 
به محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه 
بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.»راي دادگاه«در خصوص 
اتهام آقای پژمان مرادیان فرزند حبیب اه، مس�لمان، ایرانی، فاقد  س�ابقه محکومیت 
موثر کیفری، فاقد تامین کیفری به دلیل متواری بودن، دائر بر خیانت در امانت موضوع 
شکایت آقای راد احمدی  با عنایت محتویات پرونده و دایل موجود:  از قبیل : 1 � کیفر 
خواست صادره از دادسرای عمومی وانقاب شهرستان سنندج 2 � شکایت شاکی 3 � 
رس�ید عادی ارائه شده 4 � شهادت شهود 5 � عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی و 
عدم ارائه دفاعیات خویش  علیرغم اباغ صحیح و قانونی و سایر ادله ی موجود درپرونده 
که مفید اقناع  وجدانی است، بزه انتسابی به متهم محرز بوده. لذا دادگاه با استناد مواد2 
� 3 � 10 �  12 � 13� 14 � 18 � 19 � 134 � 160 � 162 � و 211 قانون مجازات اس�امی 
مصوب 1392 و ماده 674 قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده 
)1375( ، متهم موصوف را به تحمل ش�ش ماه حبس تعزیری با احتس�اب ایام بازداشت 
قبل�ی  محکوم م�ی نماید.  رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس�ت روز پس از  اباغ  قابل 
واخواهی در این شعبه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محترم تجدیدنظر 

استان کردستان است. 
شماره:8429/م  الف-دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج � حسن 
نورانی

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره 139760301081005877  مورخ   97/9/12  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آرزو احمدی   فرزند علی   به شماره شناسنامه 3  صادره  از 
شمیران   در  شش  دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 304/51  مترمربع در قسمتی از پاک 118 فرعی از 3  اصلی   واقع در خرمدشت 
بیست متری اله خیابان 12 متری شقایق خریداری از مالک رسمی سبز علی اله  محرز گردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 2نوبت به 
فاصله 15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 

کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول: 97/10/5 تاریخ انتشار دوم:97/10/20
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد واماک پردیس

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره 139760301081005653  مورخ   97/8/29  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آرزو احمدی   فرزند علی   به شماره شناسنامه 3  صادره  از 
شمیران   در  شش  دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 429/33  مترمربع در قسمتی از پاک 118 فرعی از 3  اصلی   واقع در خرمدشت 
بیست متری اله خیابان 12 متری شقایق خریداری از مالک رسمی سبز علی اله  محرز گردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 2نوبت به 
فاصله 15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 

کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول: 97/10/5 تاریخ انتشار دوم:97/10/20
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد واماک پردیس

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره 139760301081005876  مورخ   97/9/12  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آرزو احمدی   فرزند علی   به شماره شناسنامه 3  صادره  از 
شمیران   در  شش  دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 362/63  مترمربع در قسمتی از پاک 118 فرعی از 3  اصلی   واقع در خرمدشت 
بیست متری اله خیابان 12 متری شقایق خریداری از مالک رسمی سبز علی اله  محرز گردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 2نوبت به 
فاصله 15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 

کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول: 97/10/5 تاریخ انتشار دوم:97/10/20
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد واماک پردیس

مفقودی سند کارخانه
اینجانب محمد عامریان مالک خودرو سواری رنو تیپ تندر )لوگان L90( مدل 1390 ، رنگ سفید شیری-
روغنی به شماره شاسی NAALSRALDBA070946و شماره موتور 7702035322D136067وشماره 
پاک ایران 96-378 ص 23 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده 
است.لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از تقاضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهدشد.
285-شاهرود

رونوشت آگهی حصر وراثت
مصطفی داودی تومتری دارای شناسنامه شماره 2 بشرح دادخواست به کاسه 701183/از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان ابراهیم داودی تومتری بشناسنامه 7 در تاریخ 97/9/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است 
به1-اسمعیل  داودی تومتری فرزندابراهیم فرزندمتوفی2.مصطفی داودی تومتری فرزندابراهیم فرزندمتوفی3.یوسف داودی تومتری فرزندابراهیم 
فرزندمتوفی4.جلیل داودی تومتری فرزندابراهیم فرزندمتوفی5.ایوب داودی تومتری فرزندابراهیم فرزندمتوفی6.خلیل داودی تومتری فرزندابراهیم 
فرزندمتوفی7.گل چهره داودی تومتری فرزندابراهیم فرزندمتوفی8.خدیجه علی زاده تومتری فرزندتقی همسرمتوفی.اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3555- رئیس شعبه 67 شورای حل اختاف ارومیه-شاه مرادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
قمرباقری کهجوق دارای شناسنامه شماره 64 بشرح دادخواست به کاسه 57/971260از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان بهرام شبانی خراجو بشناسنامه 45911 در تاریخ 97/7/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است 
به1-رامین شبانی ثخراجوفرزندبهرام ش ش3137فرزندمتوفی2.امین شبانی خراجو فرزندبهرام ش ش2740524498فرزندمتوفی3.مریم شبانی 
خراجوفرزندبهرام ش ش2740045077فرزندمتوفی4.قمرباقری کهجوق فرزندحسین ش ش64همسرمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3557- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

  مزایده  
 شماره بایگانی شعبه 920212  برابر  محتویات  پرونده اجرایی  2/920212 و به موجب  نیابت شماره  9310111318001194 مورخ  1393/12/16 صادره 
از  شعبه دوم  دادگاه عمومی  حقوقی رشت  و پرونده اجرایی  950185 موضوع  رای شماره 9209971838100289-1392/5/20صادره از  شعبه اول  
دادگاه  حقوقی  فومن آقای  رضا فاح تفضلی  فرزند عیسی محکوم است  به پرداخت  مبلغ جمعا” 2/184/747/128 ریال  در حق محکوم  له ) بانک  
صادرات  استان  گیان ( و مبلغ  39/700/000 ریال و نیم  عشر دولتی در حق  صندوق  دولت  که به لحاظ عدم پرداخت  منتهی  به توقیف  پاک 
ثبتی  302/69 به شماره  ثبت 4100 بخش 24 گیان  از مالکیت  محکوم  علیه  گردیده است. علیهذا  این اجرا  قصد دارد ملک  فوق الذکر  را بر اساس  
قیمت پایه  به شرح  نظریه  کارشناسی مورخ  97/6/25 طی مزایده  حضوری  به فروش  برساند.ششدانگ عرصه  و اعیان  به شماره 302 فرعی از  69 
اصلی بخش  24 مورد ثبت  شماره 4100 در صفحه  389 دفتر  57 بخش  24 گیان  به مساحت 271/5 متر مربع  و به شماره  برگ  مالکیت  782275 
واقع در  خ عامه  طباطبایی جنب کوچه  یاسین  پشت  ساختمان  مسکونی فرمانداری  روبروی  منزل مسکونی  فرخ تقی  پور مشتمل  بر یکباب 
ساختمان مسکونی  ، اسکلت بتونی  با زیر بنای  تقریبی  طبقه اول  یکصدو بیست متر مربع با مشخصات فیزیکی  آشپزخانه  اپن با کابینت  ، کف  
موزاییک، دیوار ها و سقف ها  سفید کاری  با ابزارهای  گچی درجا ،  دارای امتیاز آب ، برق و گاز ، جنس پنجره چوبی، دربها  داخلی  از چوب ، سیستم  
سرمایشی کولر گازی طبقه همکف به صورت  پارکینگ بوده   که کف آن مفروش از سنگ  اشه  می باشدو  قسمتی  از حیاط ملک مورد  تعرفه  به 
صورت  باغچه  های تزئینی گل در آمده. قیمت ششدانگ  عرصه و اعیان ملک  فوق الذکر  به مبلغ  3/292/000/000 ریال  بر آورد  و ارزیابی  گردیده 
است. زمان برگزاری  مزایده بتاریخ 1397/10/19 روز  چهارشنبه  ساعت 9 الی 10 صبح  در محل  دفتر اجرای  احکام مدنی  دادگستری  شهرستان 
فومن  برقرار می باشد . مزایده با حضور  نماینده دادستان  عمومی و انقاب  راس  ساعت مقرر از قیمت  پایه ارزیابی  شده شروع  و به بااترین  قیمت 
پیشنهادی  فروخته  خواهد  شد.متقاضیان  شرکت درمزایده موظف  به واریز 10 درصد  قیمت  پایه  کارشناسی  در روز  مزایده ) 2 ساعت قبل از  وقت 
مزایده (  بحساب بحساب سپرده دادگستری   و ارائه  فیش واریزی  جهت  شرکت در  جلسه مزایده  خواهد  بود. برنده مزایده  متعاقبا” مازاد  10 درصد 
مبلغ  پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری  واریز ونسبت  به ارائه  فیش واریزی  در روز مزایده  اقدام نموده  ومابقی  حداکثر  ظرف مدت  یکماه  
وصل میگردد. خریداران 5 روز  قبل از  مزایده  می توانند  ضمن هماهنگی  با دفتر اجرایی از ملک موصوف  بازدید  و سپس  در مزایده  شرکت نمایند  

این آگهی  فقط  در یک نوبت  منتشر خواهد  شد.
ح    5723     شعبه دوم  اجرای احکام  مدنی  دادگستری  شهرستان  فومن 

آگهی حصر وراثت
اقای عباس ابراهیمی خرم دارای شناسنامه شماره 2764 به شرح دادخواست به کاسه – از این  دادگاه درخواست گواهی حصر رواثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادوران محمود ابراهیمی خرم بشناسنامه 797 در تاریخ 1397/9/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان 
مرحوم منحصر است به : 1- علیرضا ابراهیمی خرم بشناسنامه 4 پسر متوفی 2- عباس ابراهیمی خرم بشناسنامه 2764 پسر متوفی 3- فاطمه رامین 
فر بشناسنامه 5 همسر متوفی و اینک با انجام تشریفات  مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
ح   5724    قاضی شعبه اول شورای حل اختاف فومن- جمشید مهرپیما 

آگهی حصر وراثت
اقای غام حسن پور    دارای شناسنامه شماره 1013  به شرح دادخواست به کاسه – از این  دادگاه درخواست گواهی حصر رواثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادوران حسین حسن پور   بشناسنامه 45  در تاریخ 1397/9/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم 
منحصر است به : 1- محمد رضا حسن پور بشناسنامه 2660461600 پسر متوفی 2- زهرا رمضانی بشناسنامه 2660091994 همسر متوفی 3- بمانی 
حسن پور بشناسنامه 12 مادر متوفی 4 –غام حسن پور گوشلوندانی بشناسنامه 1013 پدر متوفی    و اینک با انجام تشریفات  مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
ح   5725   قاضی شعبه اول شورای حل اختاف فومن- جمشید مهرپیما 

آگهی حصر وراثت
خانم ساره علیپور دارای شناسنامه شماره 8245  به شرح دادخواست به کاسه – از این  دادگاه درخواست گواهی حصر رواثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادوران احمد سبزعلی پور     بشناسنامه 2  در تاریخ 1397/8/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر 
است به : 1- کاوه سبز علی پور جهود بجاری بشناسنامه 7677 پسر متوفی 2- ساره علی پور بشناسنامه 8245 دختر متوفی 3 – پروانه سبز علی 
پور بشنسانامه 0111710197 دختر متوفی 4- لیا سبز علی پور بشناسنامه 0201882051 دختر متوفی 5- اقدس صفرزاد سه شنبه بشناسنامه 340 
همسر متوفی  و اینک با انجام تشریفات  مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
ح   5726    قاضی شعبه اول شورای حل اختاف فومن- جمشید مهرپیما

آگهی حصر وراثت
اقای /خانم طیبه تعلیمی گشتی  دارای شناسنامه شماره 4239  به شرح دادخواست به کاسه – از این  دادگاه درخواست گواهی حصر رواثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادوران محمد رضا شهیر به تورج حکیمی مقدم      بشناسنامه 77  در تاریخ 1397/9/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس�ت به : 1- طاهره حکیمی مقدم بشناس�نامه 569 دختر متوفی 2- سارا حکیمی 
مقدم بشناسنامه 4274 دختر متوفی 3- طیبه تعلیمی گشتی بشناسنامه 4639 همسر متوفی  و اینک با انجام تشریفات  مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه 

به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
ح    5727  قاضی شعبه اول شورای حل اختاف فومن 

آگهی حصر وراثت
شماره 970505 اقا سعید فرامانچی فرزند صادق متولد 1333/2/19 شماره شناسنامه 0047093595 صادره از تهران شرح دادخواست شماره 
توضیح داده که شادوران بتول هاشمی فرزند علی متولد 1304/7/1 دارنده شماره شناسنامه 6178919255 در تاریخ 97/8/18 در اقامتگاه 
دائمی خویش فوت نموده و وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از : 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر پسر متوفی 2- جواد فرامانچی ش ش 
0040953777 ت ت 1325 2- شها فرامانچی ش ش 0040984605 ت ت 1326 3- ناهید فرامانچی ش ش  0530399032 ت ت 1329 لذا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی میگردد تا چنانچه کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد 
ظرف یکماه از نشر اگهی به شعبه اول شورای حل اختاف رضوانشهر تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی 

سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
ح  5728    رییس شورای حل اختاف شعبه اول رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی  

آگهی حصر وراثت
ش�ماره 970509  فیروزه پور عباس�ی فرزند شیرینقلی متولد 1344 شماره شناسنامه 5709684511 صادره از رضوانشهر شرح دادخواست 
شماره توضیح داده که شادوران شیرینقلی پور عباسی فرزند نعمت متولد 1287/2/17 دارنده شماره شناسنامه 220 در تاریخ 1357/12/18 
در اقامتگاه دائمی خویش فوت نموده و وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از : 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر دختر متوفی 2- خسرو پور 
عباسی ش ش 5709329568 ت ت 1308 پسر متوفی 2- شادپور پور عباسی ش ش 5709655831 ت ت 1323 پسر متوفی 3- غفور پور 
عباسی ش ش 5709657875 ت ت 1326 پسر متوفی 4- اردشیر پور عباسی ش ش 5709664383 ت ت 1331 پسر متوفی 5- محمد پور 
عباسی ش ش 5709668281 ت ت 1335 پسر متوفی 6- مرحمت پور عباسی ش ش 5709671517 ت ت 1337 پسر متوفی 7- گلزاده پور 
عباسی ش ش 5709330051 ت ت 1314 دختر متوفی 8- حوریه زاد پور عباسی ش ش 5709658715 ت ت 1327 دختر متوفی 9- فرخنده 
پور عباسی ش ش 5709661848 ت ت 1329 دختر متوفی 10- نگار پور عباسی ش ش 5709675202 ت ت 1339 دختر متوفی 11- روزگار 
پور عباسی ش ش 5709689076 ت ت 1347 دختر متوفی  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی میگردد تا چنانچه کسی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف یکماه از نشر اگهی به شعبه اول شورای حل اختاف رضوانشهر تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
ح   5729   رییس شورای حل اختاف شعبه اول رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی  
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تاسیس شرکت سهامی خاص مرغوب زعفران تایباد 
درتاری�خ 1397/09/22 به ش�ماره ثبت 1289 به شناس�ه مل�ی 14008004355 ثب�ت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:تولید ، بس�ته بندی و توزیع زعفران ، پس�ته، انواع خشکبار و انواع آجیل ، برنج، غات ، صادرات 
و واردات کلیه کااهای مجاز بازرگانی، انجام هرگونه فعالیت در زمینه کش�اورزی، انعقاد قرارداد با 
اش�خاص حقیقی و حقوقی ، ش�رکت در مناقصات و مزایده ها در کلیه بخشها اعم از دولتی یا غیر 
دولت�ی ، اخذ وام و اعتبار و تس�هیات از بانکهای داخلی یا خارج�ی و صندوق های تعاون و قرض 
الحسنه و یا سایر موسسات اعتباری جهت شرکت. اخذ یا اعطاء نمایندگی از شرکتها و موسسات 
، ادارات داخلی و خارجی و اش�خاص حقیقی و حقوقی ، ایجاد ش�عبه یا دفتر نمایندگی در هر یک 
از شهرس�تانهای داخل کش�ور و یا هریک از کشورهای دیگر. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان 
رضوی ، شهرس�تان تایباد ، بخش مرکزی ، ش�هر تایباد، مس�جد ابو حنیفه ، کوچه شهیداکسیر8 
]ش�هیدقادری1-کیمیا[ ، خیابان ش عبداله قادری]بهشتی16-رازی12[ ، پاک 35 ، طبقه همکف 
کدپستی 9591766644 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم 
به 100 س�هم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی ش�ماره 245 مورخ 1397/09/10 نزد بانک صادرات ش�عبه تایباد با کد 245 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای یاسر شیخ جامی پشته ئی به شماره ملی 0740353926و به 
س�مت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمود شیخ 
جامی پش�ته ئی به ش�ماره ملی 0749541164و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
وحید صفری کاریزی به ش�ماره ملی 1261887913و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
س�ال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای منفرد مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم عایشه اسمعیلی پشته ئی به شماره ملی 0740344781 به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی خانم ماه فاروقی پشته ئی به شماره ملی 0748504184 به سمت بازرس علی البدل به 
مدت یک سال مالی روزنامه کثیر اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )327744(
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ذوب فلزات زرفام ارض طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33426 

و شناسه ملی 10380486208 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -بنا بر تفویض 
اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/12و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و سند 
حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه شرکت هیئت 
مدیره ش�رکت،افزایش سرمایه راعملی دانسته ،در نتیجه مبلغ 45000000000 ریال از حساب بدهی 
شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است و ماده 5 اساسنامه به شرح زیراصاح گردید 
ماده 5: سرمایه شرکت مبلغ120000000000 ریال منقسم به 300 سهم 400000000ریالی با نام می باشد 

که تماماً پرداخت گردیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )327751(
آگهی تغییرات شرکت ژینا پارس صنعت هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58910 و شناسه ملی 

 14006030996
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -خانم سید مهدی 
موس�وی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش�ماره ملی 0939873826 - آقای سیده مهسا موسوی 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0922552835 -آقای ابوالفضل قبادی باجگیران 
به س�مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به ش�ماره ملی 1551864495 برای مدت دوسال انتخاب 
گردیده اند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء سید مهدی موسوی همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
)327773(

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی سینا فریمان سهامی خاص به شماره ثبت 11747 و شناسه ملی 
 10380274441

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : احسان غفرانی کدملی0921301995 قاسم غفرانی کدملی 0939545251 خانم حشمت 
خرسند بهشتی کدملی 0942708751به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند 
و موسس�ه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت 28650 و شناسه ملی 10320721862 بعنوان 
بازرس اصلی آقای محمدحس�ین صنعتکار کدملی 0945912404 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک س�ال انتخاب ش�دند و روزنامه حمایت را بعنوان روزنامه کثیراانتشار شرکت جهت درج 

اگهی های تعیین گردیدند
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
)327779(
آگهی تغییرات شرکت ژینا پارس صنعت هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58910 و شناسه ملی 

 14006030996
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : - آقای محمد کافی جوان قاسمی به شماره ملی 0702413852 به سمت بازرس اصلی وآقای 
مهدی خلیلی به شماره ملی 0938933078 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی می 
باشند . - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: -آقای سید مهدی موسوی به شماره ملی 
0939873826 - خانم سیده مهسا موسوی به شماره ملی 0922552835 -آقای ابوالفضل قبادی 
باجگیران به ش�ماره ملی 1551864495 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو س�ال 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 
)327823(

آگهی تغییرات شرکت ردیاب گستر آرین شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 60279 و 
شناسه ملی 14006445251 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 
-خانم ش�کوفه جواهریان پاک 0950334588 با پرداخت 10000ریال به صندوق ش�رکت در ردیف 
ش�رکاء قرار گرفت. در نتیجه س�رمایه ش�رکت از 1000000 ریال به 1010000ریال افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
)327833(

تاسیس شرکت سهامی خاص یاسین شعله شرق 
درتاری�خ 1397/03/27 ب�ه ش�ماره ثبت 596 به شناس�ه مل�ی 14007655007 ثب�ت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :لوله 
کشی گاز خانگی وتجاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان فریمان - بخش قلندر 
آباد - دهستان سفیدسنگ - روستا کاریزحاج محمدخان-کوچه خرمی-کوچه صیدمحمدخانی-

پاک 0-طبقه همکف- کدپس�تی 9395114581 سرمایه ش�خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 90126842 مورخ 1397/03/07 نزد بانک صادرات شعبه 
چهارراه خیام با کد 268 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسن پیرکاریزی به شماره 
ملی 0840027451و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین پیرکاریزی به شماره 
ملی 0840078501و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقای رضا پیرکاریزی به شماره ملی 0840190719و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واس�نادبهادار وتعهداور شرکت ازقبیل چک سفته بروات قراردادها 
عقوداس�امی وهمچنین کلیه نامه های عادی واداری باامضاء حسین پیر کاریزی بسمت مدیرعامل 
ورئیس هیئت مدیره همراه بامهرش�رکت معتبر می باش�د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه 
بازرسان خانم راضیه حجازعرب به شماره ملی 0840038917 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی آقای اسماعیل افشون به شماره ملی 0871617218 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
مالی روزنامه کثیر اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان )327839(
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی کاای رباط سنگ تربت شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 548 و شناسه ملی 10380072924 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/07 و نامه شماره 97/200 مورخ 97/9/11 انجمن 
صنفی کارفرمایان شرکتها و موسسات حمل و نقل کاای داخلی تربت حیدریه تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - سمت عضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حمید محمد پور به شماره ملی 
0703257129 به س�مت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت - آقای علیرضا مائی کاریز سبز 
به شماره ملی 0703207652 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای غامعلی عباس زاده به شماره 
ملی 0701094192 به سمت عضو هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند 2 - کلیه 
اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 

آقای حمید محمدپور رباط سنگی با مهر شرکت معتبر میباشد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تربت حیدریه )327848(
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی کاای رباط سنگ تربت شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 548 و شناسه ملی 10380072924 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/07 و نامه شماره 97/200 
مورخ 97/9/11 انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و موسسات حمل و نقل کاای داخلی تربت حیدریه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای سعید ویردی به شماره ملی 0690194919 به سمت بازرس اصلی 
و آقای حسن محمدزاده به شماره ملی 0700380884 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
یکسال مالی تعیین گردیدند 2- روزنامه کثیراانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شد. 3- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید محمدپور 
به شماره ملی 0703257129 - آقای علیرضا مائی کاریز سبز به شماره ملی 0703207652 - آقای 

غامعلی عباس زاده به شماره ملی 0701094192
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تربت حیدریه )327849(

511/122گواهی حصر وراثت 
 اقای عباس س�لیمان زاده   به شناس�نامه  شماره450 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
9725013تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان شهربانو حدادی   به شناسنامه شماره  5827در تاریخ 97/2/1در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-عباس سلیمان زاده ش ش 450 ص مشهد فرزند 2- ابوالفضل ش ش 
0920823793 ص مشهد فرزند 3- حلیحه ش ش 7559 ص مشهد فرزند 4- معصومه ش ش 1713 ص مشهد فرزند 5- طیبه ش ش 127 
ص مشهد فرزند 6- طاهره ش ش 0942985591 ص مشهد فرزند 7- ملیحه ش ش 14750 ص مشهد فرزند  . متوفی ورثه دیگری ندارد 
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750420و 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 تاریخ97/10/1 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 شهرستان مشهد 

511/152رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت نفیسه حسین زاده کفاش فرزند رسول  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702181 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان مهدی منبتی موسوی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مهناز بهشتی صدر )همسر(2-کیوان 3-نازنین همگی منبتی موسوی )فرزند( 
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

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

511/123گواهی حصر وراثت 
 اقای علی اکبر س�اقی   به شناس�نامه  شماره1288 به استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
972393تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان یداله ساقی   به شناسنامه ش�ماره  589در تاریخ 95/10/23 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-علی ساقی ش ش 97 ص نیشابور فرزند 2- مظاهر ساقی ش ش 1410 
ص س�روایت فرزند 3- علی اصغر س�اقی ش ش 21 ص نیش�ابور فرزند 4- زهرا ساقی ش ش 80 ص نیشابور فرزند 5- ربابه ساقی ش ش 
42 ص نیشابور فرزند 6- علی اکبر ساقی ش1288 ص  نیشابور فرزند . متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار 
یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750438و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی 
متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره-س�رانجام در تاریخ97/10/1 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 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 شهرستان مشهد 

511/124گواهی حصر وراثت 
 خانم آزاده اباذری به شناسنامه  شماره0922925763 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
972180تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان مسعود حس�ن پور  به شناسنامه شماره  0921365391در تاریخ 
96/12/24در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-آزاده اباذری ش ش 0922925763 ص مش�هد همس�ر 
متوفی 2- عبدی ممتاز ش ش 1074 ص مشهد مادر 3- مجتبی حسن پور ش ش 1879 ص مشهد پدر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد 
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317108و 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 تاریخ97/10/1 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 شهرستان مشهد 

511/125گواهی حصر وراثت 
 اقای ایوب نیازی کیا  به شناس�نامه  ش�ماره12591 به اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
972525تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داش�ته است که ش�ادروان معصومه شیرزاد کریزی  به شناسنامه ش�ماره  350در تاریخ 
97/9/7در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-بتول خاکزاد ش ش 20 ص کاشمر مادر 2- علی محمد نیازی 
کیا ش ش 13 ص کاش�مر همس�ر 3- روح اله نیازی س�رخ یوزی ش ش 863 ص کاشمر  فرزند متوفی 4- محسن نیازی کیاء ش ش 10 ص 
کاشمر فرزند 5- یاسر نیازی کیاء ش ش 3520 ص کاشمر فرزند 6- ایوب نیازی کیاء ش ش 12591 ص کاشمر فرزند متوفی 7- رضا نیازی 
کیاء ش ش 0890101957 ص کاشمر فرزند متوفی 8- مهدی نیازی کیاء ش ش 0890265240 ص کاشمر فرزند متوفی  . متوفی ورثه دیگری 
ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750432و 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 تاریخ97/10/1 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 شهرستان مشهد 

511/126رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فردیس صالحی بیدختی فرزند محمد  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 312/971243 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فروغ سعیدی بیدختی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-فرانک صالحی بیدختی ش ش 639 فرزند متوفی 2- عبدالسام صالحی بیدختی ش 
ش 127 فرزند متوفی 3- فردیس صالحی بیدختی ش ش 6090 فرزند متوفی 4- امیر عبداله صالحی بیدختی ش ش 1468 فرزند متوفی  
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/127رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت معصومه شاهی ائین فرزند غامحسین   به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 312/971271 
ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان هادی صادقی لطف آب�ادی  دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-صدیقه بهروزنیا ش ش 2954 مادر متوفی 2- حسینقلی صادقی لطف 
آبادی ش ش 65 پدر متوفی 3- معصومه شاهی ائین ش ش 434 همسر متوفی 4-عسل صادقی لطف آبادی ش ش 0970062737 فرزند 
متوفی 5- امیر حس�ین صادقی لطف آبادی ش ش 1940930510 فرزند متوفی  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/128رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي س�ید جواد عبداله زاده  داراي شناسنامه ش�ماره 10141 به شرح دادخواست به کاسه1374-97  ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید عبداله عبداله زاده  به شناسنامه 40 در تاریخ 1397/9/8 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- کلثوم غنی پور ملکش�اه فرزند ابراهیم ش ش 23 ت ت 1321 ص 
دیوار همسر متوفی 2- سید جواد عبداله زاده فرزند سید عبدله ش ش 10141 ت ت 1353 ص مشهد فرزند متوفی 3- بی بی زینب عبداله 
زاده فرزند سید عبداله ش ش 2818 ت ت 1344 ص مشهد فرزند متوفی 4- رقیه سادات عبداله زاده فرزند سید عبداله ش ش 10142 ت 
ت 1354 ص مشهد فرزند متوفی 5- مرضیه عبداله زاده فرزند سید عبداله ش ش 827 ت ت 1349 ص مشهد فرزند متوفی   اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/129رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي معصومه امیری   داراي شناسنامه شماره شناسایی 92246502336 به شرح دادخواست به کاسه1302  97  ازاین شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان غام نبی امیری   به شناسنامه ش�ماره شناسایی 1397008287 
در تاریخ 1397/6/5 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- همایون حس�ینی فرزند 
عبدالحس�ین ش ش 92242900187 ت ت 1329 همس�ر متوفی 2- معصومه امیری فرزند غام نبی ش شناسایی 92246502336 ت ت 
1365 فرزند متوفی 3- زینب امیری فرزند غام نبی ش شناسایی 92246701292 ت ت 1367 فرزند متوفی 4- سعیده امیری فرزند غام 
نبی ش شناس�ایی 92247401002 ت ت 1374 فرزند متوفی 5- س�کینه امیری فرزند غام نبی ش شناسایی 92246301024 ت ت 1363 
فرزند متوفی 6- رقیه امیری فرزند غام نبی ش شناس�ایی 92246401157 ت ت 1364 فرزند متوفی 7- خدیجه امیری فرزند غام نبی 
ش شناسایی 92245900929 ت ت 1359 فرزند متوفی 8- فاطمه امیری فرزند غام نبی ش شناسایی 92246000936 ت ت 1360 فرزند 
متوفی 9- س�خی امیری فرزند غام نبی ش گذرنامه 2150538 ت ت 1348 فرزند متوفی 10- کلثوم امیری فرزند غام نبی ش گذرنامه 
2201540 ت ت 1353 فرزند متوفی  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت 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 شورا تقدیم دارد واا 

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

511/130رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مرتضی غزلی    داراي شناس�نامه ش�ماره 4569 به شرح دادخواست به کاسه1383-97  ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد علی غزالی   به شناسنامه شماره 83 در تاریخ 1397/9/20 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- مرتضی غزلی فرزند محمد علی ش ش 4569 ت ت 1362 ص مش�هد 
فرزند متوفی 2- محبوبه غزلی فرزند محمد علی ش ش 1731 ت ت 1361 ص مشهد فرزند متوفی 3- مریم حسینی ایزدی فرزند محمد ش 
ش 56353 ت ت 1343 ص مشهد همسر متوفی 4- مصطفی غزلی فرزند محمد علی ش ش 5078 ت ت 1363 ص مشهد فرزند متوفی 
5- ملیحه غزلی فرزند محمد علی ش ش 0922942722 ت ت 1373 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
قاضی شورا- شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/131رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد خانعلی     داراي شناس�نامه ش�ماره 9 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه1258-97  ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان غامرضا خانی   به شناسنامه ش�ماره 7 در تاریخ 1384/11/2 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- گلستان اخاقی فرزند حسن ش ش 194 ت ت 1322 ص تربت حیدریه 
همسر متوفی 2- محمد خانعلی فرزند غامرضا ش ش 9 ت ت 1333 ص مشهد فرزند متوفی 3- صدیقه خانی فرزند غامرضا ش ش 9 ت 
ت 1326 ص مشهد فرزند متوفی 4-اشرف خانعلی فرزند غامرضا ش ش 17 ت ت 1338 ص مشهد فرزند متوفی 5- زهرا خانعلی فرزند 
غامرضا ش ش 18 ت ت 1338 ص مشهد فرزند متوفی 6- رقیه خانعلی فرزند غامرضا ش ش 115 ت ت 1347 ص مشهد فرزند متوفی 
7- فاطمه خانعلی فرزند غامرضا ش ش 133 ت ت 1351 ص مشهد فرزند متوفی 8- حسین خانی فرزند غامرضا ش ش 139 ت ت 1344 
ص مشهد فرزند متوفی 9-علی خانی فرزند غامرضا ش ش 970 ت ت 1358 ص مشهد فرزند متوفی 10- سکینه خانعلی فرزند غامرضا 
ش ش 9839 ت ت 1355 ص مش�هد فرزند متوفی 11- محبوبه خانعلی فرزند غامرضا ش ش 1178 ت ت 1359 ص مش�هد فرزند متوفی 
12-معصومه خانعلی فرزند غامرضا ش ش 1123 ت ت 1362 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
قاضی شورا- شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/132رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي فرشید رجب زاده  داراي شناسنامه شماره 1836 به شرح دادخواست به کاسه1298-97  ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان مختار رجب زاده  به شناس�نامه شماره 748 در تاریخ 1397/4/17 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- نیوشا رجب زاده فرزند مختار ش ش 70486 ت ت 1348 ص مشهد 
فرزند متوفی 2- فرش�ید رجب زاده فرزند مختار ش ش 1836 ت ت 1344 ص مش�هد فرزند متوفی 3- فرنود رجب زاده فرزند مختار ش 
ش 139 ت ت 1350 ص مشهد فرزند متوفی 4- آرمین رجب زاده فرزند مختار ش ش 528 ت ت 1343 ص مشهد فرزند متوفی 5- مهناز 
رجب زاده فرزند مختار ش ش 89 ت ت 1338 ص شیروان 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
قاضی شورا- شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/133رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فخرالسادات انوشه داراي شناسنامه شماره 42496 به شرح دادخواست به کاسه 971370  ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بی بی کوچک خراسانی   به شناسنامه شماره 36903 در تاریخ 1397/7/8 دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- فخر السادات انوشه فرزند علی ش ش 42496 ت ت 1341 ص 
مشهد فرزند متوفی 2- سید مصطفی انوشه فرزند علی ش ش 937 ت ت 1333 ص مشهد فرزند متوفی 3- سید مجتبی انوشه فرزند علی 
ش ش 788 ت ت 1337 ص مشهد فرزند متوفی 4- سید رضا انوشه فرزند علی ش ش 7551 ت ت 1349 ص مشهد فرزند متوفی 5- سد 
حسین انوشه فرزند علی ش ش 89 ت ت 1346 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
شورا- شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/134رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مهدی حسینی   داراي شناسنامه شماره 73280 به شرح دادخواست به کاسه1375-97  ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمود حسینی  به شناسنامه شماره 240 در تاریخ 1397/8/1 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- طیبه حسینی فرزند محمود ش ش 0920385737 ت ت 1368 ص مشهد 
فرزند متوفی 2- طاهره حسینی فرزند محمود ش ش 0921788691 ت ت 1371 ص مشهد فرزند متوفی 3- هادی حسینی فرزند محمود ش 
ش 86576 ت ت 1353 ص مشهد فرزند متوفی 4-نیره حسینی فرزند محمود ش ش 41881 ت ت 1361 ص مشهد فرزند متوفی 5- نجمه 
حسینی فرزند محمود ش ش 73548 ت ت 1363 ص مشهد فرزند متوفی 6- زینب حسینی فرزند محمود ش ش 9450 ت ت 1366 ص 
مشهد فرزند متوفی 7- فاطمه حسینی فرزند محمود ش ش 73278 ت ت 1344 ص مشهد فرزند متوفی 8- معصومه زارع ابراهیم آباد 
فرزند حسین  ش ش 205 ت ت 1325 ص مشهد همسر متوفی 9- سکینه حسینی فرزند محمود ش ش 86577 ت ت 1355 ص مشهد 
فرزند متوفی 10- حسین حسینی فرزند محمود ش ش 1339 ت ت 1359 ص مشهد فرزند متوفی 11- زهرا حسینی فرزند محمود ش ش 
73279 ت ت 1347 ص مشهد فرزند متوفی 12- مهدی حسینی فرزند محمود ش ش 73280 ت ت 1349 ص مشهد فرزند متوفی   اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

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

511/135رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه طاهره کیخا   داراي شناسنامه شماره 793 به شرح دادخواست به کاسه1373-97  ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان علی حس�نی کاسککی به شناسنامه شماره 7 در تاریخ 1397/9/4 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- طاهره کیخا فرزند علی ش ش 793 ت ت 1352 ص زاهدان همس�ر متوفی 
2- فاطمه حسنی کاسککی فرزند علی ش ش 0923240381 ت ت 1374 ص مشهد فرزند متوفی 3- نجمه  حسنی کاسککی فرزند علی ش 
ش 0926579797 ت ت 1382 ص مشهد فرزند متوفی 4- الهام حسنی کاسککی فرزند علی ش ش 0922284989 ت ت 1372 ص مشهد 
فرزند متوفی 5- محمد حسنی کاسککی فرزند علی ش ش 0980384036 ت ت 1390 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
شورا- شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/136رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه قاس�م قاس�م زاده طرقی    داراي شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کاسه1377-97  ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان طاهره سبزواری  به شناسنامه شماره 69024 در تاریخ 1397/5/14 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- قاسم قاسم زاده طرقی فرزند محمد تقی ش ش 14 ت ت 1337 ص 
مش�هد همس�ر متوفی 2- مصطفی قاسم زاده طرقی فرزند قاسم ش ش 15357 ت ت 1366 ص مشهد فرزند متوفی 3- معین قاسم زاده 
طرقی فرزند قاسم ش ش0926682725 ت ت 1382 ص مشهد فرزند متوفی 3- معین قاسم زاده طرقی فرزند قاسم ش ش 0926682725 
ت ت 1382 ص مش�هد فرزند متوفی 4- زهرا قاس�م زاده طرقی فرزند قاس�م ش ش 0921641974 ت ت 1370 ص مش�هد فرزند متوفی 
5- مرتضی قاسم زاده طرقی فرزند قاسم ش ش 2643 ت ت 1366 ص مشهد فرزند متوفی 6- مجتبی قاسم زاده طرقی فرزند قاسم ش 
ش 0920735363 ت ت 1369 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
قاضی شورا- شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/137رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه معصومه معلم    داراي شناسنامه شماره 0936054395 به شرح دادخواست به کاسه1364-97  ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین معلم  به شناسنامه شماره 2330 در تاریخ 1397/12/27 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- حمیده عس�کری فرزند قربانعلی ش ش 855 ت ت 1358 ص مشهد 
همسر متوفی 2- محدثه معلم فرزند حسین ش ش 0923740406 ت ت 1357 ص مشهد فرزند متوفی 3- فاطمه معلم فرزند حسین ش ش 
0926194488 ت ت 1381  ص مشهد فرزند متوفی 4- صدیقه جوانشیر فرزند نادر علی ش ش 27 ت ت 1317 ص تربت جام مادر متوفی 
5- اسحاق معلم فرزند محمد حسن ش ش 287 ت ت 1314 ص زاوه پدر 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
شورا- شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/138رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمد ایروان تفتی     داراي شناسنامه شماره 7201 به شرح دادخواست به کاسه1388-97  ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسن ایروان تفتی  به شناسنامه شماره 1655 در تاریخ 1385/12/5 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-فاطمه سعادتمند فرزند محمد حسن ش ش 25932 ت ت 1329 ص سبزوار همسر متوفی 
2-علیرضا ایروان تفتی فرزند حسن ش ش 212 ت ت 1351 ص مشهد فرزند متوفی 3- زهره ایروان تفتی فرزند حسن ش ش 1633 ت ت 1356 
ص مشهد فغرزند متوفی 4- احمد ایروان تفتی فرزند حسن ش ش 2644 ت ت 1357 ص مشهد فرزند متوفی 5- محمد کاظم ایروان تفتی فرزند 
حسن ش ش 1129 ت ت 1361 ص مشهد فرزند متوفی 6- محسن ایروان تفتی فرزند حسن ش ش 092118889 ت ت 1369 ص مشهد فرزند 
متوفی 7- مریم ایروان تفتی فرزند حسن ش ش 0921188900 ت ت 1369 ص مشهد فرزند متوفی 8- محمد ایروان تفتی فرزند حسن ش ش 
7201 ت ت 1365 ص مشهد فرزند متوفی 9- زهرا ایروان تفتی فرزند حسن ش ش 632 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
- شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/139رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه یاسر رمضانی   داراي شناسنامه شماره 4780 به شرح دادخواست به کاسه1335-97  ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین موسوی قرقی به شناسنامه شماره 52299 در تاریخ 1397/7/29 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-اعظم معین درباری فرزند حسن ش ش 65391 ت ت 1347 ص مشهد 
همسر متوفی 2- وجیهه موسوی قرقی فرزند حسین ش ش 18289 ت ت 1366 ص مشهد فرزند متوفی 3- جمال موسوی قرقی فرزند 
حس�ین ش ش 4668 ت ت 1364 ص مش�هد فرزند متوفی 4-جلیل موسوی قرقی فرزند حس�ین ش ش 0922328277 ت ت 1372 ص 
مشهد فرزند متوفی 5- محمد مهدی موسوی قرقی فرزند حسین ش ش 0926858262 ت ت 1382 ص مشهد فرزند متوفی    اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

512/140(آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970500(
خواهان: آقای محمد علی تازه دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- طاهره امیری2- بهاره ارباب فرزند محمد 3- نازنین ارباب فرزند محمد 
به خواس�ته اثبات وقوع عقد بیع بین خواهان و محمد برادر طبق قولنامه ش�ماره 37944 مورخه 94/12/272 – الزام خواندگان به تنظیم 
سند مشاعی قدر السهم 3- تحویل موضوع قرارداد مطرح، که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985198000476 شعبه 
4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/14 و ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
نصرآبادی– منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

)512/141(آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970561(
خواهان: آقای حسین برجی فرزند محمد باقر دادخواستی به طرفیت خوانده خانم نسرین عشرت آبادی فرزند ابوالقاسم به خواسته اثبات 
عقد بیع مطرح، که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987607700549 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/25 و ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
سلیمانی– منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

)512/142( رأی دادگاه )960569(
آقای حسن بزنی فرزند محمد متولد 1354 و آقای علی اکبری فرزند محمد متهم هستند به مشارکت در کاهبرداری از آقای محمد علی 
اس�کندری به مبلغ یکصد و س�ی و دو میلیون ریال از طریق جعل امضای چک مسروقه متعلق به آقای کریم خانه گیر و ارائه آن به شاکی 
بنام محمد علی اسکندری فرزند ابراهیم و خرید یک دستگاه تراکتور در مورخه 1395/11/27، دادگاه با توجه به کیفرخواست و اظهارات 
نامبردگان و تحقیقات صورت گرفته و استعام از بانک در خصوص چک موصوف و عدم تکذیب متهم به نام علی اکبری در دادگاه بلحاظ 
عدم حضورش علیرغم اباغ قانونی و با توجه به انکار باوجه آقای حسن بزنی مبنی بر اینکه سوء نیت نداشته است بزهکاریشان محرز است 
لذا مستندا بماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختاس، ارتشاء و کاهبرداری مصوب 1367 هر یک از نامبردگان مذکور را به تحمل 
یکسال و شش ماه حبس تعزیری و رد مال به شاکی ) بمیزان هرکدام نصف مبلغ مذکور ( و پرداخت هرکدام هفت میلیون و ششصد هزار 
تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. این رأی غیابی است و پس از اباغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
مهاجران – رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان نیشابور

)512/143( ان�حصار وراث�ت )97/1192(
 نظر به اینکه آقای/خانم حمید قربانی دارای شناس�نامه ش�ماره 1050227336 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 3/97/1192 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان براتعلی قربانی به شناسنامه 1200 در تاریخ 1396/03/26 در اقامتگاه 
دائم�ی خ�ود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- حمید قربان�ی ش.م: 1050227336 ت.ت: 1369 ص: 
نیشابور پسر متوفی. 2- علیرضا قربانی ش.ش: 40 ت.ت: 1364 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- زینب قربانی ش.م: 1050461657 ت.ت: 1372 
ص: نیشابور دختر متوفی. 4- معصومه قربانی ش.ش: 12 ت.ت: 1360 ص: نیشابور دختر متوفی. 5- طیبه آرمش ش.س: 525 ت.ت: 1339 
ص: نیشابور همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه سوم  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

512/144( ان�حصار وراث�ت )97/1179(
 نظر به اینکه آقای/خانم معصومه نیازمند وکیل خانم امتیاز دارای شناسنامه شماره 950 به شرح دادخواست به کاسه 3/97/1179 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا محیطی به شناس�نامه 198 در تاریخ 1397/03/05 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- س�عید نیرآبادی ش.م: 1063456347 ت.ت: 
1362 ص: نیشابور پسر متوفی. 2- محمد نیرآبادی ش.م: 1050677005 ت.ت: 1375 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- ملیحه نیرآبادی ش.م: 
0938198637 ت.ت: 1363 ص: مش�هد دختر متوفی. 4- مهدیه نیرآبادی ش.م: 1064166962 ت.ت: 1365 ص: نیش�ابور دختر متوفی. 
5- الهام نیرآبادی ش.م: 1050217713 ت.ت: 1369 ص: نیش�ابور دختر متوفی. 6- انس�یه نیرآبادی ش.م: 1050485858 ت.ت: 1372 ص: 
نیش�ابور دختر متوفی. 7- حجت اله نیرآبادی ش.م: 6448999949 ت.ت: 1339 ص: تحت جلگه همس�ر متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه سوم  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/145( ان�حصار وراث�ت )97/1001(
 نظر به اینکه آقای/خانم فاطمه گلشنی دارای شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کاسه 97/1001 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی اکبر گلشنی به شناس�نامه 107 در تاریخ 1390/02/23 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- محمد گلش�نی ف: علی اکبر ش.ش: 152 ت.ت: 1322/02/01 ص: 
نیشابور ) پسر مرحوم(. 2- فاطمه گلشنی ف: علی اکبر ش.ش: 18 ت.ت: 1331/01/01 ص: نیشابور ) دختر مرحوم(. 3- منیره گلشنی ف: 
علی اکبر ش.ش: 5749049272 ت.ت: 1340/09/05 ص: نیشابور ) دختر مرحوم(. 4- زهرا گلشنی ف: علی اکبر ش.م: 1061504980 ت.ت: 
1334/10/11 ص: نیش�ابور ) دختر مرحوم(. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت اگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم 

دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه دهم  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/146( ان�حصار وراث�ت )97/1039(
 نظر به اینکه آقای/خانم حسین تافیان دارای شناسنامه شماره 1050118359 به شرح دادخواست به کاسه 97/1039/ ش11 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد تقی تافیان به شناسنامه 24890 در تاریخ 1397/09/22 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- انیس جمشیدی ش.ش: 70 ت.ت: 1316/03/06 
ص: نیشابور مادر متوفی. 2- معصومه الهی ش.ش: 728 ت.ت: 1344/09/01 ص: شاهرود همسر متوفی. 3- علی تافیان ش.ش: 240 ت.ت: 
1364/01/21 ص: نیش�ابور پسر متوفی. 4- حسین تافیان ش.ش: 1050118359 ت.ت: 1368/06/30 ص: نیشابور پسر متوفی. 5- سعیده 
تافیان ش.ش: 10951 ت.ت: 1367/02/02 ص: نیشابور دختر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 11  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/147( ان�حصار وراث�ت )97/880(
 نظر به اینکه آقای/خانم مرادعلی حاتمی راد دارای شناس�نامه ش�ماره 2 به شرح دادخواست به کاس�ه 97/880 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی حاتمی راد به شناسنامه 21 در تاریخ 1385/09/28 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فاطمه قرونهء ش.م: 1063836409 ص: نیشابور دختر متوفی. 
2- براتعلی حاتمی راد ش.م: 1062240871 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- مراد علی حاتمی راد ش.م: 1063858976 ص: نیشابور پسر متوفی. 
4- سکینه قرونهء ش.م: 1062241029 ص: نیشابور دختر متوفی. 5- آمنه قرونهء ش.م: 1062241241 ص: نیشابور دختر متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 12  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/148(رای شورا )97/650(
کاسه پرونده :97/650/ش 10 شماره دادنامه :830/110 -97/8/30 خواهان : وحید طالبیان ) نیشابور – شهید بهشتی 1/1 پ 95 ( خوانده :1. 
رضا پور سنج 2. میثم بقایی ) هردو مجهول المکان( خواسته : اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند )) رای شورا (( در خصوص دعوی خواهان 
وحید طالبیان فرزند محمد هادی به طرفیت خواندگان 1. رضا پور سنج فرزند عوض علی 2. میثم بقایی فرزند عبد الرضا بخواسته تقاضای 
صدور حکم اثبات بیع موضوع مبایعه نامه پیوست مقوم به هجده میلیون و دویست هزار تومان به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به 
اظهارات خواهان که اعام نموده است اینجانب خریدار یک دستگاه خودرو پژو 206 شماره پاک 779 ب 72 ایران 26 از خوانده ردیف اول 
می باشم با توجه به این که سند خودرو به نام خوانده ردیف دوم می باشد لذا تقاضای صدور حکم خواسته را دارم. خواندگان علیرغم اباغ 
قانونی در شورا حضور نیافته اند و ایحه ای نیز در دفاع و تکذیب دعوی مطروحه ارائه ننموده اند لذا با توجه به مجموع محتویات پرونده 
و مدارک خواهان من جمله س�ند مالکیت و مبایعه نامه خرید و فروش خودرو و بیمه نامه که دال بر صحت ادعای خواهان بوده لذا در این 
مرحله دعوی را وارد دانسته و مستنداً به مواد 10 و 191 و 121 و 120 قانون مدنی حکم به اثبات عقد بیع موضوع مبایعه نامه فی مابین طرفین 
خواهان و خوانده ردیف اول و مستنداً به ماده 362 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند یک 
دستگاه خودرو پژو 206 به شماره پاک 779 ب 72 ایران 26 به نام خواندگان صادر و اعام می دارد. رأی صادره غیابی است و ظرف 20 روز 
پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر نزد محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور می باشد .
پیرزاده- قاضی شعبه 10 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/149(رای شورا )97/721(
کاس�ه پرونده :97/721/ش3 ش�ماره دادنامه :34/1075 -97/9/13 خواهان : آمنه سوقندی ) فرح بخش شرقی 30 ابتدای کوچه پ 67 ( 
خوانده : کبری بزقوچانی )مجهول المکان( خواسته : مطالبه اجور معوقه )) رای شورا (( در خصوص دعوی خانم آمنه سوقندی فرزند علی 
به طرفیت خانم کبری بزقوچانی بخواس�ته مطالبه اجور معوقه از مورخ 96/10/30 به مدت 6 ماه از قرار ماهیانه س�یصد و پنجاه هزار تومان 
و قبوض و هزینه کولر جمعاً به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه خواهان با اعام اینکه 
اینجانب بابت اجور معوقه منزلم و هزینه های صورت گرفته مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان را از خوانده طلبکارم که با مراجعات که نزد 
خوانده داشته پاسخگو نبوده و شبانه منزل را تخلیه کرده است لذا تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اجور معوقه و 
هزینه های قبوض و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه را دارم خوانده نیز علیرغم اباغ از طریق نشر آگهی در جلسه حاضر نشده است لذا نظر 
به محتویات پرونده و ماحظه قرارداد اجار اس�تنادی که مصون از تعرض بوده رابطه اس�تیجاری بین خواهان و خوانده محرز بوده و نظر به 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ارائه دلیل و مدرک دال برپرداخت دین یا برائت ذمه خود لذا قاضی شورا دعوی خواهان را 
در خصوص عدم پرداخت اجاره هزینه های صورت گرفته وارد دانسته و مستنداً به مواد 220 و 409 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و ماده یک قانون ورابط موجر و مستاجر خوانده را به پرداخت 1- دو میلیون و صد هزار تومان بابت اجور معوقه از مورخه 
1396/10/30 به مدت 6 ماه و مبلغ چهارصد هزار تومان بابت اقبوض آب و برق و گاز و تلفن و هزینه کولر جمعا به مبلغ دو میلیون و پانصد 
هزار تومان بابت صل خواسته 2- مبلغ صد و سی و سه هزار و دویست و پنجاه تومان بابت هزینه دادرسی 3- خسارت تأخیر تأدیه از زمان 
تقدیم دادخواست ) 1397/06/14 ( لغایت یوم الوصول بر اساس شاخص نرخ تورم که از طرف بانک مرکزی اعام می گردد. رأی صادره غیابی 
و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

محترم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور می باشد .
حسینی- قاضی شورای حل اختاف شعبه 3 شهرستان نیشابور

511/150آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای 1-آرمین بویازاده 2-محمود بویازاده 3-قربانعلی نوروزپور  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
دادخواس�ت مهدی قائینی فرزند غامحس�ن  علیه شما در کاسه پرونده 11/960620 بموجب حکم ش�ماره 9609977576101247 مورخ 
96/10/24 حکم به پرداخت تضامنی مبلغ یک میلیاردو س�یصد میلیون ریال قس�متی از وجه یک فقره چک به ش�ماره 378339 مورخ 
96/6/5 عهده بانک صادارت بابت اصل خواسته و مبلغ 51/800/000 ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه دادرسی(و نیز حق الوکاله وکیل 
خواهان برابر تعرفه مندرج در آئین نامه قانون وکالت و نیز خسارت تاخیر تادیه وجه چک فوق از تاریخ سر رسید آن تا زمان وصول بر اساس 
نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود در حق خواهان مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج 

در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/151رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه س�ید مجید مصباحی   داراي شناس�نامه شماره 262 به شرح دادخواست به کاس�ه1244-97  ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه معزی  به شناس�نامه ش�ماره 168 در تاریخ 1397/1/10 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سیده فرح مصباحی فرزند سید حمید ش ش 135 ت ت 1339 ص فرزند 
متوفی 2- سید مجید مصباحی فرزند سید حمید ش ش 262 ت ت 1341 ص مشهد فرزند متوفی 3- فروغ السادات مصباحی فرزند سید 
حمید 1142 ت ت 1336 ص مش�هد فرزند متوفی 4- میترا مصباحی فرزند س�ید حمید ش ش 136 ت ت 1349 ص فردوس فرزند متوفی 
5- سید امیر علی مصباحی فرزند سید حمید ش ش 0923191712 ت ت 1358 ص مشهد فرزند متوفی 6- فخر السادات مصباحی فرزند 
سید حمید ش ش 337 ت ت 1335 ص مشهد فرزند متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

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

511/153رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت کاظم تجعفری مزدوریان فرزند اکبر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702215 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان معصومه امامی سرچشمه  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-جواد 2-فاطمه 3-محمد 4-شمسی 5-کاظم 6-زهرا 7-محسن همگی تجعفری 
مزدوریان )فرزند(اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/154رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم ناهید زمزم زاده   داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه 971914 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمود فرینا اکبری دخت  به شناس�نامه 33557 در تاری�خ 97/7/22 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-ناهید زمزم زاده –همسر متوفی 2-مهدی فرینا اکبری دخت-فرزند 3- 
مژگان  فرینا اکبری دخت-فرزند 4-مریم فرینا اکبری دخت-فرزند5- حسین فرینا اکبری دخت-فرزند اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مشهد

511/155رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  مهران ابراهیم زاده داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه 971794 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان اس�ماعیل ابراهیم زاده جنبدواز  به شناسنامه 4 در تاریخ 97/3/29 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-مهری احمدی همسر متوفی 2- مهران ابراهیم زاده-فرزند 3-فرحناز ابراهیم 
زاده-فرزن�د 4-حکمت ابراهی�م زاده-فرزند 5- مهناز ابراهیم زاده-فرزند6- فریبا ابراهیم زاده-فرزند  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مشهد

511/156آگهی اباغ اخطار اجرایی
بدینوسیله به آقای سید حمید آل هاشمی فرزند سید هاشم -فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست جواد خدیوی زننده 
فرزند محمود  به طرفیت ش�ما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709987502700085- مورخه 1396/6/17 در پرونده کاسه 
221/970127 محکوم به پرداخت اصل خواس�ته به مبلغ س�ی میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 667/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
3-خسارات ناشی از تاخیر تادیه چک شماره 193/18095229 مورخ 1394/3/27 طبق شاخص های سالیانه تورمی بانک مرکزی شده اید 
بدین وسیله اخطار می گردد ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت نسخه ثانی اجرائیه یادشده به این شعبه مراجعه نمایید در غیر 

اینصورت وق مقررات قانونی اقدام ازم معمول خواهد گردید
دبیررشعبه 221 شورای حل اختاف مشهد ویژه زندان مرکزی مشهد-حمید حسنی فیض آبادی 

511/157آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای سید علی کاهانی   که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977502500296 صادره از ش�عبه 35 ش�ورای حل اختاف در پرونده ش�ماره 970146 محکوم به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال از بابت اصل خواس�ته و مبلغ 3/620/000 ریال از بابت هزینه های دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رس�ید 
97/4/4 تا تاریخ یوم اادا بنا به نرخ تورم شاخص مرکزی در حق خواهان حمید نبی زاده مقدم و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس 
از انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مسئول دفتر شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1  مشهد

511/158آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه  خانم فریبا بوری آبادی   که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977501700448 صادره از شعبه 17 در پرونده شماره 970206 محکوم به پرداخت مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته )سه فقره  چک به شماره گان 390198 مورخ 96/12/25 به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک صادرات و 390199 مورخ 
96/12/20 ب�ه مبل�غ پنجاه میلیون ریال عهده بانک صادرات (و 390200 مورخ 96/12/15 به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک صادرات و 
مبلغ سه میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و درج در جراید و خسارات تاخیر تادیه از سر رسید هر یک از چک 
ها لغایت یوم الدا بر اساس شاخص قیمت ساانه بانک مرکزی در حق محکوم له حامد سلیمانی پور آبادی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف 
ده روز پس از انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئول دفتر شعبه 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1  مشهد

511/159آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای ناصر اورعی    که مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977501700037 صادره از شعبه 17 در پرونده شماره 9609987501700662 متضامنا محکوم به مبلغ یکصد و چهل و 
هش�ت میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته )دو فقره چک به ش�ماره 920197-96/6/20 -920196-96/5/20 هر دو عهده بانک 
صادرات و گواهینامه عدم پرداخت قس�متی از وجه چک به ش�ماره 920195-96/4/20 )عهده بانک صادرات (و مبلغ سه میلیون و نهصد و 
چهل هزار ریال هزینه دادرسی و مبلغ یکصدو پنجاه هزار ریال هزینه درج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکا و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک ها تا یوم اادا بر اساس شاخص قیمت اعامی بانک مرکزری در حق محکوم له علی امامی چوکانلو و نیم عشر 
دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئول دفتر شعبه 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1  مشهد

511/160آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای مرتضی اسماعیلی پور    که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977500100410  کاسه 9709987500100143—1-مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ یک 
میلیون  و یکصد و هفتاد و یک هزار ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر 3- خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 97/3/6 که بر اسا 
نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه می گردد 4-هزینه درج آگهی به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و در 
حق خواهان و نیم عشر دولتی محکوم  شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  

دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
متصدی امور دفتری  شعبه 1 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1  مشهد

511/161آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه  خانم ثریا داوطلب قوی و محمد عرفانی جهانشاهی که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977508801063 صادره از شعبه 249 در پرونده شماره 970432 محکوم به خانم ثریا داوطلب 
قوی را محکوم به تنظیم س�ند یکدستگاه خودروی سمند 84 به ش�ماره پاک 39ق 643 ایران 12 در یکی از دفاتر خانه اسناد رسمی بنام 
خواهان صادر و خوانده ردیف اول آقای محمد عرفانی جهانشاهی را محکوم به پرداخت مبلغ 2/540/000 ریال بابت هزینه دادرسی و درج در 
آگهی در حق خواهان و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  

دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/162آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای رضا سعیدی    که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9609977508000950 صادره از شعبه 241 در پرونده شماره 960626 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده آقای رضا سعیدی 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون  ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ  س�ه میلیون و پنج هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و حق 
درج آگهی در حق خواهان صادر و اعام می دارد در حق محکوم له آقای علیرضا صدیقی و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز پس از 
انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود
منشی  شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

آگهی 511/163
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای  علیرضا عبداللهی    که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9609977508400960 صادره از شعبه 245 در پرونده شماره 960624 محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواس�ته و مبلغ 1/755/000 ریال بابت خس�ارت وارده به سبب دادرسی و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/8/6 الی یوم الدا بر مبنای تغییر بر اس�اس ش�اخص نرخ تورم در حق محکوم له و نیم عش�ر دولتی در حق دولت شده اید ظرف ده روز 
پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات 

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

511/164آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسین کامران نژاد    که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977513300761 صادره از شعبه 316 در پرونده شماره 970338 محکوم به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 897/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال هزینه روزنامه و نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ صدور چک 965758 مورخ 95/5/10 و 428544 مورخ 95/3/8 لغایت یوم اادا در حق محکوم له و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف 
ده روز پس از انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
شعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4  مشهد

511/165آگهی اباغ اجرائیه
آقای محمود مکری  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای حمید خانی کردکانلو  بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده 
کاسه 930666 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما متضامنا محکومند به پرداخت 1-مبلغ بیست و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 491894-92/7/29 عهده بانک سینا شعبه بلوار وکیل آباد بابت اصل خواسته 2-مبلغ سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
الصاق تمبر و درج آگهی در روزنامه 3- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا یوم اادا که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد 
شد در حق محکوم له و هزینه نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک 
نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه اباغ 

یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفترشعبه188 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/166آگهی اباغ اجرائیه
آقای فتح اله مرادی   پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای احمد گوهری سعد آباد  بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده 
کاسه 970448 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما ضمن اثبات وقوع عقد بیع محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
سند رسمی یک دستگاه پژو 405 مدل 1388 به شماره انتظامی 959س13-ایران 84 به نام محکوم له و هزینه نیم عشر دولتی در حق دولت 
گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس 
از انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د پس از این برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت 

خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفترشعبه188 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/167آگهی اباغ اجرائیه
آقای مرتضی مجتبی و محمد رضا نظری   پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای نوراحمد مقرب   بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می 
شود که پرونده کاسه 970446 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال مطالبه یک فقره 
چک به شماره 228877 مورخ 95/12/5 عهده پست بانک شعبه چناران بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشت هزار ریال هزینه 
دادرس�ی و هزینه نش�ر آگهی روزنامه قابل محاسبه در اجرای احکام و نیز خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 95/12/5 الی یوم 
الوصول طبق شاخص بانک مرکزی که در اجرای احکام محاسبه می گردد در حق محکوم له و پرداخت هزینه نیم عشر دولتی در حق دولت 
گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس 
از انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د پس از این برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت 

خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفترشعبه188 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/168آگهی اباغ اجرائیه
آقای مرتضی فروغی نیا   پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای احسان سقایان حقیقی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که 
پرونده کاسه 970232 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته چکهای شماره 
643396-643400 و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و هزینه نشر آگهی در روزنامه قابل محاسبه در اجرای احکام و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ س�ر رس�ید چکها الی یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی که در اجرای احکام محاسبه می گردد و سید مجتبی حسینی نیز به 
پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت چکهای بشماره 643397-643399—643398 و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چکها الی یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی که در اجرای احکام محاسبه می گردد در حق محکوم له و هزینه 
نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است. لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می 
گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد 

شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفترشعبه188 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/169آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محمد نجفی بهزادی   که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9609977501400069 صادره از ش�عبه 14 در پرونده شماره 9609987501400631 محکوم علیه به پرداخت 1-مبلغ بیست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ ششصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی 3-مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج 
آگهی در روزنامه 4- پ خسارت تاخیر تادیه و از تاریخ سر رسید چک 95/1/25 تا یوم الدا بر اساس شاخص قیمت ساانه بانک مرکزی در 
حق محکوم له روح اله خوبیان و یم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر 

اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مسئول دفترشعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1  مشهد

آگهی 511/170
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای رضا حسن زاده   که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977515100532 صادره از شعبه 321 در پرونده شماره 970183 محکوم به پرداخت 1-مبلغ 6/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته2- مبلغ 441/250 ریال بعنوان هزینه دادرسی 3- خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک 96/2/7 لغایت یوم اادا که بر مبنای 
شاخص بانک مرکزی و توسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین می گردد در حق محکوم له سید علی داوری و نیم عشر دولتی 
شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4  مشهد

511/171آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای امیر انتظامی –شرکت سرمایه گذاری کیان پرتال   که مجهول 
المکان می باش�د اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977575500717 صادره از ش�عبه5 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد  
در پرونده شماره 5/960989 به صورت تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ 957/552/580 ریال باتبت اصل خواسته و نیز پرداخت 
هزینه دادرسی 32/839/340 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 24/800/000 ریال مطابق تعرفه از باب تسبیب و نیز پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رس�ید )چک ش�ماره 835413-96/6/2 (تا زمان اجرای حکم بر اس�اس جدول شاخص تورم بانک مرکزی 
در حق محکوم له حس�ین جهانی س�ادات محله و نیم عش�ر دولتی ش�ده 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 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/172آگهی اباغ اجرائیه 
-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به خانم خدیجه دلیر دزق فرزند آدینه محمد   که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق 
اجرائیه    شماره 9710427577600314  در پرونده شماره 26/961024به موجب دادنامه غیابی شماره 9709977577600385 صادره از شعبه 
26 دادگاه حقوقی مشهد   محکوم علیه را به پرداخت مبلغ 950000000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 57642000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه 
به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا 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 
 مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/173آگهی اباغ اجرائیه 
 بدینوس�یله پی�رو  آگه�ی ه�ای قبلی به آقای عل�ی اکبر فرمان�ی  مجهول المکان می باش�د اباغ می ش�ود طبق دادنامه  ش�ماره 
9609977577601359 در پرونده کاس�ه 26/960696  به پرداخت مبلغ 1530115349  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 89006037 
ریال بابت هزینه دادرس�ی محکوم ش�ذد ای و اجرائیه علیه ش�ما صادر گردیده اس�ت لذا ظرف ده روز از انتشار این آگهی نسبت به 
اج�رای مف�اد اجرائیه اقدام گردد در غی�ر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول محکوم ب�ه با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود
 مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 18/97ش/332  وقت رسیدگی: دوشنبه 97/11/15 س�اعت 9/30  خواهان: مژگان 
خ�دادادی خوانده: علی ناجی امیدوار خواس�ته: مطالبه نفقه خواهان خانم م�ژگان خدادادی فرزند 
محس�ن  دادخواس�تی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رس�یدگی به حوزه  18  شورای حل 
اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ  97/11/15 روز دوش�نبه ساعت 9/30 
تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 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 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 نشانی کامل خود نسخه کامل 

دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
      1972       دبیر حوزه  18 شورای حل اختاف قرچک

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
  دراج�رای م�اده 344قانون آیین دادرس�ی کیف�ری دادگاههای عمومی وانقاب بدینوس�یله به متهم عباس یوس�فی فرزند علی به اتهام 
خیانت درامانت موضوع ش�کایت هادی مقصودلو که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به وی ممکن نگردیده اس�ت اباغ میش�ود 
تا درس�اعت10صبح مورخ 1397/11/13جهت رس�یدگی ومواجهه حضوری درشعبه 102دادگاه کیفری2 گرگان حاضرشده وازاتهام منتسبه 

درپرونده کاسه بایگانی102/97/874 کیفری دو این شعبه ازخود دفاع نمایند.
 895-منشی شعبه 102دادگاه کیفری 2شهرستان گرگان-سوخت سرایی

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
  دراجرای ماده 344قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقاب بدینوسیله به متهم حمید شاهکویی نژاد فرزند حبیب به اتهام 
ضرب وجرح عمدی)س�اده(وتوهین موضوع ش�کایت مصطفی رجبی که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به وی ممکن نگردیده 
است اباغ میشود تا درساعت8/30صبح مورخ 1397/11/13جهت رسیدگی ومواجهه حضوری درشعبه 102دادگاه کیفری2 گرگان حاضرشده 

وازاتهام منتسبه درپرونده کاسه بایگانی 102/97/819 کیفری دو این شعبه ازخود دفاع نمایند.
 896-منشی شعبه 102دادگاه کیفری 2شهرستان گرگان-سوخت سرایی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای غام اکبری فرزند محمد حس�ین بش�رح درخواستی که بکاسه 970704-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داش�ته که ام البنین حق بین فرزند محمد بش�ماره شناس�نامه11وش مل�ی 0829633601صادره ازش�یروان درتاریخ 
1392/5/3دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان گرگان فوت نموده وورث�ه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت از1-آمنه اکبری ف 
محمد حس�ین ش ملی2121772685ت ت 10/13/ 1363دخترمتوفی2-مریم خادمی ش�یروان ف محمد حسین ش ملی0827937271ت 
ت1348/12/1دخترمتوفی3-اکرم خادمی شیروان ف محمد حسین ش ملی0827937288ت ت1351/11/30دخترمتوفی4-صدیقه اکبری 
ف محمد حس�ین ش مل�ی2122760451ت ت 1367/11/27دخترمتوفی5-غام اکبری ف محمد حس�ین ش مل�ی2120320284ت ت30 
/1358/6پس�رمتوفی6-مهدی اکبری ف محمد حس�ین ش ملی2121650075ت ت1360/6/25پسرمتوفی واغیراینک شورا پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار 

آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 893-شعبه 8شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم طاهره حاتمی فرزند محسن بشرح درخواستی که بکاسه970679-این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده واعام داش�ته که محمد تقی نادری پور فرزند محمد قاسم بشماره شناسنامه 13صادره ازگرگان درتاریخ96/6/18 دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از /عبارتست از1-طاهره حاتمی ف محسن کدملی2121265333ت 
ت 1334همس�رمتوفی2-رضا ن�ادری پور ف محمد تق�ی کدملی2121427694ت ت1352پس�رمتوفی3-رابعه ن�ادری پور ف محمد تقی 
کدمل�ی2121541632ت ت1358 دخترمتوفی4-رضوان نادری پور ف محمد تقی کدمل�ی2122600039ت ت1365دخترمتوفی5-ریحانه 
نادری پور ف محمد تقی کدملی2121440100ت ت1353دخترمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه 

وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 892-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گرگان-اورسجی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای یوسفعلی کابوسی فرزند سبزعلی بشرح درخواستی که بکاسه970671-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت 
نموده واعام داشته که ماه نساء افشار کنگاوری فرزند محمد بشماره شناسنامه 6 صادره ازگرگان درتاریخ97/9/11 دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-یوسفعلی کابوسی ف سبزعلی کدملی2120963932ت 
ت 1344فرزند متوفی2-ابراهیم کابوس�ی ف س�بزعلی کدملی2120963940ت ت1345فرزند متوفی3-حس�ینعلی کابوسی ف سبزعلی 
کدملی2120969124ت ت 1351فرزند متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید 
تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ انتش�ار آگهی ظرف1ماه به این ش�ورا مراجعه وتقدیم نماید واا 

گواهی صادرخواهد شد.
 891-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گرگان-اورسجی

آگهی مزایده مال منقول-مرحله اول
    درپرون�ده کاس�ه 970483/اجرای�ی اح�کام مدنی ش�ورای حل اخت�اف آق قا محکوم علیه حالت قریش�ی فرزند صوف�ی به آدرس 
آق قا روس�تای ش�فتالو باغ علیا بپرداخ�ت مبلغ16/000/000ریال بابت اصل خواس�ته 6/671/587 ریال خس�ارت تاخیرتادیه تا آبان ماه 
97ومبلغ550/000ریال هزینه دادرسی جمعا بمبلغ 23/221/587ریال درحق محکوم له فرهاد نظری فرزند مراد محکوم گردیده که باتوجه 
به عدم توانایی محکوم علیه درپرداخت محکوم به نامبرده اقدام به معرفی 1دست کاف مبل استیل نموده که درآدرس اعام شده وتوسط 
کارش�ناس منتخب ارزیابی وقیمت گذاری گردیده اس�ت که ازطریق مزایده بفروش میرس�د داوطلبین میتوانند درمزایده شرکت ونسبت 
بخرید آن اقدام نمایند ش�رح وقیمت مال مورد مزایده1-یکدست کاف اسکلت مبل استیل سلطنتی رنگ شده بدون ابروپارچه 2-قیمت 
پایه 15/000/000ریال معادل یک میلیون وپانصد هزارتومان ریال ارزیابی گردیده اس�ت ش�رایط آگهی مزایده1-مزایده روزدوشنبه درتاریخ 
1397/10/24-ازساعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا انجام میپذیرد2-مزایده ازمبلغ کارشناسی شده بعنوان قیمت 
پایه آغاز میگردد3-برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد معامله 
را فی المجلس بحس�اب سپرده دادگستری شهرستان آق قا بش�ماره 2171294647006واریزوالباقی را ظرف 1ماه ازتاریخ مزایده پرداخت 
نماید درغیراینصورت س�پرده اوپس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده باحضورنماینده 
دادستان ومامور اجرا)دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبین میتوانند5روزقبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری 
آق قا ازمال مذکور بازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتقال اموال توقیفی پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های 

نقل وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
888-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا- کتوکی 

آگهی مزایده مال منقول-مرحله اول
   درپرونده کاسه970200/اجرایی احکام مدنی شورای حل اختاف آق قا محکوم علیه شرکت تعاونی سنگر سوار با مدیریت رئوف چابک 
به آدرس آق قا س�د وشمگیر جنب روس�تای خندان بپرداخت  مبلغ35/500/000ریال بابت  اصل خواسته مبلغ20/311/668ریال خسارت 
تاخیرتادیه تا آبان 97محاس�به ش�ده ومبلغ1/037/500ریال هزینه دادرس�ی جمعا بمبلغ56/849/168ریال درحق محکوم له عبدالرحیم 
قاب�ل اینچه برون فرزند تاج مراد ومبلغ2/842/458ریال بعنوان نیمعش�راجرائی درحق دولت محک�وم گردیده که باتوجه به عدم توانایی 
محکوم علیه درپرداخت محکوم به از اموال ش�رکت مذکور1دس�تگاه تراکتور فرگوس�ن399توقیف گردیده وتوس�ط کارش�ناس منتخب 
ارزیابی وقیمتگذاری گردیده است که ازطریق مزایده بفروش میرسد داوطلبین میتوانند درمزایده شرکت ونسبت بخرید آن اقدام نمایند 
ش�رح وقیمت مال مورد مزایده1-مال توقیفی شامل1دس�تگاه تراکتور مسی فرگوسن399شش سلندر قرمزرنگ میباشد2-موتورتراکتور 
مذک�ور ازنوع پرکینز وش�ماره موت�ورu852979x-31273 ظاهرا س�الم ودرزم�ان بازدید خارج از س�رویس بوده اس�ت3-مدل تراکتور 
توقیفی1379میباشد4-قیمت پایه مال توقیفی250/000/000ریال معادل بیست وپنج میلیون تومان میباشد شرایط آگهی مزایده1-مزایده 
روزشنبه درتاریخ 1397/10/22-ازساعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا انجام میپذیرد2-مزایده ازمبلغ کارشناسی 
شده بعنوان قیمت پایه آغاز میگردد 3-برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده میبایست10درصد 
مبلغ مورد معامله را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری شهرستان آق قا بشماره 2171294647006واریز والباقی را ظرف 1ماه ازتاریخ 
مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت س�پرده اوپس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده 
باحضورنماینده دادس�تان وماموراجرا)دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبین میتوانند5روزقبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی دایره اجرای احکام 
مدنی دادگس�تری آق ق�ا ازتراکتورمذکوربازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتق�ال اموال توقیفی پس ازتایید صحت مزای�ده ازناحیه دادگاه 

میباشد8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
898-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا- کتوکی 

آگهی مزایده مال منقول مرحله اول
   درپرونده اجرایی971670/شعبه اول اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه489صادره ازشعبه 8شورای حل اختاف گرگان محکوم علیها 
صدیقه عرب احمدی فرزند محمد علی محکوم بپرداخت مبلغ247/251/245ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی وکارشناسی وخسارت 
تاخیرتادیه درحق س�امان اسدی باوکالت خانم ش�املو ومبلغ 12/362/562ریال درحق دولت محکوم وبدهکارمیباشد وحسب تعرفه مال 
ازسوی محکوم له درجهت استیفای محکوم به اموال ذیل توقیف وکارشناس منتخب بمبلغ470/000/000ریال ارزیابی نموده لذا اجرای احکام 
درنظردارد پس از انجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری با ش�رایط ذیل الذکر مال مورد مزایده را بفروش برساند متقاضیان خرید 
میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده شامل1دستگاه خودرو سواری رانا به رنگ مشکی بشماره 
انتظامی59-817ج38مدل1395بدنه بجز مقداری خوردگی مختصر بوده گلگیر عقب چپ س�الم صندلیها س�الم شیشه ها وچراغها سالم 
اس�تیکها حدودا70 درصد میباشد زمان روزیکشنبه مورخ 97/10/23 ساعت11الی12مکان گرگان شعبه اول اجرای احکام مدنی خ شهید 
بهش�تی نرسیده به میدان کریمی نبش نوبخت)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده 
کسی است که بااترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست کل مبلغ مورد خرید رانقدا پرداخت نماید3-مزایده 
باحضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهدشد4-طالبین خرید میتوانند 
1هفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف شده بازدید نماید5-تحویل مال مورد مزایده پس از پرداخت 

مبلغ مورد خرید میباشد.
812-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان گرگان درشورا-نجار

آگهی مزایده
   درپرونده960486و960487کاس�ه احکام حقوقی ش�عبه اول احکام مدنی شهرستان کاله محکوم علیه شرکت تعاونی روستایی کاله 
محکوم اس�ت بپرداخت940000000ریال درحق محکوم لها اس�حق شهرکی وستارقلی نظری    وپرداخت مبلغ1500000ریال بابت هزینه های 
اجرایی درحق دولت که درقبال آن1باب ملک تجاری بمساحت 200/93مترمربع واقع درکاله خ امام خمینی ره جنوبی روبروی دانشگاه ازاد 
س�اختمان قدیم توقیف گردیده اس�ت که ازطریق مزایده وبحو مشاع حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه کارشناسی مورد 
مزایده مبلغ 2672160000ریال اعام گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت پشنهادی فروخته میشود3-

موعد مزایده روزشنبه97/10/18- ازساعت10الی11ظهر میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری کاله میباشد5-متقاضیان 
میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتشر میشود 7-برنده مزایده مکلف است10درصد 
بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری کاله تودیع الباقی را درمهلت 1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام 
مدنی دادگستری کاله نماید در غیراینصورت مبلغ واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد درضمن مزایده برای مرتبه دوم میباشد لذا 

بهرمیزان خریدار داشته باشد بفروش میرسد.
911-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری کاله-قربانی

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرونده 4/96/256بموجب نیابت از اجرای احکام ش�عبه178دادگاه حقوقی تهران محکوم علیه علیرضا کش�یری فرزند حس�ینعلی 
وعلیرضا کشیری فرزند قربانعلی بمبلغ612/365/319ریال درحق محکوم له هادی حریری با وکالت سمیرا سرائی که ملک زیرکارشناسی 
محکوم وبدهکار میباشد که ملک زیر که پس ازتوقیف کارشناسی وبه قیمت ذیل ارزیابی شده است که ملک موصوف پس ازجری تشریفات 
قانونی کارشناسی وقیمت گذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود 
را ارائه وتس�لیم نمایند نظریه کارشناس�ی درخصوص پاک ثبتی21205فرعی از12-اصلی نش�انی ملک گرگان بلوارگلشهر گلشهر8گل 
آرای26مجتمع ماهور طبقه دوم2-مشخصات ثبتی:ملک مذکور 6دانگ عرصه واعیان 1دستگاه آپارتمان نوع ملک طلق دارای پاک ثبتی 
21205فرع�ی از12-اصلی مفروز ومجزی ش�ده از17809فرعی از اصلی مذکور قطعه 2تفکیکی بخش4حوزه ثبت ملک گرگان بمس�احت 
آپارتمان120/01مترمربع واقع درطبقه2میباش�د ش�ماره دفترچه مالکیت744506سری ج س�ال 94و3-مشخصات بنا:آپارتمان موردنظر 
واقع درطبقه 2یک مجتمع 4طبقه روی پیلوت که هرطبقه تک واحدی میباش�د بوده اسکلت ساختمان بتن آرمه ونمای ساختمان سنگ 
میباش�د واحد موردنظرش�امل هال و3-اتاق خواب با کف سرامیک وبدنه گچکاری سرویس بهداشتی کاشی وسرامیک وآشپزخانه کاشی 
وس�رامیک با mDF میباش�د آپارتمان مورد نظر دارای امتیاز برق وگاز مجزا وآب مشاع میباشد آپارتمان دارای آسانسور میباشد قدمت 
ساختمان 2سال میباشد پنجره upvc دوجداره میباشد دارای سیستم گرمایشی پکیج ورادیاتور میباشد با برسیهای بعمل آمده وبا توجه 
ب�ه موقعیت مس�احت وبادرنظرگرفتن تمامی عوامل موثر درموض�وع ارزش آپارتمان موردنظر باکلیه متعلق�ات جمعا معادل پنج میلیارد 
ریال5/000/000/000ریال ارزیابی میگردد زمان مزایده روزشنبه مورخه 1397/10/22-ساعت9الی 10 صبح مکان مزایده دفترشعبه 4 اجرای 
احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی 
است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب دادگستری 
واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحس�اب س�پرده واریز وقبض واریزش�ده راتحویل دایره اجرا نماید درغیراین صورت 
وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد ش�د3-
طالبی�ن خرید میتوانن�د 1هفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف ش�ده بازدید نمایند4-تحویل مال مورد 
مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی 
دررابطه باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد5-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان 

ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
900-مدیردفترشعبه4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

آگهی مزایده مرحله دوم
  درپرونده4/95/887بموجب دادنامه ش�ماره 1304س�ال95صادره ازش�عبه9 دادگاه حقوقی گرگان محکوم علیه سید اسماعیل حسینی 
فرزن�د س�ید جم�ال بپرداخت1/172/053/548درح�ق محکوم له حس�ینعلی ارش�ادی باوکالت معصوم�ه ناصری صالح پ�ور وهمچنین 
بمبلغ58/602/678نیم عشردولتی وپرداخت هزینه کارشناسی محکوم وبدهکارمیباشد که ملک زیرپس ازتوقیف کارشناسی وبقیمت ذیل 
ارزیابی شده است که ملک موصوف پس ازجری تشریفات قانونی کارشناسی وقیمتگذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین 
خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند نظریه کارشناسی:ارزیابی ملک تجاری واقع درپاساژ درحال 
احداث معروف به زرگران طبقه زیرزمین خواهان حسینعلی ارشادی فرزند قربان خوانده سیداسماعیل حسینی فرزند سیدجمال موقعیت 
مکانی ملک موقعیت ساختمان مندرج دراباغ کارشناسی درشهرگرگان حدفاصل عدالت54و56 ضلع جنوبی مجتمع میاد نورآخرین مغازه 
واقع درجنوب غربی طبقه اول زیر زمین وضعیت فیزیکی ومشخصات ساختمان مجتمع مذکور در4طبقه روی 2طبقه زیرزمین با اسکلت بتنی 
احداث وسقف تیرچه بلوک و یونولیت احداث گردیده است ودرمرحله پایان سفتکاری قراردارد زیرزمین منفی2 پارکینگ وزیرزمین منفی 
یک تجاری وطبقه همکف و2طبقه مافوق آن تجاری است وهمچنین ط 3خدماتی است نمای اصلی پروژه تقریبا انجام شده است ودرداخل 
نیزعملیات سفتکاری ونازککاری وعملیات اجرایی تاسیسات آغازگردیده است درزمان بازدید اکیپ های اجرایی مشغول فعالیت بودند مغازه 
مورد نظرکارشناسی دارای ارتفاع حدود 3متروفاقد بالکن میباشد ودسترسی آن عاوه برراه پله ازطریق پله برقی میسرخواهد گردید باتوجه 
به قرارگیری درکنج وعدم اتمام عملیات اجرایی دهنه آن نامش�خص است مشخصات ثبتی: ملک مذکورمشاعی فاقدسند مالکیت رسمی 
قسمتی ازپاک ثبتی3196فرعی از12-اصلی مفروز ومجزی شده از368 فرعی ازاصلی وپاک ثبتی3470فرعی از12-اصلی مفروز ومجزی 
ش�ده از386فرعی ازاصلی واقع دربخش 4حوزه ثبت گرگان بمساحت26مترمربع بنا به ادعای خواهان درگوشه جنوب غربی زیرزمین اول 
واقع است ارزیابی باعنایت به بررسیهای بعمل آمده وبالحاظ نمودن جمیع عوامل موثردرارزیابی به خصوص موقعیت مکانی ومساحت وضعیت 
دسترسی و نزدیکی به زیرگذرگلشهر ولحاظ سایر عوامل موثر درکارشناسی بافرض نداشتن هر گونه بدهی وبصورت تخلیه ونبوده ونبوده 
دررهن وعدم منع قانونی نقل وانتقال مبلغ ارزیابی6دانگ این واحد تجاری بشرح ذیل است 260*75/000/000=1/950/000/000ریال یکمیلیارد 
ونهصد وپنجاه میلیون ریال میباشد ارزش3دانگ 975/000/000ریال میباشد زمان مزایده روزسه شنبه مورخه1397/10/18ساعت9الی10صبح 
مکان مزایده دفتر شعبه 4 اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده 
ش�روع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد 
را نقدا” بحساب دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز وقبض واریز شده راتحویل دایره اجرا 
نماید درغیراین صورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید 
خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف شده بازدید نمایند4-تحویل مال 
مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی 
دررابطه باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد5-مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان 

ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
899-مدیردفترشعبه4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوش�ت حصر وراثت حس�ن حس�ام فرزند ولی اله بش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده بکاس�ه 9709981721100689 
بایگانی970694/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ولی اه حسام فرزند فتحعلی بشماره 
شناسنامه285صادره ازگرگان درتاریخ1397/5/21دراقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان-اوزینه فوت نموده ووراث حین الفوت آن مرحوم 
منحصراس�ت به1-صغری عیثاری ف محمد تقی ش ش875همسرمتوفی2-حسین حس�ام ف ولی اله کدملی2110019387پسرمتوفی3-
حس�ن حس�ام ف ولی اله ش ش 573پسرمتوفی4-سمیه حس�ام ف ولی اله ش ش84دخترمتوفی5-نیکو خانم حسام ف ولی اله ش ش3 
دخترمتوفی6-اعظم حسام ف ولی اه ش ش25دخترمتوفی7-فاطمه حسام ف ولی اله ش ش596دخترمتوفی8-زهرا حسام ف ولی اله ش 
ش31دخترمتوفی9-فرشته حسام ف ولی اله ش ش1304دخترمتوفی10-امهانی حسام ف ولی اله ش ش 1843 دخترمتوفی11-مریم حسام 
ف ولی اه ش ش17دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 890-مسئول دفترشعبه11شورای حل اختاف گرگان-شعبان زاد

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کاسه پرونده2685/2/97
  وقت رسیدگی:  روز سه شنبه   مورخ 97/11/16 ساعت9:30  حوزه دوم خواهان:  روح اله جان محمدی     خوانده : جمال نصرتی      خواسته:  
مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم  دادگاه های عمومی  نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی 
تعین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 

نوبت دریکی از جراید کثیراانتشار آگهی می  شود تاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن خواهد بود. 
م الف 3979   شورای حل اختاف حوزه 2 شهرستان شهریار

آگهی انحصار وارثت
 علی اکبر حس�نی مجید پور   دارای شناس�نامه ش�ماره 5192  به ش�رح دادخواست به کاس�ه 1565/97  ازاین ش�ورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده شد که شادروان محمد علی حسنی مجید پور  به شناسنامه 14  در تاریخ 97/7/16       اقامتگاه دائمی 
خود درزندگی گفته ورثه الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-محمد حاتم حس�نی مجید پور به ش ش 173    متولد1355      پسر  متوفی 
2-علی اصغر  حسنی مجیدپور   به ش ش 8233 متولد1357   پسر   متوفی 3-علی اکبر حسنی مجید پور  به ش ش5192    متولد 1360    
پسر متوفی4-جواد  حسنی مجید پور   به ش ش  6988 متولد1361    پسر   متوفی 5-سکینه  حسنی مجید پور  به ش ش 38980  متولد 
1358   دخترمتوف�ی 6-حکیمه حس�نی مجید پور    به ش ش 6683   متول�د 1362   دختر متوفی7-مدینه بهزادی عدل   به ش ش 893 
متولد 1330    همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دادرد ویا 

وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شوراء تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 3980    دبیر  شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان شهریار 

آگهی انحصار وارثت
خانم زهرا عمادی پرند   دارای شناسنامه شماره 1495  به شرح دادخواست به کاسه 1597/97  ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده شد که شادروان حاجی عمادی پرند  به شناسنامه 34215 در تاریخ 97/9/15 اقامتگاه دائمی خود درزندگی گفته 
ورثه الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-احسان عمادی پرند    به ش ش 1148  متولد1349   پسر  متوفی2-غام عمادی پرند    به ش ش 
6901  متولد1350   پسرمتوفی 3-حمید رضا عمادی پرند   به ش ش  19568متولد1355     پسر   متوفی4-وحید عمادی پرند     به ش ش  
44044  متولد 1365 پسر متوفی 5-فاطمه عمادی پرند    به ش ش 16146   متولد 1358   دختر  متوفی 6-زهرا عمادی پرند    به ش ش 1495    
متولد 1363   دختر  متوفی7-فریده ویس کرمی    به ش ش 34 متولد 1332  همسر   متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دادرد ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 

شوراء تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 3981       دبیر شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان شهریار 

آگهی
پرونده کاس�ه 9709982640400613 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان شهریار تصمیم نهایی شماره 9709972640401830خواهان : خانم 
معصومه ناخدازاده فرزند محمود به نشانی استان تهران –شهرستان شهریار –اندیشه – خایان فاز 4 – خ بهستان –کوچه نهم رازی –پاک 
4 واحد 1 خوانده : آقای مصطفی ناخدازاده فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان خواسته : طاق به درخواست زوجه رای دادگاهدر خصوص 
دعوی خواهان خانم معصومه ناخدازاده فرزند محمود بطرفیت خوانده آقای مصطفی ناخدازاده فرزند ابراهیم به خواسته طاق با این توضیح که 
خواهان با ارائه سند نکاحیه مضبوط در پرونده اظهار داشته همسر شرعی و قانونی خوانده هستم و از او دارای 2 فرزند بنام شقایق 2-روژین 
هستم چون خوانده مدت 3 سال است مراتکلیف رها کرده واطاعی از حیات وممات او ندارم اعتیاد به مواد مخدر دارد ودر عسر وحرج بسر می 
برم وکلیه حق وحقوم را بذل می نمایم وآدرسی از خوانده ندارم و خوانده دعوی از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت لیکن پاسخی به دعوی 
خواهان نداده است وخوانده آدرسی از خود اعام ننموده است دادگاه با جری تشریفات رسیدگی ووبعداز کسب نظریه داوران که انصراف زوجه 
از درخواستش ممکم نگردیده وخبری از همسر او در دسترس نیست .دادگاه دعوی خواهان را وارد وثابت وقانونی تشخیص ومستنداً به بند 8 
عقد نامه وماده 1130 قانون مدنی ومواد 26و27و28و30و33 قانون حمایت از خانواده زوج را الزام به مطلقه نمودن زوجه صادر ومقرر می دارد که 
خواهان با مراجعه به یکی از دفاتر مخصوص ثبت طاق با داشتن اختیار وکالت با حق توکیل به غیر با بذل کلیه حق وحقوق خود به طاق خلع 
نوبت اول مطلقه نماید وازجانب زوج قبول بذل نماید وحضانت فرزند بنام روژین تا حضور بعدی پدر با خواهان دعوی خواهان دعوی خواهد بود. 
زوجه حسب نظریه پزشکی قانونی بشماره 12741/97/م/1/17 حامله نیست . رای صادره غیابی وظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی 
دراین دادگاه وظرف بیست روز دیگر پس از انقضاء مهلت یادشده قابل اعتراض وتجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
م الف 3982   رئیس شعبه چهارم دادگاه اختصاص شهریار –سفید بر

آگهی انحصار وارثت
خانم هاجر حس�ین خانی   دارای شناس�نامه شماره 34  به شرح دادخواست به کاسه 1599/97  ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده ش�د که ش�ادروان قاسم پناهدار  به شناسنامه 39  در تاریخ 97/7/21  اقامتگاه دائمی خود درزندگی گفته ورثه 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-احمد پناهدار  به ش ش 56 متولد1357     پسر  متوفی 2-امیر پناهدار   به ش ش 93   متولد1361   پسر   
متوفی 3-حسین پناهدار    به ش ش  4901843370  متولد1369    پسر   متوفی 4-هاجر حسین خانی   به ش ش 34  متولد 1335    همسر  
متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دادرد ویا وصیتنامه ای از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شوراء تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 3983       دبیر  شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان شهریار 

آگهی اباغ وقت دادرسی 
وقت دادرسی پرونده کاسه 97/430 شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری شهرستان سرپل ذهاب روز سه شنبه 
مورخه 9/11/1397 ساعت 10 صبح می باشد.با این توضیح که: خواهان آقای حسن محمدی فرزند علی آقا به آدرس سرپل ذهاب روستای 
فوادی پاطاق بطرفیت خوانده بهمن مرادی به آدرس مجهول المکان دادخواستی بخواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه موتور 
س�یکلت شماره پاک 88318 مدل 1395 به این مرجع تسلیم، که حس�ب دستور رئیس شورای حل اختاف وقت رسیدگی به شرح فوق 
تعیین گردید. حال به علت مجهول المکان بودن خوانده با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، مراتب اباغ یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراانتشار آگهی می گردد، خوانده مذکور از تاریخ نشر آگهی، به دفتر شورا مراجه ضمن اعام نشانی کامل خود و اخذ برگ 
ثانی دادخواست و ضمائم در وقت مقرر حاضر شود و اا این مرجع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. چنانچه مجددا نیاز به نشر آگهی باشد 

فقط یک نوبت به مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی خواهد بود. 
شعبه دوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی مزایده 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سرپل ذهاب در نظر دارد در پرونده اجرایی کاسه 970242 الف مدنی فیروز احمدی علیه قدرت 
درفش کاویان مالی را: شامل: یک باب مغازه واقع در شهرستان سرپل ذهاب پاساژ حاجی طهماسب شکربیگی پاک 203 اصلی ناحیه 22 که 
سند مالکیت آن ذیل ثبت 5438 صفحه 178 دفتر 28 بنام لطیف رشیدیان فرزند احمد که ارزش کل ملک موصوف طبق مساحی صورت 
گرفته توسط کارشناس رسمی دادگستری 1000000000 ریال معادل یکصد میلیون تومان تعیین گردیده است.در مورخ 30/10/1397 ساعت 
30/10 صبح از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان سرپل ذهاب بفروش برساند طالبین می توانند پنج روز 
قبل از موعد فروش)مزایده ( جهت بازدید از اماک مزبور مراجعه نمایند. مورد مزایده از قیمت پایه شروع و به هرکس که بااترین قیمت را 
پیشنهاد نماید تعلق می گیرد و برنده در مزایده اعام می گردد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس در روز جلسه مزایده از برنده اخذ می 
گردد و به حساب سپرده دادگستری واریز می شود الباقی بهای مزایده حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده بایستی توسط برنده 
مزایده پرداخت و به حساب دادگستری تودیع گردد. پس از تودیع کامل بهای مزایده، و وصول هزینه های قانونی و اجرای ملک برابر مقررات 

به برنده مزایده تسلیم و تحویل می گردد. 
دادورز اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری سرپل ذهاب-کیانوش باشتی

اباغ استحضار
مش�خصات اباغ شونده حقیقی: آقای عبدالحسین قیم فرزند ابد به آدرس کرمانشاه- گیانغرب- مجهول المکان در خصوص دادخواست 
تجدیدنظر خواهی حسن رشیدی پور بطرفیت شما نسبت به دادنامه صادره از این شعبه به شماره 9709978470301202 به شما اباغ میشود.

مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ 
اباغ به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد. 

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گیانغرب- زهرا قیصری
آگهی مفقودی 

یک فقره جواز اس�لحه برنو 5 تیر به ش�ماره Mod -1974 98 و کارت مهمات بنام جهانشاه حیاتی 
فرزند همت با کد ملی 4949105477 شماره شناسنامه 201 در شهرستان سرپل ذهاب مفقود گردیده 
است که گواهی مفقودیت مورخه 18/11/1394به کاسه 940466 در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقاب سرپل ذهاب نیز صادر گردیده است.

دادنامه
پرونده کاس�ه 9709988414300019 شعبه 5 دادگاه انقاب اسامی شهرستان سرپل ذهاب تصمیم نهایی شماره 9709978318401703 
متهم: آقای قمر رس�تمی به نش�انی اتهام: نگهداری مشروبات الکلی پرونده کاس�ه 9709988414300019 شعبه 5 دادگاه انقاب اسامی 
شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره 9709978318401703 متهم:آقای قمر رستمی به نشانی مجهول المکان اتهام: نگهداری مشروبات 
الکلی دادگاه با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و با اس�تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه در این پرونده حسب کیفرخواست شماره 9710438410200385 مورخ 17/7/97 صادره از دادسرای عمومی و انقاب 
شهرستان سرپل ذهاب متهم قمر رستمی فرزند ابراهیم به اتهام فروش تعداد نود و شش قوطی مشروبات الکلی خارجی از نوع آبجو با مارک 
توبورگ تحت تعقیب قرار گرفته است از توجه به کلیه اوراق پرونده و ماحظه گزارش و صورتجلسه تنظیمی مورخ 28/12/96 مامورین کاشف 
و کش�ف مش�روبات الکلی داخل خودرو و نحوه اظهارات خریدار سلیمان یوسفی و متواری بودن متهم قمر رستمی و عدم حضور متهم در 
جلسه رسیدگی در دادگاه علیرغم دعوت از طریق روزنامه و مصون ماندن موضوع گزارش از هرگونه دفاع و تعرض و توجها به معاد قرار جلب 
دادرسی و کیفرخواست صادره و سایر اوضاع و احوال و قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه وقوع بزه مذکور از جانب متهم را از هر حیث 
محرز و مسلم دانسته با استناد به بند ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصاحات بعدی و تبصره یک)اصاحی 
21/7/92 ( قانون یاد شده عاوه بر معدومیت مشروبات مشکوفه متهم موصوف را از حیث اتهام مندرج در کیفرخواست به تحمل شش ماه 
حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و مبلغ 124800000 ریال معادل پنج برابر ارزش کاای ممنوعه قاچاق در حق صندوق جمهوری 
اسامی ایران محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و با انقضای مدت واخواهی 
ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.رونوشت برابر اصل و اداری است
دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقاب شهرستان سرپل ذهاب- شفیعی 

9- اباغ وقت رسیدگی
خواهان مهرداد ساردوئی به طرفیت خوانده نیما زینی به خواسته مطالبه چک به شماره کاسه پرونده 97/1/691 ثبت و وقت رسیدگی در 
تاریخ 97/11/14 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود خوانده / خواندگان مذکور می 
توانند از تاریخ نش�ر آگهی تا وقت تعیین ش�ده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا 
در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در این ش�عبه حضوریابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختاف غیابا رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود.
691 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان کرمان

10- حصروراثت
آقای محسن حصیبی گجگینی فرزند علی دارای شناسنامه 2811 شرح دادخواست شماره 970687 مورخ 1397/9/27 توضیح داده شادروان 
صغری عابدینی گجگینی فرزند عباس بشناسنامه 6  در تاریخ 97/5/26 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- ربابه 
زمانی گژگین فرزند محمد ش.ش 5 متولد 1310 صادره از گژگین مادر متوفی. 2- محمد حصیبی گجگین فرزند علی ش.ش 36534 متولد 
1348 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- حس�نعلی حصیبی گجگین فرزند علی ش.ش 2980372145 متولد 1370 صادره از کرمان فرزند 
متوفی. 4- اسداله حصیبی گجگینی فرزند علی ش.ش 3257 متولد 1362 صادره از کرمان فرزند متوفی. 5- حسین حصیبی گجگینی فرزند 
عل�ی ش.ش 7 متول�د 1350 صادره از گجگین فرزند متوفی. 6- رضا حصیبی گجگین فرزند علی ش.ش 116 متولد 1354 صادره از گجگین 
فرزند متوفی. 7- رمضان حصیبی گجگین فرزند علی ش.ش 1291 متولد 1357 صادره از کرمان فرزند متوفی. 8- محسن حصیبی گجگین 
فرزند علی ش.ش 2811 متولد 1364 صادره از کرمان فرزند متوفی. 9- محسن حصیبی گجگین فرزند علی ش.ش 6524 متولد 1366 صادره 
از کرمان فرزند متوفی. 10- طاهره حصیبی گجگین فرزند علی ش.ش 1706 متولد 1360 صادره از کرمان فرزند متوفی. 11- فاطمه حصیبی 
گجگین فرزند علی ش.ش 12 متولد 1352 صادره از گجگین فرزند 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.
687 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان

11- اجرائیه
مشخصات محکوم له : محمد شه مرادی فهرجی، فرزند : یداله، نشانی : استان کرمان- شهرستان کرمان – محی آباد- خیابان بلوار شهید 
محمدی، نبش کوچه 85 منزل شه مرادی مشخصات محکوم علیه : 1- مصیب خانه گیر، فرزند : دلمراد، نشانی : استان کرمان – شهرستان 
رودبار جنوب- شهر رودبار- بلوار امام کوچه رسالت 2- علی ابراهیم پور بلبلوئی، فرزند : محمد، نشانی : مجهول المکان محکوم به : به موجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709973470300783 محکوم علیه محکوم است به خواندگان 1- آقای 
مصیب خانه گیر فرزند دلمراد 2- آقای علی ابراهیم پور بلبلوئی فرزند محمد به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودروی پراید 

به شماره انتظامی 149 ق 79 ایران 65 در حق خواهان صادر و اعام می نماید و پرداخت نیم عشر دولتی.
318 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان

12- حصروراثت
آقای محمد ارجمند کرمانی فرزند علی دارای کدملی 2991421762 شرح دادخواست شماره اندیکاتور 97/12/22 مورخ 1397/10/3 توضیح 
داده ش�ادروان فریبا منوری فرزند حمید و شایس�ته به کدملی 2991477157   در تاریخ 1397/8/16 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- آقای امیرمحمد ارجمندکرمانی فرزند محمد دارای کدملی 2981070703 پسر متوفی. 2 – خانم فیروزه ارجمند کرمانی 
فرزند محمد دارای کدملی 2980774456 دختر متوفی. 3- آقای محمد ارجمند کرمانی فرزند علی دارای کدملی 2991421762 )همسر( زوج. 
4- آقای حمید منوری فرزند محمدعلی دارای کدملی 2992966983 پدر متوفی. 5- خانم شایس�ته عبدالهی فرزند حس�ین دارای کدملی 
3051013358 مادر متوفی. بموجب اظهار خواهان ماترک متوفیه نامحدود اعام می گردد.  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.
202 شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان کرمان

13- اباغ وقت رسیدگی
در اج�رای ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیف�ری به آقای پرهام مرادزاده فرزند علی اباغ می گ�ردد جهت دفاع از اتهام خویش مبنی بر 
کاهبرداری رایانه ای موضوع ش�کایت آقای محس�ن عامری اختیارآبادی فرزندنعمت اله ظرف یک ماه پس از انتش�ار این آگهی در شعبه 
هش�تم بازپرس�ی دادسرای عمومی و انقاب کرمان واقع در بلوار بیست و دو بهمن حاضر شود نتیجه عدم حضور صدور قرار غیابی و اتخاذ 

تصمیم قانونی می باشد.
1798 م/الف بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب کرمان

14- اباغ وقت رسیدگی
خواهان کریم افشون به طرفیت خواندگان 1- مهرداد مهرابی 2- سیمه سلطانی نژاد به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو به شماره کاسه 
پرونده 970615 ثبت و وقت رسیدگی در تاریخ 97/11/14 ساعت 8/5 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می ش�ود خوانده / خواندگان مذکور می توانند از تاریخ نش�ر آگهی تا وقت تعیین ش�ده جهت رس�یدگی برای دریافت نسخه ثانی 
دادخواس�ت و ضمائم آن به دفتر ش�ورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضوریابد بدیهی است در صورت عدم 

حضور شورای حل اختاف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
615 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

دادنامه 
پرونده کاسه 9609980402100746 شعبه 104  دادگاه کیفری دو شهر اردبیل )104 جزایی سابق( تصمیم نهایی  شماره 9709970403001186  
شاکی: آقای وحید پریخانی فرزند  قادر به نشانی شهر تهران بزرگراه آزادگان خ خلیج فارس  ی نبش ک سعدی پ235  ساختمان نادری 
و 2  متهم: آقای رسول جائزی به نشانی اردبیل اردبیل خ فلسطین بهار 7 جنب پ93 اتهام:  انتقال ما ل غیر  گردشکار: دادگاه با عنایت به 
جامع  اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی  را ا عام و با استعانت از خداوند متعال و توسل به ذوات مقدس  حضرات معصومین علیهم 
السام بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در  خصوص ا تهام رسول جائزی فرزند  علی متولد 1347 دایر بر انتقال مال 
غیر  یک و نیم دانگ از شش�دانگ پاک ثبتی ده فرعی از 7342 اصلی قطعه 13 تفکیکی واقع در بخش دو اردبیل موضوع ش�کایت آقای 
وحید پریخانی  با عنایت به محتویات پرونده  شکایت شاکی ماحظه مفاد مبایعه نامه مورخ 92/12/25 منعقده فی مابین طرفین اظهارات 
شهود تعرفه پاسخ استعام  از ا داره ثبت اسناد و اماک اردبیل که حکایت از عدم مالکیت  متهم به پاک ثبتی مارالذکر دارد و ماحظه  سند 
مالکیت   آقای علیرضا طاهری که مالک ملک می باشند  عدم حضور و دفاع متهم از خود در هیچ  یک از جلسات دادسرا و دادگاه بزهکاری 
ایشان محرز و مسلم بوده و دادگاه به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء  و ا 
ختاس و کاهبرداری  متهم  مارالذکر را به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال برده شده در حق شاکی و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
تومان معادل مال برده ش�ده در حق صندوق دولت  به عنوان  جزای نقدی محکوم می نما ید. رای صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز از تاریخ 
اباغ قابل واخواهی  در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل  تجدید نظر خو اهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل می باشد. 
1099973 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو اردبیل – علیرضا قادری 

آگهی مزایده غیر منقول نوبت اول 
 حسب محتویات پرونده کاسه 970479 ارجاعی محکوم له آقای عباس مایلی اجرای احکام مدنی نمین به تاریخ 97/11/3 روز چهارشنبه 
راس ساعت 11  صبح مال غیر منقول ذیل الذکر متعلق محکوم علیه آقای یاور شوقی  واقع در آدرس نمین شهر آبی بیگلو خیابان ولیعصر  
خیابان  جانباز  عبارت از س�اختمان مس�کونی با ترکیب پیلوت و دو طبقه که عرصه آن طبق متر کشی از محل به مساحت حدود 200  متر 
مربع  و ا عیانی آن جمعا حدود 278 متر مربع شامل پیلوت 89 متر مربع طبقه اول 89 متر مربع و طبقه دوم  نیز 89 متر مربع و خرپشته 
11 متر مربع  ملک دارای انشعاب آب و برق و گاز ساختار سازه ای بنا اسکلت فلزی نمای سمت کوچه و حیاط از سنگ تراورتن، نمای سمت 
همس�ایه از س�یمانکاری می باشد با توجه به وضعیت موجود ملک و نوع کاربری و لحاظ کردن دیگر عوامل موثر در امر کارشناسی از جمله 
موقعیت مکانی و نحوه دسترس�ی  به معابر عمومی، ارزش روز شش�دانگ ملک موصوف بدون در نظر  گرفتن دیون احتمالی  جمعا به مبلغ 
2/700/000/000 ریال )دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال( تعیین می گردد. بنا به احکام قضایی مال غیر منقول با حضور نماینده دادسرا به مبلغ 
2/700/000/000 ریال  به قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده به فروش می رسد.عاقمندان به شرکت در مزایده می توانند قیمت مورد نظر 
خود را تا  روز مزایده  به شعبه اجرای احکام مدنی این دادگستری طی نامه کتبی تسلیم نمایند و در روز مزایده نیز در اجرای احکام  مدنی 
نمین حضور یابند. بدیهی است  بااترین مبلغ پیشنهادی به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز 
قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی ماحظه  نماید. همچنین برنده مزایده 
بایس�تی به اقتضای مورد کل  بهای مال مورد مزایده و یا 10 درصد آن را به عنوان س�پرده به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت 
اخیر پرداخت 10  درصد فی  المجلس  باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نیز بقیه بهای مال را بپردازد در غیر اینصورت مبلغ  سپرده 
برنده مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع  دولت ضبط خواهد شد. ضمنا ملک مذکور  از طریق مرجع ا نتظامی با نصب پاکارد توقیف 
گردیده  و سند مالکیت به اجرای احکام  مدنی  نمین  ارائه  نشده و در صورت فروش اجرای احکام مدنی نمین در خصوص انتقال سند مالکیت  

به نام خریدار هیچ گونه مسوولیتی ندارد. 
1099974 مدیر دفتر  شعبه اجرای احکام مدنی   دادگستری شهرستان نمین – سلیمانی 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : بانک ملی ایران اداره امور شعب استان بوشهر نشانی: بوشهر خ امام خمینی مشخصات محکوم علیه/ 
محکوم علیهم: 1. پریسا اسلوب فرزند شنبه نشانی: بوشهر خ باهنر ک عرفان 18 پاک 21،  2. شنبه اسلوب فرزند  علی نشانی: بوشهر خ 
باهنرک  عرفان 18 پاک 21 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه     هاجر بیژنی فرزند حیدر نشانی: بوشهر سه 
راه بازرگانی  ابتدای بهشت صادق  جنب بانک ملی کوچه فردوس 1  ساختمان و کا ط4 دفتر وکالت زکی پور  نوع رابطه: وکیل محکوم له/ 
محکوم لهم:  بانک ملی ایران اداره امور شعب ا ستان  بوشهر  نازلی زکی پور فرزند محمدقلی نشانی: بوشهر سه راه بازرگانی  ابتدای بهشت 
ص�ادق  جن�ب بانک ملی کوچه فردوس 1  س�اختمان و کا ط4 دفتر وکالت زکی پور  ن�وع رابطه: وکیل محکوم له/ محکوم لهم:  بانک ملی 
ایران اداره امور شعب ا ستان  بوشهر  محکوم به: بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه  به شماره دادنامه 9509977710200286 محکوم 
علیهم متضامنا محکوم است به پرداخت  مبلغ 76/193/885 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 2/336/000 ریال بابت هزینه دادرسی و  حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه روزانه وفق قرارداد بانکی بدین صورت مبلغ 1644 ریال بابت خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ 94/12/16 تاریخ  تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له همچنان پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. 
828  رئیس شعبه دوم   دادگاه حقوقی بوشهر 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9409987710600075 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر تصمیم نهایی   شماره 9409977710601280 ، 
1. بانک ملی ایران اداره امور شعب استان بوشهر خواهان با  نمایندگی خانم نازلی زکی پور  به نشانی بوشهر  سه راه بازرگانی ابتدای بهشت 
صادق جنب بانک ملی ک فردوس 1 ساختمان وکا  ط4 دفتر وکالت زکی پور  و با نمایندگی  خانم هاجر بیژنی به نشانی بوشهر سه راه بازرگانی 
ابتدای بهشت صادق جنب بانک ملی ک فردوس 1 ساختمان وکا ط4 دفتر وکالت زکی پور  2. خانم هاجر بیژنی  خوانده  به نشانی بوشهر  
س�ه راه بازرگانی ابتدای بهش�ت صادق جنب بانک ملی ک فردوس 1 ساختمان وکا ط3 دفتر وکالت زکی پور  3. خانم گل افروز اسماعیلی 
خوانده   به نشانی بوشهر خ سامان ک دوم پ3 ،  4. خانم سکینه جمالی خوانده  به نشانی  بوشهر خ باهنر ک  عرفان 18  پ21  ، 5.  مهران 
رشید زاده خوانده  به نشانی  بوشهر خ آتش  نشانی فرعی 1 پ22 خواسته ها: 1.  مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه    خسارت تاخیر تادیه  3. 
مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل  4. تامین خواسته  5. مطالبه خسارت  رای دادگاه در خصوص دعوی بانک  ملی ایران اداره امور شعب 
ا ستان بوشهر با  وکالت  هاجر بیژنی و نازلی زکی پور به طرفیت  1. گل افروز اسماعیلی 2. مهران رشیدزاده 3. سکینه جمالی  هر سه خوانده   
مجهول المکان دائر بر مطالبه  مبلغ 63/738/165 ریال بابت اصل و سود و  مبلغ 6/193/478 ریال  بابت تاخیر تادیه  از تاریخ سررسید تا 
مورخه 93/12/21 و از ا ین تاریخ به بعد روزانه 1644 ریال تا هنگام پرداخت به انضمام  خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان 
با استناد به یک فقره قرارداد  جعاله به شماره 6200145688006  مورخ 89/10/27 ادعا نموده مبلغ فوق را از خواندگان طلبکار می باشد که 
نامبردگان علی رغم اباغ مفاد دادخواست و اوراق دعوی از طریق نشر آگهی در روزنامه حمایت  شماره 3530  مورخ 94/9/30 از حضور در 
دادگاه و دفاع امتناع نموده اند علی هذا با توجه به مصون ماندن مستندات خواهان از ایراد دفاع و اینکه مفاد اسناد مذکور حکایت از اشتغال 
ذمه خواندگان  به  خواهان دارد دادگاه دعوی خواهان را  محمول بر صحت تشخیص و مستندا   به ماده واحده قانون الحاق دو تبصره  به ماده 
15  قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده یک قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها ومواد 198، 502، 515، 519  و 522 قانون آئین دادرس�ی  
مدنی و ماده 230  قانون مدنی  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 63/738/165 ریال بابت اصل خواسته و سود و مبلغ 
6/193/478 ریال  بابت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 93/12/21 و از این  تاریخ به بعد روزانه  مبلغ 1644 ریال تا زمان اجرای حکم  
بع�اوه پرداخت  هزینه دادرس�ی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در وجه خواهان ص�ادر و ا  عام می نماید. رای صادره غیابی  بوده و ظرف 
بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این ش�عبه  و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در  محاکم 

تجدید نظر استان بوشهر می باشد. 
829 رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : عباس صفائی فرزند غامعلی نشانی: بوشهر – بوشهر  مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  سجاد 
رهی نش�انی: بوش�هر  - بوشهر  محکوم به:  بموجب  درخواس�ت اجرای حکم مربوطه  به ش�ماره 9709987745400006  و شماره دادنامه 
9709977745400044  مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 21/230/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 678/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم طبق شاخص ساانه 

بانک مرکزی  که  توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و ا عام می نماید. 
830  متصدی امور دفتری شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان بوشهر 

اباغ وقت دادرسی 
آگهی اباغ وقت دادرس�ی به  آقای داوود رحمانی تاریخ 97/9/5 خواهان  آقای بهزاد حمزه زاده کرکرق  به طرفیت ش�ما دادخواس�تی  به 
خواسته مطالبه وجه تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به کاسه 970640 ثبت و وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 97/11/6 ساعت 
9 تعیین وقت ش�ده اس�ت. اینک به علت مجهول المکان بودن شما و به درخواس�ت  خواهان و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی  مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه 20 شورای حل اختاف مجتمع 
مرکزی اردبیل  حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل  دعوی اقامه شده دارید بنمایید در غیر اینصورت 

دادخواست اباغ شده محسوب و شورا  اقدام قانونی را معمول  خواهد نمود. 
1099979 مسئول دفتر شعبه 20  شورای حل اختاف شهرستان اردبیل 

آگهی احضار 
در اجرای   ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری به جمشید نظری حسب محتویات پرونده 9709988328800034 متهم به سرقت تعزیری 
شبانه وسایل داخل خودرو از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک ماه مهلت دارید جهت دفاع از اتهام مطروحه در شعبه بیست و یکم دادیاری 

دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه واقع در کوچه ثبت حاضر شوید. 
1085  شعبه 21 دادیاری عمومی دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه  متهم آرش  ادراک فرزند خداداد به اتهام 1. مباشرت در قتل عمدی مرحوم  افشین مجیر لیانی  2. مباشرت در ایراد جراحات 
عمدی با اسلحه گرم  )کلت کمری( 3.مبشرت در حمل یک قبضه اسلحه گرم غیر مجاز کلت کمری تحت تعقیب کیفری بوده و مجهول المکان 
می باش لذا در  اجرای ماده 174  قانون آئین دادرس�ی کیفری از  طریق انتش�ار آگهی  در روزنامه به   نامبرده اباغ می گردد که ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتش�ار این آگهی جهت دفاع از خود در ش�عبه دوم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب کرمانشاه حاضر در غیر اینصورت 

غیابا اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
1086 بازپرس شعبه دوم دادسرای  عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 در پرونده کاسه 9709988323200579 شعبه 12  دادیاری دادسرای  
عمومی و انقاب کرمانشاه آقای علی محمد تیموری  فرزند شیخ علی به اتهام مشارکت در سرقت تعزیری مشدد موضوع  شکایت سید مهدی 
زینال صفت کرمانشاهی فرزند سید مرتضی تحت تعقیب قرار دارند. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایشان و عدم ا مکان اباغ احضاریه و 
عدم دسترسی به آنها مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه مارالذکر جهت پاسخگویی به اتهام خویش 

حاضر شوند. در صورت عدم حضور  در مهلت مذکور تصمیم ازم  گرفته خواهد شد. 
1087 دادیار شعبه 12 دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاس�ه 9709988316200366 ش�عبه یازدهم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه  متهم  یوسف قنبری  فرزند پرویز 
به اتهام جعل در اس�ناد عادی یک فقره چک و رس�ید عادی تحویل دس�ته چک اس�تفاده از سند  مجعول  عادی مذکور تحت تعقیب قرار 
دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریهو عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری  
مراتب  یک نوبت در روزنامه کثیر اانتش�ار آگهی و  متهم  ظرف مهلت یک ماه احضار می ش�ود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم 

گرفته خواهد شد. 
1088 شعبه 11 بازپرسی عمومی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

گواهی حصروراثت
آقای مرتضی آقائی بشماره شناسنامه 3424 فرزند اکبر متولد1361 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی بش�ماره 1101/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که ش�ادروان سارا وفایی فرزند حمزه علی بشماره 
شناس�نامه 6 درتاری�خ 97/6/4 دراقامت�گاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الف�وت وی عبارتند از... 1- حمزه عل�ی وفایی فرزند اصغر 
ش.ش78127پدرمتوفی2- اقدس رضایی فرزند رضا ش.ش18مادرمتوفی3- مرتضی آقایی فرزند اکبر ش.ش3424همس�رمتوفی4- سودا 
آقایی فرزند مرتضی ش.ش5561108107 دخترمتوفی5- س�ما آقایی فرزند مرتض�ی ش.ش5561453246دخترمتوفی اینک پس ازانجام 
تش�ریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشودتاچنانچه هرکس قرضی داردیا وصیتنامه ای متوفی نزد 

اوباشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3486 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 928/209/97 وقت رس�یدگی: به روز شنبه تاریخ 97/11/13 س�اعت 16:00 خواهان: ناصر جاویدان خوانده: حامد وزیری 
خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده ووقت 
رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشار 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 رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت 
عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا"چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط 

یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3495 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 767/17/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/11/17 س�اعت 17:00 خواهان: امیر حاجی حس�نی- اسامش�هر شهرک 
کامیونداران نمایشگاه حاجی حسنی پ11 نبش خ وایت خوانده: علی رضا هداوند خواسته: ابطال سند  خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل 
دادگستری اسامشهرنموده    که جهت رسیدگی به شعبه 17 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده 
بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشار آگهی می 
شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواس�ت اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا" 

اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا"چنانچه بعداباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.م الف 3488 
مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 606/22/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/11/15 س�اعت 16:30 خواهان: خلیل حمدی خوانده: رجبعلی محمدعلی 
خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده  که جهت رسیدگی به شعبه 22 شورای حل اختاف 
اسامش�هرارجاع    گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان و دستوردادگاه 
وبتجویزماده73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی 
ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررفوق 
جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد نمود 

ضمنا"چنانچه بعداباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3489 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 772/22/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/11/15 ساعت 17:30 خواهان: فرهاد انصاری خوانده: حسین رضا خالدیان 
خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده  که جهت رسیدگی به شعبه 22 شورای  حل اختاف 
اسامش�هرارجاع    گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان و دستوردادگاه 
وبتجویزماده73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی 
ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررفوق 
جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد نمود 

ضمنا"چنانچه بعداباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3490 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی مزایده نوبت اول 
در م�ورد پرونده اجرائی کاس�ه 971171 ش 1 اج�رای احکام مدنی بجنورد و به موجب دادنامه ش�ماره 8709975112700707 مورخ 
1387/06/11 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد محکوم له : علیرضا مغنی باشی محکوم علیه :  شرکت متین رادتوس موضوع  
مطالبه  وجه  که یک تانکر 18/000/000  لیتری ذخیره آب  توس�ط کارش�ناس رس�می دادگس�تری  ارزش کلی مال توقیفی  به مبلغ 
21/000/000 ریال  ارزیابی گردیده اس�ت  پس از س�یر مراحل قانونی  مقرر گردیده  در روز 1397/10/17 ساعت 11:00  از طریق مزایده 
حضوری  در محل اجرای احکام مدنی دادگس�تری بجنورد به فروش می رس�د  بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده  میتوانند 
پن�ج روز  قب�ل از موع�د  مقرر در این اج�را حاضر و از کم و کیف  در مورخ 97/10/17 س�اعت 12:00 در صورت  تمایل از مورد مزایده  
بازدید نمایند  بدیهی اس�ت مزایده از قیمت  ارزیابی ش�روع و به بااترین  یمت پیش�نهادی  واگذار خواهد ش�د  و ده درصد مبلغ 
پیش�نهادی  می بایست قبل از ش�روع مزایده  به حساب سپرده دادگستری  به شماره 2171291822004 واریز و فیش آن  را تحویل  
اجرای احکام نماید  و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد  و در صورت  عدم پرداخت  الباقی ) نود درصد(  در مهلت مقرر 

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

متن آگهی 
پیرو دادنامه 9709975840100632 مورخ 1397/07/17  صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی و حقوقی بجنورد به آقای عباسعلی رئوفی اباغ می 
گردد که ظرف مدت یک هفته  پس از تاریخ چاپ اخطاریه فوق  جهت ثبت طاق  خانم بتول اخوان به دفتر طاق 3 بجنورد واقع در بجنورد  

خ طالقانی غربی ک ثبت قدیم مراجعه نمایید در غیر اینصورت  برابر مقررات طاق فوق به ثبت میرسد .10
محمد صادق باقرپور – سردفتر ازدواج 6 و طاق 3 بجنورد 

متن آگهی 
پیرو دادنامه 9709975840100591 مورخ 1397/06/31  صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بجنورد به آقای محمد ایزدفر فرزند اسمیل اباغ 
می گردد که ظرف مدت ده روز پس از تاریخ چاپ اخطاریه فوق  جهت ثبت طاق  خانم زهرا مازاده به دفتر طاق 3 بجنورد به نشانی بجنورد  

خ طالقانی غربی ک ثبت قدیم مراجعه نمایید در غیر اینصورت  برابر مقررات و دادنامهصادره طاق ایشان به ثبت میرسد .10
محمد صادق باقرپور – سردفتر ازدواج 6 و طاق 3 بجنورد 

آگهی مزایده  نوبت  دوم
ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان سنندج آگهی مزایده مال 
منقول نوبت دوم به موجب پرونده اجرایی کاسه 971544 آقای وریا زمانی فرزند مسعود 
محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 133/025/612 ریال در حق آقای بشیر نیرانی و همچنین 
پرداخ�ت مبل�غ 6/651/280 ریال نیم عش�ر دولت�ی در حق صندوق دول�ت نظر به عدم 
پرداخت وجوه مذکور توسط محکوم علیه اموال مشروحه ذیل که به نظر کارشناس به مبلغ 
1/447/190/000 ریال قیمت گذاری گردیده در روز شنبه مورخ 1397/10/22 از ساعت 9 الی 10 
ودر محل اجرای احکام شوراهای حل اختاف واقع در میدان آزادی سنندج با حضور نماینده 
محترم دادسرای عمومی و انقاب سنندج و دادورز محترم اجرای احکام شوراها به مزایده 
گذاشته میشود طالبین میتوانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام از 
مال مورد مایده بازدید به عمل آورد و پیشنهادات خود را کتبا در روز مزایده تسلیم نمایند. 
برنده مزایده کسی خواهد بود که بااترین قیمت را اعام و پرداخت نماید و بافاصله مبلغ 10 
درصد از قیمت پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری واریز نمایید و حداکثر ظرف یک ماه 
آتی ترتیب پرداخت مابقی ارزش پیشنهادی را به حساب دادگستری فراهم نمایید بدیهی 
اس�ت وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدن�ی در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
بقیه بهای اموال را نپردازد س�پرده او پس از کس�ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد.مشخصات مال یا اموال به نشانی سنندج روستای دادانه میباشد.مشخصات مال مورد 
مزایده به شرح ذیل است:1 � ملک مورد نظر یک باب خانه می باشد که در روستای دادانه 
واقع گردیده اس�ت. ملک مذبور دارای سند منکوله دار به ش�ماره ملک 384 فرعی از 49 
اصلی به شماره ثبت 15562 دفتر 109 صفحه 226 به مالکیت آقای منصور زمانی دادانه فرزند 
فتح اه می باشد. مساحت عرصه ملک مذکور مطابق سند موجود 105/73 متر مربع حدود 
اربعه موجود در سند مالکیت بوده و در عرصه موجود دوباب ساختمان به صورت دوقسمتی 
)روبروی هم دیگر و در تراس های مختلف( احداث گردیده است. ضمناً ساختمان فوق ااشاره 
دارای زیرزمین و دوباب کاراژ مسقف می باشد وکل مساحت اعیانی حدود 200 متر مربع می 
باشد. اسکلت ساختمان مورد نظر نیمه فلزی) باربر( بوده نمای آن آجری وسال ساخت آن به 
اظهار مالک سال 1393 می باشد همچنین ساختمان فوق دارای چهار امتیاز آب، برق، گاز 

وتلفن نیز می باشد. ارزش ملک موردنظر 1/447/190/000 ریال.
شماره : 2/568� خ-قاضی شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختاف  سنندج 
� هادی اه مرادی

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره 139760301081006385  مورخ   97/10/2  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی سهیا کمالی   فرزند محمد حسین  به شماره شناسنامه 
8664       صادره  از تهران   در  شش  دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 196/92         مترمربع در قسمتی از پاک 118 فرعی از 3  
اصلی   واقع در خرمدشت بیست متری اله خیابان 12 متری شقایق خریداری از مالک رسمی سبز علی اله  محرز گردیده است لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول: 97/10/5 تاریخ انتشار دوم:97/10/20
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد واماک پردیس

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره 139760301081005890  مورخ   97/9/12  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی سهیا کمالی   فرزند محمد حسین  به شماره شناسنامه 
8664       صادره  از تهران   در  شش  دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 186/58         مترمربع در قسمتی از پاک 118 فرعی از 3  
اصلی   واقع در خرمدشت بیست متری اله خیابان 12 متری شقایق خریداری از مالک رسمی سبز علی اله  محرز گردیده است لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول: 97/10/5 تاریخ انتشار دوم:97/10/20
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد واماک پردیس

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

 برابر رای شماره 139760301081005883  مورخ   97/10/2  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی سهیا کمالی   فرزند محمد حسین  به شماره شناسنامه 
8664       صادره  از تهران   در  شش  دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 160/82         مترمربع در قسمتی از پاک 118 فرعی از 3  
اصلی   واقع در خرمدشت بیست متری اله خیابان 12 متری شقایق خریداری از مالک رسمی سبز علی اله  محرز گردیده است لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول: 97/10/5 تاریخ انتشار دوم:97/10/20
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد واماک پردیس

آگهی حصر وراثت
شماره 970503 اقا سیامک یگانی فرزند سهراب یگانی متولد 1335/9/15 شماره شناسنامه 5709668729 صادره از تالش شرح دادخواست شماره 
توضیح داده که شادوران سهراب یگانی فرزند هیبت اله    متولد 1305/4/4 دارنده شماره شناسنامه 120 در تاریخ 97/8/15 در اقامتگاه دائمی خویش 
فوت نموده و وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از : 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر پسر متوفی 2- سهیا یگانی ش ش 5709667633 ت ت 
1334 فرزند متوفی 2- سیما یگانی ش ش 5709677655 ت ت 1340 فرزند متوفی 3- طلعت میر مسعودی ش ش 2630991220 ت ت 1323 
همسر متوفی    لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی میگردد تا چنانچه کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص 
باشد ظرف یکماه از نشر اگهی به شعبه اول شورای حل اختاف رضوانشهر تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی 

سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
ح    5730   رییس شورای حل اختاف شعبه اول رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی  

جلسه مزایده نوبت دوم
شماره بایگانی شعبه : 960460   ماحظه می گردد مطابق نیابت واصله از دادگاه شهرستان رشت آقای محمدرضا فاح رهبر به عنوان معرف مال 
ملکی را در قبال محکومیت مالی خانم نوشین دلسوز بحری   به میزان مبلغ 2.778.331986 ریال در حق حسین نبی زاده و مدینه دالمن و مبلغ 
138.916.599 ریال نیم عشر اجرائی و هزینه های اجرائی  تعرفه نموده که توقیف و استعامات ازمه در خصوص آن از   اداره منابع طبیعی بنیاد 
مسکن و دهیاری به عمل امده وجود مستثنیات دین و مالکیت معرف محرز گردید ه که واقع در روستای میان بند انل روشنده رضوانشهر بوده به شرح 
ذیل. مشخصات ملک طبق نظریه کارشناسی :  ملک عبارت از قطعه زمینی با مساحت 616 متر مربع با حدود اربعه شماا: محدود به خانه و محوطه 
بخشعلی بخشی و راه ورودی- شرقا ملک بخشعلی بخشی – جنوبا ملک نوراله نوری- غربا نیز متصل به ملک بخشعلی بخشی بوده که طی نامه شماره 
968/83118-96/10/9 اداره منابع طبیعی رضوانشهر جزء مستثنیات اشخاص شناخته شده و واقع در روستای میان بند انل روشنده رضوانشهر در 
شیب حدود 5 درصدی فاقد هر گونه اعیانی با یک اصله درخت بید و یک اصله درخت توت از سمت جنوب محصور و از سه سمت دیگر فاقد حصار 
فیزیکی، بجز ضلع جنوب که با سیم خاردار محدود شده و ارزش کل ملک به میزان 924.000.000 ریال براورد، که طی صورتجلسه 96/11/23-1805 
کانتری رضوانشهر توقیف گشته و مطابق صورتجلسه 97/7/8 تصرفات مالکانه به تثبیت مامور اجرا رسیده و ملک بنابر مستندات و تحقیقات واصله 
فاقد حق ارتفاق و انتفاع غیر بوده لذا مراتب صورتجلسه و اعام می گردد، که مزایده وفق مراتب فوق در تاریخ 1397/11/3 ساعت 11 الی 
11:30 صبح برگزار خواهد گردید و هر کس بااترین قیمت را پیشنهاد نماید و ده درصد قیمت را ظرف روز مزایده واریز نماید برنده مزایده 
ش�ناخته خواهد شد که مابه التفاوت را ظرف یکماه می بایس�ت واریز نماید و کلیه درخواستها در پاکت دربسته و به همراه شماره تماس و 
تصویر کارت شناسایی و ثبت نام در سامانه ثنا حتی اامکان حتما تا قبل از ساعت 11:30 تحویل شعبه نماید واا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ح  5731   دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه رضوانشهر- مرادطلب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه�ی موضوع ماده 3 قانون و م�اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760301078001546   م�ورخ 97/9/13  هی�ات اول موض�وع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  یافت آباد تهران تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی خانم اعظم  هداوند فرزند نظامعلی به شماره شناسنامه 
57454  صادره از تهران  در عرصه شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی  در آن به مساحت 59  متر مربع در  قسمتی از عرصه پاک 1432  
فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی  شده از پاک اصلی مذکور واقع در بخش 
12 تهران خریداری از مالک رس�می خانم  کبری رضایی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی   
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق  مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1397/09/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/5 
18771 - رئیس ثبت اسناد و اماک یافت آباد تهران –   غامرضا  غضنفری

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم جواهر خدایاری فرد دارای  شناسنامه شماره 123 به شرح دادخواست به کاسه 25-97از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان درویش علی خدایاری کن کبود به شماره شناسنامه 5 در تاریخ 1397/9/15در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نازگل خدایاری شماره شناسنامه 596 متولد 1360فرزند متوفی 2- جواهر 
خدایاری فرد فرزند شعبانعلی شماره شناسنامه 123 همسر متوفی 3- معصومه خدایاری شماره شناسنامه 97 متولد 1365 فرزند متوفی 
4- میرزاعلی خدایاری شماره شناسنامه 38متولد 1362 فرزند متوفی 5- احمد علی خدایاری شماره شناسنامه 1 متولد 1354فرزند متوفی

6- پروین خدایاری ش�ماره شناس�نامه 926 متولد 1367 فرزند متوفی 7- خانم طا خدایاری شماره شناس�نامه 275 متولد 1344 فرزند 
متوفی8- طوطی خدایاری شماره شناسنامه 842 متولد 1357 فرزند متوفی 9- غامعلی خدایاری شماره شناسنامه 274 متولد 1342 فرزند 
متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف حقوقی شهرستان دوره چگنی

دادنامه 
پرونده کاسه 9709986656300181 شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9709976656300255 
–خواهان: آقای علی بازگیر فرزند شفیع خان  به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد -شهر خرم آباد –روستای دیناروند سفلی جنب شهید– 

خوانده :آقای طوبی بیرانوند منش فرزند فتح اله به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد - خرم آباد –کمالوند روستای پروانه  - خواسته: مطالبه 
وجه سفته   رای قاضی  در خصوص دادخواست علی بازگیر فرزند شفیع خان به طرفیت طوبی بیرانوند منش فرزند فتح اله به خواسته مطالبه دو فقره 
سفته تحت شماره های 130515 -130516 جمعاً به مبلغ چهل میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح که 
خواهان اظهار داشته است به موجب دادنامه شماره 950/582 صادره از شعبه اول شورای حل اختاف خرم آباد خوانده دعوی محکوم به پرداخت ده 
میلیون تومان در حق اینجانب گردیده است که در مرحله اجرای حکم پنج میلیون تومان به حساب من واریز کرد و سفته های موضوع پرونده را از این 
بابت صادر کرده است .... که خوانده علیرغم اباغ  در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و ایحه ای نیز ارسال نکرده است فلذا با عنایت به وجود اصل 
سفته ها و واخواست نامه در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده بر برائت خویش و استصحاب بقاء اصل 
دین دعوای خواهان را وراد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 307 و 308 قانون تجارت و بند الف ماده 9 قانون  شورای حل اختاف مصوب 1394 و مواد 
198 - 519 -522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت چهل میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست )1397/5/9(  لغایت اجرای حکم متناسب با شاخص اعامی ازسوی  بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران و از باب قاعده تسبیب و اضرر به پرداخت 710/000 ریال هزینه دادرسی و 290/000 ریال هزینه تعرفه خدمات قضایی 
و 800/000 ریال بابت واخواست سفته در حق خواهان را صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ واقعی قابل واخواهی در 

این مرجع سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی )حقوقی( خرم آباد می باشد .
سعید ساکی –قاضی شورای حل اختاف خرم آباد 
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511/174آگهی اباغ اجرائیه 
محکوم له:موسسه توسعه گردشگری شهر مشهد-محکوم علیه:1-آرش حمزه زاده 2- خدا رحیم پرندوار -پیرو  آگهی های منتشره در جراید 
بدینوسیله  به آقایان :1-آرش حمزه زاده 2- خدا رحیم پرندوار   که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 24  در 
پرونده شماره 24/970178 به موجب دادنامه  شماره 9709977577400664 مورخ 97/6/11 صادره از شعبه 24 محکوم علیه محکوم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت  مبلغ 300/000/000 ریال –سیصد میلیون ریال –معادل سی میلیون تومان-به عنوان اصل خواسته مبلغ 10/644/000 
ریال بابت هزینه تمبر دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه زا تاریخ چک ها تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالیانه اعامی از جانب بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران که در اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی 
بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از 
محکوم له یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم 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 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/175آگهی اباغ اجرائیه 
محکوم له:موسسه توسعه گردشگری شهر مشهد -محکوم علیه:شهناز رضائی فرد  -پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به خانم شهناز 
رضائی فرد  که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 24  در پرونده شماره 24/970176 به موجب دادنامه  شماره 
9709977577400662 مورخ 97/6/11 صادره از شعبه 24 محکوم علیه محکوم به پرداخت  مبلغ 220/000/000 ریال –دویست و بیست میلیون 
ریال  –معادل بیست و دو میلیون تومان -به عنوان اصل خواسته مبلغ 7/596/000 بابت هزینه تمبر دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه چک ها تا 
زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم تورم سالیانه اعامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران که در اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد 
در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن 
حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم 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 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/176آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه  محمود رضوانی    که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
9709977504400822  صادره از شعبه 172در پرونده شماره 970433 محکوم به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته شش فقره 
فاکتور صادر شده ایزوگام و پرداخت مبلغ 1590500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/4/30 
لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول ش�اخص تورم در حق محکوم له س�ید علی چاوشی و نیم عشر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود
متصدی امور دفتری  شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3  مشهد

511/177آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله به آقای سید جعفر حسینی فرزند سید علی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای مصطفی یوسفی فرزند 
حس�ین با وکالت خانم انسیه زینلی  به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977502700216 مورخ  1397/7/23 د 
رپرونده کاسه 970070-محکوم به 1-پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 2/336/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3- حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه دولتی 4-خسارت تاخیر تادیه چک مورد خواسته طبق شاخص تورمی سالیانه بانک مرکزی شده اید رای صادره غیابی 
و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شورا می باشد و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 
در دادگاه عمومی حقوقی مشهد می باشد لذا مراتب یک نوبت در روزنامه درج می گردد و شما می توانید در مهلت مقرر به این شعبه مراجعه و 

دادنامه فوق الذکر را دریافت نمائید 
دبیر شعبه 221 شورای حل اختاف مشهدویژه زندان مرکزی مشهد-حمید حسنی فیض آبادی

511/178آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله به آقای عید محمد قاسمی نوده فرزند قاسم  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای جواد خدیوی زننده فرزند 
محمود   به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977502700350 مورخ 1397/8/28 د رپرونده کاسه 970134-محکوم 
به 1-پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 1/094/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3-مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه چاپ آگهی 
روزنامه 4-خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک های مورد خواسته تا یوم اادا بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی شده اید رای صادره غیابی 
و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شورا می باشد و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 
در دادگاه عمومی حقوقی مشهد می باشد لذا مراتب یک نوبت در روزنامه درج می گردد و شما می توانید در مهلت مقرر به این شعبه مراجعه و 

دادنامه فوق الذکر را دریافت نمائید 
دبیر شعبه 221 شورای حل اختاف مشهدویژه زندان مرکزی مشهد-حمید حسنی فیض آبادی

511/179آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله به آقای حسینعلی آگشته فرزند حسین  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای سعید قادری فرزند غامحسن  به 
طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977502700174 مورخ  1397/7/9 د رپرونده کاسه 970005-محکوم به 1-پرداخت 
مبلغ 71/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 2/191/500ریال بابت هزینه دادرسی شده اید رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف 
مدت بیست روز قابل واخواهی در این شورا می باشد و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومب حقوقی مشهد 

می باشد لذا مراتب یک نوبت در روزنامه درج می گردد و شما می توانید در مهلت مقرر به این شعبه مراجعه و دادنامه فوق الذکر را دریافت نمائید 
دبیر شعبه 221 شورای حل اختاف مشهدویژه زندان مرکزی مشهد-حمید حسنی فیض آبادی

511/180آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای هادی هوشیار آقاجانیان  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست علیرضا احمد زاده  بطرفیت 
شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977500901102 در پرونده کاسه 970778  به پرداخت :1-مبلغ 120/000/000 ریال 
وجه چک ها )بابت اصل خواسته (2-مبلغ 1/988/200 ریال )خسارت دادرسی 3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک ها از تاریخ سر رسید 
آنها )چک ها(تا زمان وصول وجه چک ها بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران 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 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1 مشهد

511/181آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای امیر خونیکی نژاد  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست مجتبی عباسی بطرفیت شما به 
خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977500901008 در پرونده کاسه 970462  به پرداخت :1-مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته مبلغ 2/267/000 ریال هزینه دادرسی و درج آگهی و حق الوکاله وکیل به مبلغ 1/800/000 ریال خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک ها 257109/43-96/11/5-257110/33-96/12/10 هر کدام به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال لغایت یوم الدا که بر اساس نرخ تورم ساانه 
بانک مرکزی 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 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1 مشهد

511/182آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای غامعلی خادمی و حمید باقریان   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست عماد الدین 
مسعودی  بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977500801099 در پرونده کاسه970765 حکم به محکومیت خونده 
به 1- مبلغ 130/000/000 ریال وجه چک )بابت اصل خواسته (2- مبلغ 3/537/900 ریال )خسارات دادرسی(3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه 
چک از تاریخ سر رسید آن 97/7/30 تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهور ی اسامی ایران که 
محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان لحاظ خواهد شد صادر و اعام می نماید 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 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1 مشهد

511/183آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علیرضا زردادپور فرزند قلی
خواهان سازمان پسماند شهرداری مشهد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علیرضا زردادپور به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه 9709987575700630 شعبه7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ1397/11/27 ساعت8 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 انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/184آگهي 
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سهراب یلی فرزند سلطانعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست فریبا عرب زاده 
فرزند محمود به طرفیت شما بخواسته طاق به درخواست زوجه به موجب حکم شماره 9709977580200896 مورخه ی 1397/9/19 در پرونده 
کاسه 970206/22 به زوجه اجازه اعمال وکالت در طاق می دهد تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طاق و با تعیین نوع طاق خود را مطلقه 
نماید و مهلت اعتبار این حکم از تاریخ اباغ رای قطعی شش ماه می باشد مراتب بدین وسیله به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی در 
روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج روزنامه به مدت بیست قابل واخواهی و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر و 

ظرف بیست روز قابل فرجامخواهی می باشد. 
مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)52خانواده سابق(

511/185اباغ دادنامه به آقای رجبعلی قناعتی در پرونده کاسه 21/970534
پیرو اباغیه قبلی به رجبعلی قناعتی که فعا مجهول المکان می باشد اباغ می گردد که خانم نیره شماعی  دادخواستی به خواسته طاق به طرفیت 
شما در این شعبه مطرح نموده که طی دادنامه صادره از شعبه 21 به شماره 97099875871005008 حکم به الزام زوجه به طاق بائن زوجه از نوع 
یائسه ) برحسب اقرار زوجه و تاریخ تولد وی( صادر و اعام می گردد. در صورت عدم حضور خوانده در محضر رسمی جهت طاق تبصره ماده 34 
قانون حمایت خانواده از طرف سردفتر قابل اعمال است. و در مورد حقوق مالی با توجه به اینکه خواهان اظهار داشته که مهریه خود را دریافت کرده 
و هیچ گونه ادعای حقوق مالی ناشی از زوجیت ندارد که قهرا خوانده تکلیفی نسبت به حقوق مالی زوجه نخواهد داشت و فرزندان مشترک آنان 
نیز به سن بلوغ شرعی و قانونی رسیده اند که قهرا موضوع حضانت و ماقات و نفقه جاریه آنها منتفی می باشد. رای صادره غیابی است ظرف مدت 
بیست روز پس از نشر آگهی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای  و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
استان خراسان رضوی می باشد. و سپس طبق مقررات قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است. و نیز رای صادره به مدت 6 ماه پس از اباغ رای 

فرجامی یا انقضاء مهلت فرجامخواهی دارای اعتبار قانونی است.
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

51/186آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسن سهرابی فرزند رمضان
خواهان خانم سمیه سیستانی با وکالت آقای سیدامید عادل احمدیان و خانم رحیمه آخوند زاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسن سهرابی 
به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987587400812 شعبه28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید 
مطهری شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رس�یدگی 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 انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/187آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مسعود عباسی فرزند اکبر
خواهان خانم سیده رضوان تقدیسی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مسعود عباسی به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709987587400780 و شماره بایگانی 970810 شعبه28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رسیدگی و استماع اظهارات شهود خواهان در مورخ 1397/11/06 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. ضمنا ظرف یک هفته پس از انتشار این آگهی زوج می بایست یک نفر از اقارب متاهل 

خود که دارای شرایط حداقل سی سال سن، آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به این شعبه معرفی و حاضر نماید.
منشی شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/188آگهی اباغ معرفی داور
بدین وسیله به آقای محمد حامد ترابی فرزند عبدالحسین مجهول المکان اباغ می گردد خواهان خانم منصوره شریفی دادخواستی به خواسته طاق 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده به شما اباغ می گردد ظرف مهلت یک هفته 
پس از انتشار آگهی یک نفر از اقارب متعهد واجد شرایط که متاهل و حداقل دارای سی سال سن، آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی 

باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمائید در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/189رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان لیا سهرابی فرزند ابراهیم بطرفیت خوانده مجید ذبیحی دوست فرزند عبدالعزیز که مجهول المکان می باشد به خواسته 
طاق به لحاظ تخلف زوج از شرط 1-2-7-8-11 شروط ضمن العقد و عسر و حرج مستندا به ماده 1119 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت 
طاق صادر و خواهان می تواند به یکی از دفاتر رسمی طاق مراجعه و با حق توکیل  به غیر خودش را مطلقه نماید نزدیکی انجام شده و نظر به بذل 
یک سکه از ناحیه زوجه و قبول بذل از ناحیه زوج نوع طلق خلعی خواهد بود جهیزیه نزد زوجه می باشد این رای غیابی وظرف مدت بیست روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس وفق مقررات قابل تجدید نظرخواهی و فرجامخواهی است.
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/190رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان نسیمه غامی محمد دلیر ابراهیم بطرفیت احمد حسینی  فرزند سید علی که مجهول المکان می باشد به خواسته 
تنفیذ طاق و اثبات طاق نامه عادی مورخ 96/6/25 مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به اثبات و تنفیذ طاق وفق مفاد طاق نامه بتاریخ 
96/6/25 طاق خلع صادر و اعام می دارد این رای غیابی ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف مدت 

بیست روز قابل تجدید نظرخواهی است.
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/191آگهی اباغ وقت رسیدگی و معرفی داور به آقای مجتبی شهبازی فرزند صفر
خواهان خانم پروین نجاتی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای مجتبی ش�هبازی به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987586600560 شعبه16 دادگاه خانواده مجتمع قضایی ش�هید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رس�یدگی 1397/11/14 ساعت9/45 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی و توجیه امر داوری به همراه یک نفر داور واجدالش�رایط ) مس�لمان، متاهل و باای 30 سال سن(  در 

دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/192رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم کبری نخعی فرزند حسین با وکالت آقای حسین حاجیان به طرفیت آقای جواد نشانی کته گوش فرزند قربان به خواسته 
ی ) الزام به( ثبت واقعه ی ازدواج عادی به تاریخ 1380/10/23 با این توضیح که وکیل خواهان مدعی است خوانده موکل وی را با مهریه ی 40 سکه و 
سیصد هزار تومان پیش کش در 1380/10/23  به عقد دائم خود درآورده و از او دارای 2 فرزند دختر و پسر نیز می باشد و تاکنون نسبت به ثبت آن 
اقدامی نکرده، لذا به شرح فوق دادخواهی نموده که با توجه به دادخواست تقدیمی ، تصویر مصدق سند عادی مورد نظر که در آن به میزان مهریه و 
مبلغ اصطاحا پیش کش تصریح شده و جمعی ذیل آنرا گواهی کرده اند که در جهت احراز اصل موضوع نکاح دادنامه ی شماره ی 1397/9/17-700 
ص�ادره از دادگاه کیف�ری ارائه گردیده که به موجب آن خوانده از اتهام ترک انفاق موضوع دادنامه ی غیابی ش�ماره 352-1397/3/28 موضوع 
محکومیت او به 6 ماه حبس برائت حاصل کرده زیرا خوانده در مقام متهم اعام نموده کارت عابر بانک خود را همراه رمز آن ) جهت دریافت وجه 
بابت نفقه( در اختیار زوجه قرار داده است که این امر دالت بر این مهم دارد که اصل موضوع زوجیت دائم بین خواهان و خوانده هم با وصف اباغ 
از طریق روزنامه، به دلیل عدم شناسائی در نشانی اعامی، در موعد مقرر در دادگاه حضور نیافته ودفاع وایرادی نسبت به دعوی مطروحه معمول 
نداشته، لذا با توجه به مراتب و با التفات به نظریه ی قاضی محترم مشاور، دعوی خواهان دراین مرحله از دادرسی در نظر داداه وارد و موجه تشخیص 
و مستندا به ماده ی 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 و بند 2 ماده ی 993 قانون مدنی و رعایت مادتین 73 و 303 قانون آئین دادرسی 
مدنی، حکم بر الزام خوانده به ثبت واقعه ی ازدواج دائمی خود به تاریخ 1380/10/23 با مهریه ی 40 عدد سکه ی بهار آزادی در یکی از دفاتر رسمی 
ازدواج، صادر واعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت مذکور قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه 16 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/193آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای عباس زاهد جو فرزند علیقلی فعا مجهول المکان اباغ می گردد  پیرو دادخواست خانم ملیحه زوار فرزند علی 
بطرفیت شما به موجب حکم )دادنامه(    شماره   9709977586701057  مورخ 1397/9/29 حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طاق صادر و 
اعام می دارد خواهان می تواند پس از قطعیت دادنامه با مراجعه به دفتر رسمی ثبت طاق با استفاده از وکالت  باعزل و با حق توکیل غیر و با بذل 
ده قطعه سکه بهار آزادی از مهر و سایر حقوق مالی خود و قبول بذل از ناحیه زوج به طاق نوبت اول خود را به طاق خلع مطلقه نماید صادر گردیده 
لذا مراتب یکبار در روزنامه آگهی و از تاریخ نشر ظرف 20 روز قابل واخواهی  در این دادگاه و پس  از آن ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه تجدید نظر استان و سپس ظرف همین مدت  قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. 
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/194آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست و ضمائم به عبدالحسین شفاعتی فرزند براتعلی
کاسه پرونده : 14/971027 وقت رسیدگی : 1397/11/11 ساعت 8/15 صبح خواهان : زهره شفاعتی فرزند براتعلی خوانده: عبدالحسین شفاعتی 
فرزند براتعلی- خواسته : اذن در ازدواج خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای خانواده مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه14 دادگاه خانواده 
مشهد ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر 
این دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند 

چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/195آگهي اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي های قبلي به اقاي مسعود بهرمانی فرزند حسین فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست خانم سمانه اخوان 
سیاسی پورفومنی فرزند محمد حسین بطرفیت شما بخواسته طاق به موجب حکم شماره 9709977586401059 در پرونده کاسه 14/970749 
دادگاه خانواده مشهد به طاق همسرتان 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 14 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/196آگهي اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي های قبلي به اقاي بصیر جمشیدی فرزند حسین فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست جمعه گل رمضانی 
علیه شما بخواسته اثبات نسب فرزند به موجب حکم شماره 9709975113600949 در پرونده کاسه 11/970493 به حکم به اثبات نسب فرزند به 
خوانده در حق خواهان صادر شده است. مراتب بدینوسیله  در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه  در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد) 41 خانواده سابق(

511/197آگهی اباغ معرفی داور به آقای محمدعلی جعفری
با عنایت به دادخواست تقدیمی خانم بی بی راضیه رضائی فرزند عوض دائر بر طاق به درخواست زوجه)به لحاظ ترک منزل و ترک نفقه توسط زوج و 
عسر وحرج حاصله طبق ماده 1129 و 1130 قانون مدنی( علیه محمدعلی جعفری موضوع پرونده کاسه 9709985112300640 به موجب این آگهی 
به خوانده یاد شده اباغ می گردد ظرف مهلت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی ضمن  مراجعه مراجعه به شعبه و دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن نسبت به معرفی یکی از اقارب متاهل خود که آشنا به مسائل اجتماعی، خانوادگی و شرعی باشد بعنوان داور به این شعبه جهت مطالعه 

پرونده و انجام داوری بین زوجین اقدام نماید در غیر این صورت وفق مقررات قانونی ، هرگونه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد.
منشی شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)28 خانواده سابق(

511/198آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای شعبان رمضانی زاده گل خندان فرزند
خواهان خانم شبنم رمضانی گل خندان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای شعبان رمضانی زاده گل خندان به خواسته اذن در ازدواج مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985114100945 شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)46 
خانواده سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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. 
منشی شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)46خانواده سابق(

511/199آگهی
پرونده کاسه: 9709987580600406 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )56 حقوقی سابق( تصمیم 
نهایی ش�ماره 9709977580601318 خواهان: بانک انصار خوانده: آقای احد اس�دی فرزند مجتبی به نشانی مجهول المکان برابر ایحه 4673  
97/07/08 -رای دادگاه -در خصوص دادخواست بانک انصار با وکالت آقای مرتضی قربانی به طرفیت آقایان و خانم 1- صدیقه نخعی زاده فرزند باقر 
2- محمدجواد اسدی فرزند محمدرحیم 3- محمدصادق اسدی فرزند محب علی 4- محمود جوهری فرزند اله وردی 5- احد اسدی فرزند مجتبی 
به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و هفتاد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره 114552 مورخه 1397/02/08 عهده بانک کشاورزی از حساب 
جاری 810317520 و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه، به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، لذا دادگاه با استصحاب دین، استحقاق 
خواهان را بر مطالبه وجه چک ثابت تشخیص و به استناد مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249و313و314و315 قانون تجارت 
و مواد 3 و 4 قانون صدور چک و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و یک میلیون و دویست و هفتاد وهفت هزار ریال بعنوان 
هزینه دادرسی و مبلغ چهارده میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی وخسارت تاخیر تادیه طبق شاخص 
اعامی توسط بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان وصول آن براساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام درحق 
خواهان صادر می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و سوم و پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد و نسبت به خوانده ردیف چهارم 

حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. 
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد) 56 حقوقی سابق(

511/200آگهی تجدید مزایده  اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110.10.951374  آقای مرتضی 
جالی فراهانی محکوم است به پرداخت1- مبلغ 394992263 ریال به در حق علی نقره ئی و نیز مبلغ 19749613 ریال نیم عشر دولتی2- مبلغ 
178631000 ریال بابت کاسه پرونده 7/106/871501 3- 20000000 ریال بابت کاسه پرونده 7/106/8611868 4- مبلغ 412640526 ریال محکوم 
به بعاوه و به مبلغ 20632026 ریال نیم عشر دولتی بابت کاسه پرونده 110/10/970899 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 و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده درتاریخ 1397/10/22 ازساعت8 الی 8/45 صبح در مجتمع قضائی 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 ازقیمت ارزیابی شده 
شروع وبه 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 ازبهای مورد مزایده نقدا وفی 
المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند ونقل 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 جرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 6576 ده هزارم یک دانگ مشاع متعلق به محکوم علیه از ملک 
واقع در طاب خیابان شهید صدوقی 12 پاک 22 به مساحت عرصه 287 متر مربع بعاوه 112 متر مربع اعیانی که کاربری تجاری ) فروش پروفیل 
درهای ماشین رو و درب های اتوماتیک( و بقیه عرصه به صورت انباری و کارگاه مسقف شده است نمای ساختمان شیشه سکوریت و ورقه های فلزی 
کامپوزیتی و در داخل کف سرامیک و بدنه ها گچ دارای زیرزمین به مساحت حدود 80 متر مربع که یک دانگ متعلق به محکوم علیه مطابق بانظریه 

کارشناسی به مبلغ 1530000000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 1006263789 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد– سیدمحمدرضا تشنگر

511/201آگهی تجدید مزایده  اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 33 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110.4.970248  شرکت کارتن مشهد 
محکوم است به پرداخت1- مبلغ 147395049 ریال در حق آقای حسین نجار تربتی و نیز مبلغ 1000000 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم 
علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم 
عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده درتاریخ 1397/11/1 ازساعت 8/45 الی 9/30 صبح در 
مجتمع قضائی 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 ازقیمت ارزیابی شده شروع وبه 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 ازبهای مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند ونقل 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 جرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: یک دستگاه اتومبیل وانت 
پیکان آی 1600 به شماره پاک انتظامی ایران12-243 ج 21-مدل 1384 به رنگ سفید روغنی به اتاق شامل گلگیرهای جلو، درب موتور، درب های 
اتاق جلو راست و چپ، بدنه راست، چپ ، کف و درب اتاق بار و سپر جلو و عقب خوردگی و زنگ زدگی دارد. باطری معیوب، چراغ خطر عقب راست 
شکسته، جلو داشبورد شکسته، استیک های جلو ایران تایر و عقب بارز مستعمل و فرسوده ، ضبط و پخش دارد و بلندگو شکسته، کف پوش دارد، 
شیشه ها سالم که مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 42000000 ریال برآورد و به فروش می رسد.2- یک دستگاه پرس ضایعات به ابعاد 1*1*6 متر 
به ظرفیت تقریبی 40 تن با فریم فلزی ساخته شده از تیرآهن 12 و 14 با الکتروموتور و سیستم هیدرولیک و دریچه خروجی جهت پرس ضایعات 

کارتن به صورت باندی 1 متر مربع که مطابق بانظریه کارشناسی به مبلغ 240000000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد – سیدمحمدرضا تشنگر

511/202آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای خانم اکرم زهرائی فرزند حسین   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست حسن کارگر فرزند 
رمضان  علیه  شما به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی موتورسیکلت بموجب حکم شماره 9709977509601427 در پرونده کاسه 971003  به 
به حضور در دفترخانه اسنا رسمی و انتقال سند رسمی یکدستگاه موتور سیکلت زال توس-تیزپر توس قرمز رنگ مدل 93 به شماره انتظالمی 
92638 ایران 771 به نام خواهان آقای حسن کارگر محکوم شده اید و در خصوص هزینه دارسی با توجه به فهوای مخالف ماده 519-520 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان 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

511/203آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به 1-عبدالظاهر احمدی 2-وحید ساار حدادی 3-فاطمه اسدیان    فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
درخواست کریم زردی   علیه  شما به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و اثبات وقوع بیع  بموجب حکم شماره 9709977509101439 در پرونده 
کاسه 252/970970  حکم  به اثبات وثقوع عقد بیع خودرو فیما بین خواهان و خوانده ردیف اول و نیز محکومیت خوانده ردیف سوم فاطمه اسدیان 
به تنظیم سند خودرو ی پژو 206 مدل 82 با شماره پاک انتظامی 594ن54-ایران 36 به نام خوهان کریم زردی و نیز محکومیت خوانده ردیف اول 
عبدالظاهر احمدی به پرداخت مبلغ 2/385/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان کریم زردی صادر می نماید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/204آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به امیر علی محمودی خاتونی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست راحله بذر افشان مقدم 
با وکالت خانم محمد حس�ینی   علیه  ش�ما به خواسته مطالبه وجه   بموجب حکم ش�ماره 9709977509101284 و اصاحی به شماره دادنامه 
9709977509101384 در پرونده کاسه 252/970780 به پرداخت جمعا مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل 
تعرفه مبلغ 1/334/250 ریال هزینه تمبر دادرس�ی و نیز پرداخت هزینه درج آگهی روزنامه و خس�ارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
97/7/26 الی یوم اادا در حق خواهان محکوم می نماید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

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

511/205آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به فاطمه کیانی     فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست حسن امینی  علیه  شما به خواسته مطالبه 
وجه   بموجب حکم ش�ماره 9709977509101371 در پرونده کاس�ه 252/970711  به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران 
پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک ها 96/6/24-96/6/21 الی یوم الدا بر اسا نرخ تورم بانک مرکزی و نیز پرداخت 
و هزینه درج آگهی روزنامه به مبلغ 698/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان حسن امینی فرزند خلیل صادر و 

اعام می دارد مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/206آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به احسان حسینی کنگ سفلی     فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست مهدی زاهد نیا   علیه  
شما به خواسته مطالبه وجه   بموجب حکم شماره 9709977509101375 در پرونده کاسه 252/970608  به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 865/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص از تاریخ تقدیم دادخواست 
97/5/13 در حق خواهان مهدی زاهدنیا صادر و اعام می دارد مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

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

511/207آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به جال نیک روش  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست مرتضی آزادی    علیه  شما به خواسته 
مطالبه وجه   بموجب حکم شماره 9709977509101389 در پرونده کاسه 252/970841  به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون و ششصدو پنجاه هزار 
ریال بابت اصل خواس�ته و جبران پرداخت خس�ارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رس�ید چک 96/11/26-96/11/27-96/10/23-
96/10/19-96/11/10 الی یوم الددا بر اسا س نرخ تورم بانک مرکزی و نیز پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار و یکصد و بیست 
و پنج ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان مرتضی آزادی صادر و اعام می دارد مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/208آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به محمد رضا فعال ملکی   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست علیرضا فرشی شهن آباد    علیه  
شما به خواسته مطالبه وجه   بموجب حکم شماره 9709977509101428 در پرونده کاسه 252/970870  به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه بر اساس فرمول مبلغ حواله ضربدر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در 
تاریخ تادیه وجه حواله تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی ر تاریخ صدور حواله و نیز پرداخت مبلغ 642/000 ریال و هزینه آگهی روزنامه 
بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرس د رحق خواهان علیرضا فرشی شهن آباد صادر و اعام می دارد مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/209آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به حسین گنجینه   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست مجید عزتیان با وکالت ابوالفضل سلطانی   
علیه  شما به خواسته مطالبه وجه   بموجب حکم شماره 9709977508001207 در پرونده کاسه 241/970346  به پرداخت جمع مبلغ 200/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/740/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 6/000/00 ریال حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از 97/3/29 تا یوم الدا 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
مسئول دفتر شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/210آگهی 
شماره بایگانی :970244بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به محمد حسین حیدری  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست رجب پور 
بلواسی    علیه  شما به خواسته مطالبه وجه حکم بر محکومیت خوانده آقای محمد حسین مزرجی به پرداخت مبلغ 81/607/375 ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1397/3/3 تا یوم الدا محاسبه و پرداخت مبلغ 1/459/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و درج آگهی و همچنین پرداخت 3/300/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د رحق خواهان رجب پور بلواسی مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/211آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به محسن عطائی هدایت آباد و شایان شیرازیان      فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست محمد 
وحیدیان سلطانزاده  علیه  شما به خواسته تنظیم سند خودرو  بموجب حکم شماره 9709977509401410 در پرونده کاسه 970935  به حکم بر 
محکومیت خوانده ردیف دوم شایان شیرازیان به حضور یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند یک دستگاه خودرو کامیون فوتون مدل 87 به 
شماره پاک 746ع63-ایرا 18 به نام خواهان محکومیت خوانده ردیف اول محسن عطائی هدایت آباد به پردات مبلغ 2620700 ریال بابت هزینه 
دادرسی تمبر و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه آگهی روزنامه در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
منشی  شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/212آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به حسن مصطفائی و زهرا تقی زاده       فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست منصور شایسته   
علیه  شما به خواسته مطالبه وجه  بموجب حکم شماره 9709977509401412 در پرونده کاسه 970852  به حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
حسن مصطفائی و زهرا تقی زاده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3398000 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی 
و تمبر آگهی روزنامه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست سفته ها 97/2/16 تا یوم الدا در حق خواهان 
محکوم ده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
منشی  شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/213آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به علیرضا زارع مهرجردی  و محمد زارع مهرجردی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آمنه 
ندیمی   علیه  شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977508401442 در پرونده کاسه 970928 به پرداخت مبلغ 120/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/993/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450/00 ریال بابت هزینه آگهی روزنامه و خسارت تاخیر تادیه 
از 97/7/23 تا یوم الددا 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 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/214آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به جهانگیر عباسی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست بهروز ثابتی با وکالت آقای محمود موائی 
قاسم آباد   علیه  شما به خواسته تنظیم سند  بموجب حکم شماره 9709977508401161 در پرونده کاسه 970611 به محکومیت خوانده ردیف 
دوم جهانگیر عباسی به حضور در دفترخانه و اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل به شماره 364 س 63-ایران 74 به نام خواهان و پرداخت هزینه 
دادرسی مبلغ 1/807/250 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/215آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای قدیر تهلیت فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم طیبه اسیابان محمد آباد علیه  
شما به خواسته مطالبه نفقه بموجب حکم شماره 9709977601601480 در پرونده کاسه 970974 به مطالبه نفقه ازتاریخ 1395/07/30لغایت 
1397/07/30ازقرارماهی 5/000/000ریال مجموعا 120/000/000ریال محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
منشی شعبه 92 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/216آگهی
 بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي سلمان طباطبایی فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست آقای رئوف اسفندیارعلیه شما 
به بخواسته مطالبه وجه  بموجب رای شماره 9709977507101215 مورخه 97/09/27 در پرونده کاسه970350 به محکومیت خوانده به استرداد 
مبلغ یکصد وشصت میلیون وششصد وپنجاه هزارریال بابت اصل خواسته ومبلغ دومیلیون ودویست وشصت هزار ریال هزینه دادرسی درحق 
خواهان  محکوم ش�ده اید  مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه ظرف بیس�ت روزپس ازدرج 

آگهی قابل در همین شعبه است. 
مسئول دفترشعبه 191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/217آگهی
 بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به خانم الهام رحیمی فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست آقای مسعود آشفته علیه شما به 
بخواسته مطالبه وجه چک بموجب رای شماره 97099506401209 مورخه 97/09/14 در پرونده کاسه970410 به مبلغ صدمیلیون ریال بابت اصل 
خواسته ومبلغ دومیلیون وپانصد ونود وچهارهزار ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ چهارصد وپنجاه هزارریال بابت هزینه درج آگهی درروزنامه 
ودرخصوص خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت97/1/9 الی یوم الوصول که براساس نرخ بانک مرکزی محاسبه ودرحق خواهان  
محکوم شده اید  مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه ظرف بیست روزپس ازدرج آگهی قابل 

در همین شعبه است. 
مسئول دفترشعبه 184 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/218آگهی
 بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي سعید محمودزاده فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست آقای احمدواعظ زاده موسوی 
علیه شما به بخواسته مطالبه وجه  بموجب رای شماره 9709987507100671 مورخه 97/09/28 در پرونده کاسه970675 به محکومیت خوانده 
به1-پرداخت مبلغ یکصد وشصت میلیون ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ2/220/000ریال بابت هزینه ابطال تمبر3-مبلغ 312/000 ریال بابت هزینه 
خدمات قضایی4-مبلغ450/000ریال بابت هزینه درج آگهی روزنامه5-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکا6-خسارت تاخیرتادیه چک ها 
ازتاریخ گواهی عدم پرداخت چک شماره 713360 ازمورخه94/10/1 وچک شماره 713361 ازتاریخ 94/11/1 لغایت یوم ااداء درحق خواهان محکوم 
شده اید  مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه ظرف بیست روزپس ازدرج آگهی قابل در همین 

شعبه است. 
مسئول دفترشعبه 191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/219آگهی
 بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به خانم آیدا اقبالی  فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست آقای اردشیر صدیقی علیه شما به 
بخواسته مطالبه وجه  بموجب رای شماره 9709987507101189 مورخه 97/09/25 در پرونده کاسه970664 به محکومیت خوانده به1-پرداخت 
مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ0 1/370/00ریال بابت هزینه ابطال تمبر3-مبلغ 224/000 ریال بابت هزینه خدمات قضایی4-

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت از مورخه 97/6/18 لغایت یوم الدا در حق خواهان محکوم شده اید  مراتب بدینوسیله در روزنامه 
درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه ظرف بیست روزپس ازدرج آگهی قابل در همین شعبه است. 

مسئول دفترشعبه 191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد
511/220آگهی

 بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي حسین امینی  فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست آقای محمد جمال خو  علیه شما به 
بخواسته مطالبه وجه  بموجب رای شماره 9709987507101198 مورخه 97/09/26 در پرونده کاسه970741 به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هفت میلیون و هشتصد هزار  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد و چهل و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهارصد و شصت 
و شش هزار ریال بابت هزینه دفتر خدمات قضایی و چهار صدو پنجاه هزار ریال حق الدرج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
و گواهی عدم پرداخت 336894-97/7/14-336895-95/12/15-336896-95/12/18-336698-95/12/15-336897-95/12/15  لغایت 
یوم اادا که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم شده اید  مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی 

وازتاریخ درج درروزنامه ظرف بیست روزپس ازدرج آگهی قابل در همین شعبه است. 
مسئول دفترشعبه 191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/221آگهی
 بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي حمید رضا قبادی و جواد عصار زاده  فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست آقای رجبعلی 
یامی  علیه شما به بخواسته اثبات وقوع بیع و الزام به تنظم سند  بموجب رای شماره 9709987507101212 در پرونده کاسه970792 حکم به 
محکومیت آقای عصازاده فک پاک اتومبیل به نام خواهان و محکومیت خانم سوسن قبادی به حضور در دفتر اسناد رسمی تعیین از ناحیه اجرای 
احکام و تنظیم سند اتوملیل سواری سمند ال ایکس به شماره انتظامی 77م795 ایران 82 و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی 
به میزان 2/762/501 ریال و 358/800 ریال تعرفه خدمات قضایی در حق خواهان صادر می نماید محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه ظرف بیست روزپس ازدرج آگهی قابل در همین شعبه است. 
مسئول دفترشعبه 191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/222آگهی
 بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي جواد سریزدی فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست صنایع سنگ شیر پارس با وکالت 
محمد باقری  علیه شما به بخواسته مطالبه وجه  بموجب رای شماره 9709987507101200 مورخه 97/09/26 در پرونده کاسه970669 حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 55/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 1/551/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 96/12/20 لغایت اجرای احکام چهارصد  
وپنجاه هزار ریال حق درج آگهی در حق خواهان محکوم شده اید  مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج 

درروزنامه ظرف بیست روزپس ازدرج آگهی قابل در همین شعبه است. 
مسئول دفترشعبه 191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/223آگهی
 بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي محسن حرف شنو  فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست آقای مهدی معماری علیه شما به 
بخواسته مطالبه وجه  بموجب رای شماره 9709987507101217 مورخه 97/09/28 در پرونده کاسه970651  مطالبه وجه به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/764/687 ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی و چهارصد و پنجاه 
هزار ریال حق درج آگهی و پرداخت خسارت تاخیذر تادیه ز تاریخ تقدیم دادخواست 97/6/24 لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم شده اید  
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه ظرف بیست روزپس ازدرج آگهی قابل در همین شعبه است. 
مسئول دفترشعبه 191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/224آگهی
 بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي امیر بذر افشان  فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست آقای سید مهدی یعقوبی علیه 
شما به بخواسته مطالبه وجه  بموجب رای شماره 9709987507101199 مورخه 97/09/26 در پرونده کاسه970767 حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه چک 844182 از تاریخ 97/6/15 و چک 844181 از تاریخ 
97/7/15 لغایت یوم الدا و پرداخت دو میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و سیصد و سی و چهار هزار ریال بابت تعرفه قضایی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه چهارصد و پنجاه هزار ریال حق درج آگهی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه ظرف بیست روزپس ازدرج آگهی قابل در همین شعبه است. 
مسئول دفترشعبه 191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/225آگهی
 بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي سید سعید صیادی  فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست آقای محمد وحید پایه بندی 
ماخر علیه شما به بخواسته مطالبه وجه  بموجب رای شماره 9709987507101226 مورخه 97/2/4 در پرونده کاسه970673 به محکومیت خوانده 
به-پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پراخت مبلغ 1/454/500 ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی و چهارصد و 
پنجاه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 97/2/5 اجرای حکم در حق خواهان محکوم شده اید  مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه ظرف بیست روزپس ازدرج آگهی قابل در همین شعبه است. 
مسئول دفترشعبه 191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/226آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به  خانم ساره صاتی  فعا مجهول المکان اباغ می شود که در پرونده کاس�ه 26/970559 طبق دادنامه شماره 
9709977577601302 به پرداخت مبلغ 2579840703 ریال ببت اصل خواسته و مبلغ 145336557 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

511/227آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به  حس�ن بیناباجی   فعا مجهول المکان اباغ می شود که در پرونده کاس�ه 26/970398 طبق دادنامه شماره 
9709977577601154 به پرداخت مبلغ 230000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13325000 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 حقوقی مجتمع امام خمینی   مشهد

511/228آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به  خانم مهناز وحید   فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که در پرونده کاس�ه 26/970631 طبق دادنامه شماره 
9709977577601356 به پرداخت مبلغ 2312820000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 127931300 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 حقوقی مجتمع امام خمینی   مشهد

511/229آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به  خانم بتول اردشیری   فعا مجهول المکان اباغ می شود که در پرونده کاسه 26/970524 طبق دادنامه شماره 
9709977577601323 به پرداخت مبلغ 28654351 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2136359 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 حقوقی مجتمع امام خمینی   مشهد

511/230آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به  محمد فرهمند جعفرآبادی    فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که در پرونده کاس�ه 26/970561 
طبق دادنامه شماره 9709977577601304 به پرداخت مبلغ 125000000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9153200 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی محکوم گردیه اید مراتب بدینوس�یله 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 حقوقی مجتمع امام خمینی   مشهد

511/231آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به  مهدی امیری و حسین جامی مقدم و فرامرز خزاعی    فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد  دادخواست 
علیرضا رنجبران علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب دادنامه شماره 9709977577700603 در پرونده کاسه 27/970279 به پرداخت 
مبلغ 69/000/00 ریال محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی  

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

511/232آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای محمد رضا احمدی سپهر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حمید زارعی     
علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977502500494 در پرونده کاسه 970360 حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت 
1-مبلغ145/000/000 رال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 2284800 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3- خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید تا یوم الدا که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد د در خواهان پداخت نماید رای صادره غیابی ایت و ظرف مدت 

20 روز پس ازاباغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد 
مسئول دفتر شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1 مشهد

511/233آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به1- امین ضیائی عاقل 2- زهرا چلچائی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
آقای محمد ترابی      علیه ش�ما بخواس�ته اازم به تنظیم سند خودرو  بموجب حکم شماره 9709977502500511 در پرونده کاسه 
970393 حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم زهرا چلچائی  به تنظیم س�ند یک دس�تگاه خودرو پژو پارس مدل 87 به ش�ماره 
انتظامی 244س12 ایران 59 به نام خواهان صادر و اعام می نماید و نسبت به خوانده ردیف اول امین ضیائی عاقل مستندا به بند 4 
ماده 84 قانون آیین دادرس�ی مدنی قراردرد دعوی صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی اس�ت و ظرف مدت 20 روز پس ازاباغ 

قابل واخواهی در همین شعبه می باشد 
مسئول دفتر شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1 مشهد

511/234آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای احمد صارم بافنده  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای محمد سعید طیبی خادر   
علیه شما بخواسته مطالبه وجه خودرو بموجب حکم شماره 97099775002500497 در پرونده کاسه 970294 حکم بر محکومیت خوانده  به 
پرداخت 1-مبلغ975/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 1960750 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3- خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا یوم الدا که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد د در خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی ایت و 

ظرف مدت 20 روز پس ازاباغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد 
مسئول دفتر شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1 مشهد

511/235آگهی اباغ دانامه
شماره بایگانی :950592بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به محبوبه طالبی فرزند علی محمد فعا مجهول المکان اباغ می شو در مورد دادخواست 
محمود حصاری فرزند نادر دادگاه حکم بر اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا تمکن مالی وی صادر و اعامی گردد رای صادره ظرف 

مهلت بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر خراسان رضوی مس اشد 
منشی شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/236آگهی
 بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقایان حمید خشخو و حسین همکار فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست خانم الهه قلی زاده 
فتح اباد  علیه شما به بخواسته تنظیم سند   بموجب حکم شماره 9709987513801174 در پرونده کاسه970485  خوانده محکوم است به مبلغ بر 
محکومیت خوانده ردیف اول حمید خشخو به پرداخت مبلغ 2/432/750 ریال هزینه دادرسی و خوانده ردیف دوم آقای حسین همکار به انتقال سند 
خودروی ام وی ام 110 سفید رنگ به شماره انتظامی 129د13 ایران 36 مدل 1392 در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی وازتاریخ درج 

درروزنامه ظرف بیست روزپس ازدرج آگهی قابل در همین شعبه است. 
شعبه 308 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/237آگهی
 بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي محسن خدامی فرزندمحمدحسن فعا مجهول المکان اباغ مي گردد در مورد دادخواست خانم عاطفه 
اندخشیده علیه شما به بخواسته مطالبه وجه  بموجب حکم شماره 9709977507101204 مورخ 97/09/26 در پرونده کاسه970630خوانده محکوم 
است به مبلغ خوانده به پرداخت مبلغ75/500/000ریال بابت سهم خواهان وپرداخت بابت هزینه دادرسی وبه میزان محکوم به وتعرفه خدمات قضایی 
به میزان دویست ودوهزارریال وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست97/6/18لغایت اجرای حکم وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه وچهارصد وپنجاه هزارریال حق درج آگهی در حق خواهان محکوم شده اید رای  صادره غیابی وظرف بیست روز پس ازاباغ قابل واخواهی 
درهمین شعبه است وظرف بیست روز قال تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی مشهدمی باشد درحق خواهان محکوم شده اید رای صادره 

غیابی وظرف مدت 20روز قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد
شعبه 191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/238آگهي اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مصطفی مرتضایی فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست علی سزوار ذاکران فرزند حسن 
بطرفیت شمابه خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره9709977575701115-97/9/24درپرونده کاسه 7/970679 تضامنی خواندگان رابه 
پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بعنوان اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه آن که درزمان اجرای حکم ازتاریخ صدروچک تازمان اجراء براساس 
ش�اخص بانک مرکزی محاسبه خواهدشد ومبلغ33/478/400ریال بعنوان هزینه دادرس�ی آن ومبلغ 25/200/000ریال بعنوان حق الوکاله وکیل 
درمرحله بدوی درحق خواهان محکوم شده اید.مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد. راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/239آگهي اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای حسین احمدی فرزندمحمدفعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست عبداامیرزبرجد خواه 
علیه شمابه خواسته مطالبه وجه به موجب دادنامه شماره9709977577301093درپرونده کاسه23/970744به پرداخت مبلغ 736/800/000 ریال 
بابت اصل خواسته وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه که ازتاریخ سررسید هریک از چکهاتازمان 
پرداخت براساس نرخ تورم اعامی بانک مرکزی اعام می شود درحق خواهان محکوم شده اید.مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد. راي 

صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/240آگهي اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای جوادجوانمرد المه جوق فرزندعید محمد فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست دانیال براتی 
فرزند محمدحسین علیه شمادرکاسه پرونده 32/961093 به موجب حکم 97/200616حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیرتادیه 
نسبت به مبلغ بیست وشش میلیون تومان ازتاریخ 1391/3/2تا1396/3/2 برمبنای شاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران درحق 
خواهان وهمچنین حکم برابطال بیع موضوع مبایعه نامه شماره 54813 مورخه 1391/3/2درخصوص یک باب آپارتمان 63متری موضوع خواسته 
دعوی خواهان صادرواعام می دارد خوانده دعوی وفق مواد 515و519 قانون آئین دادرسی مدنی مکلف به پرداخت مبلغ 1/250/682ریال هزینه 
دادرسی ومبلغ 1/600/000ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان می باشد. مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد. راي صادره غیابي و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/241دادنامه
نهای�ی  :970431پرون�ده کاس�ه9209985112600641 ش�عبه14 دادگاه تجدیدنظراس�تان خراس�ان رض�وی تصمی�م  بایگان�ی  ش�ماره 
ش�ماره9709975133401346 تجدیدنظرخوانده ها:1-آقای علی اکبر خاوری فرزندمحمد به نشانی استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد-
شهرمشهد-بلواررضاش�هر-رضوی28-پ14واحد8—2-آقای علینق�ی حجت ش�مامی فرزندزین العابدین باوکال�ت آقای علی محمد نصرت 
فرزندحس�ین به نشانی مشهد-بلوارسجاد-ابتدای بزرگمهر جنوبی-ساختمان سارسل-طبقه چهار –دفترمهرگان3-خانم طاهره اسپان منش 
فرزندنجف علی به نشانی رضاشهر بلواررضوی 31پ23ط سوم4-آقای علیرضا رضایی فرزند ناصربه نشانی ابوذر غفاری 37پ125ط3غربی5-آقای 
شکراله عظیمی قندشتنی فرزندمرتضی به نشانی استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد-شهرمشهد-رضاشهر-بلواررضوی-بین رضوی24و26-

پ44-واحد7-تجدیدنظرخواه:اق�ای علی آقائی فرزندحس�ن باوکالت اقای مهدی احمدی فرزندغامرضا به نش�انی احمدآباد –بلواررضا-نبش 
رضای29پ100ط دوم-واحد6موسسه دادخواه –تجدیدنظرخواسته:رای شماره 9609977578100878-96/7/25شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی 
مشهد تاریخ اباغ رای بدوی به تجدیدنظرخواه: تاریخ ثت دادخواست تجدیدنظرخواه :96/9/5 جلسه شعبه چهارده دادگاه تجدیدنظراستان دروقت 
فوق العاده تشکیل است وپرونده کاسه فوق تحت نظراست.دادگاه-بامشاوره وتوافق اعضاء ختم رسیدگی اعام وبه شرح زیررای صادرمی گردد: 
/رای دادگاه/ درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی آقایی فرزندحسن به طرفیت آقایان علی اکبرخاوری.علی نقی حجت شمامی.علیرضارضایی 
وشکراله عظیمی قندشتی وخانم طاهره اسپان منش ازدادنامه شماره 9609977578100878-96/7/25شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی مشهد 
که طی آن نس�بت به دعوی مش�خص کردن وتقس�یم سهم الش�رکه ومطالبه آن حکم به محکومیت آقای علی نقی حجت شمامی به پرداخت 
990/841/150ریال صادر ونسبت به سایرین قرار رد صادرشده است.نظربه اینکه برحسب مندرجات پرونده ومدارک ومستندات ارائه شده درآمد 
حاصله ازپروژه اول درپروژه های دوم وسوم سرمایه گذاری شده است وسهم دوطرف ازاین دوپروژه مجموعا هشت واحد وبه میزان مساوی بوده 
است که آقای حجت شمامی بااخذ اجازه ازاقایی هفت واحدرا واگذار کرده است وبراین اساس قطعا یک واحد باقیمانده درسهم وحصه اختصاصی 
تجدیدنظرخواه قرارمی گیرد لذا به استناد مواد358قانون آئین دادرسی مدنی و575قانون مدنی حکم صادره نقض موضوع تقسیم کل واحدها سالبه 
به انتقاء موضوع بوده وتنهاواحد باقیمانده درسهم وحصه اختصاص آقای علی آقایی اعام می گردد نسبت به سایر واحدها به لحاظ فروش آنها دعوی 
به نحو صحیح اقامه نگردیده است وباید دعوی مناسب طرح گردد لذا دراجرای ماده2قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به این قسمت قرار عدم 

استماع صادرمی گردد.این رای قطعی است.
رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی

511/242اباغ دادنامه
شماره بایگانی :970573-خواهان :شرکت نیسان شرق به شماره ثبت 340 با مدیر عاملی آقای فرید سعادتیان-خوانده:حمزه خیرخواه بندری فرزند 
علی –میاد یزدانی  خواسته:مطالبه وجه چک و .. شعبه رسیدگی کننده :شعبه ی 24 دادگاه عمومی حقوقی مشهد بدینوسیله پیروآگهی های قبلی 
به موجب دادنامه ی شماره ی 9709977577401082  مورخ 1397/9/18 به آقایان حمزه خیرخواه بندری فرزند علی و میاد  یزدانی  فاقد مشخصات 
دیگر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خواهان علیه شما به محکومیت تضامنی به  پرداخت مبلغ 410/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 12/790/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی 
از تاریخ سر رسید چکها تا زمان اجرای دادنامه و همچنین حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم شده 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

511/243آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقایان و خانم ها سید علی اکبر و سید امیر حسین و سید مصطفی و سید محمد و سیده نرجس و بی بی اشرف 
دهس�تانی فرزندان حس�ن و زهرا روحانی فرزند سید سید هاشم و سیده ندا و سید حسین دهستانی و خانم کمال پور فرزند  سید هاشم  فعا 
مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت محمود میر حسینی  علیه شما بخواسته تجویز انتقال  منافع به غیر   بموجب حکم شماره 
9709977577201007 در پرونده  کاسه 970459 –الزام به تجویز انتقال  منافع یک دربند  مغازه بین امامت 21 و 23 پاک 291 نظر به اینکه حسب 
سند رسمی استنادی خواهان به شماره 59571 مورخ 1373/10/4 دفترخانه اسناد رسمی شماره 14 مشهد 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 شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/244آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای محمود محمدی ایدلیکی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست شیردل بهلولی  علیه شما 
بخواس�ته الزام خواندگان به پرداخت وجه 1 فقره سفته به ش�ماره 665299 به مبلغ 300/000/000 ریال و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
بموجب حکم ش�ماره 9709977578601132  در پرونده  کاس�ه 36/970607 –متضامنا به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 9/986/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 8/400/000 ریال بابت حق الوکاله مرحله نخستین وکیل 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 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/245آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای سمانه دوابی فرزند شکراله  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای سید کاظم میر 
مظفری  فرزند اکبر  بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977505200342 در پرونده کاسه 9709987505200139 
حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/992/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه مستندا به ماده استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک از تاریخ سر رسید لغایت یوم الصول بر مبنای جدول شاخص تورم 
در حق خواهان صادر و اعام می دارد 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
مسئول دفتر شعبه 174 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد

512/246آگهی تجدید مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده کاسه 970185  ارجاعی  محکوم علیه آقای محمد کریمی سرمزده فرزند حسن محکوم گردیده به پرداخت مبلغ 68000000 ریال 
بعنوان اصل خواسته درحق آقای سید محسن موسوی نژاد و پرداخت مبلغ 1800000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی با توجه به استنکاف نامبرده از 
پرداخت محکوم به، محکوم علیه اقدام به معرفی 50 من محلی زمین زراعی واقع در شهرکندر از اراضی چاه موتور قائم معروف به چاه زارع دوست 
نموده  است . به مبلغ هر من محلی 3600000 ریال )قیمت هر متر مربع 32000 ریال( ارزیابی و قرار است از طریق مزایده بفروش برسد مزایده بصورت 
حضوری و در مورخه 1397/10/29 راس ساعت 9 صبح در محل اجرای دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد برگزار می گردد. فروش از قیمت کارشناسی 
شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. ده درصد بهای مورد مزایده از برنده مزایده اخذ و الباقی ظرف یک ماه از موعد مزایده به 
حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و ر سید آنرا ارائه و اا ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. انتقال قطعی مورد مزایده 

پس از انقضای مهلت قانونی و عدم اعتراض به مزایده خواهد بود . هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار خواهد بود.
دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خلیل آباد

512/247(آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/884(
بدینوسیله به آقای/خانم ابوالقاسم سلیمانی فرزند علی اصغر فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم بانک ملت دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 5 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 97/884 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 97/11/14 ساعت 08:30 
صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. شما میتوانید قبل 
از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 5 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی خیابان شهید جعفری مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور 

غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 5 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/248( ان�حصار وراث�ت )97/1006(
 نظر به اینکه آقای/خانم غامرضا امینی دارای شناسنامه شماره 718 به شرح دادخواست به کاسه 97/1006 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی امینی به شناسنامه 359 در تاریخ 1392/07/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- غامرضا امینی ش.ش: 718 ت.ت: 1356 ص: نیشابور پسر متوفی. 2- فاطمه امینی ش.ش: 695 
ت.ت: 1352 ص: نیشابور دختر متوفی. 3- مریم امینی ش.ش: 766 ت.ت: 1358 ص: نیشابور دختر متوفی. 4- زهرا امینی ش.ش: 10 ت.ت: 1317 
ص: نیشابور همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 5  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/249( ان�حصار وراث�ت )97/918(
 نظر به اینکه آقای/خانم سکینه علی شاهی دارای شناسنامه شماره 1875 به شرح دادخواست به کاسه 97/918 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید علیشاهی به شناسنامه 175 در تاریخ 1397/09/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سکینه علیشاهی ش.ش: 1875 ت.ت: 1354 ص: نیشابور همسر متوفی. 2- امیر علیشاهی 
ش.ش: 1050786866 ت.ت: 1377 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- محمد علی علیشاهی ش.ش: 1051008141 ت.ت: 1381 ص: نیشابور پسر متوفی. 
4- فاطمه سلطان دشتی ش.ش: 210 ت.ت: 1309 ص: نیشابور مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا 

تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 6  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/250( ان�حصار وراث�ت )97/968(
 نظر به اینکه آقای/خانم علی دهباش�یان دارای شناس�نامه شماره 8 به ش�رح دادخواست به کاسه 97/968 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان طوبی کرد به شناس�نامه 16 در تاریخ 97/07/17 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1-  علی دهباش�یان ف: عبدالوهاب ش.ش:8 ت.ت: 1332/06/02 
ص: نیشابور پسر متوفی. 2- فاطمه دهباشیان ف: عبدالوهاب ش.ش:4 ت.ت: 1335/11/29 ص: نیشابور دختر متوفی. 3- بتول کیانی 
مهر ف: عبدالوهاب ش.ش:9 ت.ت: 1338/04/12 ص: نیش�ابور دختر متوفی. 4- لیا کیانی مهر ف: عبدالوهاب ش.ش:1050821637 
ت.ت: 1354/02/20 ص: نیش�ابور دختر متوفی.   اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مذبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه دوم  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/251( ان�حصار وراث�ت )97/960(
 نظر به اینکه آقای/خانم رجبعلی سیرجانی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کاسه 97/960 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم سیرجانی به شناسنامه 148 در تاریخ 1374/11/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- رجبعلی سیرجانی ف: ابراهیم ش.م: 1063033969 ت.ت: 1338 ص نیشابور 
پس�ر متوفی. 2- فاطمه س�یرجانی ف: ابراهیم ش.م: 1063498759 ت.ت: 1325 ص نیشابور دختر متوفی. 3- صدیقه سیرجانی ف: ابراهیم 
ش.م: 1063049644 ت.ت: 1340 ص نیشابور دختر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا 

تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه دوم  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/252(رای شورا )97/346(
کاس�ه پرونده :97/346/ش 10، ش�ماره دادنامه :808/53 -97/9/13 خواهان : حسین گرمابی ) نیشابور، روستای گرماب(، خوانده : جواد طاهری 
)مجهول المکان( ، خواسته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در خصوص دعوی خواهان حسین گرمابی فرزند نجفعلی به طرفیت جواد طاهری بخواسته 
تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ شش میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با عنایت به اظهارات 
خواهان که اعام نموده اینجانب مبلغ فوق را از خوانده مذکور بابت ثمن فروش ملک طلبکار می باشم و علیرغم مراجعات مکرر به وی از پرداخت دین 
خویش امتناع ورزیده لذا تقاضای صدور حکم خواسته را دارم، خوانده نیز علیرغم اباغ قانونی و استحضار از وقت رسیدگی در شورا حضور نیافته 
و هیچگونه ایحه ای نیز تقدیم ننموده است. لذا با توجه به مجموع محتویات پرونده و مدارک و اظهارات شهود که دعوی خواهان را تأیید و اثبات 
می نماید ادعای وی را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 225 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش 
میلیون تومان بابت اصل خواسته خواهان و پرداخت مبلغ نود و دو هزار تومان بابت هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم 
دادخواست 1397/05/06 الی یوم الوصول به نفع خواهان صادر و اعام می دارد. رأی صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این شعبه و سپس 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور است.
پیرزاده- قاضی شعبه 10 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

511/253آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به ساسان نیکو سرشت فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست ماشا اله نجفی فرزند علی اکبر علیه 
شما در کاسه پرونده 32/960749 حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به اخذ پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی نسبت به موضوع خواسته یک باب 
آپارتمان طبقه اول واقع در خیابان فلسطین 9 پاک 35 که عرصه آن دارای پاک ثبت 5270 فرعی از 233 اصلی بخش 9 مشهد بانضمام پارکینگ 
و انباری و ضمام عرفی دیگر و پرداخت مبلغ 4/613/049 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 1/900/00 ریال حق الوکاله وکیلی در حق خواهان صادر و اعام 
می دارد. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قا نونی قابل واخواهی در این دادگاه است.

مدیر دفتر شعبه 32 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 16/97ش/411  وقت رس�یدگی: 97/11/28  یکشنبه ساعت 9 صبح خواهان: مهین 
عباس�ی خوانده: س�عید نامداری خواس�ته: مطالبه وجه خواه�ان خانم مهین عباس�ی فرزند اکبر 
دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه   16 شورای حل اختاف بخش 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ   97/11/28 روز  یکشنبه ساعت  9 صبح تعیین شده 
و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و ش�رکت در جلس�ه دادرسی در یکی از جراید 
کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و 

ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
          1973   دبیر حوزه  16 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده: 636/12/97  وقت رسیدگی: 97/11/15 ساعت 10 خواهان: مستعلی حیدری خوانده: 
شرکت تعاونی مسکن مهر به مدیرعاملی مهندس سید کاظم شریفی خواسته: مطالبه وجه خواهان 
مستعلی حیدری فرزند عبدالعلی دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به 
حوزه  12 شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ   97/11/15  روز  
دوشنبه ساعت  10 تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و شرکت در جلسه 
دادرس�ی در یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می 
توانند از تاریخ نش�ر 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.  
           1974   دبیر حوزه  12  شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کاسه پرونده2539/2/97
وقت رسیدگی:  مورخ ۹7/۱۱/۱۵ ساعت۹:00   حوزه دوم خواهان: صادق درویش خوانده : سید محمد حسین کانترزاده – علیرضا دبیری منش خواسته:  
مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم  دادگاه های عمومی  نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعین شده 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس��ت خواهان ودس��تور دادگاه وبه تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید 

کثیراانتشار آگهی می  شود تاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن خواهد بود. 
م الف 3985    شورای حل اختاف حوزه 2 شهرستان شهریار

مفقودی
برگ سبز) سند ( خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل ۱۳84 به رنگ سفید –روغنی به شماره 
موتور 0۱۱۱62۱4 وشماره شاسی  S۱4۱228447۵240  وشماره پاک ایران 2۱- 7۵۳ ج ۵8 متعلق است به 

خانم سمیه جعفری خودان نام پدر : احمد مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان شهریار

 آگهی مزایده مرحله دوم
   درپرون�ده 7/97/817بموج�ب نیاب�ت ازش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگس�تری کردکوی محکوم علیه محمدرضا سیس�تانی بمبلغ 
300/086/666ریال درحق محکوم له س�ید حمزه مهدوی بدهکار میباش�د که ش�خص ثالث هوش�نگ کردنوده ملک زیرجهت پرداخت 
بدهی محکوم علیه تعرفه ش�ده زیر پس ازتوقیف کارشناس�ی وبه قیمت ذیل ارزیابی شده اس�ت که ملک موصوف پس ازجری تشریفات 
قانونی کارشناس�ی وقیمت گذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود 
را ارائه وتس�لیم نمایند نظریه کارشناسی:ارزیابی 1قطعه زمین بمساحت200مترمربع ازمحل ملک بازدید که پس ازانطباق مبایعنامه ابرازی 
بش�ماره4368وتاریخ ثبت1397/02/19متعلق به هوش�نگ کردنوده با طبیعت گزارش بشرح ذیل میباش�د1-آدرس حدوداربعه ووضعیت 
ملک عرصه تعرفه ش�ده بمس�احت حدود200مترمربع درحاشیه جاده شصت کا به یالو ش�ماا بطول25متروصل به زمین حسین نوروزی 
ش�رقابطول8متربجاده شصت کا جنوبا بطول25متروصل به زمین حسین بهرامی وغربا بطول8متر وصل به زمین قاسم ساورعلیا بوده که 
درروزمباش�رت به کارشناس�ی هیچگونه حصا رو بنای�ی درآم مش�اهده نگردید2-مختص�ات 264359-264363-264343-264337 
4075447Y-40754441-4075427-4075434 1Utm-x ارزیابی باتوجه به بررس�یهای بعمل آمده تحقیقات محلی وباعنایت بموقعیت 

ومحل استقرار ملک مساحت عرصه نزدیکی به جاده اصلی شصت کا به یالو نوع کاربری ملک وامکان تغییر آن عرضه وتقاضا وضعیت فعلی 
بازار اماک ومستغات عرف محل وبادرنظرگرفتن سایرعوامل موثر درقضیه ارزش ملک فوق التوصیف به ازای هرمتر مربع مبلغ1/200/000ریال 
وکل ارزش ملک بمس�احت200مترمربع مبلغ240/000/000ریال معادل بیس�ت وچهار میلیون تومان ارزیاب�ی وتقویم میگردد  زمان مزایده 
روزچهارش�نبه مورخه1397/10/19-ساعت9الی10صبح مکان مزایده دفترش�عبه 4 اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان) شرایط 
مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول 
نماید2-برنده مزایده میبایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا” بحساب دادگس�تری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای 
مزایده بحس�اب س�پرده واریز وقبض واریزش�ده راتحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده 
پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده با 
هماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف شده بازدید نمایند4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده 
اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد5-

مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
845-مدیردفترشعبه4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   به تجویز ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری به متهم میاد مطورفرزند کاظم که به اتهام کاهبرداری اینترنتی ازطریق نشرآگهی درپرونده 
کاس�ه 970097/این شعبه تحت تعقیب میباش�د بعلت متواری بودن مش�ارالیه اباغ میگردد تا درتاریخ 1397/11/6ساعت10صبح جهت 
رس�یدگی به اتهام ودفاع ازخود درش�عبه 3دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مینودشت حاضرشود در صورت عدم حضور درمهلت مقرر 

یاعدم ارسال ایحه دفاعیه ازسوی مشارالیه-دادیاری غیابا” مبادرت به رسید واتخاذ تصمیم مقتضی  خواهد نمود.
 907-دادیارشعبه 3دادیاری دادسرای عمومی وانقاب مینودشت-جعفرنیا

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده97/609 ش�عبه 2شورای حل اختاف کاله بدینوسیله به فاطمه ریگی فرزند عزیز  مجهول المکان اخطار میگردد خواهان 
ابراهیم عباسی دادخواستی بطرفیت شما به خواسته طلب به شورای حل اختاف کاله تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه 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 کثیراانتشار درج میگردد تا خوانده دردفترشعبه 
2شورای حل اختاف کاله حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزچهارشنبه تاریخ 
97/11/10 س�اعت9 صبح جهت رس�یدگی  تعیین ش�ده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باش�د فقط یکنوبت ومدت آن ده 

روزخواهد بود.
913-دبیرخانه شعبه2شورای حل اختاف شهرستان کاله-ساارزهی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده97/610شعبه8شورای حل اختاف کاله بدینوسیله به آرزوسماواتی)ریگی(ف عزیز مجهول المکان اخطارمیگردد خواهان 
ابراهیم عباسی دادخواستی بطرفیت شما به خواسته طلب به شورای حل اختاف تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه 
فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا به 
ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار درج میگردد تا خوانده دردفترشعبه 8شورای حل 
اختاف کاله حاضر درجلسه دادرسی جهت استماع شهادت شهود به خوانده پرونده که به روزچهارشنبه  بتاریخ97/11/10ساعت10تعیین 

شده است شرکت نمایند.
916-دبیرخانه شعبه 8شورای حل اختاف شهرستان کاله-داوطلب ثانی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده970510/شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاله بدینوسیله به سلیمه فریدنی فرزند عبدالقادیر مجهول المکان 
اخطارمیگردد خواهان بانک س�په دادخواس�تی بطرفیت شما بخواسته مطالبه طلب به دادگستری شهرستان کاله تقدیم نموده است پس 
ازارجاع به این شعبه 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 آیین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار درج میگردد 
تاخوانده دردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاله حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه 
دادرسی که به روز چهارشنبه تاریخ1397/11/10ساعت10صبح تعیین شده است حضوریابد وچنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت 

ومدت آن ده روزخواهد بود. 
910-دفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاله

آگهی مزایده نوبت اول
   درپرونده کاس�ه970031/اجرایی این دادگاه محکوم علیهم مجید و..همگی خراس�انی فرزندان عزیز محکوم هس�تند بپراخت خسارت 
وارده بمبلغ862/500/000ریال براس�اس نظریه کارش�ناس ازتاریخ 1387/11/02لغایت10/28 /1392بابت اصل خواس�ته وهمچنین پرداخت 
مبلغ1/269/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم لهم ماه طا خراسانی فرزند اسماعیل وعطاء 
اله شکری کتولی وهمچنین پرداخت مبلغ حق ااجراء درحق صندوق دولت که دراین راستا محکوم لهم اقدام به توقیف2قطعه زمین مسکونی 
واقع درروستای بااچلی متعلق به محکوم علیهم رانموده اند لذا اماک مذکور پس ازارجاع امربه کارشناس مجموعا بمیزان 596/022/000ریال 
ارزیابی گردید اینک باتوجه به انجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی مورد مزایده(قطعه 
شماره1ش�امل زمینی بمساحت مجموع617/37مترمربع میباشد که مقدار467مترمربع ازآن طبق دادنامه قطعی مورخ97/10/18متعلق به 
خواهان اس�ت ومقدار150/37متر مربع ازآن درتصرف محکوم علیهم میباش�د که ملک مذکور واقع درفاضل آباد روستای ییاقی بااچلی 
خیابان پایین ده بوده وبنبر نظرکارش�ناس ازقرارهرمترمربع3/000/000ریال قیمتگذاری ش�ده اس�ت قطعه ش�ماره 2بمس�احت 597/88 
مترمربع بنش�انی فوق میباش�د عرضه مذکورفاقداحداثی بوده ودرحال حاضردرتصرف ورثه مرحوم عزیز ا...خراس�انی است وازقرارهرمتر 
مربعی2/400/000ریال ارزش گذاری گردیده است )زمان وشرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغ کارشناسی بشرح فوق شروع خواهد شد2-مزایده 
درروزیکش�نبه مورخه 97/10/23-ازس�اعت 9الی10صبح دردفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کماان میباش�د3-متقاضیان 
میتوانند5روزقبل ازش�روع مزایده ازاماک دیدن نمایند ودرروزمزایده درجلس�ه مزایده شرکت کنند4-برنده مزایده کسی خواهد بود که 
بیش�ترین مبلغ را پیش�نهاد دهد وده درصد مبلغ پیشنهادی را بحساب سپرده دادگاه بافاصله واریز والباقی آنرا ظرف یکماه تودیع نماید 
درغیراینصورت مبلغ واریزی پس ازکسرهزینه های مربوط به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد5-کلیه هزینه های مربوط به نقل 
وانتقال ملک برعهده برنده مزایده میباشد6-درصورت انجام مزایده وعدم صحت مزایده برگزارشده این اجراء هیچگونه مسئولیتی درقبال 

مزایده وبرنده آن نداشته وفقط نسبت به عودت وجه واریزی به برنده اقدام خواهد نمود. 
878-دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کماان-قره خانی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
   درپرونده کاسه970338/شعبه اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری آزادشهرمحکوم له  احمد حبیبی نوده فرزند 
محمدرضا بطرفیت احمد نوروزی نوده وغیره بخواسته مطالبه وجه لذا اجرای احکام درنظر دارد ملک موردکارشنسی بمساحت1500مترمربع 
مشاع از1قطعه زمین کشاورزی بوده که افرازنگردیده است وهیچگونه سند مالکیت یا قولنامه ای ارائه نشده است که توسط کارشناس ارزیابی 
گردیده است که ازطریق مزایده بفروش برساند زمین مذکور بصورت1500مترمربع مشاع از1قطعه زمین کشاورزی بوده که افراز نگردیده است 
وهیچگونه سند مالکیت یا قولنامه ای ارائه نشده وبنابر اظهارات خوانده درپرونده1500مترمربع میباشد طبق صورتجلسه ای زمین تحویل امین 
گردیده زمین دارای کاربری کشاورزی میباشد وازرودخانه آب می گیرد درزمان بازدید تحت کشت شالی بوده است شرقا به جاده پیرآباد غربا 
زمین رضایی جنوبا جاده اصلی وشماا به رودخانه میباشد ارزش نهایی ملک چهارصدو پنجاه میلیون ریال میباشد مقررگردید ملک موصوف 
درروزسه شنبه10/18/ 1397ساعت11صبح ازطریق مزایده درمحل دادگستری آزادشهربفروش برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع 
وبکسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت ونامبرده 
مکلف است حداکثر تایکماه نسبت بپرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیر اینصورت پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین درصورت تمایل میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

ازملک مورد مزایده داده شودضمنا یک نسخه ازآگهی مزایده درتابلو اعانات الصاق میگردد.
881-معاون قضائی دادگستری آزادشهر-حسینی فر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
   درپرونده کاسه950474/شعبه اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی   دادگستری آزادشهرمحکوم له  مریم شیخی بطرفیت 
شرکت توسکا آرمه خزر وغیره بخواسته مطالبه وجه لذا اجرای احکام درنظردارد1قطعه زمین کشاورزی ازپاک12/4-اصلی واقع درآزادشهر 
ابتدای جاده مرزبان کیلومتر5جاده آزادشهر به نوده که توسط کارشناس ارزیابی گردیده است که ازطریق مزایده بفروش برساند 6دانگ عرصه 
1قطعه زمین بمس�احت3/5هکتار واقع درآزادش�هر ابتدای جاده مرزبان که جزئی ازپاک مشاعی12/4-اصلی بخش8حوزه ثبتی آزادشهر 
میباشد در روز بازدید ملک مذکور درتصرف اداره آب وفاضاب شهرستان آزادشهر بوده ودرآن اعیانی بمساحت20مترمربع احداث شده است 
باتوجه به موارد مذکور ومساحت عرصه واعیانی وموقعیت مکانی ملک فوق الذکر وتولید درواحد سطح وقرارگرفتن درحریم جاده از2طرف 
ودیگر عوامل موثر من الحیث المجموع3/5هکتار زراعی ملک مذکور چهارصدو بیست میلیون تومان ارزیابی گردیده است مقررگردید ملک 
موصوف درروز چهارشنبه10/19/ 1397ساعت11صبح ازطریق مزایده درمحل دادگستری آزادشهر بفروش برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی 
شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت 
ونامبرده مکلف است حداکثر تایکماه نسبت بپرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیراینصورت پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین درصورت تمایل میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب 

بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شودضمنا یک نسخه ازآگهی مزایده درتابلو اعانات الصاق میگردد.
882-معاون قضائی دادگستری آزادشهر-حسینی فر

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرون�ده اجرایی95/0935/ش�عبه 3-اج�رای احکام مدنی گ�رگان وبموج�ب دادنامه92209970056400200-ازش�عبه 5حقوقی 
گ�رگان محک�وم علی�ه میرعدنان مرتض�وی رودمیان�ه فرزن�د محمدعل�ی بپرداخ�ت مبلغ1/873/519/637ریال در ح�ق محکوم 
ل�ه مهدی شهس�واریان ب�ا وکالت کی�وان اخوان توکل�ی ومبلغ93/675/982ری�ال بعنوان نیم عش�ر دولتی درح�ق دولت محکوم 
وبدهکارمیباش�د ک�ه ش�خص ثالث محس�ن برزگر فرزن�د عباس ام�وال منقول ش�امل =فرمالین بتع�داد1255 واح�د گالن بقیمت 
واحد652/200/000ری�ال وبقیم�ت کل798/945/000ریال2-آجرمگنزی�ت بتعداد1500واحد قالب و قیم�ت واحد42/000ریال وقیمت 
کل63/000/000ریال3-دزولیت16گالن بقیمت1/200/000ریال بقیمت کل 19/200/000ریال4-سالینجت 250سی سی397بطری بقیمت 
 cmp-6واحد69/000بقیمت27/393/000ریال5-پارافی�ن نیم لیتری270بطری بقیمت واحد80/000ری�ال بقیمت کل21/600/000ریال
دکس�تروز100بطری بقیمت 300/000ریال وقیمت کل30/000/000ریال راجهت اس�تیفای محکوم به مال مذکور توقیف گردیده وارزش 
کل مال توقیف ش�ده بمبل�غ جمعا بمبلغ960/138/000ریال قیمتگ�ذاری میگردد که پس ازاجرای تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده 
حضوری بفروش میرس�د طالبین خرید میتوانند درجلس�ه مزایده ش�رکت وپیش�نهاد خود را ارائه وتس�لیم نمایند توصیف اجمالی 
مال منقول توقیف ش�ده براس�اس ماده138قانون اجرای احکام مدنی اقام دارویی ش�امل=فرمالین بتعداد1255 واحد گالن بقیمت 
واحد652/200/000ری�ال وبقیم�ت کل798/945/000 ریال2-آجرمگنزی�ت بتعداد1500واحد قالب وقیم�ت واحد42/000ریال وقیمت 
کل63/000/000ریال3-دزولیت16گالن بقیمت1/200/000ریال بقیمت کل 19/200/000ریال4-سالینجت250سی سی397بطری بقیمت 
 cmp -6واحد69/000بقیمت27/393/000ریال5-پارافی�ن نیم لیتری270بطری بقیم�ت واحد80/000ریال بقیمت کل21/600/000ریال
دکس�تروز100بطری بقیمت 300/000ری�ال وقیمت کل30/000/000ریال ک�ه جمعا بمبلغ960/138/000ریال قیمتگ�ذاری میگردد زمان 
ومکان مزایده زمان مزایده روزس�ه شنبه مورخه1397/10/18 س�اعت9 الی10صبح مکان مزایده دفترشعبه سوم اجرای مدنی گرگان 
)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه 
مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا” بحس�اب دادگس�تری واریز ومابقی آنرا ظرف 
یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحس�اب سپرده واریز وقبض واریزش�ده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون 
اجرای احکام س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد ش�د3-طالبین خرید میتوانند 
1هفت�ه قب�ل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال توقیف ش�ده بازدید نمایند4-کلیه هزین�ه های نقل وانتقال اموال 
اع�م ازعوارض مالیات وغیره به عهده برنده مزایده میباش�د5-تحویل اموال مورد مزایده پس ازتایی�د صحت مزایده ازناحیه دادگاه 
صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده 
عودت میشود6-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد 

شد7-هزینه نقل وانتقال به عهده برنده مزایده میباشد.
 852-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-عادلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای طویقلی بیک زاده قوجق دارای شماره شناسنامه1080بشرح دادخواست بکاسه 970796/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان آلی آقا بیک زاده قوجق به شناس�نامه 852در تاریخ1396/7/28دراقامت�گاه دائمی خود بدرود 
زندگ�ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-متقاضی فوق الذک�ر فرزند آبی کد ملی2030561691ص�ادره ازگنبد کاووس 
پس�رمتوفی2-تاج قلی بیگ زاده قوجق ف آبی کد ملی 2031825577صادره ازگنبد کاووس پس�رمتوفی3-بیکه بیگ زاده قوجق ف آبی 
ک�د ملی2030559067 صادره ازگنب�د کاووس دخترمتوفی4-اغول بیگ زاده قوجق ف آبی ک�د ملی2031819739صادره ازگنبد کاووس 
دخترمتوفی 5-بی بی بیک زاده قوجق ف آبی کد ملی2030561681صادره ازگنبد کاووس دخترمتوفی 6-حمیده بیک زاده قوجق ف آبی کد 
ملی2030563501صادره ازگنبد کاووس دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
924-رئیس شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم
   بموج�ب پرون�ده اجرائ�ی بکاس�ه970265/اجرای اح�کام مدن�ی دادگس�تری بندرترکمن محکوم علی�ه آی ن�از تاریخی فرزند 
هوش�نگ بنش�انی بندرترکمن جمهوری30و32محکوم اس�ت بپرداخت294/264/768ریال بابت اصل وغیره درحق محکوم له پگاه 
نجارنامقی فرزند حس�ین ومبلغ14/713/238ریال بابت نیم عشر که شخص ثالث)قربان توانگری فرزند انه تواق(اموالی شامل  پاک 
ثبتی18780باقیمت کارشناس�ی بش�رح ذیل بفروش میرس�د)توصیف اجمالی ملک در راس�تای ماده138قانون ا.ا.م براساس نظریه 
کارش�ناس محترم(الف:ششدانگ منزل مس�کونی ویایی بشماره ملک1/18780بنشانی بندرترکمن خ ش قره جه کمینه 5 که عرصه 
بمس�احت 279/92مترمربع واعیان278مترمربع میباش�د ودرعرصه مورد نظر اعیان بصورت2واحد در2طبقه موجود میباش�د نمای 
س�اختمان ازسنگ بوده ودارای محوطه سازی وانشعابات آب وبرق وگاز میباش�د درب وپنجره ها ازجنس آلومینیوم میباشد ودارای 
انب�اری روبه خیابان میباش�د که بدون درنظرگرفتن دیون وتعهداتی که دارد وس�ایرعوامل موثر درقضی�ه بمبلغ1/980/000/000ریال 
ب�رآورد میگ�ردد ضمنا ملک ف�وق دارای 2فق�ره توقیف�ی مجموع�ا بمبلغ750/000/000ریال میباش�د جم�ع کل ارزش ملک بمبلغ 
1/980/000/000ریال تعیین وبفروش میرسد شرایط وزمان ومکان مزایده1-مزایده درروزدوشنبه 1397/10/24 ساعت10الی11دراجرای 
احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد2-برنده مزایده کسی میباشد که بااترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ 
پایه براساس قیمت کارشناسی شده شروع میشود4-طالبین شرکت درمزایده 5روزقبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند 
ازاموال موصوف بازدید وباروئیت اموال درمزایده شرکت نمایند5-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا بحساب 
س�پرده دادگس�تری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده دادگستری وفیش واریزی را به دایره اجرای 
تحویل نمایند درغیر اینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م س�پرده پس از کس�رهزینه های اجرائی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید 
خواهد شد 6-تائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم تائید صحت مزایده این اجراء مسئولیتی 
دررابطه باخریدار ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد 7-این مزایده به استناد ماده118قانون اجرای احکام مدنی در1نوبت 

دریکی ازجراید کثیراانتشار درج میگردد8-این مزایده باحضور نماینده محترم دادستان صورت میپذیرد.
925-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

دادنامه 
پرونده کاسه 9709988410300638 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب تصمیم نهایی شماره 9709978410301397 
خواهان : خانم سودیه نوری فرزند یداله بنشانی سرپل ذهاب روستای دستک علیا دشت ذهاب خواندگان : 1- خانم دلبر نظری فرزند مجید 
2- آقای یداله نوری فرزند عارف همگی به نش�انی 3- خانم فانوس نوری فرزند عارف به نش�انی کرمانشاه -سرپل ذهاب  روستای دستک 
علیا 4- اداره ثبت اسناد و اماک سرپل ذهاب به نشانی سرپل ذهاب خواسته : اثبات نسب دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم 
رس�یدگی را اعام و با اس�تعانت از خداوند متعال به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای اصاحی نظر به اینکه در صدر دادنامه 
ش�ماره 9709978410300927 مورخ 1397 /5/7 صادره از ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب که سهوا و اشتباها به 
دلیل تراکم و کثرت کاری بجای خوانده ردیف چهارم اداره ثبت احوال شهرس�تان س�رپل ذهاب اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سرپل 
ذهاب قید گردیده اس�ت که این امر مبتنی بر اش�تباه اس�ت و نیز اشتباه صورت گرفته از نوع شکلی است و نسبت به رای صادره اعتراضی 
صورت نگرفته است دادگاه با اختیار حاصله از ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب 1379 
حکم به اصاح دادنامه شماره فوق فقط از حیث خوانده ردیف چهارم از اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سرپل ذهاب به اداره ثبت احوال 
شهرستان سرپل ذهاب را صادر و اعام میدارد این رای به ضمیمه دادنامه اصلی مشعر اعتبار قانونی است و دادن رونوشت از دادنامه اصاحی 
بدون پیوس�ت دادنامه اصلی ممنوع اس�ت رای صادره نسبت به فانوس نوری و اداره ثبت احوال شهرستان سرپل ذهاب حضوری محسوب 
وفق مقررات به مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد و نسبت به بقیه خواندگان 
غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه است. رونوشت برابر با اصل و اداری است.  مدیر شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی سرپل ذهاب - حسین سهرابی
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرپل ذهاب - نریمان شفیعی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
آگه�ی اباغ وقت رس�یدگی و دادخواس�ت و ضمائم به خانم اس�را محمود ش�اکر العبیدی خواه�ان آقای جلیل علی پور دادخواس�تی به 
طرفیت خوانده خانم اس�را محمود ش�اکر العبیدی به خواس�ته ثبت واقعه طاق مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 
9709988410400944 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب ثبت و وقت رسیدگی مورخ 26/1/1398 ساعت 11:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب- شاهرخ رضایی

دادنامه 
خواهان: محس�ن نوری فرزند سهراب به نشانی: گیانغرب- خیابان مولوی- روبرو نمایندگی پرسی گاز- منزل سهراب نوری خوانده: 
محمد محمدی مقدم فرزند قلی به نشانی: مجهول المکان خواسته: الزام به اجرای تعهد گردشکار: شورا با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده ختم دادرس�ی را اعام و انش�ا رای مینماید.رای ش�ورا در خصوص دادخواست خواهان آقای محس�ن نوری فرزند سهراب به 
طرفیت خوانده آقای محمد محمدی مقدم فرزند قلی به خواس�ته تقاضای صدور حکم دایر بر الزام به اجرای تعهد مبنی بر پرداخت 
بدهی مبیع موضوع مبایعه نامه ش�ماره 2347 مورخ 2/2/1397 مش�اور اماک وحیدی فعا مقوم در مبلغ 000/000/15 ریال بانضمام 
کلیه خس�ارات قانونی اعم از هزینه دادرس�ی و مندرج در شرح دادخواست تقدیمی اس�ت با این توضیح که خواهان اظهار داشته به 
موجب مبایعه نامه ش�ماره 1347 مورخ 2/2/1397 یک قطعه زمین مس�کونی به وس�عت 162 مترمربع بشماره قطعه 104 بلوک 5 در 
گیانغرب ش�هرک ش�هید رجبی)نی�روی انتظامی ( را از خوانده محترم )محمد محمدی مقدم( در قب�ال پرداخت تام و تمام وجه نقد 
خریداری نمودم و اکنون زمین مذکور تحت تصرف و اختیار اینجانب می باش�د این در حالیس�ت که خوانده متعهد گردیده که کلیه 
بدهیهای ملک مورد نظر را به تعاونی مسکن نیروی انتظامی بپردازد ولی برابر گواهی صادره از تعاونی مسکن نیروی انتظامی خوانده 
مبلغ 000/000/15 ریال مس�کن مش�غول الذمه و مدیون می باش�د ولی با وجود داشتن مس�ولیت پرداخت آن بدون دلیل از ایداع آن 
خودداری می نماید حال با توجه به عدم پرداخت آن از سوی خوانده محکومیت ایشان را بر مبنای ستون خواسته خواستارم علیهذا 
ش�ورا از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده اظهارات خواهان و ماحظه دو س�طر آخر مبایعه نامه شماره 2347 مورخ 2/2/1397 
بن�گاه معام�ات ملک�ی وحیدی و اینکه مفاد تعهد نامه بنا ب�ه قواعد لزوم و صحت برای طرفین ازم الرعایه اس�ت و طرفین مکلفند 
تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول می کنند اجرا نمایند فلذا این شورا دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا 
به مواد 220- 219- 10 قانون مدنی و مواد 519- 515- 198 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب 
21/1/1379 حک�م به ال�زام خوانده به اجرای تعهدنامه ش�ماره 2347 مورخ 2/2/1397 و پرداخت مبل�غ 500/297 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی، در حق خواهان را صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�عبه 

و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری شهرستان گیانغرب می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف مرکزی گیانغرب- امیر بهادر امرایی

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709988410300400 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب تصمیم نهایی شماره 9709978410301400 
خواهان : آقای عدنان چکاه فرزند برومند به نشانی استان کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب شهر سرپل ذهاب - 54 هکتاری کوی پارسایی 
خوانده: آقای امید خاموشی فرزند الیاس به نشانی خواسته ها1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2- مطالبه خسارات دادرسی 3- مطالبه 
وجه سفته گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باا تقدیم نموده که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کاسه 
فوق و جری تش�ریفات قانونی در وقت مقرر رس�یدگی دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با بررسی اوراق و محتویات پرونده 
ختم رس�یدگی را اعام و با اس�تعانت از خداوند متعال به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه درخصوص دعوای خواهان 
آقای عدنان چکاه فرزند برومند به طرفیت خوانده آقای امید خاموشی فرزند الیاس به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه مبلغ هفتصد و 
پنجاه میلیون ریال وجه س�ه فقره سفته به انضمام کلیه خس�ارات ناشی از دادرسی بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به شرحی که در 
متن دادخواست تقدیمی و صورت جلسه دادرسی مورخ 4/10/97 آمده است از توجه به کلیه اوراق پرونده و ماحظه تصاویر مصدق سه فقره 
سفته های مدرکیه به شماره های 989279 ) سری الف/1  ( به مبلغ سی میلیون تومان و 989280 )سری الف/1 ( به مبلغ سی میلیون تومان 
و شماره 989281 )سری الف/1 ( به مبلغ پانزده میلیون تومان که سر رسید آن ها فرا رسیده دالت بر بدهکاری  و مدیونیت و متعهد شدن 
خوانده در قبال خواهان به مبلغ مندرج در آنان را دارد و از سوی خوانده دعوا به صحت و اصالت این اسناد عادی ذمه ای ایراد و تعرضی به 
عمل نیامده اس�ت و صحت و اصالت آنان مفروغ عنه اس�ت و دلیلی بر بطان یا بی اعتباری این اسناد عادی ذمه ای اقامه نگردیده و با حال 
شدن سر رسید سفته ها متعهد مکلف به پرداخت وجه متعهد به در آن می باشد و احراز شرایط شکلی و ماهوی در صدور سفته های مدرکیه 
و اینکه خوانده دعوا با وصف دعوت از طریق مطبوعات در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و مستندات ادعا 
مصون از تعرض باقی مانده اس�ت و این عدم حضور خوانده به منزله ش�ناخت ضمنی اصالت اس�ناد ابرازی و پذیرش خواس�ته خواهان می 
باش�د لهذا دادگاه دعوای خواهان را به جهات پیش گفته ش�ده محمول بر صحت دانسته و با استناد به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب 1379 و 307 و 308 و 309 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده دعوا به پرداخت مبالغ 
ذیل در حق خواهان را صادر و اعام می دارد. 1- مبلغ هفتاد و پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته 2- مبلغ 000/440/25 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی 3- پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه دین از تاریخ 2/7/96 لغایت اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام مدنی بایستی محاسبه 
میشود رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست 
روز قابل تجدبدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه است. رونوشت برابر با اصل و اداری است -مدیر شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی سرپل ذهاب - حسین سهرابی
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرپل ذهاب - نریمان شفیعی

15- آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 970170 شعبه اول اجرای احکام حقوقی کرمان 
له شرکت پارس خزر علیه آقای حسین حاج خلیلی تعداد 75 دستگاه آکبند از کولر آبی 3500 برفاب متعلق به آقای حسین حاج خلیلی که 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به ارزش 1/080/000/000 ریال )یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال( ارزیابی شده است را از طریق مزایده 
به فروش برس�اند جلس�ه مزایده برای روز چهارش�نبه مورخ 97/10/26 ساعت 10 صبح با حضور نماینده دادس�را در محل اتاق مزایده های 
اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند 5 روز قبل از تاریخ 
برگزاری مزایده از اموال مذکور واقع در کرمان بلوار راه آهن ، شهرک صنعتی شماره 3 ، انتهای خیابان، پاک 52 بازدید نمایند و پیشنهاد 
خود را بانضمام 10 درصدمبلغ کارشناسی به مبلغ 108/000/000 با شناسه واریز 9734101001120126 به حساب شماره 2171293951000 سپرده 
دادگس�تری کرمان نزد بانک ملی واریز و در پاکت درب بس�ته تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان 
تحویل نمایند و برنده مزایده کسی خواهد بود که بااترین قیمت را پیشنهاد داده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ واریزی 

به نفع دولت ضبط خواهد شد برنده مزایده بایستی مابقی وجه را حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری مزایده پرداخت نماید.
170 دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان

16- حصروراثت
خانم بتول صنعتی پور فرزند علی دارای شناس�نامه 4  ش�رح دادخواست ش�ماره 970619 مورخ 1397/10/3 توضیح داده شادروان مسعود 
س�یف الدینی پور فرزند حسین دارنده ش�ماره ملی 3110843943   در تاریخ 1397/8/7 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- محمدطاها سیف الدینی پور فرزند مسعود دارنده شماره ملی 2983056570 متولد 1394 پسر متوفی. 2- بتول صنعتی پور 
فرزند علی دارنده شماره ملی 2992494232 متولد 1347 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.
619 شورای حل اختاف شماره 9 شهرستان کرمان

17- حصروراثت
آقای محمدرضا دوازده امامی فرزند احمد دارای شناسنامه 333 شرح دادخواست شماره 736/1/97 مورخ 1397/10/3 توضیح داده شادروان 
ش�وکت ظهیر صالحی فرزند قاس�م بشناس�نامه 117 در تاریخ 1397/3/7 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- محمدرض�ا دوازده امام�ی فرزند احمد و نصرت ش.ش 333 متولد 1331 صادره از کرمان همس�ر )زوج( متوفی. 2- مجتبی دوازده امامی 
فرزند احمد و ش�وکت ش.ش 2791 متولد 1359 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- محمد دوازده امامی فرزند احمد و ش�وکت ش.ش 487 
متولد 1357 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- مینا دوازده امامی فرزند احمد و شوکت ش.ش 990 متولد 1363 صادره از کرمان فرزند متوفی. 
5- مونا دوازده امامی فرزند احمد و ش�وکت ش.ش 11734 متولد 1367 صادره از کرمان فرزند متوفی. 6- مهیا دوازده امامی فرزند احمد و 
شوکت ش.ش 11735 متولد 1367 صادره از کرمان فرزند 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.
736 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان کرمان

18- حصروراثت
آقای محمد ارجمند کرمانی فرزند علی دارای کدملی 2991421762 شرح دادخواست شماره اندیکاتور 97/12/22 مورخ 1397/10/3 توضیح 
داده شادروان فریبا منوری فرزند حمید و شایسته به کدملی 2991477157   در تاریخ 1397/8/16 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- آقای امیرمحمد ارجمندکرمانی فرزند محمد دارای کدملی 2981070703 پس�ر متوفی. 2 – خانم فیروزه ارجمند 
کرمان�ی فرزند محمد دارای کدمل�ی 2980774456 دختر متوفی. 3- آقای محمد ارجمند کرمانی فرزند علی دارای کدملی 2991421762 
)همسر( زوج. 4- آقای حمید منوری فرزند محمدعلی دارای کدملی 2992966983 پدر متوفی. 5- خانم شایسته عبدالهی فرزند حسین 
دارای کدمل�ی 3051013358 مادر متوفی. بموج�ب اظهار خواهان ماترک متوفیه نامحدود اعام می گردد.  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.
202 شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان کرمان

19- حصروراثت
آقای رضا خسروی سعید فرزند علی اصغر دارای شناسنامه 196  شرح دادخواست شماره 725- 97 مورخ 1397/10/4 توضیح داده شادروان 
س�لطنت محسنی نیا فرزند شیخ حسین بشناس�نامه 33 در تاریخ 1397/9/17 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- رضا خس�روی س�عید فرزند علی اصغر ش.ش 196 متولد 1357 صادره از کرمان فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار محلی آگهی می شود 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.
725 شورای حل اختاف شماره 9 شهرستان کرمان

20- اباغ اخطار اجرائیه
احتراما در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمدمصطفی منظوری به شورای حل اختاف 6 کرمان به طرفیت آقای محمد جهانشیری و 
مهدی اکبری فعا مجهول المکان مبنی بر مطالبه وجه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی 
که منجر به صدور رای گردیده و خوانده ظرف مدت 40 روز طبق رای شماره دادنامه 9709973466600050 هیچ گونه اعتراضی به شورا ارائه 
ننموده و اخطار اجرائیه صادر گردیده لذا بدینوسیله به آقای مهدی اکبری و محمد جهانشیری اباغ می گردد که ظرف مدت 10 روز پس از 

درج در آگهی نسبت به مطالبه فوق در حق خواهان اقدام و در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد.
641 شورای حل اختاف شماره 6 کرمان

21- حصروراثت
آقای علی اکبر تحصیلی فرزند حبیب اله دارای شناسنامه 223 بشرح دادخواست شماره 970471 مورخ 1397/9/26 توضیح داده شادروان 
حبیب اله تحصیلی فرزند ماش�االه بشناس�نامه 4588 در تاریخ 1384/8/22 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- علی اکبر تحصیلی ش.ش 223 متولد 1348 فرزند متوفی. 2- زهره تحصیلی ش.ش 1287 متولد 1357 فرزند متوفی. 3- فاطمه تحصیلی 
ش.ش 784 متولد 1341 فرزند متوفی. 4- محمدعلی تحصیلی ش.ش 37107 متولد 1350 فرزند متوفی. 5- علی اصغر تحصیلی ش.ش 916 
متولد 1344 فرزند متوفی. 6- زهرا تحصیلی ش.ش 323 متولد 1343 فرزند متوفی. 7- طلعت صانعی فرزند علی ش.ش 7 متولد 1320 همسر 
متوفی. تعداد وراث 7 نفر.  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.
471 شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان کرمان

آگهی انحصار وارثت
آقای  داوود احسانی زنوز دارای شناسنامه شماره ۱02  به شرح دادخواست به کاسه ۱۵۹8  ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده شد که شادروان عادله دانائی  به شناسنامه ۵۹6۳ در تاریخ ۹7/۹/۱۱  اقامتگاه دائمی  خود درزندگی گفته ورثه الفوت آن مرحوم منحصراست به: ۱-میاد 
احس��انی زنوز  به ش ش 4۹00۵80627   متولد۱۳76     پس��ر  متوفی 2-مهدی احس��انی زنوز    به ش ش 4۹0۱۳۹0۵8۹  متولد۱۳84   پس��ر   متوفی 
۳-داود احسانی زنوز    به ش ش  ۱02  متولد۱۳4۳   همسر   متوفی 4-حبیبه فاطعی زنوز   به ش ش  ۱۱۱ متولد ۱۳۱6   مادر   متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می  نماید تا هر کسی اعتراضی دادرد ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شوراء تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 3984   دبیر  شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان شهریار 

دادنامه 
به تاریخ 96/5/18  کاسه پرونده: 96/320  شماره دادنامه: 96/475   مرجع رسیدگی : شعبه 9  شورای حل اختاف بوشهر خواهان: مدیریت 
شعب بانک ملت بوشهر با وکالت سکینه آتشی و  زهره علی کرمی به آدرس  ابتدای خ فرودگاه  مجتمع یاس سفید طبقه 4 واحد 4  خواندگان:  
1. محمدرضا دهقان  2. مهناز دهقان هر دو به آدرس مجهول المکان  خو استه: مطالبه وجه گردشکار: به تاریخ 96/5/18 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه نهم شورای حل اختاف  بوشهر به تصدی امضاء کننده ذیل و پرونده کاسه 96/320 تحت نظر است قاضی شورا با بررسی اوراق 
و محتویات پرونده و ماحظه نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی  را ا عام و با تکیه بر وجدان و شرف و استعانت از پروردگار متعال 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا  در خصوص دعوی مدیریت شعب بانک ملت بوشهر با وکالت سکینه آتشی   
و زهره علی   کرمی به طرفیت  خواندگان  1. محمدرضا دهقان 2.مهناز دهقان فرزندان باقر به خواسته مطالبه  مبلغ 38/791/469 ریال  و 
خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد  و هزینه دادرسی و  حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان با استناد تعهدنامه شماره 931465/55  ادعا 
نموده مبلغ فوق را از خواندگان طلبکار می باشد که خواندگان علیرغم اباغ  قانونی اوراق دعوی  لکن از حضور در شورا و دفاع امتناع نموده 
اند و ایحه یا مدرکی دال بر برائت ذمه خویش  ارائه ننموده لذا با توجه به مصون ماندن مستندات خواهان  از ایراد و اینکه مفاد قرارداد ارائه 
شده از سوی خواهان حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به وی دارد لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی  و مستندا به ماده واحده قانون 
الحاق دو تبصره به ماده 15 اصاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا  مصوب 1376  و ماده 1 قانون نحوه  وصول  مطالبات  بانکها مصوب  1368 
و مواد 198، 502، 515  و 519  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب در  امور مدنی مصوب 1379 و ماده 230  قانون مدنی و ماده 
9 قانون شورای حل اختاف  مصوب 94/8/10 حکم بر محکومیت تضامنی  خواندگان به پرداخت جمعا مبلغ 38/791/469 ریال که شامل 
اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/2/5 طبق قرارداد فی مابین می باشد و پس از آن روزانه مبلغ 24/600 ریال  بابت خسارت تاخیر 
تادیه طبق قرارداد تا زمان اجرای حکم و مبلغ 2/997/830 ریال بابت هزینه دادرسی  و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  که  
توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان  صادر و ا عام می دارد. رای صادره نسبت به  خواندگان غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز  از تاریخ  اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز از تاریخ انقضای  مهلت واخواهی  قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی شهرستان بوشهر می باشد. 
832 قاضی شعبه نهم  شورای حل اختاف بوشهر 

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

 برابر رای شماره 139760324002001058 مورخه 97/8/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای نعمت اله مقدسی فرزند علیکرم به شماره شناسنامه 
10 و  کد ملی 3521098117 صادره از برازجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/84 مترمربع به پاک 3342 اصلی واقع در بخش 
سه حوزه ثبت  ملک برازجان شهر برازجان با کاربری فضای سبز خریداری  شده از آقای عبداله دم خوره و شرکاء گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی   می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت 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 س�ند مالکیت صادر خواهد ش�د.  صدور  سند مالکیت  مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذیصاح قانونی )دادگاه( نیست. تاریخ 

انتشار نوبت اول: 1397/10/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/25 
1188 رئیس واحد ثبتی  اداره ثبت  اسناد و اماک برازجان – محمد چهابدار 

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له/  محکوم لهم : حسین نفر فرزند  عباس نشانی: استان البرز شهرستان کرج 
شهر کرج حصارک باا کوچه سجاد کوچه امامی بن بست اول پاک 14 ،  مشخصات محکوم علیه/ 
محکوم علیهم:  1. رضا   حشمتی  نشانی: مجهول المکان  2.  علی نورمحمدی نشانی: مجهول المکان  
3.  علی دین پناه نشانی: مجهول المکان  4. علیرضا دوستی  خواه نشانی: مجهول المکان  5.  رضا 
هراتی فرزند حمید نشانی: مجهول المکان  6. محمد اسفندیاری نشانی: مجهول المکان  محکوم  به: 
بموجب  درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709972610301193  
محکوم علیهم متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 80000000 تومان وجه سفته ها و پرداخت خسارت 
تاخی�ر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس�ت  96/7/27  لغایت اج�رای  کامل دادنامه به انضمام  هزینه 

دادرسی و اجرا. 
93 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سه دادگاه  عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان کرج – رضا 
رسولی

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو پارس تی ا ل ایکس مدل 1390 به رنگ سفید روغنی  به شماره موتور 
12690003005  و ش�ماره شاس�ی 000447DCXBE41NAAN به شماره پاک 319د88 ایران 84 
به نام عایشه نوری زاده فرزند احمد به شماره  ملی 5549931801  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
مسئول محترم روابط عمومی دادگستری بوشهر 

اگهی
به موجب پرونده کاسه شعبه اول دادگاه انقاب اسامی بوشهر آقای میثم حسینی پور فرزند احمد که مشخصات بیشتری از وی در دسترس 
نیست به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر تحت تعقیب می باشند لهذا به نامبرده اخطار و اباغ می گردد  که جهت دفاع از بزه انتسابی در 
وقت مقرر 97/11/06 ساعت 10 صبح در این شعبه حاضر گردند. در صورت عدم حضور  غیابا به موضوع رسیدگی  و اتخاذ تصمیم  خواهد شد. 

این آگهی به تجویز ماده 172 قانون آئین دادرسی  کیفری برای یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد. 
847 رئیس دادگاه انقاب اسامی  بوشهر – عباس عسگری 

آگهی مزایده 
در پرونده نیابتی کاسه 970114 اجرائی وفق رای صادره از سوی  شعبه شورای حل اختاف شهرستان یزد آقای اکبر اکبری فرزند احمد آقا 
ساکن خنداب بخش قره چای روستای گوش علیا محکوم ا ست به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال در حق  محکوم له فاطمه صادقیان فرزند 
یوسف و مبلغ 3/860/000 ریال بابت نیم عشر دولتی  در حق صندوق دولت لذا با توجه به  اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش 
اقدامی ننموده این اجرا به درخواست  محکوم له اقدام به توقیف اموال به شرح ذیل نموده که در تاریخ 1397/10/10 در ساعت 10 الی 11 صبح 
در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان خنداب  اقد ام به عملیات مزایده جهت تادیه دین محکوم علیه می نماید معهذا 
کس�انی که تمایل به ش�رکت در مزایده دارند می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموال مشرو  حه ذیل 
را ماحظه نمایند:  اموال توقیف شده واقع در روستای گوشه علیا از توابع شهرستان خنداب شهر  جاورسیان به مالکیت محکوم علیه اکبر 
اکبری فرزند احمد اموال به شرح ذیل می باشند: 1. لوله داربست مستعمل در طول های مختلف 641 متر قیمت در  و احد 85/000 ریال جمعا 
54/485/000 ریال  2. بست داربست مستعمل 4 پیچ ، 180 عدد قیمت هر واحد 48/000 ریال  جمعا 8/640/000 ریال 3. رابط لوله مستعمل  
20 ع�دد قیم�ت هر واحد 47/000 جمعا 940/000، 4. آهن  آات ضایعاتی 1300 کیلوگرم قیمت هر واحد 20/500   جمعا 26/650/000 ریال می 
باشد که بر اساس نظریه کارشناس ارزش اموال توقیف شده مذکور مبلغ 90/715/000 ریال ارزیابی گردیده است. بدیهی است برنده مزایده 

کسی تلقی می گردد که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید و می بایست ده درصد فی ا لمجلس  و مابقی را ظرف مدت یک ماه تادیه نماید. 
3994 قاضی شعبه اجرای احکام  مدنی شورای حل اختاف خنداب – محمود صدیقی 

آگهی احضار متهم 
نظ�ر ب�ه اینکه نجات علی قاس�می  فرزند رضا بگ به اتهام تخری�ب  و تصرف عدوانی ا راضی  ملی موضوع ش�کایت ا داره منابع طبیعی  و 
ابخیزداری شهرس�تان کرمانش�اه  از طرف این شعبه دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه به شماره پرونده 9709988322300189 و کاسه 
بایگانی 970211  تحت تعقیب هستند و اباغ اخطاریه به ایشان ممکن نگردیده بدینوسیله  در اجرای ماده 174  قانون آئین دادرسی  امور 
کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده اباغ  تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار آگهی  در  ش�عبه س�وم دادیاری دادس�رای   عمومی و انقاب 
شهرس�تان کرمانش�اه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر ش�وند در صورت عدم حضور  پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد شد. 
1089 دادیار شعبه سوم  دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کاسه 9709988315200977  شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب  کرمانشاه  حسین گراوند به اتهام توهین تهدید قذف 
و ایجاد مزاحمت تلفنی  به موجب  شکایت داریوش مرادی گرمیانکی تحت تعقیب قرار  دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم 
امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به  او طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی  کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار  آگهی و 

متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1090 بازپرس شعبه اول  دادسرای  عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم  
نظر به اینکه آقای امیر احمدی به اتهام مشارکت در  ایراد ضرب و جرح عمدی باجسم برنده در پرونده کاسه 9709988322400326   از 
طرف شعبه چهارم دادیاری دادسرای   عمومی و انقاب  کرمانشاه  تحت تعقیب ا ست و اباغ اخطاریه به واسطه معلوم نبودن محل  اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04  مراتب به نامبرده اباغ  تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 

عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
1091 دادیار شعبه 4 دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کاسه 9609988328800914 )940060( شعبه هفتم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب  کرمانشاه  آقای میاد دارابی رفعته متهم 
اس�ت به مش�ارکت در آدم ربایی، سرقت مقرون به آزار موضوع  شکایت مهران دوستی بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد جهت دفاع از 
اتهام انتسابی   ظرف یک ماه پس از نشر  این آگهی در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب کرمانشاه حاضر شود  در صورت عدم 

حضور شعبه تصمیمات قانونی را  اتخاذ می نماید. 
1084 بازپرس شعبه  هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه 

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9709988322700549  ش�عبه 104  دادگاه کیف�ری دو ش�هر کرمانش�اه 104 جزای�ی س�ابق تصمی�م نهای�ی  ش�ماره 
9709978312701233  شکات: 1. آقای افشین خاطری  فرزند رحیم به نشانی کرمانشاه  کرمانشاه دولت اباد انتهای خیابان زندان کوچه اول 
روبروی فضای خالی پ38 ،  2. مجتمع  دادسرای   عمومی و انقاب شهرستان   کرمانشاه معاون دادستان به نشانی کرمانشاه  خیابان شریعتی 
کوچه ثبت مناقصه آقای فرزاد  دارابیگی فرزند سهراب بخش  به نشانی کرمانشاه کرمانشاه  چقاکبود روبروی پارک فدک پاک 22  اتهام: 
سرقت تعزیری در شب رای دادگاه چون در متن دادنامه شماره 9701126- 1397/08/28 میزان رد مال متهم در حق  شاکی افشین  خاطری  
مشخص نگردیده  بدینوسیله اعام  می دارد فرزاد دارابیگی عاوه بر مجازات در دادنامه فوق ااشعار محکوم به رد عین مثل یا قیمت اموال 
به شرح پخش به همراه باند زاپارس اچار چرخ جعبه ابزار دستگاه کولر خودرو مقداری اقام خوراکی شامل چای و برنج و سایر خسارت جمعا 
به مبلغ پانزده میلیون تومان محکوم و بدینوسیله با استناد به ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن را اصاح و اعام می 

دارد. اباغ  دادنامه اصاحی بدون دادنامه اصلی ممنوع است 
1929 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری  دو شهرستان کرمانشاه 

دادنامه  
پرون�ده کاس�ه 9709988315200200 ش�عبه 112 دادگاه کیف�ری دو ش�هر کرمانش�اه )112 جزایی س�ابق( تصمیم نهایی  ش�ماره 
9709978313500969  ش�کات: 1. آقای افش�ین علی پویان فرزند ابراهیم به نش�انی کرمانشاه کرمانش�اه فرهنگیان فاز 2 ایستگاه 
7 کوی تیر پ36، 2. آقای مس�لم گومهء جمور فرزند  علی میرزا  به نش�انی  کرمانش�اه کرمانشاه فرهنگیان فاز 2 ایستگاه 7 شهرک 
ش�هرداری کوی تیر پ36   متهم: آقای پوریا جلیلیان فرزند حس�ین قلی به نشانی کرمانشاه کرمانشاه شهرستان اسام آباد  میدان 
امام نبش بانک صادرات  اتهام: س�رقت مس�توجب تعزیر   دادگاه با بررس�ی اوراق پرونده  ختم رس�یدگی  را اعام و  با اس�تعانت از 
حض�رت حق تعالی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه حس�ب  مفاد کیفرخواس�ت ش�ماره 9710438315104558  صادره 
از  دادس�رای   عمومی و انقاب کرمانش�اه  آقای پوریا جلیلیان فاقد مش�خصات دیگری متهم اس�ت به سرقت تعزیری ساده موضوع 
شکایت آقایان مسلم گومه جمهورو افشین علی پویان  با توجه به شکایت شکات،  گزارش مرجع انتظامی  و تحقیقات صورت گرفته 
و متواری  بودن متهم موصوف  بزه از س�وی مش�ارالیه محرز و مس�لم  اس�ت فلذا دادگاه ضمن انطباق عمل وی با مواد 656 و 667 از 
قانون مجازات اسامی نامبرده را  عاوه بر رد اموال مسروقه در حق شاکی به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شاق 
تعزیری  محکوم و ا عام می دارد. رای صادره غیابی  محس�وب و ظرف 20 روز پس از  اباغ قابل واخواهی در این ش�عبه و پس از آن 

ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان کرمانشاه می باشد. 
1932 رئیس شعبه 112  دادگاه کیفری دو شهرستان  کرمانشاه 

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9609988322900393 ش�عبه 109 دادگاه کیف�ری دو ش�هر کرمانش�اه 109 جزای�ی س�ابق تصمی�م نهای�ی   ش�ماره 
9709978313200635  شاکی: آقای  غامرضا  امیری فرزند سهراب  به نشانی استان کرمانشاه  شهرستان کرمانشاه  شهر کرمانشاه بلوار 
ش�هید بهشتی باغنی خ دانش�گاه آزاد کوی باران 1پ6 متهم: آقای محمد صدیق شریفی فرزند توفیق به نشانی سنندج م سهروردی   ک 
حبیبی پ9  اتهام: صدور چک بامحل  رای دادگاه در خصوص اتهام آقای محمد صدیق شریفی فرزند توفیق متواری  فاقد مشخصات  بیشتر 
دائر بر صدور چک پرداخت نشدنی  به تعداد چهار فقره به شماره های 1- 9516/79860712، 2.  به مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار تومان 
عهده بانک ملی  ایران 2. 9516/79861312 به مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار تومان عهده بانک صادرات 3. 9516/79861212  به مبلغ 
سه میلیون و دویست هزار تومان عهده بانک  صادرات 4. 951679860912 به مبلغ نه  میلیون و  دویست  و هفتاد هزار تومان عهده بانک 
صادرات  موضوع شکایت آقای غامرضا امیری با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 1. شکایت شاکی  2. گزارش مرجع انتظامی  3.  
تصویر اشه چک  گواهی عدم پرداخت 4.  عدم حضور متهم علیرغم احضار از طریق نشر آگهی  در نتیجه عدم تدارک دفاع موثر و سایر 
قرائن و امارات   موجود در پرونده بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم  تشخیص لذا مستندا به ماده 7 قانون صدور چک  با رعایت مواد 37 و 
38 قانون مجازات اسامی به لحاظ مسن بودن متهم نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری  و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو 
سال محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی  در این شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ 

قابل تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد. 
1085 دادرس شعبه 109  کیفری 2 کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کاس�ه 9709988315200832 ش�عبه اول بازپرس�ی دادسرای عمومی و انقاب  کرمانش�اه مجید پیرهادی  تواندشتی به اتهام 
کاهبرداری در فضای مجازی به مبلغ 6  میلیون  ریال به موجب شکایت میاد  گودینی تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل 
اقامت وی و عدم اکان اباغ احضاریه و  عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری  مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر 

اانتشار آگهی  و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود  و پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1077 بازپرس شعبه اول  دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه متهم 1. محمد س�نگ س�فیدی به اتهام ایراد ضرب و جرح  عمدی با چاقو ، 2. حس�ین ازادی  به اتهام  تهدید و قدرت نمایی با 
چاقو به شماره کاسه 9609988323300817 فوق تحت تعقیب  کیفری بوده و مجهول المکان  می باشد لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین 
دادرسی  کیفری  از طریق انتشار آگهی در روزنامه  به نامبرده  اباغ می گردد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت دفاع از 

خود  در این شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقاب  کرمانشاه حاضر در غیر اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
1078 دادیار شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاس�ه ش�عبه سوم بازپرس  دادسرای عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه اقایان 1. پدرام فتحی  فرزند رامین 2. معین صادقی 
فرزند محمد به موجب گزارش مرجع انتظامی به اتهام حمل و نگهداری  یک گرم و پنجاه سانت هروئین تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به 
معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم  امکان اباغ احضاریه و عدم  دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 

مراتب یکنوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1079 بازپرس شعبه سوم  دادسرای  عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کاسه 9709988315200991 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه  حسن باقری به اتهام  کاهبرداری در فضای 
مجازی  به مبلغ 14 میلیون ریال به موجب شکایت محمد عباسی تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت  وی و  عدم 
امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی  کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار  آگهی و 

متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1080 بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقاب  کرمانشاه 

آگهی مفقودی 
اصل شناسنامه مالکیت موتور سیکلت پیش�تاز  مدل 1388 و شماره پاک 36916-767 و شماره 
موتور 0850329  و شماره تنه  125A8802437***NEG به نام محمد سلیمان نژاد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد . شیروان 

آگهی مفقودی
اصل شناس�نامه مالکیت خودروی س�واری س�مند م�دل 1395 به ش�ماره پاک ای�ران 26- 916 
ص  53  و شماره موتور 124K0903829 و شماره شاسی NAAC91CE9GF106530 به نام علیرضا 

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

آگهی مفقودی 
س�ند خودروی پیکان وانت 1600OHV سفید شیری – روغنی، بنزینی مدل 1388 به شماره پاک 
 NAAA36AA99G847981 ایران 32-252 س 69 به شماره موتور 11488014815و شماره شاسی
، مالک : ایران خودرو و مس�تاجر : هادی محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س�اقط می باشد. 

بجنورد

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
در مورد پرونده اجرائی کاس�ه 971692 فیمابین خواهان حس�ین محمدیان و خوانده شهربانو محمدیان و غیره ... به موضوع تقسیم ترکه 
مرحوم غامرضا محمدیان  با عنایت  به توقیف  یک فقره  فیش حج تمتع متعلق به مرحوم که توس�ط کارش�ناس  منتخب دادگس�تری  به 
مبلغ 135/000/000 ریال ارزیابی گردیده  اس�ت  و اینکه پس از س�یر مراحل قانونی  مقرر گردیده که مورد توقیفی  در روز س�ه شنبه  مورخ 
1397/10/18 و از ساعت 12:30 الی 13:00 و از طریق مزایده حضوری  در محل اجرای احکام مدنی بجنورد به فروش برسد بنابراین متقاضیان 
شرکت در جلسه مزایده می توانند 5 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 ارزیابی 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 90 درصد در مهلت مقرر  بلغ 

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

آگهی احضار متهم
ش�عبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان سنندج در پرونده کاسه 
970718 شعبه چهارم بازپرسی دادسرای سنندج متهمین 1 �  محمد شریفی بی نهری 
فرزند علی نظر 2 � فهیمه شریفی فرزند اکبر به اتهام مشارکت در کاهبرداری از طریق 
تلفن به مبلغ 370 /44/755 ریال حسب شکایت خانم سوسن عباس پناه تحت تعقیب 
ق�رار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت متهمین و عدم امکان اباغ احضاریه و 
عدم دسترس�ی به نامبردگان طبق ماده 174آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراانتشار آگهی و متهمین ظرف مهلت یکماه احضار می شوند پس از انقضای 

مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.
شماره: 8431/م الف-بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقاب سنندج � 
قادر جنگ آزمای

احضار متهم
ش�عبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرس�تان سنندج نظر به اینکه آقای 
رمضان زارعی فرزند � در پرونده 970879 به اتهام مش�ارکت در س�رقت از طرف این 
دادیاری تحت تعقیبب اس�ت و اباغ احضاریه به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت وی 
ممکن نگردیده بدینوس�یله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه نهم دادسرای عمومی و انقاب 
شهرستان سنندج جهت پاسخگویی به اتهام خویش با حق داشتن وکیل حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش�ار آگهی اقدامات قانونی معمول خواهد 

شد.
شماره: 8430/م الف-دادیار شعبه نهم  دادسرای عمومی و انقاب سنندج �  
محسن شهسواری

متن آگهی 
شماره بایگانی شعبه :960209 پرونده کاسه 9509984117200923 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهرستان تبریز تصمیم نهایی شماره-شکات: 
1. آقای محمود شاهي چلپاغار فرزند منصور به نشانی آذربایجان شرقی تبریز خیابان ثقه السام کوی قربانی پاک 49-.2خانم ماحت پیری 
گلین باغی فرزند بختیار به نشانی پارس آباد خیابان دانش نبش کوچه 7-3.اقای ایوب موسی زاده فرزند غفور به نشانی آذربایجان شرقی 
- مشکین روستای میر کندی جنب مدرسه امام حسین-متهمین: 1. آقای ابراهیم نوروزی به نشانی آذربایجان شرقی - تبریز.2اقای علیرضا 
کاویانی اصل فرزند مجید به نشانی آذربایجان شرقی - تبریز - سیاب بازارچه- کوی امامزاده در بند اول.3 اقای مرحمت فرض اللهی فرزند 
مصطفی به نشانی آذربایجان شرقی- مشکین شهر بلوار امین جنب اسقاطی فرض الهی-اتهام ها: 1. مشارکت در سرقت خودرو 3. مشارکت 
در الصاق پاکهای خودرو دیگری به خودرو مسروقه و استفاده از آن-بتاریخ 96/4/15پرونده امر بتصدی امضاء کننده ذیل در وقت فوق العاده 
تحت نظر است ، دادگاه با لحاظ مراتب به شرح آتی مبادرت به انشای رای می نماید-رای دادگاه :در خصوص اتهام آقایان 1- علی رضا کاویانی 
اصل فرزند مجید دائر بر مباشرت در سرقت خود رو وتغییر و استفاده از باک انتظامی خود رو شاکیه خانم ماحت پیری و مشارکت در سرقت 
خود رو و شاکی آقای محمود شاهی به همراه متهم ابراهیم نوروزی مشهور به حسن و مشارکت در الصاق پاکهای شاسی و موتور خود رو شاکی 
اقای ایوب موس�ی زاده به همراه متهم آقای مرحمت فرض الهی از طریق فروش خودرو س�ند نمره و 2 متهم ردیف دوم آقای ابراهیم نوروزی 
مشهور به حسن دائر بر مشارکت در الصاق پاکهای خودرو دیگر به خودرو مسروقه شاکی آقای محمود شاهی به همراه منهم علی رضا کاویانی 
و استفاده از آن و 3- متهم ردیف سوم آقای مرحمت فرض الهی دایر بر مشارکت در کاهبرداری از شاکی آقای ایوب موسی زاده به همراه علی 
رضا کاویانی از طریق فروش خود رو س�ند نمره دادگاه با لحاظ جامع اوراق و محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و کش�ف خود رو های 
مسروقه و پاکهای خودرو های دیگر و با ماحظه اظهارات متهمین در تحقیقات دادسرا و در جلسه رسیدگی دادگاه متهمین ردیف اول و سوم 
و با رد اظهارات و دفاعیات با وجه متهم ردیف اول و کیفر خواست صادره از سوی دادسرای تبریز و عدم حضور متهم ردیف دوم در جلسه 
رسیدگی دادگاه با وصف اباغ احضاریه از طریق نشر آگهی در روز نامه و انکار شدید متهم ردیف سوم در خصوص بزه معنونه و صرفنظر از اعام 
رضایت شاکی خصوصی آقای ایوب موسی زاده و با ماحظه اوضاع و احوال منعکسه و قرائن موجود در پرونده اتهامات انتسابی به متهمین ردیف 
اول و دوم محرز و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 656و 720 و 134 و 125 از قانون مجازات اسامی مصوب 1392 و قسمت تعزیرات مصوب 
1375 متهم ردیف اول را به دو فقره حبس تعزیری چهار نیم سال و شاق 98 ضربه )دو فقره( از بابت مشارکت در سرقت تعزیری )دو فقره( 
و تحمل دو فقره حبس یک و نیم سال از بابت تغییر و استفاده و الصاق پاک انتظامی و متهم ردیف دوم را به تحمل سه سال حبس تعزیری و 
تحمل 74 ضربه شاق در غیر ماء عام و استرداد اموال مسروقه به خانم ماحت پیری بشرح صفحه 14 پرونده به نحو مشارکت و در صورت 
تعذر از استرداد عین به پرداخت مثل یا قیمت اموال مسروقه در حق شاکی خصوصی محکوم و اعام می نماید و در خصوص استرداد خود رو 
شاکی آقای محمود شاهی با توجه به اینکه خود رو و طی صورتجلسه به نامبرده تحویل شده و اقدامات قانونی در خصوص الصاق پاک و تغیر 
آن بشرح مندرج در پرونده توسط پلیس آگاهی و راهنمایی و رانندگی صورت گرفته دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد و در خصوص هم ردیف 
سوم آقای مرحمت فرض الهی نظر به مراتب فوق الذکر اتهام انتسابی محرز نبوده و به لحاظ حاکمیت اصل برائت مستند به ماده 4 از قانون آیین 
دادرسی کیفری 1392 و اصل 37 از قانون اساسی حکم به برائت متهم یاد شده را صادر و اعام می نماید و ازم به ذکر است در راستای اجرای 
تعدد جرم به استناد ماده 134 از قانون صدر الذکر مجازات اشد در خصوص متهم ردیف اول قابل اجرا می باشد و رای صادره حضوری نسبت به 
ردیف اول و سوم بوده و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ نسبت به متهم ردیف دوم قابل واخواهی 

در این دادگاه و پس از آن نسبت به متهمین دیگر ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان است
ح/9701382رئیس شعبه 120 دادگاه کیفری دو تبریز-احسانی

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست
 خواهان بانک ملت ش�عبه اس�تان بوشهر با وکالت خانم بهاره موسوی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای امراه شریفی فرزند محمد به 
خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987745300443 شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان 
بوشهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/7ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور شورا طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ی ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد .
م الف 841مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان بوشهر لطیفی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست
 خواهان بانک ملت شعبه استان بوشهر با وکالت خانم بهاره موسوی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حمید رضا بهروزی فرزند حسین 
علی به خواس�ته مطالبه وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987745300423 شعبه 3 شورای حل اختاف 
شهرستان بوشهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/7ساعت 9 تعیین که حسب دستور شورا طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ی ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد .
م الف 842مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان بوشهر -لطیفی

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست
 خواهان بانک ملت شعبه استان بوشهر با وکالت خانم بهاره موسوی دادخواستی به طرفیت خواندگان اقای یونس میرزایی فرزند حسین و 
آقای حبیب نصاری فرزند ابراهیم به خواس�ته مطالبه وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987745300424 
ش�عبه 3 ش�ورای حل اختاف شهرستان بوشهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/7س�اعت 9:30 تعیین که حسب دستور شورا 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 
کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

ی ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد .
م الف 843مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان بوشهر -لطیفی 

آگهی حصر وراثت
خانم ش�کوفه قاسمی رزانی دارای شماره شناسنامه 66790 به شرح دادخواست به کاس�ه 97000400749 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عوض محمدی قارخونی به ش�ماره شناس�نامه 503 به تاریخ 1397/08/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- ش�کوفه قاسمی رزانی فرزند علی شیر بشماره شناسنامه 
66790 متولد 1344 صادره قزوین همسر متوفی 2- امید محمدی قارخونی فرزند عوض بشماره شناسنامه 4890004203 متولد 1368 صادره 
کرج پسر متوفی 3- رقیه محمدی قارخونی فرزند عوض بشماره شناسنامه 227متولد 1365 صادره کرج دختر متوفی 4- مهدی محمدی 
قارخونی فرزند عوض بش�ماره شناس�نامه 4890460879 متولد 1380 صادره نظرآباد پس�ر متوفی 5- علی محمدی قارخونی فرزند عوض 
بشماره شناسنامه 4890276130 متولد 1374 صادره کرج پسر متوفی 6- بی بی کشاورز فرزند کتابعلی بشماره شناسنامه 5889548387 
متولد 1323 صادره طارم مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
 1836حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد

آگهی حصر وراثت
خانم انس�یه کشاورز دارای شماره شناسنامه 341 به شرح دادخواست به کاس�ه 707 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسین پوردشت به شماره شناسنامه 8296 به تاریخ 1397/08/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- انس�یه کشاورز بائه فرزند حسین بشماره شناسنامه 341 متولد 1363 صادره کرج همسر 
متوفی 2- ابوالفضل پوردشت فرزند حسین بشماره شناسنامه 7170078910 صادره نظرآباد پسر متوفی 3- آرتین پوردشت فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 7170201879 صادره نظرآباد پسر متوفی 4- مروتعلی پوردشت فرزند سبز علی بشماره شناسنامه 2 صادره ساوجباغ پدر 
متوفی 5- سرور فاحدار فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 166 صادره ساوجباغ مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
1837حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد

اخطاریه
نام اخطار شونده:وراث مرحوم مصطفی صباغی به نشانی :مجهول المکان محل حضور:حوزه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان وقت 

حضور:97/11/8  ساعت:17:15علت حضور:وقت رسیدگی.
  م الف/231   شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

آگهی حصر وراثت
آقای سعید  شهرت ولی زاده  نام پدر حسنقلی   بشناسنامه 5650 صادره از اندیکا در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و 
توضیح داده که پدرش مرحوم حسنقلی شهرت ولی زاده صادره از مسجدسلیمان در تاریخ 97/7/20 در  مسجدسلیمان اقامتگاه غیردائمی 
اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-سعید ولی زاده  )فرزند متوفی(2-محمد ولی زاده  )فرزند متوفی(3-مهمد ولی زاده  )فرزند متوفی(4-

فری�دون ول�ی زاده  )فرزند متوفی(5-علیرضا ول�ی زاده  )فرزند متوفی(6-وحید ولی زاده  )فرزن�د متوفی(7-محمدرضا ولی زاده  )فرزند 
متوفی(8-فرهاد ولی زاده  )فرزند متوفی(9-مریم ولی زاده  )فرزند متوفی(10-بی بی ناز بلدی  )همسر متوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه 
دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6706 شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

اگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 139760301081005048  مورخ   97/8/7  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی صفی اله گراوند   فرزند محمد   به شماره 
شناسنامه 124       صادره  از تهران   در  شش  دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 940/46         مترمربع در قسمتی از پاک 
204  اصلی   واقع در لوران شهرک کشاورزی خیابان ارکیده نبش کوچه ماهان خریداری از مالک رسمی محمد گراوند محرز گردیده است لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش�ته باشند میتوانند از تاریخ انتش�ار اولین اگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ 

انتشار اول: 97/10/5 تاریخ انتشار دوم:97/10/20
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد واماک پردیس



رییس کل دادگس�تری اس�تان هرم�زگان با 
اعام اینکه رهاس�ازی پس�اب های آلوده در 
س�احل بندرعباس، بحرانی زیست محیطی 
و تهدی�دی ج�دی ب�رای س�امت عمومی 
ش�هروندان ایج�اد ک�رده اس�ت، ب�رای 
دستگاه های متولی به منظور عمل به وظایف 

قانونی، ضرب ااجل 2 ماهه تعیین کرد.

حجت ااسام محمدصادق اکبری در جلسه شورای 
حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی 
استان هرمزگان، از رفع تصرف بیش از 96 هکتار از 
اراضی ملی این استان به ارزش تقریبی 483 میلیارد 

ریال از ابتدای سال 1397 تاکنون خبر داد.
وی در ادام��ه ب��ر ل��زوم مس��ئولیت پذیری تمامی 
دس��تگاه های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب 
ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی 
و آلودگی های زیس��ت محیطی تأکید ک��رد و اقدام 
قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را خواستار شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی دادگس��تری اس��تان 
هرم��زگان، اکبری با بی��ان اینکه مقابل��ه با عوامل 
آلوده کننده محیط زیست مورد توجه جدی دستگاه 
قضایی است، خاطرنشان کرد: نوار ساحلی به عنوان 
مهمترین انفال در س��طح این استان باید از هرگونه 

تعرض و آلودگی در امان بماند. رییس کل دادگستری 
استان هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه آلودگی 
در س��احل بندرعباس که براساس برخی گزارش ها 
تا بس��تر و عمق دریا نیز گس��ترش یافت��ه، واقعیتی 
انکارناپذیر اس��ت، تصریح کرد: دستگاه های متولی 
این حوزه باید ب��ه وظایف قانونی خ��ود عمل کنند 

تا ش��اهد بروز فاجعه زیس��ت محیطی در این حوزه  
نباش��یم. وی با یادآوری این مطلب که دستگاه های 
اجرایی همواره از اتخاذ تدابی��ری برای رفع معضل 
ورود پساب به دریا خبر می دهند که تاکنون به نتیجه 
مطلوب منتهی نشده است، ضمن تعیین ضرب ااجل 
دو ماهه برای دستگاه های متولی به منظور عمل به 

وظایف قانونی تصریح کرد: این مس��أله باید ظرف 
م��دت مقرر تعیین تکلیف ش��ود و در ص��ورت ادامه 
روند موجود، با متخلفان برخورد قانونی خواهد ش��د. 
اکبری، مهمترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به 
اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولت و ساحلی را 
رعایت موازین قانونی دانست و ضمن تأکید بر لزوم 
اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی 
ملی و همچنی��ن شتاب بخش��ی و هدف گذاری در 
تثبیت مالکیت ها بیان کرد: در راس��تای اجرای مفاد 
قانون، مواردی نظیر تثبیت مالکیت ها، طرح به موقع 
دعاوی، ارایه دفاعیات مس��تدل و مستندس��ازی از 
دایل و م��وارد ادعایی به منظور برخ��ورد قانونی با 
متجاوزان و افراد س��ودجو راهگش��ا خواهد بود. وی 
در ادامه با اش��اره به کندی روند برخورد با تصرفات 
غیرمج��از صورت گرفته در اراضی ملی شهرس��تان 
جاس��ک، ضمن تأکید بر لزوم تسریع در رفع تصرف 
و تخریب مستحدثات غیرقانونی در این شهرستان 
به ویژه اراضی دشت جگین، اجرای احکام صادره را 
طی مدت  20 روز خواستار شد. رییس کل دادگستری 
استان هرمزگان بر اهتمام ویژه دستگاه های اجرایی 
به ارایه گزارش س��ریع و به موق��ع تخلفات با هدف 
تس��ریع در روند رس��یدگی های قضایی و صیانت از 

حقوق بیت المال تأکید کرد.

13
  چهار شنبه
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  شماره  4374

   قضایی  

اخبار

دانستنی های حقوقی

 HEMAYATONLINE. 
IR

چندی پیش از سوی اکانت های وابسته به رسانه های معاند ادعای 
عجیبی مبنی بر شکنجه اسماعیل بخشی یکی از متهمان تجمعات 
غیرقانونی در شهرستان شوش منتشر شد که این موضوع از سوی 

رییس دادگستری این شهرستان تکذیب شد.
پس از تکذیب چندین باره ادعاهای رس��انه های معاند در رابطه با 
برخی اخبار تجمعات غیرقانونی در شهرستان شوش و رو شدن دست 
این بنگاه های خبری دروغ پراکن در تشویش اذهان عمومی، باز هم 

اخباری کذب در این زمینه منتشر شده است.
با وجود اینکه پیش از این نیز ادعای خونریزی اس��ماعیل بخش��ی 
در حین ش��کنجه و انتقال وی به بیمارس��تان و همچنین وضعیت 
نامس��اعد جس��می علی نجاتی متهم تحت نظر از س��وی مقامات 
قضایی شهرستان شوش تکذیب شده بود اما اخیرا باز هم از سوی 
اکانت های وابسته به رس��انه های معاند، ادعای خوراندن داروهای 

توهم زا به اسماعیل بخشی و عدم ارتباط  او با وکیل منتشر شد.

به گزارش میزان، این در حالی اس��ت که جعف��ری چگنی، رییس 
دادگستری ش��وش این خبر را قویا تکذیب می کند و می گوید: این 
فرد در حال حاضر در کارخانه نیش��کر هفت تپه بدون هیچ مشکل 

جسمانی که ناشی از دوران بازداشت باشد، مشغول به کار است.
وی می افزاید: ب��ا توجه به تحقیقات مقدمات��ی و تکمیل پرونده با 
تخفیف قرار بازداشت موقت و قرار وثیقه با معرفی وثیقه، متهم هفته 

گذشته از زندان آزاد شده است.

تکذیب دوباره ادعای رسانه های معاند در پی تجمعات غیرقانونی شوش
نشست مدیرکل زندان ها با اعضای 

هیات مدیره تعاونی مسکن
 نشس��ت مدیرکل زندان های اس��تان 
آذربایجان غربی با اعضای هیات مدیره 
تعاونی مسکن زندان های ارومیه برگزار 
شد. حمزه بروجنی در نشستی با اعضای 
هیات مدیره تعاونی مسکن زندان های 
ارومی��ه با تاکید بر ضرورت نقش تعاونی ه��ا در ادارات، اظهار کرد: 
فلس��فه وجودی تعاونی ها در ادارات، پشتوانه س��ازی و حمایت از 
پرس��نل است تا با برنامه ریزی مناسب، س��رمایه گذاری هدفمند و 
تاثیرگزاری برای آینده پرسنل داشته باشند. وی شفاف سازی را یکی 
از راهکارهای موفقیت در کار تعاونی ها دانس��ت و گفت: همکاران 
حق دارند که از محاسبات مالی، گزارش ها و اقدامات تعاونی ها آگاه 
باشند و به همین منظور اعضا باید شفافیت و صداقت را سرلوحه کار 
خود قرار دهند. مدیرکل زندان های اس��تان آذربایجان غربی بیان 
کرد: یکی از اولویت های س��ازمان زندان ها، توجه به منابع انسانی 
اس��ت که یکی ش��اخه های آن بحث مسکن اس��ت که این مورد 

مهمترین دغدغه هر فرد در زندگی است.

رسیدگی به امور خانواده زندانیان 
دغدغه سازمان زندان ها 

 مدیرکل زندان های استان قزوین گفت: 
دغدغه سازمان زندان ها رسیدگی به امور 
خان��واده زندانی��ان اس��ت. محمدعلی 
محم��دی در مراس��م افتتاحی��ه طرح 
آموزشی ارتقای مهارت های اخاقی و 
زندگی خانواده زندانیان استان قزوین با بیان اینکه دغدغه سازمان 
زندان ها رسیدگی به امور خانواده زندانیان است، تصریح کرد: خانواده 
مددجویان بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند یا در ارتکاب جرم 
متولیان خانواده نقش��ی داشته باش��ند، قربانیان آسیب پذیر جامعه 
هس��تند.  وی افزود: وقتی متولی خانواده در حبس گرفتار می شود، 
این خانواده های آنها هستند که فشارها و مکافات ناشی از حبس را 
متحمل ش��ده و آس��یب های بس��یار زیادی س��ر راه آنها خصوصًا 

فرزندانشان است.

دریافت گواهینامه آموزش فنی و 
حرفه ای توسط 617 مددجو

 مدیرکل زندان های استان زنجان گفت: 
617 نف��ر از مددجوی��ان ای��ن اس��تان 
گواهینام��ه آم��وزش فن��ی و حرفه ای 
دریافت کردند. عاءالدین کریمی اظهار 
کرد: در 9 ماهه س��ال جاری 917 نفر از 
مددجوی��ان در قالب 61 دوره آموزش��ی و در 24 رش��ته در س��طح 
زندان های اس��تان زنجان ثبت نام کرده و تاکن��ون 617 نفر از این 
مددجوی��ان با قبولی در آزمون های کتبی و عملی موفق به دریافت 
گواهینامه آموزش��ی ش��ده اند. وی همچنین از برگزاری دوره های 
آموزش��ی مهارتی برای 102 نفر از پرسنل وظیفه استان زنجان در 

قالب 6 رشته آموزشی زودبازده خبر داد.

آیا رأی ورشکس�تگی همیش�ه غیابی اس�ت؟ یا اینکه 
همیش�ه حضوری است؟ یا حس�ب مورد متغیر است؟ 
شیوه اباغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد 
تا صحیح باش�د؟ مقصود از مهلت مندرج در ماده 5۳۸ 

قانون تجارت، کدام مهلت است؟
رس��یدگی و صدور حکم ورشکس��تگی، تابع اح��کام خاص مقرر 
در قانون تجارت اس��ت و از جهت قابلیت اعتراض مش��مول مواد 
536 و 527 این قانون اس��ت که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم 
ورشکس��تگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و س��ایر 
اش��خاص ذی نفع قابل اعتراض است. اباغ حکم ورشکستگی به 
تاجر، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذی نفع 
از طریق نشر آگهی به عمل می  آید. مقص�ود از مهلت مذکور در ماده 
538 قان��ون تجارت، مدت مقرر در ماده 412 این قانون اس��ت که 
حسب مورد، ناظر به ماده 4 نظام نامه وزارت عدلیه به شماره 7068 
مورخ 3 بهمن س��ال 1311 یا بند 2 ماده 24 قانون اداره تصفیه امور 

ورشکستگی است.

اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳15 یا پس از 
مهلت مذک�ور مراجعه کند، آیا جهت صدور قرار تأمین 

خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟
مس��تنبط از بند ج ماده 108 و صدر ماده 110  قانون آیین دادرسی 
مدنی این اس��ت که برای ص��دور قرار تأمین خواس��ته وجه چک 
واخواست ش��ده )گواهی عدم پرداخت اخذش��ده( نیازی به تودیع 
خس��ارت احتمالی نیس��ت و مهلت 15 روزه )یا 45 روزه( مذکور در 
ماده 315 قانون تجارت مصوب س��ال 1311 نیز منصرف از صدور 
قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه چک در خارج 
از مواع��د مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواس��ت ش��ود، 
چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مط��رح و تقاضای صدور قرار تأمین 
خواسته علیه وی ش��ود، تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و 

به تشخیص دادگاه به عمل می آید.

در متن چکی قید شده است »بابت تضمین« و شخص 
ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویس�ی به شخص ج 
منتقل می کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک 
فقط به طرفی�ت صادرکننده مطرح می کن�د. آیا چنین 
چکی واجد امتیازات و تضمینات اس�ناد تجاری است؟ 
آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مس�موع است؟ 
با توجه به دف�اع صادرکننده چک ک�ه مرتکب تخلفی 
نش�ده تا ملزم به پرداخت وجه چک باش�د، آیا دادگاه 
فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای 

خواهان در ماهیت امر شود؟ 
قید »بابت تضمین«   بر روی چک با وجود س��ایر شرایط اساسی در 
چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی کند و با توجه 
به مراتب فوق دعوای خواهان ب��ه طرفیت صادرکننده چک قابل 
استماع اس��ت  زیرا با توجه به ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی 
صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده 249 
قان��ون تجارت، دارنده چک می تواند به هر ک��دام از آنها مجتمعا یا 
منفردا رجوع کند. تا زمانی که نسبت به چک، ادعایی از قبیل خیانت 

در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.

دستگیری عامان کاهبرداری 
1۸ میلیاردی 

رییس کل دادگستری استان گلستان از دستگیری کارمندان کاهبردار 18 
میلیاردی خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی 
هاشمیان گفت: چند نفر از کارمندان یکی از اداره های این استان با جعل اسناد 
مربوط به شرکت زیرساخت و با این ادعا که از برخی اختیارات در مخابرات 
برخوردار هس��تند در قراردادی که با یک پیمانکار بسته بودند از او خواستند 
کابل نیکل برای طرح های مخابراتی وارد کش��ور کند. وی افزود: پیمانکار 
کابل های مورد نظر را به ارزش 18 میلیارد تومان وارد کشور کرده و تحویل 
این دو نفر داد، اما پس از تحویل، متوجه شد از پول خبری نیست و اسنادی 
هم که این دو کارمند به او داده اند جعلی است. به گفته هاشمیان، صاحبان 
شرکت سرمایه گذاری پس از اینکه به جعلی بودن اسناد پی بردند به دادسرای 
مرکز استان شکایت کردند و با اقدامات بازپرس شعبه پنجم دادسرای گرگان 
و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرا دو تن از کارمندان متخلف دستگیر 
شدند و همه اموال به ارزش 18 میلیارد تومان که کاهبرداری شده بود ظرف 

کمتر از سه روز به صاحب اموال بازگردانده شد.

دیداربا فرمانده انتظامی کردستان
مدیرکل زندان های استان کردستان با فرمانده نیروی انتظامی این استان 
دیدار کرد.  اس��حاق ابراهیم��ی در دیدار با س��ردار آزادی فرمانده نیروی 
انتظامی کردستان وجود تعامات دوسویه میان زندان ها و نیروی انتظامی 
را موجب ارتقای امنیت در سطح اس��تان دانست و گفت: زندان و نیروی 
انتظامی به واس��طه رسالت های بس��یار مهمی که بر عهده دارند، به طور 
مستقیم در گسترش امنیت و آس��ایش عمومی موثرند. وی وجود امنیت 
پایدار بر زندان های اس��تان را ماحصل توجه به مسایل امنیتی و انتظامی 

در این مراکز دانست.

پلمپ 2 واحد صنفی 
دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان کرمان گفت: در اجرای مرحله 
نخس��ت طرح مبارزه با اخال در نظام اقتصادی از طریق گران فروش��ی 
با دس��تور قضایی 2 واحد صنفی در کرمان پلمپ و پرونده قضایی در این 
زمینه تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، دادخدا 
سااری از پلمپ 2 واحد صنفی در راستای مبارزه با گران فروشی خبر داد 
و اظهار کرد: این طرح در قالب چندین تیم با حضور در کف بازار و بررسی 
میدانی و موردی مراکز عرضه اقام مورد نیاز مردم و برخورد با مجرمین 
و متخلفان احتمالی صورت گرفته اس��ت که در این رابطه دو واحد صنفی 
به دس��تور قاضی حاضر در میدان پلمپ و پرونده قضایی تش��کیل شد و 

همچنین این افراد تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

حمایت قانونی از کارگر بیمار
کارگران اصلی ترین رکن در حوزه تولیدات کشور محسوب می  شوند؛ به 
همین جهت باید از این قش��ر در مواردی که دچار ضعف غیرارادی مانند 
بیماری هس��تند، حمایت ویژه ای صورت گیرد.  ممکن است کارگران در 
زمانی که مش��غول به کارند، دچار بیماری ناشی از کار یا غیر آن شوند.  در 
ماده 74 قانون کار آمده است: مدت مرخصی استعاجی، با تایید سازمان 
تامین اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد 
ش��د. بر اس��اس این ماده، مدت مرخصی ه��ر مقدار که تعیین ش��ود در 
سابقهکاری کارگران لحاظ می شود. برای مثال کارگری در آخرین سال 
کاری خود دچار بیماری شده و براساس تشخیص سازمان تامین اجتماعی 
برای درمان، 6 ماه مرخصی استعاجی دریافت می کند. پس از بازگشت 
به کار با 6 ماه مش��غول بودن به کار، بازنشسته می  شود و نیازی نیست آن 
6 ماهی ک��ه در حال درمان بیماری خود بوده را جب��ران کند. اما در مورد 
دس��تمزد کمی متفاوت است که در قانون تامین اجتماعی بررسی خواهد 
شد. بر اساس ماده 59 قانون  تامین اجتماعی، بیمه شدگانی که تحت معالجه 
یا درمان های توان بخشی قرار  می گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین 
خدمات درمانی موقتا قادر به کار  نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم 
دریافت مزد یا حقوق، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط 
زیر خواهند داشت:   الف – بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیرناشی از 
کار یا بیماری های حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد. ب – درصورتی 
که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک، احتیاج به استراحت 
مطلق یا بس��تری شدن داشته باش��د و در تاریخ اعام بیماری مشغول به 
کار بوده یا در مرخصی اس��تحقاقی باشد. هر کارگری که بیمه  شده تامین 
اجتماعی باش��د )کارگران مشغول به کار باید از طرف کارفرما به سازمان 
تامین اجتماعی معرفی شوند. در غیر این صورت، تخلف محسوب می  شود( 
زمانی که مشغول به کار است یعنی در زمان قرارداد کار باشد و از کارفرمای 
خود مزد دریافت کند، اگر دچار بیماری ش��ود، یعنی بیماری ای که بنا به 
تشخیص س��ازمان تامین اجتماعی ش��خص قادر به کار نباشد، سازمان 
تامین اجتماعی در برابر حق بیمه  ای که دریافت می کند به عنوان یکی از 
خدمات، در ایام بیماری کارگر مبلغی با عنوان غرامت دس��تمزد پرداخت 
می  کند. مسلما مجوزهایی مانند استراحت بعد از عمل زیبایی شامل این 
موارد نمی  ش��ود. اگر کارفرما در ایام بیماری ب��ه کارگر مزد پرداخت کند، 
دیگر کارگر بیمار مستحق دریافت غرامت دستمزد نمی  شود. اگر بیماری 
دچار از کار افتادگی کلی شود، دیگر مشمول این ماده نخواهد بود و سازمان 
تامین اجتماعی بر اساس قواعد ازکارافتادگی عمل می کند. ماده 62 قانون 
تامین اجتماعی: مدت پرداخت غرامت دس��تمزد ایام بیماری و میزان  آن 
به شرح زیر است: غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه  
یا بیماری حرفه ای و به موجب تش��خیص سازمان تامین خدمات  درمانی 
قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و 
معالجه به سبب بیماری باش��د در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری 
نشود غرامت دستمزد از روز چهارم  پرداخت خواهد شد.  پرداخت غرامت 
دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی 
قادر به کار نبوده و به موجب  مقررات این قانون از کارافتاده شناخته نشده 
باشد ادامه  خواهد یافت. غرامت دس��تمزد بیمه شده ای که دارای همسر 
یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باش��د به میزان سه چهارم آخرین مزد یا 
حقوق روزانه او پرداخت می شود. غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر 
یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته  باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا 
حقوق روزانه  او است مگر اینکه بیمه  شده به هزینه سازمان تامین خدمات  
درمانی بستری ش��ود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم 

آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود.

شاید شنیده باشید یا حتی برای خودتان 
پیش آمده باشد که ملکی خریده و در آن 
زندگی کرده اید، اما پس از گذشت چند 
سال وقتی تصمیم به فروش آن گرفتید، 
تازه می فهمید چه کاه بزرگی س�رتان 
رفته و مل�ک دارای معارض خریده اید؛ 
تازه از اینجاس�ت که مشکات شروع 
می ش�ود و بای�د مس�یرهای حقوق�ی 
بسیاری را طی کنید تا بتوانید برای ملک 

خود، تعیین تکلیف کنید.

زمانی معامله معارض صورت می گیرد که ملک 
یا مالی از سوی مالک، بیش��تر از یک بار معامله 
شده باشد یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا 
مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض 

انجام داده و خریدار نیز مال غیر را خریده است.
در این حالت اولین نکته ای که ازم است بدانید 
این اس��ت که در معامله معارض همیشه معامله 
مقدم یا نخس��تین معامله، قانونی است و به این 
علت که در معامات بعدی، از فروش��نده سلب 
مالکیت ش��ده، س��ایر معامله ها غیرقانونی است 
بنابرای��ن بی اعتباری معامله ه��ای بعدی به این 
دلیل است که فروشنده در معامات دوم به بعد، 
دیگر صاحب ملک نبوده و معامله ای که او انجام 

داده است، نیز اعتبار قانونی ندارد.
به یاد داشته باشید که فروش مال غیر هم از لحاظ 
کیفری و هم از لحاظ حقوقی قابل تعقیب است. 
از لحاظ کیفری به استناد ماده واحده فروش مال 
غیر مصوب س��ال 1312 می توان شکایت کرد؛ 
مج��ازات فروش مال غیر نی��ز در قانون مذکور، 
همان مجازات کاهبرداری تعیین ش��ده است. 
یعنی طبق ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا، 
اختاس و کاهبرداری، مجرم عاوه بر رد مال 
معادل مال برده ش��ده، به جزای نقدی و یک تا 7 

سال زندان محکوم می شود.
از لح��اظ حقوقی، اگر نس��بت به مل��ک یا مالی 
بیش از دو معامله انجام شده باشد، خریدار مقدم، 
مالک قانونی محسوب می شود و می تواند با طرح 
دعوی، ابط��ال معامات بعدی را، اعم از اینکه با 

سند عادی یا سند رسمی باشد، درخواست کند.

 نحوه طرح شکایت
برای طرح ش��کایت فروش مال غیر، اول باید به 
دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و پس از تنظیم 
ش��کایت، تمبر قانونی که همان هزینه دادرسی 

است، ابطال  شود.
بعد از انجام ای��ن کار، از طری��ق معاونت ارجاع 
دادس��رای مرب��وط، دس��تور ازم ب��ه ضابطان 
قوه قضاییه که همان کانتری ها هس��تند، داده 
می ش��ود ت��ا در بدو امر، س��وابق ثبت��ی ملک را 
اس��تعام کنند. پس از اینکه اتهام متوجه متهم 
ش��د، وی احضار می ش��ود و پ��س از تحقیقات 
مقدماتی بازپ��رس در صورت احراز مجرمیت او، 

قرار مجرمیت را صادر می کند.
پس از ص��دور قرار مجرمیت، پرون��ده به دادگاه 
ارس��ال می ش��ود و بعد از تعیین ش��عبه و جلسه 
رسیدگی، دادگاه حکم مقتضی را صادر می کند. 
ای��ن حکم فقط در یک مرحل��ه قابل تجدیدنظر 

است و حکم دادگاه تجدیدنظر، قطعی است. 
اگر نفر چندمی هس��تید ک��ه قربانی فروش مال 
غیر ش��ده اید، یادتان باش��د که در رس��یدگی به 
ای��ن پرونده، صرفا مبلغ پرداخت ش��ده به ش��ما 
برمی گردد؛ اما اگر شما نخستین خریدار هستید 
و می خواهید خس��ارت بگیرید باید دادخواس��ت 

حقوقی مبنی بر ابطال معامات بعدی را بدهید.
در صورتی که خریدار اول بخواهد معامات بعدی 
را باط��ل و مالکیت قانونی خود را اثبات کند، باید 
به دادگاه حقوقی مراجعه یا به عنوان دادخواست 
ض��رر و زیان ناش��ی از ج��رم در دادگاه کیفری، 
موض��وع را مطرح کن��د. در این ش��رایط مالک 
نخست باید خواس��ته اش این باشد که چون من 
خریدار اولیه بودم و بعد از معامله اول، فروش��نده 
دیگر هیچ گونه مالکیتی نداشته و معامات بعدی 
او غیرقانونی بوده است، لذا این معامات از درجه 
اعتبار ساقط است. دادگاه پس از رسیدگی به این 
پرون��ده، در صورتی که معامل��ه اول را صحیح و 
قانونی تش��خیص دهد معامات بعدی را باطل 

اعام می کند.

 اختاف نظر در پرداخت خسارت
برای جبران خس��ارت نخس��تین کسی که مال 
دس��ت چندم خریده باش��د، باید به قانون مدنی 
مراجعه کرد. در این قانون درباره ضمان َدَرک یا 
همان مسئولیت فروش��نده مال غیر، آمده است: 
در صورت��ی که مالی مس��تحق للغیر )یعنی حق 
شخص دیگری( باش��د، خریدار باید غرامت آن 
را بپردازد. البته در این باره تاکنون مراجع قضایی 
تصمیم های گوناگونی اتخاد کرده اند؛ اکثر قریب 
به اتفاق قضات، استنباطشان این است که غرامت 
همان خس��ارت تأخیر تادیه اس��ت که بر اساس 

شاخص نرخ تورم هر سال از سوی بانک مرکزی 
اعام می شود. اما بعضی از قضات نیز غرامت را 
به قیمت روز مال فروخته شده محاسبه می کنند 
که این نرخ با ارجاع به کارشناسی تعیین می شود. 
به نظر می رسد پرداخت بهای روز مال، عادانه تر 

از پرداخت خسارت تأخیر تادیه است.
اگر ش��ما جز خریداران دوم به بعد باشید، به این 
علت که فروش��نده بع��د از انج��ام معامله اول، 
دیگر مالکیتی نداش��ته و در این شرایط مالی به 
ش��ما فروخته اس��ت، عمل وی فروش مال غیر 
محسوب می شود. در این وضعیت شما می توانید 
به فروشنده قبل از خود مراجعه و خسارت کیفری 

یا حقوقی خود را مطالبه کنید.
اگر ملکی به نفر س��ومی فروخته ش��ده باشد، اما 
فروشنده که همان نفر دوم است موضوع مال غیر 
را نمی دانس��ته و علم نداشته که مال غیر خریده 
اس��ت و تصور می کرده که با فروش مال، معامله 
صحیحی انجام داده، عمل وی جرم نیست زیرا به 
این دلیل که فروشنده دوم، از مستحق للغیر بودن 
مال خبر نداشته، فاقد سوءنیت که یکی از ارکان 
جرم است، بوده و از لحاظ کیفری نیز نمی توان او 
را تعقیب ک��رد؛ اما از لحاظ حقوقی می توان ثمن 

پرداختی و خسارت را از او مطالبه کرد.

 دریافت  اجرت المثل 
در صورتی که یکی از خریداران دوم به بعد ملک، 
به صورت غیرقانونی ملک را در تصرف داش��ته 
باش��د، خریدار اولیه می تواند ب��ه دادگاه مراجعه 
و پس از ابطال اس��ناد تنظیم ش��ده در این باره، 
تقاضای خلع ید خریدار متصرف را به دادگاه ارایه 
 کند. در این صورت وی ملک را تحویل می گیرد 
و خریداران بعدی باید به ازای زمان تصرف خود، 
به او اجرت المثل بدهند زیرا او مالک قانونی است. 
البته باید در نظر داشته باشید که خریداران بعدی 
در صورتی که علم به مس��تحق اللغیر بودن مال 
نداش��ته باش��ند، هر کدام می توانند اجرت المثل 

پرداختی به خریدار اولیه را از فروشنده قبلی خود 
دریافت کنند. مبلغ اجرت المثل را که همان مبلغ 
اجاره ملک است، کارشناس رسمی دادگستری 

تعیین می کند.

 تکلیف سردفتر متخلف
اگر سردفتر با فروشنده تبانی کرده و با تهیه اسناد 
جعلی، معامله معارضی انجام داده باشد، شریک 
جرم به ش��مار می رود و مجازات ش��ریک جرم 
همان مجازات کاهبردار اس��ت؛ اما در صورتی 
که عمل او شراکت نباشد و فقط به طریقی انجام 
معامله را تسهیل کرده باش��د، معاون جرم است 
و معاونت ج��رم حداقل مجازات مباش��ر جرم یا 

کاهبردار را دارد. 
در نهایت اگر س��ردفتر عمداً تخلفی انجام نداده 
باش��د و در احراز هویت یا بررسی اسناد مرتکب 
سهل انگاری شده باشد، عمل وی تخلف انتظامی 
است و در دادس��رای انتظامی کانون سردفتران 
قابل تعقیب اس��ت. در ای��ن دادگاه پس از محرز 
شدن تخلف سردفتر به صورت قطعی، می توان 
برای مطالبه خس��ارت به نس��بت س��هم تخلف 
س��ردفتر، به دادگاه حقوقی مراجعه و از او مطالبه 
خس��ارت کرد. پیشنهاد می شود برای پیشگیری 
از انجام معامات معارض و کاهبرداری تا جایی 
که امکان دارد مردم با اسناد عادی معامله نکنند تا 
کاهبرداران فرصت سوءاستفاده نداشته باشند. 
اداره ثبت اس��ناد و اماک در چند س��ال اخیر با 
ساماندهی اماک غیر منقول و فروش و اجاره به 
وسیله کد رهگیری سعی بر آن داشته که جلوی 
سوء استفاده ها را بگیرد، بنابراین به مردم توصیه 
می ش��ود که در آژانس های مس��کنی معامات 
خود را انجام دهند که دارای سامانه کد رهگیری 
هستند. همچنین بد نیس��ت در انجام معامات 
از مشورت یک مش��اور حقوقی بهره گرفت تا با 
بررسی درست اس��ناد بتواند معامله ای صحیح و 

قانونی برای شما انجام دهد.

معامله معارض چیست؟

گزیده ها

نظریه مشورتی

ضرب ااجل 2 ماهه رییس کل دادگستری هرمزگان برای ساماندهی ساحل بندرعباس

دستگاه های متولی به وظایف قانونی خود عمل کنند

ممنوعیت استفاده از زغال در کبابی ها 
با هدف حفاظت از جنگل های زاگرس

دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان ایام از تش��دید برخورد با قاچاقچیان هیزم خبر داد. افش��ار 
خسروی زاد از تشدید برخورد با قاچاقچیان هیزم در استان ایام خبر داد و اظهار کرد: استان ایام دارای 
ذخیره گاه های جنگلی بلوط است که متاسفانه به دایل مختلف در معرض نابودی قرار گرفته است. وی 
در ادامه بیان کرد: یکی از دایل اصلی این تخریب و نابودی جنگل، قاچاق هیزم و استفاده از آنها به عنوان 
زغال کبابی در رستوران ها و کبابی ها است. دادس��تان عمومی و انقاب مرکز استان ایام در گفت وگو 
با میزان تصریح کرد: در این راس��تا با توجه به اهمی��ت موضوع در جهت حفاظت از جنگل های زاگرس، 
دادستانی مرکز استان دستورات قضایی ازم را صادر کرده است و پس از این برخورد با متهمان آن تشدید 

خواهد شد.  همچنین در این راستا استفاده از زغال در کبابی ها هم ممنوع خواهد بود.

کشف خط لوله انتقال غیرمجاز فرآورده های نفتی 
در بوشهر 

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان بوشهر از کشف خط  لوله انتقال غیرمجاز فرآورده های نفتی خبر 
داد و گفت: براساس بررسی های اولیه، برخی افراد درهنگام انتقال فرآورده های نفتی از کشتی به مخازن 

زمینی، اقدام به برداشت غیرمجاز می کردند. 
علی حس��ن پور با بیان اینکه گزارش��ی درخصوص جزییات کشف انش��عاب غیرمجاز از خط لوله انتقال 
فرآورده های نفتی در بوشهر به دادسرای این شهر ارایه شد، اظهارکرد: براساس بررسی های اولیه برخی ها 
درهنگام انتقال فرآورده های نفتی از کشتی به مخازن زمینی، به وسیله خط لوله به قطر 16 اینج اقدام به 
برداشت غیرمجاز می کردند. به گزارش تسنیم، وی بیان کرد: متخلفان سوخت را در مخازن ذخیره سازی 

می کردند و سپس مخفیانه آن را انتقال می دادند
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چهره ها

ورود چند داروی جدید 
به بازار دارویی کشور 

 رییس سازمان غذا و دارو گفت: سهم 
عمده ای از داروهای وارداتی مربوط 
به داروه��ای جدی��د و بیماری های 
صعب الع��اج و خاص ک��ه بیمار به 
برنده��ای خاصی وابس��تگی دارند، 
اختصاص می یابد.غامرضا اصغری 
همچنین از ورود چندین داروی جدید 
به بازار دارویی کشور در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: چندین دارو در 

حال بررسی است که به زودی وارد بازار دارویی کشور خواهد شد. 

نظارت جامع و سختگیرانه 
بر مدارس غیردولتی 

 رییس س��ازمان م��دارس و مراکز 
غیردولت��ی گف��ت: اکن��ون ناظران 
مدارس غیردولتی در سراسر کشور از 
همه مدارس درحال بازدید هستند. 
به عنوان مثال ش��هر تهران بیش از 
6ه��زار و 900 بازدی��د انجام گرفته 
اس��ت.مجتبی زینی وند با اش��اره به 
اینکه نظارت مدارس غیردولتی همواره بس��یار جامع و سختگیرانه بوده 
است، بیان کرد: رییس منطقه در هر منطقه ای پاسخگوی اتفاقات مدرسه 

از جمله مدارس دولتی و غیردولتی است. 

مذاکره برای اعزام زائران ایرانی
 به سوریه

 رییس سازمان حج و زیارت از انجام 
مذاکرات برای اعزام زائران به سوریه 
خبر داد و گف��ت: در کمتر از یک ماه 
دیگ��ر تکلی��ف اعزام ها مش��خص 
می شود.علیرضا رشیدیان افزود: به 
منظور بررسی شرایط اعزام زائران به 
س��وریه و زی��ارت ح��رم حض��رت 
زینب)س( اقدام��ات مطالعاتی ازم انجام ش��ده و همچنین هیات های 

کارشناسی در این رابطه تشکیل شده است. 

پرداخت تسهیات 
2هزار میلیارد تومانی به مددجویان 

در ایحه بودجه 98 ، دو هزار میلیارد تومان برای ارائه تس��هیات 
قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پیشنهاد شده 
اس��ت.همچنین مجید باجان، مدیرعامل صندوق قرض الحسنه 
امداد وایت از پرداخت 150هزار فقره وام کارگشایی به مددجویان 
در 6ماه گذشته خبر داد. وی اظهار کرد: این وام ها در سراسر کشور 
با میانگین مبلغ پنج میلیون تومان، با مدیریت منابع سپرده گذاران 

موجود به نیازمندان متقاضی ارائه شده است.

انهدام 1۹باند سرقت در پایتخت
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از انهدام 19 باند سرقت و دستگیری 572 
سارق و مالخر در پایتخت با اجرای بیستمین مرحله طرح رعد خبر داد.
سردار حسین رحیمی با بیان اینکه 189 دستگاه خودرو و موتورسیکلت 
مس��روقه در اجرای این طرح کشف شد، خاطرنشان کرد: همچنین 
7600 فقره سرقت که این افراد اقدام به ارتکاب آن کرده بودند کشف 

و 19 باند سرقت نیز در بیستمین مرحله از طرح رعد منهدم شد.

 D کمبود ویتامین
در تمام گروه های سنی 

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به مطالعات 
صورت گرفته گفت: تمام گروه های سنی در کشور با کمبود ویتامین 
D مواجه هس��تند. زهرا عبدالهی افزود: کمبود این ویتامین در 67 
درصد نوجوانان، 86 درصد زنان باردار، 62 درصد کودکان 6 ساله و 
70 درصد بزرگساان شایع است. به گفته وی کمبود این ویتامین 
خطر ابتا به امراض غیرواگیر مانند دیاب��ت، بیماری های قلبی و 
عروقی، انواع س��رطان ها، ام اس، آسم، آلرژی و پوکی استخوان را 

افزایش می دهد.

حفظ امنیت گردشگران 
به وسیله یگان های حفاظت

معاون یگان های حفاظت از میراث فرهنگی پلیس پیشگیری گفت: 
یگان های حفاظت میراث فرهنگی امنیت گردشگران آثار تاریخی را 
فراهم می کنند. سردار امیر رحمت الهی همچنین بیان کرد: با توجه 
به گستردگی آثار باستانی در کشور و کمبود نیروی انسانی نسبت به 
تعداد آثار باستانی، برای اولین بار یک نرم افزار تحت عنوان نرم افزار 
میراث بام طراحی شده اس��ت و در این نرم افزار اطاعات تمام اثار 

میراث فرهنگی در کشور ثبت شده است.

قول شهردار تهران برای تکمیل مترو
ش��هردار تهران در حاش��یه جلس��ه روند تکمیل خط 6 مترو گفت 
که تکمیل خطوط مترو در دس��تور کارش قرار دارد. پیروز حناچی 
همچنین اظهار کرد: بر اساس آمارها 57 هزار نفر سالیانه در تهران 
فوت می کنند که از این میان 1200 نفر فوت شان ناشی از سوانح و 
حوادث است. عمده این افراد مردان در سنین کار و کودکان باای 
پنج سال هس��تند و 400نفر نیز به علت عدم رعایت مسائل ایمنی 

جان خود را از دست می دهند.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

بودجه فرهنگی سال ۹۸ اعام شد

سهم ناچیز فرهنگ از بودجه سال آینده
متن کامل ایحه بودجه ۹۸ در حالی روز گذشته منتشر شد 
که در آن بودجه دستگاه های فرهنگی سهم ناچیزی را به 
خود اختصاص می داد به طوری که سهم صندوق مشارکت 
توسعه فرهنگ قرآنی تنها 27 میلیارد تومان اعام شد و 
نسبت به اعتبارات س�ال جاری 7۳ درصد کاهش داشته 

است.

 سیر نزولی بودجه قرآنی
بناب��ر نگاهی در اعتبارات دولت در چند س��ال اخیر ب��ه مصوب بودجه 
فعالیت های قرآنی در متن ایحه بودجه، شاهد سیر کاهشی اعتباری در 
این خصوص بوده ایم، به نحوی که از 200 میلیارد تومان بودجه در سال 
93 به 27 میلیارد تومان درمتن ایحه بودجه سال 98 تقلیل پیداکرده 
است. بنا بر ایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، 27 میلیارد 
تومان بودجه پیش��نهادی برای برنامه حمایت از اجرای منشور توسعه 
فرهنگ قرآنی همچون »حمایت از اجرای سند راهبردی توسعه آموزش 
عمومی قرآن«، »حمایت از اجرای س��ند راهبردی توسعه فعالیت های 
تبلیغی و ترویجی«، »حمایت از اجرای سند راهبردی توسعه پژوهش و 
آموزش عالی«، »راهبری اجرای اسناد راهبردی منشور توسعه فرهنگ 
قرآنی« و »حمای��ت از اجرای برنامه های قرآن��ی برنامه های مصوب 
شورا های هماهنگی و گس��ترش فعالیت های قرآنی در راستای اسناد 

سه گانه در استان ها« اختصاص یافته است.

 کاهش بودجه حوزه مطبوعات و نشر
بر اس��اس جداول منتشرش��ده از جدول بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسامی در ایحه سال جاری همچنین مبلغ 2320000 میلیون ریال 
برای حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات پیش بینی شده است که این رقم 
نسبت به س��ال قبل که رقم 2455000 میلیون ریال برای این منظور 

مصوب شده است با کاهش 130000 میلیون ریالی همراه شده است.
همچنین دولت در بودجه سال آتی به منظور حمایت از تقویت و راه اندازی 
کتابخانه های مس��اجد رقم 20000 میلیون ریال پیشنهاد بودجه داده 
اس��ت.همچنین به منظور افزایش ظرفیت صنعت چاپ در کشور رقم 
86000 میلیون ریال پیشنهادشده است. در بخش توسعه نشر و ترویج 
کتابخوانی رقم 430800 میلیون ریال پیش��نهاد بودجه شده است که 
این رقم شامل مصارف برای بخش های بررسی کتاب در سراسر کشور، 
حمایت از برگزاری نمایشگاه کتاب با رقمی بالغ بر 93000 میلیون ریال، 
حمایت از فرهنگ نقد کتاب، حمایت از حضور بین المللی صنعت نشر و 
کتاب با رقم 30000 میلیارد ریال، حمایت از کانون ها و مجامع ادبی با 
رقم 35000 میلیارد ریال، سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه نشر با 
رقم 7000 میلیارد ریال، برگزاری جشنواره ها و مسابقه های فرهنگی، 
ص��دور نظارت و تمدید پروانه فعالیت انتش��ارات، کم��ک به برگزاری 
جشنواره ها هفته کتاب و مس��ابقات کتابخوانی با رقم 96000 میلیارد 
ریال می ش��ود.در بخش امور مربوط به مطبوعات نیز بودجه ای بالغ بر 

435000 میلیون ریال پیشنهادشده است.

 سهم زبان فارسی از بودجه ۹۸ آب رفت
مطابق بودجه پیش��نهادی سال 98، به نظر می رسد که سهم گسترش 
زبان فارس��ی نس��بت به سال گذش��ته کاهش یافته اس��ت. در بودجه 
پیش��نهادی س��ال آینده، بودجه هزینه ای فرهنگس��تان زبان و ادب 

فارس��ی 171 میلی��ارد و 519 میلیون ریال در نظر گرفته ش��ده که این 
میزان در مقایسه با بودجه مصوب سال گذشته این مجموعه حدود 20 
درصد کاهش داشته است. مطابق بودجه پیشنهادی به منظور مصارف 
دس��تگاه های اجرایی، برای برنامه تقویت و پاس��داری از زبان و ادب 
فارس��ی، 128 میلیارد و 619 میلیون ریال، به منظور تدوین دانش��نامه 
زبان و ادب فارسی میزان 44 میلیارد و 120 میلیون ریال و برای برنامه 
پژوه��ش و راهبری فرهنگ جامع زبان فارس��ی نیز 42 میلیارد و 900 
میلیون ریال در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور واژه گزینی نیز 
47 میلیارد و 799 میلیون ریال پیشنهادشده است. همچنین در بودجه 
پیش��نهادی سال 98، برای بنیاد سعدی نیز 127 میلیارد و 600 میلیون 
ریال پیشنهادشده است. بودجه مصوب این مجموعه در سال گذشته، 

112 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

 مجموع��ه تلویزیونی 100 
قسمتی »اقیانوس آرام« به 
کارگردان��ی بهروز ش��عیبی 
و  اجتماع��ی  قصه ه��ای 
خانوادگ��ی را در بس��تری 
ایران��ی اس��امی روای��ت 

می کند.
 ای��ن مجموعه تلویزیونی به نویس��ندگی حس��ین ت��راب نژاد و 
کارگردانی بهروز شعیبی در سه فصل به مرحله تولید خواهد رسید. 
نگارش فیلمنامه این س��ریال به پایان رسیده و سازندگان منتظر 

فراهم شدن شرایط از سوی صداوسیما برای آغاز کار هستند.
این سریال در سه فصل 30 قسمتی و در بازه های زمانی متفاوتی 
ساخته خواهد شد، فصل یک در بازه زمانی 6 ماه می گذرد و فصل 
2 نیز اتفاق های یک ماه را به تصویر می کشد. همچنین نگارش 
فصل یک این س��ریال به طور کامل انجام شده است. این سریال 
قصه های اجتماعی و خانوادگی را در بس��تری ایرانی اس��امی 
روایت می کند. در »اقیانوس آرام« زندگی ش��هری نش��ان داده 
می ش��ود و نوع روابط انس��ان ها با یکدیگر احساس نوستالژی را 
زنده می کند. هرکدام از کاراکترهای این س��ریال افراد متفاوتی 
از دیگری هستند، روانش��ناِس س��لبریتی، خبرنگار و ... ازجمله 
این ش��خصیت ها هستند که در این س��ریال بلند به ایفای نقش 

می پردازند.
تهیه کنندگی این س��ریال به عهده سید محمود رضوی است که 
پیشتر سریال پرده نش��ین و فیلم های ماجرای نیمروز، دارکوب و 

اتاری را برای سینما تهیه کرده است.

تلویزیون

تولید قصه های اجتماعی 
در بستر خانواده ایرانی اسامی

 کتاب صوت��ی »ماه به روایت 
آه« از سوی نشر کتاب نیستان 

روانه بازار کتاب شد.
کت��اب صوت��ی »م��اه ب��ه 
روایت آه« با صدای احس��ان 
چریک��ی و مریم مه ن��گار از 
سوی انتشارات کتاب نیستان 
منتشر شد. »ماه به روایت آه« اثر مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد، 
روایت او از زندگانی و شخصیت حضرت ابوالفضل العباس )ع( است. 
نویسنده در این کتاب کوشیده تا از زبان دوازده راوی، ناگفته هایی 
از قبل و بعد از ش��هادت پرچمدار کربا را با امانتداری، پایبندی به 
مس��تندات تاریخی و روایی و پرهیز از اغراق، روایت کند. برخاف 
انتظار، در کتاب به ش��کل و شیوه ش��هادت حضرت ابوالفضل )ع( 
اشاره ای نش��ده و نویس��نده عمده همت خود را صرف بازگویی و 
رازگشایی از اموری کرده که باوجود جذابیت برای مخاطب، متاسفانه 
کمتر به آن ها پرداخته شده است؛ اموری همچون خانواده مادری، 
کودکی، ازدواج، فرزندان، برادران، حیطه دانش و معرفت و جایگاه 
آن حض��رت در میان اهل بیت)ع( و مس��لمانان آن روزگار. از دیگر 
جذابیت های این کتاب، ذکر تاریخ شمس��ی تمامی رخدادهاست 
که خواننده فارس��ی زبان را با زمان وقوع حوادث در روز و ماه و سال 
هجری شمسی آن وقایع آشنا می کند.زرویی در نگارش این دوازده 
روایت، با تکیه بر منابع دست اول تاریخی و مطالعه و فیش برداری 
از قریب ش��صت کتاب، ضمن رعایت ایجاز پرهیز از اطناب و نگاه 
احساسی، متنی خواندنی و قابل اعتماد و استناد فراهم آورده است؛ 

متنی که در عین سادگی ساختار ادبی محکم و قابل تاملی دارد. 

کتاب

کتاب صوتی »ماه به روایت آه« 
منتشر شد

لوح فش��رده مجموعه آثار آیت اه سید محمود هاشمی ش��اهرودی )ره( به دو زبان عربی و فارسی به همت 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اس��امی و با همکاری بنیاد فقه و معارف اهل بیت )ع( وابس��ته به دفتر این 
مرجع عالیقدر )ره( تولیدشده است.  این لوح فش��رده در قالب سه موضوع فقه، اصول فقه و معارف اسامی، 
مطالب ارزش��مندی را از مجموعه آثار این عالم ربانی ارائه کرده است. همچنین متن کامل 21 عنوان کتاب 
در 39 جلد از آثار آیت اه س��ید محمود هاشمی شاهرودی )ره( به همراه زندگینامه ایشان در این لوح فشرده 
ارائه شده است. جستجوی س��اده و پیشرفته در متن و فهرس��ت از طریق کلمه و عبارت، پژوهش در متن از 
طریق فهرست درختی و گزینشی، مقایسه دو متن از قسمت های مختلف یک یا دو کتاب با یکدیگر، ارائه 10 
دوره لغت نامه در 62 جلد باقابلیت جستجو درآیات، متن کامل قرآن کریم با ترجمه فارسی و قابلیت جستجو 
و ارتباط با متن کتب ازجمله قابلیت های پژوهش��ی این لوح اس��ت. ارائه اطاعاتی مفید درباره کتب برنامه، 
قابلیت های پژوهشی، یادداشت برداری و چاپ، نمایه زنی، حاشیه نویسی، رنگی کردن و عامت گذاری از دیگر 
امکانات این لوح فشرده است. مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی در زمینه های گوناگون کتاب هایی منتشر 
کرده اس��ت که تنها چند کتاب به زبان فارسی نوشته و بیشتر آثارش به زبان عربی است. قلم عربی وی بسیار 
فنی و به روز بود. سید محمدباقر صدر را به لحاظ قدرت قلم، »طه حسین« عراق می نامیدند. مرحوم هاشمی 
ش��اهرودی نیز به سبب سال ها شاگردی و مصاحبت با ایشان، قلمی مشابه شهید صدر داشت. وی همچنین 
ده ها عنوان کتاب در زمینه های مختلف دینی ازجمله فقه و اصول و کام نوشته است و بسیاری آثار ارزشمند 
نیز در مؤسسه »دائرةالمعارف فقه اسامی بر طبق مذهب اهل بیت )ع(« زیر نظر مستقیم وی تدوین شده است.

فرهنگ

مسئول شورای سیاستگذاری جشنواره عمار بیان کرد: این جشنواره می گوید چه نکاتی در سینما و رسانه 
و تلویزیون به آن ها پرداخته نمی شود و سعی دارد که یک جشنواره سانسور شکن باشد.

وحید جلیلی در دومین نشست نهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار، بیان کرد: ما روایتی از تحقیقات 
سلول های بنیادی هم آماده کرده ایم و در بخش دیگری از فعالیت های زیست شناسی هم آثاری تولیدشده 
اس��ت. وی اضافه کرد: بیش از 300 فیلم در تجلیل و روایت فعالیت های تخصصی در علم در س��ینمای 
هالیوود انجام ش��ده است و جشنواره عمار هم سعی داشته تا نشان دهد چه خأهایی در سینما وجود دارد 
و چه موضوعاتی در فیلم ها به آن ها پرداخته نش��ده است. وی در ادامه درباره تجلیل هایی که در این دوره 
جشنواره انجام خواهد شد گفت: در این دوره از شیخ زکزاکی تقدیر خواهد شد که به خمینی آفریقا شهرت 
دارد. علت تجلیل از او این است که شیخ زکزاکی نماینده اسام ناب در افریقا است و از سال ها پیش برای 
سینما برنامه جدی داشته، شهرک سینمایی تأسیس کرده و یک فیلم سینمایی هم تولید کرده است. وی 
با تاکید بر اینکه این جش��نواره یک جشنواره سانسور شکن است، خاطرنشان کرد: ما به نقد سینما بیشتر 
از نقد فیلم نیاز داریم. باعث تأسف نیست که حتی یک فیلم بعد از بهارعربی نداریم؟ »الیور استون« از ما 
پرسید که چرا انقابتان را در قالب سینمایی مطرح نکرده اید؟ در سینما برخوردهای عجیبی با برخی آثار 
صورت می گیرد و چندین فیلم را به خاطر محتوا در جش��نواره ها نپذیرفته اند و همین ها جشنواره عمار را 
به عنوان یک جشنواره محتوایی متهم و محکوم می کنند. این جشنواره می گوید چه نکاتی به آن ها پرداخته 

نمی شود. مطمئنم که در سال های آینده گروهی از فیلم سازان حرفه ای حزب اللهی ظهور خواهند کرد.

»عمار« سعی دارد تا سانسورشکن باشد
برگزاری طرح سه شنبه های مهدوی در دل مشغولی های مردم عصر 

حاضر، از شیوه های یاری حضرت ولی عصر )عج( است.
سه ش��نبه های مه��دوی حرکت��ی خودج��وش و اجتماعی برای 
ی��ادآوری عزیزترین��ی اس��ت ک��ه در ای��ن دل مش��غولی های 
 زندگی غریب ترین ش��ده اس��ت. ای��ن طرح ب��ا عنایت حضرت

 صاحب الزمان )عج( باعث چشاندن نمکی از طعم زندگی مهدوی 
به جامعه می ش��ود. برگزاری طرح هایی همچ��ون طرح مردمی 
سه ش��نبه های مهدوی موجب اس��تمرار همدلی، همبس��تگی و 
فعالیت های اجتماع��ی، فرهنگی و گروهی در جامعه می ش��ود. 
امیرحس��ین همتی از مجریان طرح سه شنبه های مهدوی درباره 
نحوه راه اندازی این طرح گفت: طرح سه شنبه های مهدوی از نیمه 
شعبان سال گذشته و با توزیع شربت و آب خنک میان شهروندان 
تهرانی آغاز به کار کرد. وی بابیان اینکه برگزارکنندگان این طرح 
همزمان با ماه مبارک رمضان س��ال 96 طبق منویات مقام معظم 
رهبری بسته های افطاری ساده را فراهم کردند، افزود: در آن مقطع 
توان افطاری های گسترده و روزانه به دلیل هزینه های چشمگیر 

وجود نداشت و بنا شد هفته ای یک بار افطاری ها به نیت سامتی 
امام زمان )عج( میان مردم توزیع شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، همتی با اشاره به اینکه آن جمع اولیه با مبالغ شخصی خود 
توانستند 200 بسته افطاری ساده را در هفته اول ماه مبارک رمضان 
فراهم کنند، گفت: مردم با کمک های خودجوش خود، افطاری های 
هفته های بعد را در اختیار گرفتند و تعداد بسته های افطاری به 800 
الی 1000 رسید و بعدازاین ماه هم با توجه به بازخوردی که از مردم 
داشتیم؛ تصمیم گرفتیم این عمل در طول سال تداوم داشته باشد.  
به گفته وی اعضای کمپین سه شنبه های مهدوی شاخصه هایی 
برای این کار مش��خص کرده اند که شاید برای آن ها سخت باشد؛ 
اما برای مردم لذت بخش است. آن ها تاش می کنند با طرح های 
نوآورانه با ش��کل و ش��مایل امروزی حس محبتی که دارند را به 
مخاطب منتقل کنند. برخی از کارشناسان حوزه فرهنگی معتقدند 
هدف از طرح سه شنبه های مهدوی محبت و خدمت به مردم است 
و این خدمت نذر س��امتی امام زمان )عج( می شود و به واسطه آن 

محبت در دل های مردم بیشتر می شود. 

خبر ویژه
تولید لوح فشرده مجموعه آثار آیت اه شاهرودی )ره(

سینما

روز گذش�ته واژگون�ی یک دس�تگاه اتوبوس  گروه
دانشجویی در س�ایت واحد علوم و تحقیقات اجتماعی

دانش�گاه آزاد اسامی موجب شد تا متاسفانه 

تعدادی از دانشجویان  در این حادثه دلخراش کشته و مصدوم 
شوند. در این حادثه ۳5 نفر دچار سانحه شدند که تا زمان تنظیم 
این خبر۹ نفر از این دانشجویان به علت شدت جراحات،  فوت 

کرده و 26نفر نیز مصدوم ش�دند. علت اصلی این حادثه توسط 
کارشناس�ان پلیس راهور در حال بررسی اس�ت و واحد علوم و 

تحقیقات امروز و فردا را تعطیل خواهد بود.

 جزییات حادثه واژگونی اتوبوس 
در دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

»حمایت« گزارش می دهد

طرح خودجوش سه شنبه های مهدوی؛ حرکتی برای حاوت انتظار

علت افزایش کشته شدگان 
رییس پلیس راهور تهران گفت: متاسفانه اتوبوس حامل دانشجویان در شیب دانشگاه بوده 
که به پایه بتنی برخورد می کند، بخش عمده ای از زیر اتوبوس از بین می رود و انتهای اتوبوس 
فقط سالم مانده اس��ت که این امر علت افزایش کشته شدگان بوده است. سردار محمدرضا 
مهماندار با بیان اینکه حادثه در معابر دانشگاه آزاد و دقیقا در محوطه داخلی بوده است، اظهار 
کرد: این معابر در ش��یب بوده است به همین منظور جابه جایی دانشجویان توسط پیمانکار 
بوده اس��ت. وی تصریح کرد: اتوبوس به سمت جنوب دانشگاه در حال حرکت بوده است و 

حدود نود متر در فضای سبز می پیماید. البته توقف اتوبوس در شیب کار سختی بوده است.

اتوبوس تحت نظارت 
شهرداری نبود

روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
اعام کرد: اتوبوس واژگون ش��ده در دانشگاه 
علوم تحقیقات تحت نظارت ش��هرداری نبوده 
اس��ت. س��رهنگ مس��عود جب��ارزاده، معاون 
اجتماعی پلی��س راهنمای��ی و رانندگی تهران 
بزرگ ه��م در این باره اظهار ک��رد که اتوبوس 
واژگون ش��ده مربوط به خود دانش��گاه بود و در 

محوطه دانشگاه تردد داشته است.

انتقاد از نبود گاردریل و سرعت گیر 
رییس کمیته ایمنی شورای ش��هر تهران از ورود شورای شهر به حادثه 
واژگونی سرویس دانشجویان دانش��گاه آزاد علوم و تحقیقات خبر داد. 
شهربانو امانی با اشاره به ش��یب تند مسیر دانشگاه ادامه داد: پلیس باید 
دایل وقوع این حادثه را بررسی کند، اما جای سئوال است که چرا مسیر 

ایمن نبود؟ چرا گارد ریل یا سرعت گیر نداشته است؟ 

ورود مجلس به حادثه 
رییس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش 
و تحقیق��ات مجلس بی��ان کرد: اکن��ون ما به 
اتفاق جمع��ی از اعضای کمیس��یون آموزش 
درحال بررس��ی وضعیت و جویا شدن و عیادت 
مصدومان حادثه هس��تیم. حبیب اه دهمرده 
افزود: مسئوان دانشگاه گزارشاتی را به ما ارائه 
کرده اند، البته هدف ما بررسی و کسب اطاعات 
بیشتر در این خصوص است، همچنین بازدید از 

محل حادثه را در دستور کار داریم. 

انتقال همه مصدومان به مراکز درمانی
معاون کل وزارت بهداشت اعام کرد: در این حادثه 35 نفر دچار سانحه 
شده اند که 9 نفر به علت شدت جراحات، فوت کرده و 26 نفر نیز مصدوم 
شدند.    ایرج حریرچی افزود: سه نفر از مصدومان به صورت سرپایی مداوا 
شده و 25 نفر از آنها بافاصله پس از سانحه با آمبوانس های اورژانس 
به بیمارس��تان های امام خمینی )ره(، شریعتی، حضرت رسول )ص( و 
عرفان نیایش اعزام شدند.  به گفته وی چهار مصدوم دچار آسیب شدید 

شده و وضعیت پایداری ندارند. 

فعالیت اتوبوس به صورت 
پیمانکاری 

رییس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: 
اتوبوس در قالب قرارداد پیمانکاری با دانش��گاه 
همکاری داش��ته، الزامات ق��رارداد حتما لحاظ 
شده و بیمه بوده اس��ت. همچنین این اتوبوس 
به عنوان وسیله حمل و نقل دانشجویان فعالیت 
می کرده اس��ت. رضا مس��عودی تصریح کرد: 
برای حمل و نقل دانش��جویان در واحد علوم و 
تحقیقات اس��تانداردهای ازم مورد توجه است 
و قرارداد با پیمانکاران صاحب صاحیت منعقد 
می شود. وی افزود: در روند تدوین قراردادهای 
حمل و نقل واحد علوم و تحقیقات مسائل فنی 
مورد توجه ق��رار دارد، همچنین صاحیت های 
رانن��دگان و مس��ائل فن��ی اتوبوس  ه��ای این 
واحد دانشگاهی بررس��ی می شود که مطابق با 

استانداردها باشند.

سکته قلبی راننده تایید نشد
مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران اعام کرد که موضوع 
سکته قلبی راننده اتوبوس که توسط برخی افراد به عنوان عامل 
حادثه اعام ش��ده، هنوز مورد تایید ما نیست و علت مرگ وی در 
دست بررسی قراردارد.همچنین سرهنگ حسن عابدی، جانشین 
پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران بزرگ اظهار کرد: علت اصلی 
واژگونی اتوبوس در داخل محوطه دانش��گاه علوم و تحقیقات در 
دست بررسی است.وی با بیان اینکه علت این برخورد شاید عدم 
تعادل راننده، مشکل فنی در اتوبوس یا عوامل دیگری باشد افزود: 
کارشناس��ان پلیس راهور تهران بزرگ مشغول بررسی علت این 

تصادف مرگبار هستند.
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سفیر روسیه در س��ازمان ملل متحد معتقد اس��ت مناسبات میان 
مسکو و واشنگتن "عمًا وجود ندارد" و این نه تنها برای دو کشور 
بلکه برای جهان "خوب نیست" و چشم انداز ارتقای روابط در آینده 
نزدیک هم دیده نمی شود. به نوش��ته »واشنگتن پست«، واسیلی 
نبنزیا،  سفیر روسیه در س��ازمان ملل متحد در مصاحبه ای جامع با 
گروه کوچک��ی از روزنامه نگاران با بیان اینک��ه دولت ترامپ باید 
انگیزه هایی به کره ش��مالی بدهد تا در مسیر خلع ساح هسته ای 
حرکت کند، گفت وضعیت اکنون در بن بست قرار دارد. نبنزیا گفت: 
ما نگرانیم که ش��رایط به س��ال 2017 که با افزایش آزمایش های 
موشکی و هسته ای و تشدید لفاظی ها روبرو بودیم، بازگردد. گمان 
می کنم آمریکا احتماًا به این درک رس��یده باشد که شاید شرایط 
به گذش��ته بازگردد. او همچنین گفت ض��رورت دارد که آمریکا و 
روسیه درباره ش��ماری از مسائل جهانی ازجمله ثبات استراتژیک، 
تروریسم، قاچاق مواد مخدر و درگیری های منطقه ای مذاکره کنند 
و به اعتقاد او رئیس جمهوری آمریکا "به خوبی می داند که همکاری 
بهتر اس��ت." نبنزیا درعین حال گفت: به علت آنکه روسیه به یک 
مسئله مهم در سیاست داخلی آمریکا تبدیل شده است و با توجه به 
آس��یب پذیری هایی که در اطراف این دولت وجود دارد، چشم انداز 

چندان روشنی برای ارتقای روابط در آینده نزدیک نمی بینم.

 
پس ازاینکه وزارت امور خارجه آمریکا از وقوع یک حمله تروریستی 
احتمالی در زمان تعطیات کریسمس در بارسلون خبر داد، این شهر 
که دومین ش��هر بزرگ اسپانیا است، به حالت آماده باش در آمد. به 
نوش��ته روزنامه » ال پائیس«، ماشین های پلیس در هر دو بخش 
انتهایی بلوار اس رامباس که س��ال گذشته توسط حمله مرگبار 
داعش با یک ماش��ین ون مورد هدف قرار گرفت، مستقرشده اند. 
حدود 30 افس��ر پلیس در سراس��ر این بلوار که بین افراد محلی و 
توریست ها محبوب است و بازار کریسمس نزدیک پازا کاتالونیا، 
میدان اصلی شهر، گشت زنی می کنند. اداره امور کنسولی وزارت 
امور خارجه آمریکا در توییتی نوش��ت: اقدام��ات محتاطانه باید در 
اطراف مکان های عبور وس��ایل نقلیه ازجمله اتوبوس ها در اس 
رامباس بارسلونا در تعطیات کریسمس و سال جدید افزایش یابد. 
در این توییت همچنین آمده است: تروریست ها ممکن است بدون 
هیچ هش��داری حمله کنند و مکان های توریس��تی، ایستگاه های 
حمل ونقل و یا مکان های عمومی دیگر را هدف قرار دهند. میکل 
باچ، وزیر کش��ور منطقه کاتالونیا در گفت وگویی با برنامه رادیویی 
گفت که پلیس روی این تهدید کار می کند. او در ادامه بدون دادن 
جزئیات بیشتری گفت: ما تمام تهدیدها را جدی می گیریم و تمام 

آن ها بررسی می شوند.

 
یک رسانه کانادایی فاش کرد که علی رغم تیره بودن روابط میان 
عربستان و کانادا اما همچنان صادرات ساح این کشور به ریاض 
ادامه دارد. »گلوب اند میل« در گزارش��ی نوشت که یک محموله 
از خودروهای زرهی س��نگین برای ارس��ال به عربستان بارگیری 
شد. کش��تی حامل این خودروهای نظامی درست یک روز پس از 
تظاهرات ده ها تن از ش��هروندان کانادا علیه مداخله عربستان در 
جنگ یمن راهی عربس��تان شده اس��ت. معترضان کانادایی با در 
دست داش��تن پاکارد هایی در این تظاهرات نسبت به جنگ یمن 
اب��راز نگرانی کردند. گلوب اند میل در ادامه گزارش خود نوش��ت: 
عربستان پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی 
و افزایش نگرانی های نسبت به مداخله این کشور در جنگ یمن، 
تحت مراقبت بین المللی شدیدتری قرار گرفته است. شعبه شرکت 
آمریکایی جنرال داینامیکس در کانادا که یک ش��رکت مهندسی 
هوافضا آمریکایی س��ازنده ادوات نظامی است، طبق قراردادی با 
عربستان قرار است که 742 خودروی زرهی به ریاض تحویل دهد.

 
کره ش��مالی به ش��دت از قطعنامه اخیر حقوق بشری سازمان ملل 
انتق��اد کرد. به گ��زارش روزنام��ه »چاینا دیلی«، کره ش��مالی با 
انتقاد ش��دید به قطعنامه اخیر س��ازمان ملل متحد در محکومیت 
نقض حقوق بشر در این کش��ور آن را تحریک آمیز و مخرب برای 
تاش های صلح در ش��به جزیره کره تلقی ک��رد. مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد هفته گذشته با صدور قطعنامه ای موارد متعدد 
»نقض نظام مند، فراگیر و آش��کار حقوق بش��ر« را در کره شمالی 
محکوم کرد. کره ش��مالی به موجب قطعنامه س��ازمان ملل متحد 
همچنین به تخلفاتی آشکار و سازمان یافته ازجمله، شکنجه، تجاوز 
و قتل های غیرقانونی متهم شده است. صدور چنین قطعنامه هایی 
از سوی س��ازمان ملل متحد از 14 سال پیش تاکنون ادامه دارد. با 
این حال مقامات کره شمالی به طور قاطع اتهامات وارده و هرگونه 
نقض حقوق بش��ر در کشورش��ان را رد و س��ازمان ملل را به بدنام 
کردن پیونگ یانگ متهم می کنند. در همین رابطه ارگان رس��می 
حزب حاکم کره شمالی، در گزارشی آخرین مورد از قطعنامه های 
سازمان ملل متحد بر ضد پیونگ یانگ را »تحریک سیاسی آشکار 
و تاش مذبوحانه برای خدشه دار کردن وجه بین المللی« این کشور 

ارزیابی کرده است.

 جلد روز
س��هام  ب��ازار  ش��اخص های 
آمری��کا ب��رای چندمی��ن روز 
متوال��ی نیز رون��دی نزولی طی 
کردند به طوری که جلس��ه وزیر 
خزانه داری آمریکا با مدیران شش 
بانک بزرگ آمریکایی نتوانس��ت 
از این س��قوط دامنه دار جلوگیری 
کند. هر سه ش��اخص بزرگ بازار 
سهام آمریکا روز قبل از تعطیات 
کریسمس بیش از دو درصد سقوط 
کردند. شاخص S & P 500 اکنون 
بیش از 19 درصد پایین تر از بااترین 
نقطه خود در تاریخ 20 سپتامبر سال 
جاری قرار دارد. اس��تیون منوچین در 

جلسه خود با مدیران شش بانک بزرگ آمریکایی اعام کرد که در حال تنظیم 
کردن جلسه با تنظیم کنندگان مقررات مالی است تا روش هایی را پیدا کنند که 
بازارها بتوانند عملکرد نرمالی و معمولی از خود نشان بدهند. سرمایه گذاران 
البته یک نگرانی بزرگ هم دارند که باعث فروش سهام آن ها در بازارها شده 
است و آن تنش های به وجود آمده بین دولت آمریکا و همچنین فدرال رزرو 
است. به نوشته روزنامه »دااس مورنینگ نیوز«، ترامپ بار دیگر به فدرال 
رزرو حمله کرد و آن را تنها مقصر مشکات کنونی بازارها دانست. ترامپ در 
توئیت خود نوشت: »تنها مشکلی که اقتصاد ما دارد، فدرال رزرو است. آن ها 
احساس مسئولیتی در قبال بازار ندارند، آن ها لزوماً جنگ های تجاری یا قدرت 
دار یا حتی اقدام دموکرات ها در تعطیلی دولت بر سر شرایط مرزی را درک 
نمی کنند. فدرال رزرو مثل یک گلف باز قدرتمند است که نمی تواند امتیازی 
به دست بیاورد چون توانایی ضربه زدن به توپ را ندارد«. این توئیت ترامپ 
نگرانی ها را در میان سرمایه گذاران افزایش داد چراکه با این صحبت ها به نظر 
می رسید که ترامپ قصد دارد به صورت یک یک جانبه رئیس فدرال رزرو را 
برکنار کند و به همین دلیل استقال بانک مرکزی آمریکا را درخطر می بینند. 
فدرال رزرو در بحبوحه  انتقادات دونالد ترامپ و بدون توجه به صحبت های 
او ن��رخ بهره را 0/25 درصد افزایش داد تا باز هم بازارها تحت تأثیر نرخ بهره 
فدرال رزرو قرار بگیرند و سرمایه گذاران را متمایل به فروش سهام خود کند. 
از طرف دیگر حتی دارندگان اوراق قرضه آمریکا نیز نس��بت به افزایش نرخ 
بهره واکنش منفی نشان دادند و از سقوط ارزش این اوراق دچار واهمه شدند.

گزارش

رشد بی خانمانی در ثروتمندترین 
و پیشرفته ترین کشور جهان

در شب های سال 2018 در آمریکا 553 هزار نفر بی خانمانی را تجربه می کنند. 
افراد سفیدپوست درمجموع 54 درصد کل بی خانمان ها را تشکیل می داده اند.

بر اساس »گزارش ساانه ارزیابی بی خانمانی« که  از سوی وزارت مسکن و 
توسعه شهری منتشر و برای کنگره ارسال گردید، در شب های سال 2018 در 
آمریکا 553 هزار نفر بی خانمانی را تجربه می کنند. این گزارش نشان می دهد 
که بی خانمانی دومین سال پیاپی است که افزایش یافته است. هرچند که این 
گزارش این واقعیت خشن را برای بخش های گسترده تری از مزدبگیران در 
ثروتمندترین و »پیشرفته ترین« کشور سرمایه  داری جهان و در شرایطی که 
مرتباً از یک اقتصاد »رو به شکوفایی« سخن می رود، کمتر از واقعیت نشان 
می دهد. این گزارش زوایای مختلفی از این بحران اجتماعی رو به وخامت در 
آمریکا را روشن می کند. برخی از مهم ترین یافته های این گزارش عبارت اند از: 
»حدود 36 هزار نفر از کسانی که در یک شب خاص در سال 2018 بی خانمانی 
را تجربه کرده اند جوانان بدون همراه بوده اند )که تحت عنوان افراد زیر 25 سال 
تعریف شده اند(. از این میزان تقریباً 10 درصد بین 18 تا 24 سال سن داشته اند. 
تنها بیشتر از نیمی از این جوانان بدون همراه فاقد سرپناه بوده اند، نرخی بسیار 
بااتر از کل کسانی که بی خانمانی را تجربه می کنند؛ بی خانمانی برای تمام 
گروه های نژادی جز کسانی که خود را سفیدپوست معرفی می کنند و در مورد 
آن ها 4 درصد رشد داشته، در این سال کاهش داشته است. افراد سفیدپوست 
درمجموع 54 درصد کل بی خانمان ها را تشکیل می داده اند؛ نیمی از کسانی 
که بی خانمانی را تجربه می کنند از یکی از این پنج ایالت بوده اند: کالیفرنیا، 
نیویورک، فلوریدا، تگزاس یا واشنگتن. ازجمله عوامل اصلی افزایش تعداد 
بی خانمان ها، افزایش ش��دید هزینه های مسکن در شهرهای بزرگ است. 
باوجودآنکه آمار رسمی از پایین آمدن نرخ بیکاری خبر می دهند، تداوم رکود 
دستمزدها نیز در تشدید این وضعیت نقش دارد. بر اساس این گزارش بیش 
از نیمی از کسانی که بی خانمانی را تجربه می کنند در یکی از 50 شهر بزرگ 
کشور بزرگ شده اند. قابل توجه ترین افزایش در کنگ کانتی واشنگتن صورت 
گرفته که سیاتل ششمین شهر در میان گران ترین شهرهای آمریکا نیز جزو آن 
است. نرخ بی کاری در این منطقه 4 درصد افزایش داشته است. در نیویورک 
که کاهشی جدی در تعداد خانه هایی که بتوان از پس هزینه های آن ها برآمد 
مستند شده، بی خانمانی 2,8 درصد رشد داشته است. این گزارش فاش می کند 
که نزدیک به سه نفر از هر 10 نفر از خانواده هایی که بی خانمانی را در آمریکا 
تجربه می کنند در نیویورک هستند که تعداد خانواده های بی خانمان آن حدود 
52 هزار نفر برآورد می شود. افزایش بی خانمانی در میان خانواده های دارای 
فرزند از س��ال 2017 تا 2018 در 12 ایالت افزایش داش��ته است. بیشترین 
افزایش در کانکتی کات صورت گرفته که رقمی 44 درصدی را نشان می دهد 
)یعنی516  نفر دیگر به شمار خانواده های بی خانمان دارای فرزند افزوده شده( 
و ماساچوست که شاهد رشدی 17 درصدی بوده است )که 1959 نفر به تعداد 
آن ها اضافه شده است.( با توجه به محدودیت های تأثیرگذار این گزارش، نتایج 
بسیار اسفناک تر و حتی تکان دهنده تر می شوند. این داده ها عمدتاً از طریق 
پیمایش های محلی »در مقاطع زمانی« انجام شده که تقریباً یک سال از عمر 
آن ها می گذرد. در این شیوه جمع آوری داده ها تیم هایی از مددکاران دولتی 
دخیل هستند که هرکسی را بیابند که تنها در یک شب از ماه ژانویه در خیابان 

به سر می برد، در آمار خود لحاظ می کنند.

تونس
س��ندیکای ملی روزنامه نگاران تونس از خودسوزی یک عکاس 
خبری در اعتراض به شرایط اجتماعی و اقتصادی دشوار این کشور 
خبر داد؛ اقدامی که اعتراضات مردمی را در پی داش��ت. سندیکای 
ملی روزنامه نگاران تونس در بیانیه ای در سایت الکترونیکی خود 
اعام کرد، عبدالرزاق الزرقی، عکاس خبری به دنبال خودسوزی 
در اعتراض به ش��رایط اجتماعی نابس��امان و ناامیدی موجود در 
کشور درگذش��ت. این نهاد دولت را مسئول خودسوزی او دانست 
و تصریح کرد، دولت در تبدیل ش��دن بخش مطبوعات به مکانی 
برای اموال فاس��د و مش��کوک، خدمت به منافع مح��دود و عدم 
نظارت بر میزان پایبندی نهادهای رس��انه ای به قوانین حرفه ای 
مقصر اس��ت. س��ندیکای ملی روزنامه ن��گاران تونس طرف های 
دولت��ی به ویژه وزارت ام��ور اجتماعی را به تبانی ب��ا نهادهایی که 
قوانی��ن را زیر پا می گذارند و نیز کوتاهی از انجام مس��ؤولیت خود 
در نظارت بر اج��رای قانون متهم و اعام کرد، سلس��له اقدامات 
اعتراض آمیز ازجمله اعام اعتصاب سراسری در بخش مطبوعات 
را اتخاذ خواهد کرد. در این راس��تا "رادیو موزاییک" تونس اعام 
کرد، الزرقی در کانال تلویزیونی "تی وی" در شهر قصرین مشغول 
فعالیت بود و پس ازاینکه خودش را در میدان الش��هدای این شهر 
آتش زد، درگذش��ت. طبق اعام رادیو موزایی��ک، ده ها جوان به 
دنبال این حادثه در قصرین و دیگر شهرهای تونس تجمع کرده و 
استیک های خودروها را آتش زده و برخی از راه های اصلی قصرین 
را بستند. نیروهای امنیتی هم برای متفرق کردن معترضان به گاز 

اشک آور متوسل شده و سه تن از آن ها را بازداشت کردند.

عکس نوشت 

پس ازآنکه واشنگتن هفته گذشته به نیروهای نظامی خود دستور داد خاک 
سوریه را ترک کنند، ترکیه به تقویت نیروهایش در مرز با سوریه مشغول 
ش��ده اس��ت. در این راس��تا، خبرگزاری »آی اچ اِی« اعام کرد استقرار 
نیروهای ترک در مرز به تدریج انجام خواهد ش��د، بعاوه آنکه بخشی از 
کاروان های نظامی وارد خاک سوریه خواهند شد. تاکنون 100 خودروی 
نظامی وارد ناحیه الباب در استان حلب سوریه شده اند. همچنین بخشی از 
نیروها در شهرهای مرزی آقچه قلعه و جیان پینار ترکیه استقرار یافتند.

روزنامه های صهیونیس��تی و غربی هر کدام به 
دایل مختلفی در خصوص نوع رفتار نتانیاهو با 
اختافات پیش آمده در کابینه اش اشاره کرده اند. 
رسانه های آمریکایی بیشتر از اینکه به ریشه های 
این اختافات بپردازند، بیشتر نگران این مسئله 
بودند که فروپاشی کابینه نتانیاهو می تواند ارائه 
طرح »معامله بزرگ« توس��ط ترامپ را که قرار 
بود در روزهای پایانی سال 2018 صورت بگیرد، 
با تأخیر رو به رو س��ازد. با این حال رس��انه های 
صهیونیس��تی گزارش داده اند که نتانیاهو بیشتر 
از اینکه به دنبال حفظ کابینه اش باش��د، به فکر 
حفظ وجهه و ش��خصیت خودش است. ماجرای 
پرونده فساد مالی نتانیاهو و همسرش به مراحل 
نهایی رسیده و پلیس این کشور از دادگاه خواسته 

است که او را مورد تعقیب قرار دهد.
اگر این مسئله اتفاق بیفتد، نتانیاهو دیگر نمی تواند 
نخست وزیر باقی بماند و باید از سمت خود استعفا 
کند. او با این حال روز دوشنبه در حالی به راحتی 

با انحال پارلمان موافقت کرد که می دانست در 
صورتی که انتخابات به صورت زودهگام برگزار 
شود، شانس اینکه رأی دادگاه در این زمینه اعام 
نشده باشد بیشتر است و ش��اید تا ماه آوریل که 
این انتخابات برگزار می ش��ود او بتواند فکری به 

حال خود کند.
 روزنامه تایمز اس��راییل با اشاره به این مسئله 
نوشته اس��ت: »نتانیاهو در جلسه روز دوشنبه 
بعد از اینکه ب��ا اعضای کابینه اش در خصوص 
تصوی��ب ایحه دول��ت یهود و ب��ه کار گیری 
مردان یهودی ارتدوکس در سمت های دولتی 
به اختاف خورد، به طعنه گفت که »کابینه ای 
که نمی تواند یک ایحه را تصویب کند، همان 
بهتر که فروبپاش��د.« گفتن همین جمله کافی 
بود که وزرا دوباره از ضرورت انحال پارلمان 
و برگ��زاری انتخابات زودهن��گام بگویند و در 
نهای��ت نیز هم��ه وزرا با این مس��ئله موافقت 
کردند و انتخاب��ات زودهگام نیز قرار ش��د در 

آوریل س��ال بعد میادی برگزار ش��ود.
این مس��ئله اما در عین حال نش��ان می دهد که 
نتانیاهو به شدت از اضافه ش��دن به بار انتقادات 
از شخص خودش در هراس است و سعی دارد با 
برگزاری انتخاب��ات زودهنگام کاری کند که اگر 
قرار اس��ت دوباره به عنوان نخست وزیر انتخاب 
ش��ود، رأی دادگاه نتواند بر روی نتایج انتخابات 
تأثیر بگذارد. با این حال رسانه های صهیونیستی 
چندان هم به زن��ده ماندن ائت��اف حزب های 
دست راس��تی اطمینان ندارند و معتقدند ممکن 
اس��ت فرآیند برگزاری انتخاب��ات زودهنگام در 
نهایت به روی کار آم��دن احزاب چپ گرا منجر 
شود. با این حال هنوز این احزاب گزینه ای برای 
رویارویی با نتانیاهو معرفی نکرده اند و امکان دارد 
توان چندانی ب��رای رویارویی با حزب نتانیاهو را 

نداشته باشند.
روز گذشته با این حال نتایج نظرسنجی که توسط 
معاریو منتشر شد نشان داد که باید منتظر ظهور 

»بنی گانتس« فرمانده سابق ارتش اسرائیل، به 
عنوان یک چهره چپ میانه بود. بر اس��اس این 
نظرس��نجی حزب لیکود به ریاس��ت »بنیامین 
نتانیاهو« و حزبی که گانتس ریاست آن را برعهده 
دارد بیشترین کرسی های کنیست را در انتخابات 
آتی کسب خواهند کرد. گانتس هنوز رسماً برای 
رقابت در انتخابات اع��ام کاندیداتوری نکرده 
اس��ت. انتخاب��ات زودهنگام در س��رزمین های 
اشغالی در حالی برگزار خواهد شد که پرونده فساد 
نتانیاهو همچنان در حال رسیدگی است و احتماًا 
این وضعیت بر انتخابات تأثیر می گذارد. در همین 
رابطه وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی اعام 
کرده ک��ه بعد از انتخابات بدون توجه به وضعیت 
سیاسی موجود در سرزمین های اشغالی، رسیدگی 

به این پرونده را از سر می گیرد.
در همین ح��ال روزنامه عبری زب��ان هاآرتص 
در تحلیل��ی به قلم »آلوف بن« ب��ه 6 عاملی که 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
را به برگ��زاری انتخاب��ات زودهن��گام ترغیب 
ک��رده، پرداخته اس��ت. اولین عام��ل از نظر این 
روزنامه، این مس��ئله است که انتخابات می تواند 
برای محبوبیت نتانیاهو در جامعه اس��رائیل یک 
همه پرسی محسوب شده و در نتیجه رأی دادگاه 

علیه او مؤثر باشد.
در همین حال در شرایط فعلی مخالفان نتانیاهو 
دچار چند دستگی و انشقاق هستند و این بهترین 
فرصت برای کس��ب پیروزی علیه آنهاست. در 
همین راس��تا، ورود اوضاع اس��رائیل به شرایط 
فوق الع��اده و دول��ت موق��ت باعث می ش��ود تا 
دادس��تان و مس��ئولین قضایی در کشاندن پای 
نتانیاهو به محاکمه به دلیل س��ه پرونده فس��اد 

دچار تردید شوند.
دولت موقت نیز بر همین اساس قادر به تصویب یا 
پذیرش طرح ها و توافقات بین المللی نشده و بدین 
شکل از زیر بار معامله قرن شانه خالی خواهد کرد.

از دیگ��ر مس��ایلی ک��ه نتانیاهو را ب��ه پذیرش 
درخواس��ت برگزاری انتخابات زودهنگام سوق 
داده، اقتصاد اقتصاد رژیم صهیونیستی است که 
بعد از یک دوره رش��د به مرحله افول و نزول خود 
نزدیک می شود و نتانیاهو بیم آن دارد در شرایط 
بد اقتصادی وارد انتخابات شده و این برگ برنده 
را از دست بدهد. در عین حال نتانیاهو که برنامه 
چهارساله ای برای تخریب چپ گرایان در اختیار 
داشت به دنبال آن است تا با استفاده از شرایط به 
وجود آمده و گسترش شهرک سازی راستگرایان 

اسرائیل را به سوی خود جلب کند.

نتانیاهو با انحال پارلمان و انتخابات زودهنگام موافقت کرد

 حدوداً یک ماه پیش بود که به دلیل درگیری های به وجود آمده بین ارتش رژیم صهیونیستی و حماس در غزه، آویگدور 
گروه

لیبرمن، وزیر جنگ این رژیم اس�تعفا داد و کابینه نتانیاهو را با بحران مواجه س�اخت. نتانیاهو در آن زمان توانس�ت با بین الملل
صحب�ت با نفتالی بنت، از دیگر اعضای حزب »اس�راییل خانه ما« کابینه را برای مدت مح�دودی حفظ کرده و مانع از 
فروپاش�ی دولتش شود. اما در نهایت این اختاف بر سر ایحه تشکیل دولت یهود بود که کابینه نتانیاهو از هم پاشید 

و زمینه برای برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کرد.

بحران سیاسی  در سرزمین های اشغالی

چهره خبر

 تاش سعودی برای ماهی گرفتن از آب گل آلود در سودان
مردم س�ودان از صبح روز چهارش�نبه گذشته در اعتراض به 
کمبود برخی کااه�ا و همچنین افزایش قیمت برخی دیگر از 
کااهای اساسی مانند نان ، دست به تظاهرات ضد دولتی زده 
و خواس�تار س�رنگونی نظام حاکم بر این کشور شده اند و در 
این میان برخی کشورها پیشنهادهایی به سودان برای عبور 

از این بحران داده اند.

طی روزهای گذشته قطر و کویت آمادگی خود را برای کمک به سودان 
جهت خارج ش��دن از این بحران اقتصادی اعام کردند اما در این میان 
تارنمای »الس��ودان الیوم « خبری قابل توج��ه و مهم در این خصوص 

منتشر کرد. 
این تارنما نوشت، حزب کنگره ملی )حزب حاکم ( پیشنهادهایی از یک 
کش��ور عربی برای حل این بحران دریافت کرد ؛این کشور تاکید کرده 

است در قبال قطع روابط سودان با قطر و ترکیه ، آرد و سوخت در اختیار 
این کشور قرار می دهد.

»محمد مصطفی الضو« یکی از رهبران حزب کنگره ملی سودان نیز در 
این خصوص گفت، این کشور، کمک به سودان را مشروط به قطع روابط 

این کشور با قطر، ترکیه و اخوان المسلمین کرده است.
این تارنمای سودانی ، نام این کشور که این پیشنهاد را مطرح کرده ، ذکر 

نکرد اما نوشت، به احتمال زیاد این کشور مصر یا عربستان بوده است.
با توجه به اینکه مصر خود نیازمند س��وخت است ، به نظر می رسد یک 
کشور واقع در حاش��یه خلیج فارس مانند عربستان چنین پیشنهادی را 
مطرح کرده باشد و این در حالی است که سودان از سال 2015 به محور 
سعودی – اماراتی در جنگ یمن پیوسته و شمار زیادی از نیروهای نظامی 
خود را برای کمک به این دو کشور در تجاوز به یمن، به میدان های نبرد 

اعزام کرده است و تاکنون بیش از 800 نفر از آن ها نیز کشته شده اند.

شواهد و قرائن حاکی از آن است که محور سعودی ارزشی برای سودانی ها 
و جان سربازان آن قائل نیس��ت و به آن ها به چشم مزدور نگاه می کند 
نه متحد و به همین دلیل سودانی ها از همان هفته های نخست شرکت 
فرزندانشان در تجاوز به یمن، مخالفت خود را با این سیاست مقام های 

دولتی اعام کردند.
اگر خبر پیشنهاد یک کشور عربی به مقام های سودانی برای فاصله گرفتن 
از قطر، ترکیه و اخوان المسلمین در این شرایط درست باشد، باید گفت، 
نظام حاکم بر سودان در تنگنای شدیدی قرار گرفته است زیرا از یک سو 
این پیش��نهاد نشان می دهد کسانی که این نظام ادعا می کند متحد آن 
هستند، اعتمادی به سودان ندارند و در این شرایط سخت ، در پی ماهی 
گرفتن از آب گل آلود هستند و از سوی دیگر باید اعتراف کرد شرایط در 
سودان به هیچ وجه مساعد نیست و هرلحظه امکان شدت یافتن تظاهرات 

ضد دولتی وجود دارد.

 انتقال »نواز شریف« به زندان اهور 
تحت تدابیر شدید امنیتی

 احتمال برکناری 
وزیر خزانه داری آمریکا 

نخست وزیر و رهبر سابق حزب مسلم لیگ پاکستان با تدابیر شدید امنیتی از فرودگاه بی نظیر بوتو اسام آباد 
به زندان »کورت لکهپت« اهور انتقال یافت.

»نواز ش��ریف« نخست وزیر سابق و رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان با تدابیر شدید امنیتی از فرودگاه بی 
نظیر بوتو اسام آباد به زندان »کورت لکهپت« اهور انتقال یافت. طبق قوانین نواز شریف فقط هفته ای 
یک بار حق دیدار با اعضای خانواده یا دوس��تان خود را خواهد داشت. بر اساس حکم دادگاه نواز شریف تا 
10 س��ال نمی تواند هیچ مسئولیت سیاسی را به عهده بگیرد و 7 سال آینده را باید 
در زندان سپری کند. طبق این گزارش نواز شریف عاوه بر تحمل زندان، باید 
25 میلیون دار جریمه نقدی پرداخت کند. حامیان نواز ش��ریف تاش زیادی 
کردند تا از انتقال وی به زندان جلوگیری کنند. نیروهای امنیتی و پلیس مجبور 
شدند برای انتقال نواز شریف به زندان اهور با طرفدارانش درگیر شوند.

در عکس های منتش��ر ش��ده انتقال نواز ش��ریف به زندان اهور 
تح��ت تدابیر امنیتی و درگیری طرف��داران وی با پلیس قابل 

مشاهده است. 

یک رسانه آمریکایی با تاکید بر اختاف نظرهای رئیس جمهور و وزیر خزانه داری درباره سیاست های بانک 
مرکزی این کشور از احتمال برکناری وزیر خزانه داری خبر داده است.

در ادامه گمانه زنی های رسانه ای درباره احتمال اخراج رئیس بانک مرکزی آمریکا موسوم به »فدرال رزرو« 
توسط رئیس جمهور این کشور، حاا یک رسانه آمریکایی خبر داده که »دونالد ترامپ« در اندیشه برکنار 
کردن وزیر خزانه داری این کشور است. در روزهای گذشته برخی رسانه ها از قبیل رویترز گزارش دادند که 
رئیس جمهور آمریکا در محافل خصوصی از احتمال اخراج »جروم اچ. پاول« رئیس »فدرال رزرو« )بانک 

مرکزی( این کشور سخن گفته بود. »دونالد ترامپ« در روزهای اخیر نسبت به افزایش نرخ 
بهره توسط بانک مرکزی آمریکا به شدت انتقاد کرده و حتی در توئیتر خود نوشت: »تنها 
مشکلی که اقتصاد ما دارد، مشکل فدرال رزرو است. آنها نسبت به بازار اصا هیچ حسی 

ندارند و ضرورت جنگ های تج��اری یا دارهای قدرتمند را نمی فهمند«. انتقادات 
ترامپ از بانک مرکزی آمریکا و گمانه زنی ها درباره برکناری رئیس این بانک سبب 
شد که »استیون منوشین« وزیر خزانه داری این کشور در اظهاراتی علنی بگوید که 

رئیس جمهور به او اطمینان داده که قرار نیست رئیس بانک مرکزی برکنار شود .

 تعطیات سال نوی میادی 
ثمانه اکوان 
 گروه  بین الملل 

در حال�ی در ای�اات متحده 
آغ�از ش�د ک�ه تع�دادی از 
خانواده های آمریکایی با خبر 
بد بیکار شدن به دلیل تعطیل شدن بخشی از دولت آمریکا به 
خانه بازگش�تند. مقاوم�ت کنگره در برابر درخواس�ت های 
بودجه ای ترامپ برای ساخت دیوار حائل مرزی با مکزیک، 
در نهایت دولت آمریکا را در آستانه سال نو میادی به تعطیلی 
کشاند. حاا ترامپ که پیش از این در فیلم سینمایی »تنها در 
خانه« برای دقایقی بر پرده نقره ای سینما ظاهر شده بود، حاا 
باید سال نو میادی را تنها در کاخ سفید بگذراند و سر خود را 

به توئیت هایش علیه دموکرات ها گرم کند.

رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در توییتی گایه آمیز گفت تنها در کاخ 
سفید منتظر اس��ت تا بلکه دموکرات ها با او برای ساخت دیوار در مرز 
مکزیک توافق کنند. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا دوش��نبه 

ش��ب همزمان با جشن های سال نوی میادی در این کشور، با لحنی 
گایه آمیز گفت همچنان در کاخ سفید انتظار می کشد، بلکه دموکرات ها 
در موضع خود تجدید نظر کرده و ب��ا او برای تخصیص بودجه جهت 

ساخت دیوار در مرز مکزیک، کنار بیایند.
ترامپ که پس از تعطیلی دولت به واسطه اختاف با دموکرات ها و عدم 
تصویب بودجه موقت سفرش به تفرجگاه شخصی اش در »مار آاگو« 
در فلوریدا را لغو کرده، در توییتر نوشت: »من تنهای تنها در کاخ سفید 
هستم )بیچاره من( و منتظرم تا دموکرات ها بازگردند و در مورد مسئله 
فوق العاده ضروری امنیت مرزی، توافق کنند. همین دموکرات هایی که 
نمی خواهند معامله کنند، روزی چنان خسارتی به کشور وارد می کنند 
که به مراتب بیشتر از این پولی است که اان برای ساخت دیوار داریم 

در موردش صحبت می کنیم. مسخره است.«
در پی خودداری سناتورهای دموکرات از پذیرش درخواست ترامپ برای 
تخصیص بودجه حدود 6 میلیارد داری به پروژه ساخت دیوار در مرز 
آمریکا و مکزیک، دولت آمریکا از بامداد شنبه )به وقت واشنگتن( به دلیل 
نداشتن بودجه مصوب، وارد وضعیت موسوم به »تعطیل« شده است. 

در این وضعیت، فعالیت های غیرحیاتی دولت از جمله در 9 وزارتخانه 
متوقف شده و چند صد هزار کارگر تا زمان تخصیص ایحه جدید بودجه 

دولت، حقوق دریافت نمی کنند.
س��اخت دیوار در مرز مکزیک ب��ه بهانه مقابله ب��ا ورود پناهجویان و 
مهاجرین غیرقانونی یکی از وعده های انتخاباتی ترامپ بود. او در آن 
زمان تأکید می کرد که مکزیک باید پول ساخت این دیوار را بپردازد، اما 
با رد این درخواس��ت از سوی دولت مکزیک، ترامپ اکنون نمایندگان 
کنگره را برای تخصیص بودجه به این پروژه تحت فشار قرار داده است.
رئیس جمهور آمریکا عصر دوش��نبه مدعی ش��د که دلیل مخالفت 
دموکرات ها با ایده س��اخت دیوار، این اس��ت که این ایده از سمت او 
مطرح شده است. وی در توییتر نوشت: »تقریباً تمام دموکرات هایی 
که امروز با آن ها سر و کار داریم، ]در گذشته[ قویاً از ساخت یک دیوار 
یا حصار مرزی دفاع کرده اند. فقط بعد از آنکه من به دلیل مواد مخدر و 
آدم ها بی حساب و کتاب وارد کشور می شدند، این موضوع را به بخش 
مهمی از کارزار انتخاباتی ام تبدیل کردم، آن ها به مخالف آن تبدیل 

شدند. بدجور ]دیوار را[ نیاز داریم.«

رسانه های آمریکایی از مقاومت دموکرات ها در برابر درخواست های مالی ترامپ خبر دادند
تنها در کاخ!
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4 لژیونر به اردوی تیم ملی 
اضافه شدند

 چهار بازیکن دیگر تیم ملی روز گذشته 
به اردوی ش��اگردان کارلوس کی روش 
اضافه شدند. مجید حسینی، وحید امیری، 
مرتضی پورعل��ی گنجی و امیر عابدزاده 
بازیکنان��ی هس��تند که نام آنه��ا به این 
فهرست افزوده شده است. این درحالی 
است که سعید عزت اللهی ملی پوش جوان کشورمان که مدتی است 
با مصدومیت دست و پنجه نرم می کند نتوانست شرایط بازی را پیدا 
کند و به همین دلیل جام ملتهای آسیا 2019 امارات را از دست داد. 
کادر پزش��کی تیم ملی فوتبال ایران در روزهای اخیر بررسی های 
 ازم در ای��ن خصوص را انجام دادند اما در نهایت مش��خص ش��د 
عزت اللهی نمی تواند برای جام ملت های آسیا به شرایط بازی برسد.

برگزاری دیدارهای هفته هفتم 
لیگ بسکتبال

 هفته هفتم از دور رفت لیگ برتر بسکتبال 
مردان ایران پنج ش��نبه با برگزاری چهار 
دیدار در شهرهای مختلف کشور پیگیری 
می شود. در سالن بسکتبال آزادی تهران، 
تیم های نی��روی زمین��ی و ذوب آهن از 
ساعت 16 به مصاف یکدیگر می روند. در 
گرگان شهرداری این شهر از ساعت 15 میزبان پتروشیمی بدون باخت 
است. آویژه صنعت پارسا در مشهد به امید اولین پیروزی فصل خود از 
ساعت 16 به دیدار پگاه ایران می رود و از ساعت 15 شیمیدر در سالن 

اختصاصی تیم  پاایش نفت آبادان به مصاف این تیم خواهد رفت.

اعمال فهرست جدید 
مواد ممنوعه وادا 

 فهرست جدید مواد ممنوعه آژانس جهانی 
مبارزه با دوپین��گ )وادا( از هفته آینده و 
همزمان با آغاز س��ال میادی 2019 با 
تغییرات جزیی ایجاد شده در ورزش ایران 
اعمال می ش��ود. البته به گفته غامرضا 
نوروزی، رییس فدراس��یون پزش��کی 
ورزش��ی این تغییرات بس��یاری جزیی ب��وده، ام��ا در هر صورت 
ورزشکاران از هفته آینده باید فهرست جدید را ماک قرار دهند تا 

در آنالیز نمونه گیری های انجام شده از آنها، مشکلی پیش نیاید. 

شطرنج بازان راهی روسیه شدند
 نمایندگان شطرنج ایران برای شرکت در 
مسابقات جهانی سریع و برق آسا راهی 
سن پترزبورگ روس��یه شدند. البته تنها 
شطرنج بازانی با دیتینگ باای 2500 در 
بخش مردان و ریتینگ باای 2400 در 
بخش بانوان جواز حضور در این رقابت ها 
را دریافت کردند. هر شطرنج باز در مسابقه سریع، 10 دقیقه به همراه 
پنج ثانیه اضافه و در رقابت برق آسا سه دقیقه به همراه 2 ثانیه وقت 

اضافه زمان در اختیار دارد.

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

جزییات بودجه ورزش در سال ۹۸ اعام شد

 افزایش ۱۰درصدی اعتبارات نهادهای ورزشی
ب�ا ارائ�ه ایح�ه بودج�ه 

گــــروه
س�ال ۹۸ توس�ط رییس ورزشی

جمهور به مجلس، میزان 
بودجه ورزش برای س�ال 
آینده مشخص ش�د. براین اساس بودجه 
ورزش و نهادهای ورزشی در ایحه بودجه 

سال آینده با افزایش همراه شده است.

 افزایش 42 میلیارد تومانی
 ایح��ه بودجه س��ال 98 روز گذش��ته از س��وی 
رییس جمهور تقدیم مجلس ش��د. بر این اساس 
سهم ورزش از بودجه سال آینده مشخص شده که 
براساس آن وزارت ورزش نسبت به سال گذشته 
42 میلی��ارد و 820 میلی��ون  و 500 هزار تومان از 
افزایش بودجه برخوردار شده است که حکایت از 
افزایش 10 درصدی بودجه تیم وزارتخانه و کمیته 
مل��ی المپیک  دارد. براین اس��اس بودجه جاری و 
عمرانی وزارت ورزش که در سال 97 رقمی معادل 
1123 میلیارد و 745 میلیون و 300 هزار تومان بود 
به رقم 1166 میلی��ارد و 565 میلیون و 800 هزار 
تومان افزایش یافته است. به عبارتی همانطور که 
پیش تر اشاره ش��د این رقم با افزایش بیش از 42 

میلیارد تومان همراه بوده است.

 بودجه کمیته ملی المپیک 
 74/5میلیارد تومان

همچنی��ن بودجه ج��اری و عمران��ی کمیته ملی 
المپیک از 68 میلی��ارد و 691 میلیون و 600 هزار 
تومان در سال 97 به رقم 74 میلیارد و 500 میلیون 
تومان افزایش داش��ته اس��ت. بودجه کمیته ملی 
المپی��ک پنج میلیارد و 808 میلی��ون  و 400 هزار 
تومان افزایش داش��ته اس��ت. این در حالی است 
ک��ه در هر دو بخش هزین��ه ای، همچنین تملک 

دارایی های سرمایه ای، اعتبارات مدنظر نسبت به 
سال 97 افزایش یافته است.

 
 پیش بینی درآمد برای سرخابی ها

به این ترتیب در بخش های مختلف ورزش از جمله 
وزارت ورزش و جوانان، شرکت سهامی توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی کشور، کمیته ملی المپیک 
و کمیته ملی پارالمپیک هم این روند قابل مشاهده 
اس��ت که بودجه هر کدام از این بخش ها افزایش 

یافته است. عاوه براین در برنامه ارائه شده از سوی 
دولت دو باشگاه اس��تقال و پرسپولیس در میان 
شرکت های سودده قرار داده شده اند  و پیش بینی 
درآمدهای خوبی برای آنها صورت گرفته است. به 
این ترتیب پیش بینی شده، استقال و پرسپولیس 
هر کدام در سال جدید مبلغ 570 میلیارد ریال درآمد 
داشته باشند. هزینه ای که برای این دو باشگاه در 
نظر گرفته ش��ده بیش از 569 میلیارد ریال است. 
این درحالی است که براساس مصوب هیات دولت، 
دو باش��گاه استقال و پرس��پولیس باید به بخش 

خصوصی واگذار شوند. 
البته درباره این دو باشگاه میرعلی اشرف عبداه 
پوری حسینی، رییس س��ازمان خصوصی سازی 
روز گذشته بیان کرده است؛ شرکت ها هم دارایی 
و ه��م بدهی دارن��د. س��ال های 93 و 94 در نظر 
داش��تیم، برند هر دو باشگاه را به فروش برسانیم، 
بدهی اس��تقال و پرسپولیس بر عهده دولت بود، 
ام��ا در حال حاضر ش��رکت و س��هم را به فروش 
می رس��انیم و به نوعی دارایی و بده��ی با هم به 

فروش خواهد رسید. 
هر دو باش��گاه بدهی قابل توجه��ی دارند که در 
پرونده ها موجود است و خیلی جاها شاید بدهی ها 
مشخص نباشد، اما به طور قطع لحاظ خواهد شد.

ورزش جهان

وینگر مکزیکی آیندهوون در رادار میان
تیم فوتبال آ.ث میان ایتالیا خواهان ب��ه خدمت گیری وینگر پی   اس وی 
آیندهوون اس��ت. به نظر می رسد روس��ونری دنبال تقویت خط حمله اش 
در نقل و انتقاات میان فصل اس��ت. به همین منظ��ور ایورینیگ لوزانو، 
مهاجم 23 س��اله تیم ملی مکزیک و عضو آیندهوون هلند را نامزد خرید 
کرده است. گفته می شود؛ تیم هلندی برای این بازیکن حداقل 40 میلیون 
یورو در خواس��ت خواهد کرد، ضمن اینکه قرارداد لوزان��و با آیندهوون تا 

سال 2023 است.

دعوت نشدن مشهورترین
دروازه بان عرب به جام ملت ها 

علی الحبسی، مشهورترین و بهترین دروازه بان عرب در این چند سال اخیر 
بوده که سابقه حضور در لیگ برتر انگلیس را در کارنامه دارد، این درحالی 
است که فدراسیون فوتبال عمان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم  
 ملی برای حضور در جام ملت های آسیا را اعام کرده است که در بین آنها 
نام الحبسی به چشم نمی خورد. البته فدراسیون فوتبال عمان دلیل دعوت 
نشدن این سنگربان سرشناس الهال عربستان را مصدومیت اعام کرده 
است. الحبسی در بازی الهال مقابل ااهلی در لیگ عربستان مصدوم شد.

ستاره کره ای الدحیل
آهنگ جدایی سر داد

ستاره کره ای الدحیل قطر تاکید کرد که در تابستان این تیم را ترک و راهی 
لیگ جزیره خواهد شد. نام تائه هی، را باید یکی از بهترین بازیکنان الدحیل 
قطر دانست که تاثیرگذاری زیادی در تیمش دارد. این بازیکن کره ای چند 
هفته پیش رباط صلیبی پاره کرد و برای درمان به اسپانیا سفر کرده است.

وی تاکید کرده که به دنبال چالش جدیدی اس��ت و می خواهد الدحیل را 
در تابس��تان ترک کند، وی این را هم گفته است که لیگ جزیره را دوست 
دارم و بر این باور هستم که می توانم در این لیگ به میدان بروم و بدرخشم.

ثبت نام گسترده داوطلبان برگزاری 
المپیک و پارالمپیک 

مسئوان برگزاری المپیک و پارالمپیک 2020 اعام کردند که تاکنون 160 
ه��زار نفر به عنوان داوطلب کمک به برگزاری این بازی ها ثبت نام کرده اند. 
این در حالی است که این رقم دو برابر تعدادی است که برگزارکنندگان این 
بازی ها نیاز دارند.طبق اعام نشریه ژاپن تایمز، 162 هزار نفر برای  تبدیل 
شدن به بخشی از بازی های »توکیو 2020« اقدام به ثبت نام آناین کرده اند. 
60 درصد از این افراد نیز حاضرند حداقل 11 روز در جریان بازی ها کار کنند.

رقابت های بین المللی کش�تی فرنگی جام تختی از سیستم 
رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال 201۹ خارج شد.

اتحادیه جهانی کشتی تورنمنت های بین المللی تاثیرگذار در رنکینگ 
جهانی کش��تی گیران در س��ال 2019 را اعام کرد که بر این اساس 
رقابت های بین المللی کش��تی فرنگی جام تختی از سیستم رنکینگ 
در سال 2019 خارج شد. طبق اعام این اتحادیه، نتایج فرنگی کاران 
در چهار تورنمنت گرندپری مجارستان، اوپن کرواسی، ساساری ایتالیا 
و اولگ کاراوایف باروس در رنکینگ جهانی فرنگی کاران در س��ال 
2019 اثرگذار است. همچنین چهار تورنمنت بین المللی ایوان یاریگین 
روس��یه، دان کولوف بلغارستان، ساس��اری ایتالیا و یاشاردوغو ترکیه 

 رقابت هایی هستند که در رنکینگ کشتی گیران آزادکار و زنان جهان در
س��ال 2019 اثرگذار اس��ت. البته پی��ش از این ق��رار بود ب��ا رایزنی 
ای��ران تورنمن��ت بین المللی کش��تی آزاد جام تختی نیز در سیس��تم 
رنکینگ اتحادیه جهانی قرار گی��رد. ضمن اینکه باید گفت؛ رنکینگ 
کش��تی گیران برای نحوه قرعه کش��ی آنها در رقابت ه��ای قهرمانی 
جه��ان و ق��اره ای تاثیرگذار خواه��د بود.رضا ایق، دبیر فدراس��یون 
کش��تی درباره دلیل حذف رقابت های کش��تی فرنگ��ی جام تختی از 
رنکینگ اتحادی��ه جهانی اظهار کرد که با توجه ب��ه اینکه در صورت 
برگ��زاری رقابت های جام تخت��ی به صورت رنکینگ سیس��تم تنها 
س��ه نفر در ه��ر وزن از کش��ورمان امکان حض��ور در این ج��ام ها را 
کسب می کردند و نظر س��رمربیان تیم های ملی بزرگساان این بود 

ک��ه با توجه ب��ه اینکه جام های تخت��ی یکی از مراح��ل انتخابی تیم 
ملی محس��وب می ش��ود، در هر وزن تعداد بیش��تری از کشتی گیران 
 امکان حضور داش��ته باش��ند، با هماهنگ��ی و نظر آنه��ا در نهایت این 
 جام ها در رنکینگ سیستم قرار نگرفت. به گفته وی برای گرفتن رنکینگ 
می توانیم در صورت صاحدید کادر فنی نفرات مدنظر را به چهار تورنمنت 
معرفی شده از سوی اتحادیه جهانی در هر رشته اعزام کنیم. ایق در ادامه 
درباره اخباری در مورد از دست رفتن سهمیه رقابت های جهانی ساحلی در 
سال 2019 هم گفت: با توجه به شرایط خاص مالی مهرماه سال جاری، به 
دلیل عدم تأمین هزینه ه��ای ارزی و تخصیص نیافتن ارز ثانویه به رغم 
پیگیری و مکاتبات صورت گرفته و هزینه های چند برابری خرید بلیط ما 
مجبور به لغو هشت تورنمنت بین المللی و برخی مسابقات اصلی شدیم .

خارج شدن جام تختی از سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی

آگهی

وس��عت صنعت بیم��ه و گره عمیق مردم با خدم��ات این صنعت، افق 
روش��نی پیش روی خدمات آناین در این حوزه را نمایان کرده است. 
دسترسی آسان، قیمت مناسب، امکان مقایسه قیمت بین شرکت های 
بیمه گر مجاز و خرید مطمئن از مزیت های ش��اخص این مدل کسب 
و کار اس��ت.محصول دانش بنیان “بیمه دات کام” از س��ال ۱۳۹۵ به 
عنوان مرجع معتبر اس��تعام، مقایسه و خرید آناین انواع  بیمه نامه 
در ای��ران، این امکان را فراهم آورده اس��ت ک��ه بیمه گذار طی فرایند 
الکترونیکی مطمئن، با کمترین وقت، بیمه نامه خود را انتخاب و خرید 
نماید. مدیران این ش��رکت با تکیه بر دانش فنی و تجارب ارزشمند و 
با اس��تفاده از نیروی انسانی متخصص همیش��ه سعی داشته اند که با 
خاقیت و تاش به سوی تکنولوژی قدم بر دارند.بیمه دات کام از ابتدا 
فعالیت خود را با مش��ارکت کارگزاری رس��می بیمه مرکزی جمهوری 
اس��امی ایران آغاز کرد همچنین بیمه دات کام در حال حاضر دارای 
مجوزهای انجمن کسب و کارهای اینترنتی، اینماد و مجوز رسمی مرکز 
فناوری رس��انه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است.در 
همین خصوص بهاره ش��ریفیون، مدیرعامل شرکت بیمه دات کام در 
نشس��ت خبری که صبح امروز )دوش��نبه ۳دیماه( در مرکز فابا برگزار 
شد با اشاره به آن که وضعیت IT برای صنعت بیمه در ایران نسبت به 
صنعت بانک بسیار ضعیف تر است گفت: با ورود به این صنعت متوجه 
ش��دیم زیرساخت های ازم برای الکترونیکی شدن صنعت بیمه وجود 
ندارد و ش��رکت های بیمه ای هیچ برنامه ای برای تعریف س��رویس ها و 
خدمات خود ندارند و حتی برخی از ش��رکت  بیمه ای نگاه مقاومتی به 
خدمات آناین اگریگتوری بیمه داشتند. ورود استارت آپ ها باعث شد 
اتفاقات جدیدی در صنعت بیمه بیفتد. وی با بیان آن که بیمه مرکزی 
قواع��د جدیدی را برای بهبود زیرس��اخت های این صنعت وضع کرد و 
ش��رکت های بیمه هم تمام تاش خود را در جهت ارایه وب س��رویس 
انجام می دهند افزود: ضریب نفوذ بیمه در ایران نس��بت به دنیا بسیار 
پایین است علت این امر، عدم فرهنگ سازی مناسب برای مردم است. 
چرا که م��ردم خرید بیمه های عمر و س��رمایه گذاری و… را ضروری 
نمی دانند. یکی از رسالت های ما این است که فرهنگ خرید بیمه بین 
م��ردم جا بیفتد و به همین دلیل »بیمه دات کام« دو رویکرد دارد که 

 B2B بوده که سایت بیمه دات کام است و B2C یکی از این رویکردها
که روی اپلیکیشن های پرکاربرد خدمات خود را معرفی می کنیم. تمام 
تاش خود را کرده ایم که تا جایی که ممکن اس��ت بهترین تخفیفات 
را برای مش��تریان خود قائل شویم.شریفیون یادآور شد: به همین علت 
رقابتی ترین قیمت ها در س��ایت بیمه دات کام قابل مش��اهده هستند. 
یکی از ش��اخص ترین مزیت های رقابتی بیمه دات کام پلتفورم ارائه 
ی خدمات بیمه ای باش��گاه های مشتریان است. در این پلتفورم امکان 
این وجود دارد که اعضای باش��گاه های مش��تریان کس��ب و کارهای 
گوناگون از خدمات بیمه به صورت آناین استفاده کنند. از دیگر مزیت 
ه��ای رقابتی نرم افزار پنل س��ازمانی بیمه دات کام می باش��د که در 
این نشس��ت خبری از آن رونمایی گردید. در این خدمت س��ازمان ها 
می توانن��د با در اختیار داش��تن یک نرم افزار ک��ه بیمه دات کام برای 
آنه��ا فراهم می کند، امور مربوط به بیمه ی کارکنان خود را به صورت 
گروهی به انجام برس��انند.به گفته مدیرعامل ش��رکت بیمه دات کام، 
این ش��رکت با برخی سازمان ها همچون دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر 
خدم��ات الکترونیک ش��هر در حال همکاری اس��ت و خدمات بیمه به 
صورت آناین در این مکان ها صورت می پذیرد به طوری که متقاضیان 
در ای��ن مکان ها می توانند بیمه را به ص��ورت آناین خرید کنند و با 
امکان وب پوز آنها قادر خواهند بود پس از انجام فرآیند خرید در وب 
س��ایت به توس��ط متصدی، عمل تراکنش را با حفظ امنیت با دستگاه 

پوز متصل به کامپیوتر انجام دهند

عض��و هیات مدی��ره بانک ملی ای��ران گفت: 
وقتی حجم گس��ترده طرح های اجرا ش��ده 
با تس��هیات بانک ملی ایران را در سراس��ر 
کش��ور از نزدیک می بینیم، بیش از پیش به 
سازمانمان افتخار می کنیم.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، محمود ش��ایان در 
جم��ع کارکنان اداره کل بررس��ی طرح های 
بانک با اش��اره به مشکل بیکاری، افزود: مقام 
معظم رهبری، ریاس��ت محت��رم جمهوری و 
سایر مدیران ارشد نظام  دغدغه حل مشکل 
بیکاری را دارند و نظ��ام بانکی به ویژه بانک 
ملی ای��ران در صف مقدم حل این مش��کل 
اس��ت.وی با بیان این که ط��رح های بزرگ 
صنعتی، بیمارس��تان ها، جاده ها و کارخانه 
های متعددی با ارائه تس��هیات و استفاده از 
اعتبارات بانک ملی ایران در سراس��ر کش��ور 
احداث ش��ده است، اظهار کرد: ایران اسامی 
بزرگ اس��ت و طبیعی است که برای توسعه 

آن باید همه دست به دست هم بدهیم.عضو 
هی��ات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر این 
که ه��م افزایی کارکنان برای پیش��برد امور 
بانک، جلوگی��ری از به وجود آمدن چالش و 
تمرکز بر اهداف سازمانی از مهمترین الزامات 
کار در این نهاد بزرگ اقتصادی اس��ت، ادامه 
داد: تغیی��رات مدیریتی به معنای ناکارآمدی 
افراد نیست و با این هدف انجام می شود که 

شکل و سرعت کار را بهبود ببخشد.
شایان با تاکید بر حساسیت کار در اداره کل 
بررس��ی طرح ها، تاکید ک��رد: تکمیل طرح 
های نیمه تم��ام باید هم چن��ان در اولویت 
این اداره کل باش��د و از س��وی دیگر، بازدید 
حضوری از پروژه ه��ا نیز باید با قدرت ادامه 
یابد.در این مراسم که با حضور علی موسوی 
زاده مدی��ر امور اعتباری، جمعی از روس��ای 
ادارات کل و نیز کارشناسان بانک برگزار شد، 
از زحمات مصطفی محس��نی رئیس پیشین 

اداره کل بررسی طرح ها تقدیر و برای عباس 
پیروزی به عنوان رییس جدید این اداره کل 

آرزوی موفقیت شد.

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسامی با 
اش��اره به پیشگام بودن بانک س��په در عرصه بانکداری 
کشور گفت: بانک سپه در عرصه کان اقتصادی کارهای 
بزرگی انجام داده است که همه باید از آن مطلع شوند.
دکت��ر پ��ور ابراهیم��ی در دی��دار اعضای کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس��امی ب��ا مدیرعامل و 
اعض��ای هیئت مدیره بانک س��په اظهار داش��ت: یکی 
از عظیم تری��ن پروژه ه��ای آب رس��انی در کش��ور ک��ه 
نجات بخش چند استان اس��ت با سهم مشارکت عمده 
بانک س��په انجام پذیرفته و شایسته است این اقدامات 
برای مردم اطاع رسانی ش��ود.وی افزود: در این جلسه 
اکثر نمایندگان مجلس از اقدامات بانک س��په قدردانی 
کردن��د و ما آمادگی داری��م برای کمک به نظام بانکی و 
بانک سپه از دیدگاه ها و پیشنهادهای سازنده مدیرعامل 
و اعضای هیئت مدیره بانک سپه استفاده کنیم.در ادامه 
این جلسه، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس سؤاات 

و دیدگاه های خود را درباره موضوع های ارزی، ش��رایط 
تحریم اقتصادی کش��ور، بررسی مشکات نظام بانکی، 
جایگاه ش��بکه بانکی در نظام سیاس��ت گذاری کشور، 
وضعیت بانک س��په در وصول مطالبات و فروش اموال 
مازاد و پرداخت تسهیات ازدواج و برداشت از صندوق 
توس��عه ملی با مدیرعامل و اعض��ای هیئت مدیره بانک 
مطرح کردند.بر اساس این گزارش، پس از طرح سؤاات 
و دیدگاه های نمایندگان محترم کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س، اعضای هیئت مدیره بان��ک، پرتوافکنان، عضو 
هیئت مدیره در حوزه اعتب��اری، هیئت داوودیان، عضو 
هیئت مدیره در حوزه وصول مطالبات، کاظم نژاد، عضو 
هیئت مدیره در حوزه پشتیبانی، خدمات و فروش اموال 
مازاد و دکتر حسینی، عضو هیئت مدیره در حوزه IT و 
مدل های کسب وکار بانکی به سؤاات نمایندگان پاسخ 
دادند و در مورد آخرین اقدامات انجام ش��ده در بانک به 

بیان گزارش ها و پیشنهادها پرداختند.

خدم��ات  گس��ترش  راس��تای  در  بانک پاس��ارگاد   
بانکداری الکترونیک، امکانات سامانه همراه بانک را ارتقاء 
داد.به گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، مش��تریان 
بانک پاسارگاد از طریق سامانه همراه بانک  )موبایل بانک( 
می توانن��د از خدم��ات متنوعی در بخش های س��پرده، 
تس��هیات و کارت بهره مند ش��وند. این س��امانه ضمن 
آنکه امکان پش��تیبانی از ساعت هوشمند سیستم عامل 
)Android Wear( و ام��کان ورود ب��ا اثر انگش��ت را 
دارد، از طریق تشخیص چهره در گوشی های آیفون نیز 
قابل دسترسی است.بر اس��اس این خبر، در این سامانه 
در بخش س��پرده خدمات مش��اهده فهرست و جزئیات 
س��پرده  ها، مش��اهده صورت حساب س��پرده ها به همراه 
نمودار گردش س��پرده، امکان یادداش��ت گذاری بر روی 
گردش س��پرده، انتقال وجه داخل��ی و بین بانکی )پایا و 
ساتنا(، انتقال وجه مستمر )دوره ای( داخل بانکی و بین 
بانکی و پرداخت قبض با سپرده ارایه می شوند. همچنین 
خدماتی مانند مشاهده فهرس��ت و جزئیات تسهیات، 
مش��اهده ریز اقس��اط تس��هیات و پرداخت قس��ط در 
بخش تسهیات قابل دریافت هستند.  دریافت موجودی 
کارت )کارت ه��ای بانک پاس��ارگاد(، دریافت ده گردش 
آخ��ر کارت، پرداخت قبض همراه اول از طریق ش��ماره 

موبایل، انتقال وجه کارت به کارت )شتابی(، انتقال وجه 
کارت به سپرده )س��پرده های بانک پاسارگاد(، پرداخت 
قبض )با امکان اس��کن بارکد(، خرید ش��ارژ تلفن همراه 
)همراه اول، ایرانس��ل، رایتل و تالیا(، تغییر رمز اینترنتی 
)رمز دوم( کارت )کارت های بانک پاس��ارگاد( و مسدود 
کردن کارت از دیگر خدمات این سامانه هستند.مشتریان 
گرامی با بهره مندی از این س��امانه می توانند از خدماتی 
مانند پرداخت اقساط دیگران،  نمایش آخرین ورودهای 
کاربر،  صندوق پیام،  افزودن یادآور چک،  غیرفعال سازی 
رمز دوم کارت،  فعال س��ازی و غیرفعال سازی رمز یک بار 
مص��رف کارت )رم��ز پویا(، دریافت رم��ز یک بار مصرف 
کارت )خدمات کارت( و نمایش قوانین انتقال وجه بین 
بانک��ی و نمایش نام بیمه ش��ونده )پرداخت قبض بیمه( 
نیز اس��تفاده کنند. مش��تریان با نصب نرم افزار س��امانه 
همراه بانک پاس��ارگاد در تلفن های همراه خود و دریافت 
رمز ورود از یکی از ش��عبه های بانک پاسارگاد در سراسر 
کش��ور قادر خواهند بود از این خدمات بهره مند ش��وند.
گفتنی است مرکز مشاوره و اطاع رسانی بانک پاسارگاد 
به ش��ماره 828۹0 و سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان 
در سایت بانک به آدرس www.bpi.ir آماده پاسخگویی 

به سؤاات هم میهنان هستند. 

ح��وزه معاونت به��ره ب��رداری ذوب آه��ن اصفهان با 
همکاری سایر بخش های شرکت ، تولید 22۵6۵8  تن 
چدن را طي آذرم��اه )با دو کوره بلند( محقق نمود که 
ای��ن میزان ، بهترین تولی��د ماهیانه پس از توقف کوره 
بلند ش��ماره یک در سال ۹4 به شمار می رود.مهندس 
توائیان ب��ا اعام این خبر گفت : ح��وزه معاونت بهره 
برداري در راس��تاي سیاس��ت هاي کارخان��ه و با تکیه 
بر دانش و تجربه پرس��نل س��خت کوش خود، همواره 

س��عي در تحقق اهداف تولید داش��ته است.وی افزود : 
حوزه معاونت بهره برداري باتوجه به ش��رایط سال هاي 
اخیر که کوره بلند شماره یک متوقف بوده است و فقط 
کوره بلندهاي ش��ماره 2 و ۳ در م��دار تولید قرار دارند 
و همچنین باتوجه به محدودیت های اخیر تأمین مواد 
اولیه مورد نیاز، با افزایش سطح بهره وري و راندمان و با 
تاش و کوشش پرسنل سخت کوش نسبت به افزایش 

میزان تولید اقدام نموده است. 

رونمایی از پلتفورم خدمات بیمه ای به باشگاه های مشتریان 

حجم گسترده طرح های اجرا شده با تسهیات بانک ملی ایران باعث افتخار است

تقدیر رئیس کمیسیون اقتصادی از بانک سپه

ارتقاء امکانات سامانه همراه بانک پاسارگاد

 پاییز طایی ذوب آهن اصفهان با ثبت رکورد تولید ماهانه چدن

احضار متهم
بدینوس�یله به اقای افش�ین ابراهیمی گودرزی فرزند مهدی   مجهول المکان که به اتهام 1-ایراد ضرب 
و جرح عمدی 2-توهین از طریق اس�تعمال الفاظ رکیک موضوع شکایت خانم ارزو زارعی گرزی فرزند 
حسین  این شعبه سوم دادیاری دارای تحت رسیدگی می باشد   با تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی 
کیفری مصوب 92 با اصاحات بعدی وقت رسیدگی به مدت یک ماه پس از انتشار اگهی در روزنامه کثیر 
اانتشار تعین میگردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه جهت دفاع از اتهام انتسابی خود در این شعبه حاضر 

گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد
ساسان سعادت ارا دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب 
الشتر 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
   به متهم ابوالقاس�م بالوئی به اتهام بهره برداری غیرمجاز آب نظربه اینکه درپرونده کاس�ه 970856/
ای�ن دادگاه به منظور رس�یدگی به اتهام مته�م وعنداللزوم اخذ آخرین دفاع ازمته�م فوق الذکر وقت 
رس�یدگی برای مورخ 11/06/ 1397ساعت10صبح تعیین شده اس�ت لذا دراجرای ماده 174قانون آیین 
دادرس�ی کیفری مصوب1392مراتب برای یکنوبت درروزنامه آگهی میگردد تامتهم  که مجهول المکان 
بوده ومشخصات بیشتری ازنامبرده دردست نمیباشد جهت دفاع ازاتهام انتسابی مبنی برشکایت اداره 
منابع آب شهرس�تان علی آباد کتول درجلسه دادگاه حضوریابد واا دادگاه غیابا رسیدگی ومبادرت به 

اتخاذ تصمیم مینماید. 
951-رئیس شعبه101دادگاه عمومی جزائی  علی آباد کتول- 

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به زهرا رضا دوست 
وعلی کانتری

   خواهان مهدی شاهینی دادخواستی بطرفیت خواندگان1-زهرا رضا دوست2-علی کانتری به خواسته 
مطالب�ه طلب مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاس�ه 9709981720900547وش�ماره 
بایگانی970566/ش�عبه9 شورای حل اختاف شهرستان گرگان ثبت و وقت رسیدگی واستماع گواهی 
گواهان مورخ 1397/11/07 س�اعت9 صبح تعیین که حس�ب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتش�ار آگهی میگ�ردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.
930-مسئول دفترشعبه نهم شورای حل اختاف شهرستان گرگان-فاح

آگهی احضارمتهم واباغ وقت رسیدگی
   دادس�تان محترم دادس�رای عمومی وانقاب شهرس�تان گنبد کاووس بموجب کیفرخواس�ت صادره 
درپرونده کاس�ه103/951601برای امید قزلس�فلو موضوع شکایت سید س�عید دژکام فرزند علی اکبر 
دائر برمباش�رت درضرب وجرح عمدی با قمه تقاضای کیفر نموده که رس�یدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع ووقت رسیدگی برای روزدوشنبه مورخه1397/11/08ساعت9 صبح تعیین گردیده است باعنایت 
به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم ودر اجرای مقررات ماده 344قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب 1نوبت منتشر تا متهم دروقت مقررفوق جهت رسیدگی ومواجهه حضوری واستماع ادله ودفاعیات 
وعندالزوم اخذ آخرین دفاع ضمن ارائه ادله ودفاعیات خود دردادگاه حاضر گردد بدیهی است درصورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
952-رییس شعبه 103دادگاه کیفری2 گنبد-

آگهی احضار متهم
   بدینوس�یله ب�ه آقای نظر راهداری فرزند غام حیدر که به اتهام اس�تفاده ازشناس�نامه جعلی تحت 
کاسه2/97/948 د دراین دادیاری تحت تعقیب قرارگرفته است واباغ احضاریه به آنها به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت امکان پذیرنشده است با نشرآگهی دریکی ازروزنامه های محلی وبرای 1نوبت احضار 
میگردد ظرف31روزپس ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتسابی درشعبه 2دادیاری دادسرای 
عمومی وانقاب گرگان حاضرش�ود در صورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رس�یدگی واتخاذ تصمیم 

خواهد شد.
953-دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی وانقاب گرگان-سید النگی 

آگهی احضار متهم
   بدینوس�یله ب�ه آقای میث�م رضایی فرزن�د فرامرز که به اته�ام عرضه قلیان دراماک�ن عمومی تحت 
کاس�ه2/97/878 د دراین دادیاری تحت تعقیب قرارگرفته اس�ت واباغ احضاریه به آنها به واس�طه 
معلوم نبودن محل اقامت امکان پذیرنشده است با نشرآگهی دریکی ازروزنامه های محلی وبرای 1نوبت 
احضار میگردد ظرف31روزپس ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی درشعبه 2دادیاری 
دادس�رای عمومی وانقاب گرگان حاضرشود درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ 

تصمیم خواهد شد.
954-دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی وانقاب گرگان-سید النگی 

آگهی احضار متهم
   بدینوسیله به آقایان1-حمید عبداللهی 2-عباس عبداللهی فرزند غام حیدر که به اتهام توهین وتهدید 
وتخریب واخال درنظم عمومی تحت کاسه2/97/645 د دراین دادیاری تحت تعقیب قرارگرفته است 
واباغ احضاریه به آنها به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت امکان پذیرنشده است با نشرآگهی دریکی 
ازروزنام�ه های محلی وبرای 1نوبت احضار میگردد ظرف31روزپ�س ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع 
ازاتهام انتسابی درشعبه 2دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشود درصورت عدم حضورطبق 

مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
955-دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی وانقاب گرگان-سید النگی 

آگهی احضار متهم 
     نظربه اینکه  متهم س�عید جهان تیغ ازسوی این شعبه)ش�عبه9 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب 
گرگان(به اتهام س�رقت موضوع ش�کایت مرکز بهداشت شهرستان گرگان تحت تعقیب میباشد واباغ 
احضاری�ه به واس�طه مجهول المکان بودن نامبرده ممک�ن نگردیده لذا دراجرای م�اده 174قانون آئین 
دادرسی درامورکیفری مراتب برای 1نوبت دریکی از جراید کثیراانتشار درج تا ظرف یکماه ازتاریخ انتشار 
جهت پاسخگویی و دفاع ازاتهام انتسابی درپرونده کاسه 9709980170000433وشماره بایگانی970501/
شعبه9 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب گرگان واقع دراستان گلستان میدان شهید قندهاری ابتدای 
ج�اده آق قا روبروی ترمینال دادس�رای عمومی وانقاب حاضرگ�ردد درغیراین صورت بصورت غیابی 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید ضمنا وفق ماده190قانون آیین دادرس�ی کیفری میتوانید یک نفر 

وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید.
 956-بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی وانقاب گرگان- موسوی 
مطلق

آگهی اباغ اجرائیه
   بدینوس�یله ب�ه محکوم علیها خانم س�میرا روش�ندل فرزند ابوالقاس�م مجهول المکان میباش�د به 
هم�راه جمش�ید کرد بچ�ه وآنه قلیچ خادم�ی وبهزاد ای�ری اباغ میگ�ردد چون وفق دادنامه ش�ماره 
9709971760200826بایگانی970375/متضامنا” محکومید بپرداخت مبلغ 103/600/000ریال بابت اصل 
خواسته بنام محکوم له تعاونی اعتباری امید جلین بوکالت ازرحیمه فرهنگ مهر وضمنا دایره اجرا مکلف 
است هزینه دادرسی بمبلغ35/600/000ریال وحق الوکاله وکیل را طبق تعرفه خسارت تاخیرتادیه را از 
محکوم علیه ردیف اول بهزاد ایری وصول ودرحق محکوم له پرداخت ونیم عشر دولتی شده اید ظرف 
ده روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
957-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان آق قا-پقه


