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رهبر انقاب بر پیکر مطهر آیت اه هاشمی شاهرودی نماز خواندند

وداع ماندگار با مجتهد مجاهد
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 پیامدهای امنیتی 
ائتاف کابل – تهران

یادداشت

 پاسخ پدافندی سوریه 
به حمات هوایی رژیم صهیونیستی

 حمله 90 دقیقه ای صهیونیست ها به اطراف
فرودگاه دمشق بی نتیجه ماند

شمخانی در سفر به کابل هشدار داد

مجوز سران قوا برای عرضه 3 میلیون بشکه دیگر در بورس صادر شد

رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی مطرح کرد

لیست کی روش برای جام جهانی و جام ملت ها چه تفات هایی دارد؟

 دومین جلسه علنی محاکمه معاون اجرایی وقت 
مدیریت شعب بانک تجارت کرمان برگزار شد

 افغانستان مقصد داعش 
برای ناامن سازی منطقه

 موفقیت بخش خصوصی  
در صادرات نفت

برخورد ناجا با جرایم اقتصادی
 در بنادر

خیز 23 بازیکن
 برای فتح قاره کهن

شیوه های جعل آقای مدیر!

2   حسن هانی زاده2

رییس قوه قضاییه با دستور ویژه به دادستان کل تاکید کرد
نظارت ازم در رسیدگی سریع 

به حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات
حوالی ظه�ر 4 دی 97 ب�ود که خب�ر واژگون�ی اتوب����وس حامل 
دانش�جویان واحد علوم و تحقیقات دانش�گاه آزاد، از سوی رسانه ها 
مخابره ش�د و اخبار رس�می که حکای�ت از مرگ 10 دانش�جو در این 
حادثه داش�ت. حادثه تلخی که باردیگر هم میهنان ما را داغ دار کرد. 
قوه قضاییه باتوجه به وظایف قانونی خود و برای احیای حقوق عامه به 
میدان آمد و در پی حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات، 
حجت ااسام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور طی دستوری 

از دادستان تهران خواست که به موضوع رسیدگی کند.
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آگهی

512/1آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدمات مسافرت هوایی هامون گشت مشهد
 به شماره ثبت 19494 و شناسه ملی 10380350260

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدمات مسافرت هوایی هامون گشت مشهد به شماره ثبت 19494 دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده شرکت فوق که راس ساعت 10 صبح در تاریخ 1397/10/18 به نشانی: مشهد بلوار شهید کاهدوز نبش خ عطار پ 348 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین

تعیین روزنامه کثیراانتشار
هیات مدیره شرکتسایر موارد پیش بینی نشده

آگهی فراخوان شرکت فواد مبارکه اصفهان
مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

مدارک
مديريت
مرتبط

استفاده از خدمات مهندس  مشاور تخصصی در زمینه انجام مراحل اول و 48476171مناقصه1
قراردادهای خريد1397/10/10دوم پروژه های اعام واطفاء حريق در سطح شرکت فواد مبارکه و ناحیه سبا

48472770مناقصه2
قراردادهای خريد1397/10/10طراحی، خريد، نصب و راه اندازی ارتقاء سیستم کنترل تصفیه آب48472768

تهیه و تامین تجهیزات و مصالح مورد نیاز جهت عملیات ساختمانی و محوطه 48470137مناقصه3
قراردادهای خريد1397/10/20سازی و راه سازی در گیت محصول شرکت فواد مبارکه

مناقصات : جهت دریافت اسناد و کسب اطاعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، 
نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمائید. 

سایر فراخوان ها: جهت کسب اطاعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطاعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.
کد آگهی : ر -97099

 روابط عمومي شرکت فوادمبارکه اصفهان

 اداره کل آم�وزش فن�ی وحرفه ای اس�تان گیان در نظر دارد نس�بت به 
واگذاری تعداد 2 سوله نوساز در مرکز سنجش شهرستان رشت ) کیلومتر7 
جاده رشت به تهران(+ سوله های شماره 1و 2 مرکز شهر صنعتی شهرستان 
رش�ت + کارگاه آموزش نانوایی مرکز شماره2 شهرستان رشت همچنین 
کارگاه اتومکانیک آموزش فنی و حرفه ای  شهرستان  بندر انزلی بر اساس 
شرایط اعامی ، اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید تا 
در صورت تمایل ظرف مدت  7 روز از تاریخ انتشار آگهی در ساعات اداری 
به نش�انی : رشت – گلسار – نبش خیابان 115 – اداره امورعمومی ) تلفن 

33722320( مراجعه نمایند.
 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گیان

آگهی مزایده

بر اس��اس آمارهای رس��می، میزان مصرف آب خام در مجتمع فواد س��با طی 
هشت ماه سال جاری برابر 2.۱8 مترمکعب بر تن کاف گرم و مجموع مصرف 
آب خام ورودی سبا شامل آب خام  و پساب های صنایع مجاور 2.54 مترمکعب 
بر تن کاف گرم اس��ت که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که میزان 
برداش��ت آب خام معادل 5.۱7 مترمکعب بر تن کاف گرم بوده اس��ت، کاهش 

5۰ درصدی داشته  است.
 داریوش دریابار مدیر خدمات فنی و پش��تیبانی مجتمع فواد سبا ضمن تأیید 
این خبر گفت: کاهش 5۰ درصدی مصرف آب خام در این مجتمع در حالی به 
دست آمد که تولید کاف گرم در مجتمع فواد سبا به میزان 8۰ درصد و آهن 
اسفنجی به میزان ۱6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
وی ضمن قدردانی از مسئولیت پذیری کارکنان در ارائۀ پیشنهادهای کارآمد در 
راستای کاهش مصرف آب تصریح کرد: جهت دستیابی به این مهم در مجتمع 
فواد س��با پروژه ه��ا و اقدامات اصاحی متعددی با تاش ش��بانه روزی تمامی 
کارکنان تصفیه و توزیع آب و گروه فنی خدمات فنی و پشتیبانی تعریف و اجرا 

شده است که برخی از آن ها عبارت اند از:
همدل��ی و تعامل لحظه به لحظۀ کارکنان تولید واح��د تصفیه و توزیع آب برای 

کنترل مصارف و استفادۀ بهینه از منابع آبی؛
بهره برداری بی وقفه و هوش��مندانه از تصفیه خانه های آب و پس��اب و تصفیه و 

بازچرخانی پساب های صنعتی؛
اجرای پروژۀ برداشت و تصفیۀ پساب های صنعتی کارخانۀ مجاور؛

تصفیۀ مجدد آب ریجکت تصفیه خانۀ پس��اب با استفاده از پکیج اسمز معکوس 
ثانویه و بازگرداندن آب حاصل به سیکل تولید؛

اس��تفاده از مواد ش��یمیایی مؤثر و افزایش سیکل تغلیظ آب های گردشی برای 
کاهش بلودان مخازن و کولینگ تاورها؛

جلوگیری از هدررفت آب با رفع س��ریع و به موقع نشتی ها، جلوگیری از کاهش 
دمای بی مورد کولینگ تاورها و کاهش میزان متوسط تبخیر، استفاده از فناوری 
نانو در تصفیۀ بهینه پساب های صنعتی و کاهش 6۰ درصدی لجن بیولوژیکی؛

ترویج فرهنگ مصرف بهینۀ آب با همکاری روابط عمومی مجموعه.
وی ب��ا تأکی��د بر این که کاهش مصارف و اس��تفادۀ بهینه از مناب��ع همواره در 
دستور کار خطوط تولید این مجتمع است، اظهار داشت: در این راستا پروژه های 
دیگری نیز در دس��ت اقدام اس��ت که با تکمیل آن ها، ظرفیت و کیفیت تصفیۀ 

پساب های صنعتی افزایش یافته و امکان کاهش بیشتر نیز فراهم خواهد شد.
داری��وش دریابار در بخش پایانی س��خنان خود از حمایت های مدیریت ارش��د 
س��ازمان و تمامی همکاران واحدهای عملیاتی و ستادی که در راستای کنترل 
و کاهش مصرف آب به طرق مختلف با این مجموعه همکاری کردند، تش��کر و 

قدردانی کرد.

کاهش 50 درصدی مصرف آب خام در مجتمع فواد سبا
 

جلس��ه بررسي سطح ایمني مترو اصفهان و مقایس��ه آن با سایر شهرها با حضور 
ش��هردار اصفهان، جمعي از مدیران ش��هري، مدیران نهادهاي استاني، اجرایي و 

عوامل امنیتي و انتظامي استان برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، قدرت اه نوروزی در این 
جلس��ه با بیان اینکه متروي اصفهان حدود ۱8 سال قبل کار اجرایي خود را آغاز 
کرد و آرماني همگاني براي اصفهاني ها بود تا یک ش��هر زیر زمین س��اخته شود، 
اظه��ار کرد: از همان زمان اگر بودجه ها به طور دقیق اختصاص داده می ش��د و 
توجه بیش��تري به این موضوع صورت مي گرف��ت امروز براي احداث هر کیلومتر 
تونل مترو به جاي ۱4 میلیارد تومان آن زمان ازم نبود مبلغي در حدود 2۰۰ تا 
25۰ میلیارد تومان برای خط یک و برای خط دو بابت هر کیلومتر مبلغي بالغ بر 

4۰۰ میلیارد تومان هزینه شود.
وی ب��ا بیان اینکه این اعداد نش��ان م��ي دهد در صورتیکه اق��دام به موقع انجام 
نش��ود، هزینه هاي هنگفتي به شهروندان تحمیل مي شود، تصریح کرد: در سال 
94 بخش��ي از مترو کار خود را با حدود یک هزار مس��افر آغاز کرد. قطار ش��هري 
در س��ال 95  به تختي و در س��ال 96 به میدان آزادي البته بدون داش��تن برخي 

ایستگاه ها رسید.
ش��هردار اصفهان ادامه داد: از زمان روي کار آمدن مدیریت جدید در ش��هرداري 
۱8 ماه زمان نیاز بود تا کار احداث خط یک مترو تکمیل شود. از همان روز مترو 
حدود ۱6 هزار نفر مس��افر را در ط��ول روز با ۱3 درصد کار باقي مانده تا تکمیل 
ای��ن خط جا به جا م��ي کرد. تکمیل این ۱3 درصد ان��رژي زیادي به دلیل نبود 
بودجه، عدم وجود امکانات، طلب ش��رکت هاي پیمانکار و ... نیاز داشت. از همین 
رو با همراهي همگان و همت مدیران قطار شهري تصمیم بر این شد به جاي یک 
ش��یفت کار سه ش��یفت کاري و به جاي زمان ۱8 ماهه سه ماه براي تکمیل خط 

یک در نظر گرفته شود. 
وي با بیان اینکه با اقدامات انجام ش��ده در اس��فندماه 96 خط یک مترو به صفه 
رس��ید، اضافه کرد: از آن زمان تاکنون آمار استفاده کنندگان از مترو به میانگین 

65 هزار نفر در روز رس��یده است که نشان دهنده افزایش 5۰ هزار نفري از زمان 
روي کار آمدن تیم جدید مدیریتي شهرداري است. 

نوروزي با بیان اینکه شهري بسیار زیبا، بدون ترافیک و امن در زیر زمین ساخته 
شده است، گفت: تمام کارها انجام مي شود تا واگن هاي مترو اصفهان با ظرفیت 
کامل تردد کنند. تردد 6۰ هزار نفر در روز نشان مي دهد نیاز به تکمیل ظرفیت 
4۰ هزار نفري باقی مانده مسافران داریم. براي هر مسافر 7۰۰ تومان دریافت اما 
5 هزار تومان هزینه مي کنیم که با حس��اب رفت و برگشت مسافر حدود 8 هزار 
و 6۰۰ تومان سوبس��ید از سوی شهرداري براي هر مسافر پرداخت مي شود. این 
مبلغ س��نگیني براي ش��هرداري و حیف اس��ت که همچنان 4۰ هزار نفر از مترو 

استفاده نکرده و سوار خودروهاي شخصي مي شوند.
وي با بیان اینکه شهرداري نیز به دنبال برقراري امنیت شهروندان در سطح شهر 
و مترو اس��ت، تاکید کرد: زماني که قرار اس��ت در اصفه��ان آمار حوادث گزارش 
شود، عاقه داریم این شهر کمترین میزان حوادث را داشته باشد و زماني که این 
موضوع رخ دهد اطمینان خاطر براي مردم ایجاد ش��ده و آس��ایش و امنیت براي 

شهروندان برقرار مي شود.
ش��هردار اصفهان گفت: ازم است دستگاه هاي مختلف استان اقدامات عملي در 
خصوص پیشگیري از حوادث را انجام دهند. نباید اجازه دهیم حوادث کوچک به 

اعتبار شهر آسیب وارد کند.
وي بیان داش��ت: شهرداري با وجود مش��کاتي مانند تورم، بدهي ها، تورم نیرو، 
کمبود بودجه و ... از سه هزار میلیارد تومان بودجه خود هزار میلیارد تومان را به 
حم��ل و نقل و از این هزار میلیارد مبلغ 78۰ میلیارد تومان را به مترو تخصیص 
داده که تمام این موارد در راس��تاي پدافند غیرعامل، رفاه مردم، سبک کردن بار 

ترافیک و جلب رضایت شهروندان است.
نوروزي افزود: 6 ایستگاه خط یک از زمان روي کار آمدن مدیریت جدید شهري به 
۱4 ایستگاه قبلي اضافه شده است. خط دو نیز با استفاده از تجربه به دست آمده 

در خط یک به سرعت در حال پیشروي است. 

راهکارهاي افزایش ضریب ایمني و امنيتي متروي اصفهان بررسي شد

مترو اصفهان امن ترین مترو کشور است

ان
میز

ی/ 
روان

 شی
سن

: ح
س

عک



  پنجشنبه
  6دی 1397   
  شماره  4375

2

دبی�ر ش�ورای عال�ی امنی�ت مل�ی گف�ت: 
افغانس�تان مقصد داعش�ی هایی است که 
ابزار راهبرد ناامن  س�ازی منطقه به دس�ت 

آمریکا هستند.

علی شمخانی دبیر ش��ورای امنیت ملی جمهوری 
اسامی روز گذشته برای دیدار با مقامات افغانستان 
به کابل پایتخت این کشور سفر کرد. وی در ابتدای 
ورود به کابل در جمع خبرنگاران گفت: با شکست 
داعش در عراق و شامات، اکنون افغانستان مقصد 
داعش��ی هایی اس��ت که ابزار راهبرد ناامن سازی 
منطق��ه به دس��ت آمریکا هس��تند. ش��مخانی با 
تبیین اهداف س��فرش ب��ه افغانس��تان گفت: این 
گروه تروریس��تی طبق این راهبرد، ناامن س��ازی 
مرز های ش��مال و جنوب غرب افغانستان را برای 
ناام��ن کردن مناطق مرزی ایران، روس��یه و چین 

برعهده گرفته اند. 
وی اف��زود: هرچند که 17س��ال اس��ت غربی ها، 
آمریکایی ه��ا و ناتو در افغانس��تان حضور دارند اما 
ثم��ری به نام ثبات و پایداری را نتوانس��تند در این 
کش��ور ایجاد کنند و به این نکته رس��یدند که اگر 
17سال دیگر نیز بمانند هیچ تغییری در مؤلفه های 
امنیتی این کشور ایجاد نخواهد شد و توسعه انسانی، 
مادی و رفاه مردم افغانس��تان دچ��ار چالش های 
جدی اس��ت. ش��مخانی گفت: با آنک��ه جمهوری 
اس��امی ایران با مشکات اقتصادی مواجه است 
از 3میلیون نفر از مردم افغانستان به شکل مطلوب 
در حوزه های مختلف پذیرایی می کند و شهروندان 
 این کشور خاطرات بسیار خوبی از حضور در ایران 

دارند. 

 امنیت افغانستان امنیت ایران است
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: اهداف 
فرامنطقه ای و به کارگیری ابزار تروریستی برای نیل 
به آن اهداف، عادتی است که متأسفانه از جانب برخی 
قدرت ها به ویژه آمریکایی ها پیگیری می شود و همین 
سبب شده است که افغانس��تان نتواند در درون خود، 
مذاکرات صلح مؤثری را پایه گذاری کند. وی افزود: 
جمهوری اسامی ایران تجارب فراوانی در مبارزه با 
تروریسم دارد، از اهداف و نیات غربی ها به خوبی مطلع 
است و رفاه و امنیت ملت افغانستان را رفاه و امنیت خود 
می داند و بر این اساس آماده همکاری با این کشور در 

حوزه های مختلف تجاری، امنیتی و نظامی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار با 
»حمداه محب« همتای افغان خود بر لزوم فعال تر 
شدن سازوکارهای مشورتی میان نهادهای امنیت 
ملی دو کشور برای تحقق اهداف و توافق ها تاکید 
کرد. وی به گفت وگوه��ای جاری میان جمهوری 
اسامی ایران با گروه طالبان به منظور کمک به رفع 
مشکات امنیتی موجود در افغانستان اشاره و خاطر 
نشان کرد: مجموعه ارتباطات و گفت وگوهای انجام 
شده با گروه طالبان با اطاع دولت افغانستان بوده 
و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. دبیر شورای 
عالی امنیت مل��ی با یادآوری توافق هاي س��ازنده 
نشس��ت امنیتی منطقه ای که با حض��ور دبیران و 
مشاوران امنیت ملی ایران، افغانستان، روسیه، چین 
و هند در تهران برگزار شد، گفت: ایجاد سازوکارهای 
مبتن��ی بر گفت وگوی مس��تمر و مش��ارکت فعال 
کش��ورهای منطقه در فرآیندهای امنیتی می تواند 
تضمین کننده ثبات و توسعه پایدار برای ملت های 
منطقه باشد. شمخانی با جدی ارزیابی کردن خطر 

گسترش دامنه نفوذ داعش در افغانستان بر ضرورت 
اتخاذ اقدامات عملی برای مقابله با این نقشه شوم 
که توسط آمریکا و ارتجاع منطقه حمایت می شود، 
تاکید کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان 
حفظ، تقویت و گسترش پاسگاه های مرزی را برای 
حفظ امنیت مرزها بسیار ضروری دانست و خواستار 
همکاری بیش از بیش دو کش��ور در این زمینه شد. 
وی بازگش��ایی بازارچه های مرزی، تسریع در حل 
اختافات مرزی و برگزاری نشست مشترک مرزی 
میان کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه و 
ترکمنستان را از عوامل موثر برای افزایش ضریب 

امنیتی مرزها دانست.

 ای�ران از پایه ه�ای برق�راری امنی�ت 
در منطقه

مشاور امنیت ملی افغانستان نیز در این دیدار با ابراز 
خرسندی از سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران 
به کابل، گفت وگوهای نزدیک مقامات امنیت ملی 
ایران و افغانس��تان را در رفع برخی موانع در مسیر 
اجرای توافق هاي گذشته، بسیار تعیین کننده نامید. 
وی همچنین به عزم راسخ دولت و مردم افغانستان 
برای مقابله با اش��کال مختلف تروریس��م و ایجاد 
ثبات و امنیت پایدار در سراس��ر این کش��ور اشاره و 
خاطرنش��ان کرد: جمهوری اسامی ایران همواره 
یک��ی از اصلی ترین پایه های برق��راری امنیت در 
منطقه بوده است و بی شک همکاری های مشترک 
دو کشور در رفع مشکات امنیتی امروز افغانستان 
بس��یار کارگش��ا خواهد ب��ود. مش��اور امنیت ملی 
افعانستان با ارایه گزارشی از شرایط سیاسی، نظامی 
و امنیتی این کش��ور افزود: برگزاری موفقیت آمیز 

انتخابات در افغانس��تان نش��ان دهنده عاقمندی 
مردم این کشور برای مشارکت در تعیین سرنوشت 
خود باوجود هم��ه تهدیدات و مش��کات امنیتی 
موجود است. محب همچنین گفت: امیدواریم سفر 
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی ایران و هیات همراه 
، روند نهایی سازی اسناد سیاسی، دفاعی، امنیتی و 
اقتصادی میان دو کشور را تسریع کند و برای امضای 

روسای جمهور دو کشور آماده شود.

 اع�ام حمایت ای�ران از رون�د صلح در 
افغانستان

دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه دیدارهای خود 
در افغانس��تان، در دیدار با »عبداه عبداه« رییس 
هیأت اجرایی افغانستان ضمن اعام حمایت ایران 
از روند صلح در افغانس��تان با رویکرد درون افغانی، 
هرگونه اقدام بر خاف این روند را آس��یب زدن به 
امنیت و ثبات این کشور خواند. شمخانی در دیدار با 
»اشرف غنی« رییس جمهور این کشور نیز، گفت: 
دشمنان امنیت و آرامش منطقه در اقدامی سازمان 
یافته به دنبال نا امن س��ازی مرزهای مش��ترک به 
منظور انتقال عناصر شکس��ت خ��ورده داعش به 
افغانستان و حمایت از توسعه تروریسم تکفیری در 
این کشور هستند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
ش��مخانی همچنین در دیدار با «حام��د کرزای« 
رییس جمهور پیشین افغانستان هشدار داد: انتقال 
باقی مان��ده داعش به افعانس��تان اقدامی بس��یار 
خطرناک و مشکوک است. وی در این دیدار با اشاره 
به رفتار دوگانه آمریکا در موضوع مبارزه با تروریسم، 
حضور این کشور در منطقه را یکی از عوامل اصلی 

بی ثباتی و ناامنی عنوان کرد.

افغانستان مقصد داعش برای ناامن سازی منطقه
شمخانی در سفر به کابل هشدار داد

  سیاست  
مراسم اقامه نماز بر پیکر آیت اه هاشمی شاهرودی توسط 
رهبر معظ�م انقاب ص�ورت پذیرف�ت و پیک�ر آن مرحوم 
بعد از تش�ییع در ته�ران و قم، در جوار ح�رم جوار حضرت 

معصومه)س( آرام گرفت.

حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اس��امی روز گذش��ته 
بر پیکر آیت اه هاش��می شاهرودی در مصای امام خمینی)ره( نماز 
اقامه کردند. در این مراسم، سران سه قوه، مقامات کشوری و لشکری 
و جمع کثیری از مردم قدرشناس و انقابی کشورمان حضور داشتند. 
آیت اه صادق آملی اریجانی و مدیران دستگاه قضا، حجت ااسام 
حسن روحانی رییس جمهوری و اعضای هیأت دولت و علی اریجانی 
رییس مجلس و نمایندگان خانه ملت پس از اقامه نماز بر پیکر آیت اه 
هاشمی ش��اهرودی، ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاط��ره آن مرحوم را 
گرامی داش��تند و با این عالم جلیل القدر وداع کردند. آیت اه هاشمی 
ش��اهرودی رییس فقید مجمع تش��خیص مصلحت نظام، دوش��نبه 
شب)سوم دی( بعد از یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به 
دیار باقی شتافت. همچنین پس از مراسم اقامه نماز و وداع مسئوان 
با پیکر آن مرحوم، مراس��م تشییع پیکر مرحوم هاشمی شاهرودی بر 
دوش مردم قدرشناس تهران از محل مصای بزرگ امام خمینی)ره( 

برگزار شد.
پس از مراسم تشییع در تهران، پیکر آیت اه هاشمی شاهرودی رهسپار 
قم جهت تدفین در جوار حرم مضجع حضرت معصومه)س( شد. مراسم 
تش��ییع و تدفین این عالم گرانقدر نیز عصر روز گذشته از مسجد امام 
حسن عسگری)ع( به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( 
برگزار شد. خیابان های اطراف مسجد امام حسن عسکری)ع( و حرم 
حضرت معصومه)س( مملو از خیل جمعیتی بود که خود را برای وداع 
با رییس فقید مجمع تش��خیص مصلحت نظام به این مراسم رسانده 
بودند. با توجه به خیل جمعیت، بارها پیکر مرحوم هاشمی شاهرودی 
در مسیر متوقف شد. این مراسم تش��ییع در تاریخ ماندگار شد. پس از 
تدفین پیکر آیت اه سیدمحمود هاشمی شاهرودی، مراسم عزاداری 
در کنار مدفن وی در صحن آیینه حرم حضرت معصومه)س( برگزاری 
شد. نمایندگان بیوت مراجع تقلید، حجت ااسام والمسلمین محمدی 

گلپایگانی رییس دفتر رهبر معظم انقاب، حجت ااسام والمسلمین 
محسنی اژه ای، معاون وزیر کشور، امیرآبادی فراهانی نماینده مردم 
قم در مجلس حجت ااسام سید محمود علوی وزیر اطاعات، سید 
عباس صالحی وزیر ارش��اد، آیت اه اعرافی مدیر حوزه های علمیه، 
آیت اه حسینی بوشهری دبیر شورای عالی حوزه های علمیه کشور، 
آیت اه سعیدی تولیت آس��تان مقدس حضرت معصومه)س( و امام 
جمعه قم، تعدادی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی و مجلس 
خبرگان، حس��ینعلی امیری معاون رییس جمهوری و تعداد دیگری از 

مسئوان از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند.
هادی محمود نژاد معاون اجرایی حرم بانوی کرامت درخصوص محل 
دفن پیکر آیت اه هاشمی ش��اهرودی، اظهار داشت: پیکر پاک این 
عالم ربانی در مسجد بااسر حرم مطهر حضرت معصومه)س( و مجاور 

آرامگاه علما به خاک سپرده شد.

همچنین شب گذشته و پس از نماز مغرب و عشا، مراسم بزرگداشتی 
از س��وی رهبر معظم انقاب در مس��جد اعظم قم برگزار شد. صبح 
امروز نیز در حسینیه امام خمینی در تهران مجلس بزرگداشتی برگزار 
می شود. همچنین قرار است، امشب مراسم بزرگداشت آیت اه هاشمی 
شاهرودی در مسجد اعظم قم از سوی نهادهای حوزوی برگزار شود.

 پیام تسلیت آیت اه سیستانی
در ادامه پیام های تس��لیت مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی، 
آیت اه سید علی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق پیامی به زبان 
فارسی به حجت ااسام سیدعاء هاشمی شاهرودی  فرزند آیت اه 
س��ید محمود هاشمی شاهرودی فرس��تاد.  آیت اه سیستانی در پیام 
مذکور درگذشت آیت اه هاش��می شاهرودی را تسلیت گفت و برای 

بازماندگان صبر جزیل آرزو کرد.

وداع ماندگار با مجتهد مجاهد
رهبر انقاب بر پیکر مطهر آیت اه هاشمی شاهرودی نماز خواندند

  حسن هانی زاده 
یادداشت

خبرکوتاه

پیامدهای امنیتی ائتاف کابل – تهران
خروج قریب الوقوع نیروهای نظامی آمریکا از سوریه و افغانستان، چهره جدیدی 
از آسیا و غرب آن را بدون حضور اشغالگران ترسیم کرده و فصل جدیدی از 
روابط جمهوری اسامی با همسایگان و متحدانش را شکل داده است. سفر 
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به افغانستان در چارچوب مناسبات 
امنیتی و سیاسی میان تهران و کابل قابل تجزیه و تحلیل بوده و با توجه به فرار 
پنتاگون از مهلکه سوریه و افغانستان، فضا برای ایجاد یک تعامل مناسب در 
حوزه نظامی، سیاسی و امنیتی بین دو کشور ایجادشده است. بیش از 17 سال 
است که آمریکا در افغانستان حضور دارد و برخاف ادعای واشنگتن، امنیت این 
کشور همچنان در معرض خطر قرار دارد. ناامنی های شکل گرفته در همسایه 
شمال شرقی ایران، محصول حضور یانکی ها است؛ مثل هر نقطه دیگری که 
آمریکایی ها در آنجا حضور پیدا کرده اند ولی با شرایط موجود و اعام خروج 
حدود 7 هزار نیروی نظامی پنتاگون از افغانستان، ایران نقش برجسته ای در 
تأمین امنیت و بسط همکاری های دوجانبه با این کشور خواهد داشت. نکات 

ذیل در این خصوص، قابل تأمل است.
یکم: به دلیل استقرار نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، جمهوری اسامی 
همواره نگرانی هایی در مورد حضور بیگانگان در این کشور داشته و رویکرد 
نیروهای خارجی و اهداف منطقه ای آن ها در افغانستان را موردانتقاد قرار داده 
اس��ت. افغانستان در سیاس��ت خارجی خود همواره سعی کرده تا رویکردی 
مستقل داش��ته باش��د و حضور ناتو و آمریکا در این کشور، سیاست خارجی 
کابل در قبال تهران را تحت تأثیر قرار ندهد اما با توجه به تهدیدهای جدی 
و مش��ترک امنیتی میان دو کشور، روابط دو طرف در حوزه سیاسی و امنیتی 

گسترده نبوده است.
این در حالی است که حدود یک سال پیش، وقتی جمهوری اسامی اعام 
کرد که ریش��ه داعش در عراق و س��وریه کنده شده و ش��اکله فرماندهی و 
سازمانی آن ها از بین رفته اس��ت، تحرکات مشکوکی که نشانگر حضور و 
تقویت تروریسم تکفیری در افغانستان بود، مشاهده شد. اطاعاتی که بعدها 
منتشر شد نشان می داد که آمریکایی ها در یک فرایند سه ساله از سال 2015 
در حال انتقال عناصر فراری داعش از سوریه و عراق به افغانستان بوده اند تا با 
یک تیر سه نشان بزنند: تهدید ایران، چین و روسیه. مقامات کاخ سفید برای 
نیل به این هدف انگیزه های بسیاری دارند، چه اینکه آمریکا در گیر و دار یک 
ماراتن نفس گیر تجاری با چینی ها هستند و از طرف دیگر، تاش می کنند 
که جمهوری اسامی سیاست های منطقه ای خود را تغییر دهد؛ ضمن اینکه 
می کوشند در ائتاف تهران – مسکو اختاف افکنی کنند. ازاین رو، حضور 
ایران به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای در عرصه تحوات همسایه شرقی 

خود، می تواند این توطئه بزرگ آمریکایی ها را خنثی کند.
دوم: آمریکایی ها می دانند که با پر رنگ ش��دن نقش ایران در افغانس��تان، 
شانسی برای نقش آفرینی کارساز در این کشور ندارند و مسئوان و گروه های 
فعال این کش��ور، یک بیگانه متجاوز را به همس��ایه خود ترجیح نمی دهند. 
بنابراین، شاهدیم که از چند سال پیش که سابقه آن به دوره اوباما بازمی گردد، 
گفتگوهایی را با طالبان آغاز کرده اند. غرض و مرض آن ها هم این است که 
طالبان را به مهره خود در افغانستان تبدیل کنند؛ همان گونه که داعش را در 
اختیار دارند. حتی خبرهایی از مذاکرات آمریکا – طالبان مبنی بر اینکه واشنگتن 
از طالبان خواسته تا در ازای دریافت حمایت های مالی و تسلیحاتی با داعش 
همکاری کند، به بیرون درز کرده است. آمریکایی ها از ابتدا می دانستند که تا 
ابد نمی توانند در این کشور مهم آسیایی باقی بمانند، لذا درصدد برآمدند که 
با طالبان ببندند، آن ها را به عنوان یک نیروی هم پیمان و متحد خود معرفی 
کنند و سپس از افغانستان خارج شوند. این تاش اکنون گسترده و بیشتر شده 
و با میان داری پاکستان برای گفتگوهای صلح طالبان با آمریکا، کاخ سفید 
امیدوار است که از این نمد، کاهی برای خود بدوزد و ایران را از طریق یکی از 

پرنفوذترین گروه های افغانی، همچنان به چالش بکشد.
این در حالی است که ایران اسامی نیز گفتگوهایی را با اطاع دولت افغانستان 
با طالبان آغاز کرده و ولع آمریکا برای مذاکره با این گروه، ای بس��ا از نگرانی 
واشنگتن برای حصول نتیجه با ایران نشأت گرفته است. روسیه و چین نیز 
مذاکره با طالبان را دستور کار خود قرار داده اند و این امر حاکی از آن است که 
کاخ سفید در حال تاش برای برهم زدن توافق احتمالی میان طالبان با مثلث 

تهران، پکن و مسکو است.
سوم: حضور ایران در عرصه سیاسی افغانستان از منظر حل مشکل مهاجران 
افغانی نیز بس��یار حائز اهمیت اس��ت. در حال حاضر حدود 3 میلیون مهاجر 
افغانی که به دایل اقتصادی و امنیتی به ایران اسامی رحل اقامت افکنده اند، 
حضور دارند و از امکانات کش��ور ازجمله آموزش، بهداش��ت، حمایت های 
حقوقی – قضایی و ... بهره مند هستند. بااین حال، جمعیت بسیاری از آن ها 
به اجبار به ایران آمده اند و اگر شرایطی در وطنشان مهیا شود که امکان بازگشت 
را برای آن ها فراهم کند، بخش قابل توجهی از آن ها به افغانستان بازخواهند 
گشت. در همین رابطه، کمیته مهاجرین در مذاکرات دو کشور، به توافقاتی در 
خصوص تمدید گذرنامه ها، تثبیت هویت مهاجرین بدون مدرک، چگونگی 
برخورد با مهاجرین اخراج شده، ارائه بسته های کمکی به مهاجرینی که مایل 
به بازگشت هستند و ... دست یافته اند و در صورت ادامه گفتگوهای ایران و 
افغانستان، مشکات حاشیه ای مهاجرین برای هر دو کشور مرتفع خواهد شد.

چهارم: خیز ایران برای نزدیک تر شدن به دولت افغانستان و گروه های فعال 
در این کش��ور، فایده بزرگ دیگری هم دارد که عبارت است از کلید خوردن 
همکاری های مشترک برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایران. ساانه 
مقادیر زیادی مواد مخدر از این کشور قاچاق می شود و سود هنگفتی نصیب 
قاچاقچیان می کند. لذا نزدیک تر شدن مواضع دو کشور به یکدیگر، به طور 
حتم می تواند چشم انداز روشنی برای خشک شدن بسترهای تولید مواد مخدر و 
تبدیل مزارع خشخاش به مزارع و باغات پر سود کشاورزی ترسیم کند. از طرفی 
مذاکرات و گفت وگوها در زمینه مسائل آبی، برای هر دو کشور از حساسیت و 
اهمیت خاصی در سطح ملی برخوردار است. ایران با مشکات زیست محیطی 
و کمبود آب در استان های هم جوار با افغانستان، به خصوص پیرامون تااب 
هامون و طوفان های گرد و غبار در منطقه مواجه است. همچنین حق آبه ایران 
از دو رودخانه هیرمند و هریرود نیز موضوع دیگری است که باید با همبستگی 

و همراهی دو کشور حل شود.
و بااخره اینکه هرچند خروج نیمی از س��ربازان آمریکایی از افغانس��تان 
می تواند خبر خوشی برای کشورمان باشد اما این امر به معنای پایان حضور 
کامل آن ها نیس��ت و جهت گیری اخیر کش��ورمان برای تعمیق روابط با 
افغانستان و ائتاف تهران – کابل، می تواند سیاست های کان آمریکا در 
منطقه را تضعیف کرده و عرصه را برای عرض اندام کاخ س��فید تنگ کند. 
بنابراین، دغدغه اصلی و مهم دو کشور را می توان مؤلفه های امنیتی دانست 
که دستیابی به آن مستلزم عزم و اراده جدی و همچنین حسن نیت همسایه 
شمال شرقی ایران است؛ کما اینکه تاکنون نیز این گونه بوده و امید است 

که در آینده نیز گسترش یابد.

  نماز عبادی- سیاس��ی جمعه این هفته تهران به امامت آیت اه سید 
احمد خاتمی در مصلی امام خمینی)ره( تهران اقامه می شود.

   بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت حمله 
تروریستی به وزارت خارجه لیبی، گفت: مردم لیبی با وحدت، تاش و عزم 

ملی خود می توانند بر بقایای تروریسم فائق آیند.

گزیده ها

تهران شریکی مطمئن برای سئول
»مون جائه این« رییس جمهور 
کره جنوبی روز گذشته در آیین 
تس��لیم اس��توارنامه س��عید 
بادامچی شبستری سفیر جدید 
ای��ران در کره جنوبی به وی، با 
اش��اره ب��ه اینک��ه مس��ائل و 
مشکات جاری میان روابط دو 
کشور در آینده رفع خواهد شد از حمایت های جمهوری اسامی ایران 
در پیشبرد سیاست مصالحه جویانه در شبه جزیره کره تشکر و قدردانی 
کرد. رییس جمه��ور کره جنوبی ب��ا تاکید بر تاریخی ب��ودن روابط 
تهران- س��ئول، از ایران به عنوان یک شریک مهم و مطمئن برای 
کره جنوبی نام برد. شبستری نیز از نقش رییس  جمهور کره جنوبی در 
پیشبرد خلع ساح هسته ای در ش��به جزیره کره استقبال و حمایت 
کشورمان از سیاست ها و برنامه های کره جنوبی در این زمینه را اعام 
کرد. به گزارش ایرنا، س��فیر ایران در کره جنوبی با اش��اره به خروج 
غیرقانونی و یکجانبه آمریکا از برجام و مسائل و مشکات پدید آمده 
در روابط دو کشور به ویژه در زمینه های بانکی و مالی ظرف ماه های 
اخی��ر، ابراز امیدواری کرد با مس��اعدت رییس جمه��ور کره جنوبی 

مشکات مذکور رفع شوند.

 جمهوری اسامی 
پرچم دار تمدنی جدید در برابر غرب

سردار حسین سامی جانشین 
فرماندهی کل سپاه پاسداران با 
بیان اینک��ه ای��ران پرچمدار 
تمدن��ی جدی��د در برابر تمدن 
باطل غرب است، گفت: حوزه 
تاثیرگذاری س��پاه پاس��داران 
انقاب اسامی جهانی است. 
وی افزود: ظهور ایران اس��امی و قدرتمند برای قدرت های بزرگ 
عالم قابل تحمل نیست، زیرا ایران با انقاب عظیم خود بخش مهمی 
از ذهن، فکر و اندیشه امروز جهان را ساخته و برای ایجاد باور جدید 
در جهان در حال تاش اس��ت، هرگاه غیرممکن ها ممکن می شود 
باورهای جهانی نیز تغییر می کند. ایران نمونه واقعی از اس��تقال و 
پیشرفت در جهان و بدون س��لطه استکبار جهانی است. به گزارش 
سپاه نیوز، جانشین فرمانده سپاه تصریح کرد: انقاب اسامی نشان 
داد که اگر ملتی بخواهد می تواند در برابر قدرت های بزرگ در فضای 
نابرابر شاخص های ظاهری قدرت بایستد یعنی یک شاخص جدید 

برای بشر به وجود آورد. 

دیگر حضور نظامی و مستشاری 
در عراق نداریم

ایرج مس��جدی سفیر ایران در 
عراق در جمع اصحاب رس��انه 
اظهار داشت: ایران دیگر هیچ 
حضور نظامی، پایگاه و مستشار 
نظام��ی در عراق ن��دارد. وی 
تاکی��د کرد: کلیه مستش��اران 
نظامی ایرانی که با هماهنگی 
دولت عراق برای کمک به جنگ با داعش وارد این کشور شده بودند، 
پس از اعام پیروزی بر این گروه تروریستی، عراق را ترک کردند و 
به ایران بازگش��تند. به گزارش مهر، مس��جدی در ادام��ه افزود: اما 
برخاف تهران، آمریکا با وجود پایان داعش، همچنان نیروهایش را 
در منطقه حفظ کرده و به جای اعام پایان ماموریت نظامی  در عراق، 
همچنان در حال تقویت پایگاه های نظامی و حتی احداث پایگاه های 
جدیدتر در این کش��ور اس��ت. س��فیر ایران در بغ��داد درباره دایل 
عقب نشینی نیروهای نظامی آمریکا از سوریه هم  بر ضرورت ارزیابی 
این اقدام در چارچوب سیاست های راهبردی آمریکا در منطقه اشاره 
کرد و گفت: این سیاس��ت ها بر پایه متزلزل  کردن ثبات و فعالسازی 
بحرانی های منطقه مبتنی است و به همین دلیل، علیه هرتاشی که 

منجر به صلح و آرامش در منطقه شود، کارشکنی می کند.

5 سال اخیر دوره طایی 
مراودات ایران و آذربایجان

» اکت��ای اس��د اف« ریی��س 
جمه��وری  مل��ی  مجل��س 
آذربایجان گفت: پنج سال اخیر 
دوره طایی مراودات مقامات 
ایران و جمه��وری آذربایجان 
بوده و بر همین اس��اس زمینه 
توسعه روابط اقتصادی فراهم  
شده است. وی روز گذشته در دیدار با استاندار آذربایجان غربی افزود: 
در پی این مراودات، شاهد رشد 40درصدی روابط تجاری بین ایران 
و جمهوری آذربایجان در س��ال2018 نسبت به سال2017 بودیم. 
اسداف، جمهوری اسامی ایران را یکی از نخستین کشورهای دارای 
روابط عمیق با جمهوری آذربایجان طی 27 سال گذشته عنوان کرد 
و ادامه داد: روابط دیپلماتیک 2 کشور در سال های طوانی گذشته 
همواره رو به پیش��رفت بوده است و از این پس نیز همین روند ادامه 
می یابد. به گزارش ایرنا، رییس مجلس جمهوری آذربایجان تاکید 
کرد: البته روابط کنونی نیز با توجه به ظرفیت های 2کشور قابل قبول 

نیست و افزایش این میزان باید در دستور کار قرار گیرد.

ادعاهای تکراری رژیم صهیونیستی 
علیه کشورمان

ارتش رژیم صهیونیس��تی روز 
گذشته بار دیگر به تکرار ادعاها 
درباره حضور ایران در س��وریه 
رژی��م  ارت��ش  پرداخ��ت. 
ه��ای  دعا ا نیس��تی  صهیو
همیشگی درباره تاش ایران 
برای حضور در سوریه را تکرار 
کرد و مدعی شد: این رژیم توانسته از تثبیت حضور ایران در سوریه 
جلوگیری کند. حساب کاربری ارتش رژیم صهیونیستی در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی در پیامی به مناسبت پایان سال2018 
می��ادی، ادعا کرد: م��ا از طریق همکاری های اس��تثنایی با واحد 
اطاعات ارتش اسرائیل، از تثبیت حضور ایران در سوریه جلوگیری 
کردیم. »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این رژیم نیز روز گذشته بار 
دیگر به تصمیم دولت آمریکا برای خروج نظامیان این کشور از سوریه 
اشاره کرد و باز هم گفت که تل آویو به حمله به سوریه ادامه می دهد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی که در آکادمی نیروی هوایی رژیم 
صهیونیستی صحبت می کرد، مدعی شد: این روزها مشغول مقابله 
با تثبیت حضور ایران در سوریه هستیم. ما بر سر خطوط قرمز خود در 

سوریه ایستاده ایم.

 HEMAYATONLINE. 
IR

در دیدار معاون س�تادکل نیروهای مس�لح 
روس�یه با جانش�ین وزیر دفاع، بر تعمیق و 
تحکیم روابط سازنده میان نیروهای مسلح 
ایران و روس�یه بعنوان عام�ل مهمی برای 

تامین امنیت در منطقه و جهان تاکید شد.

ژنرال »اس��پینوف« معاون رییس ستاد کل نیروهای 
مس��لح روس��یه و رییس بخش روس��ی کمیسیون 
مشترک همکاری های نظامی ایران و روسیه در محل 
وزارت دفاع با سردار قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مس��لح دیدار و پیرامون آخرین 
وضعیت همکاری های دفاعی دو کش��ور، تحوات 
منطق��ه ای و بین المللی گفت وگو ک��رد. در این دیدار 
طرف ایرانی با تبریک میاد حضرت عیسی مسیح)ع( 
به نیروهای مس��لح، دولت و ملت فدراسیون روسیه، 
همکاری  ه��ای راهبردی تهران و مس��کو در مبارزه 
با تروریس��م را الگوی موفقی جه��ت مدیریت و حل 
و فصل بحران  های منطق��ه  ای و بین  المللی ارزیابی 
و خروج نیروهای نظامی آمریکا از کش��ور س��وریه را 
شکستی دیگر برای سیاس��ت  های نابخردانه ترامپ 
در منطقه و جهان دانست. تقی زاده با اشاره به امضای 
موافقتنامه بین دولتی همکاری  های نظامی در 30 دی 
ماه 1393)ژانویه 2015( توسط وزرای دفاع دو کشور بر 
آمادگی جمهوری اسامی ایران جهت توسعه و تعمیق 
همکاری  های دفاعی و نظامی دو کشور در کلیه زمینه  ها 
را اعام کرد. اسپینوف نیز با ابراز خرسندی از برگزاری 
دومین اجاس کمیسیون مش��ترک  همکاری  های 
نظامی و ارائه گزارشی از همکاری های نظامی دوجانبه 
تهران- مسکو در زمینه  های مختلف، توسعه،تعمیق و 
تحکیم روابط سازنده میان نیروهای مسلح جمهوری 

اسامی ایران و فدراسیون روسیه  را عامل مهمی برای 
تامین امنیت در منطقه و جهان دانس��ت. وی در ادامه 
افزود: در سایه همکاری  های نظامی پرحجم  و تعامل 
پرقدرت دو کشور در سوریه، امکان تامین امنیت و ثبات 

در منطقه و جهان وجود دارد.

  توسعه همکاری ایران و روسیه در مقابله 
با تروریسم

علی فدوی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران 
هم در دیدار ژنرال اس��یپوف معاون رییس س��تاد 
کل نیروهای مس��لح روس��یه، بر ضرورت توسعه 
این همکاری ها متناس��ب با الزام��ات و مقتضیات 
ناشی از وضعیت های امنیتی منطقه و دخالت های 
بیگانه و قدرت های فرامنطقه ای تأکید کرد. فدوی 
و و اس��یپوف با برش��ماری پیامدها و دستاوردهای 
هم��کاری ای��ران و روس��یه در جبه��ه مقاومت و 
مشارکت در مقابله با تروریسم و تهدیدات منطقه ای 
به عنوان یکی از عرصه ه��ای همکاری، پیرامون 
ارتقای همکاری ها در زمینه های امنیتی، صنعتی، 
تحقیقاتی و آموزشی تبادل نظر کردند. به گزارش 
تس��نیم، طرفین در این دیدار شکس��ت تروریسم 
تکفیری در سوریه را محصول مشارکت راهبردی 
نیروهای مسلح دو کشور در کمک به جبهه مقاومت، 
پاسخ به درخواست دولت سوریه و مدیریت و هدایت 
مشترک صحنه های نبرد توصیف کردند. همچنین 
در این دیدار، نگاه به آینده و تقویت رویکرد ارتقای 
ظرفیت ها برای مقابله با تهدیدات و بهبود آرامش در 
منطقه و رویارویی هوشمندانه و مؤثر با سیاست های 
شوم قدرت های مداخله گر فرامنطقه ای روسیه در 

نیروهای مسلح دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.

حجت ااس�ام حس�ن روحان�ی ایج�اد 
استحکام و اصاح ساختارهای اقتصادی 
را م�ورد تأکی�د ق�رار داد و گف�ت: بهب�ود 
معیش�ت و زندگ�ی مردم هدف نخس�ت 

ایحه بودجه است.

رییس  جمهوری روز گذشته در جلسه هیأت دولت، 
با اش��اره به اینکه به رغم ش��رایط سخت فشار و 
تحریم خارجی، توانستیم بودجه را در زمان معین 
بررسی و آماده تقدیم به مجلس شورای اسامی 
کنیم، اظهارداش��ت: حتی چند روز قبل از 15آذر 
که زمان معین ب��رای ارایه ایح��ه بودجه بود، 
دولت آن را آماده کرده بود، در همان ایام، نکاتی 
نی��ز مورد نظر مقام معظم رهب��ری بود که آنها را 
هم در اس��رع وقت مد نظر قرار داده و در ایحه 
اعمال کردیم. روحانی با بیان اینکه ایحه بودجه 
در هدف اول بهبود معیشت و زندگی مردم را مورد 
توجه جدی قرار داده اس��ت، گف��ت: باید تاش 
کنیم که رنج مردم در فش��ار تحریم کاسته شود. 
البته تا زمانی که تحریم برقرار اس��ت، نمی توان 
به طور صد درصد مش��کات آن را برطرف کرد، 
اما با اقدامات خود می توانیم تبعات ناشی از فشار 
تحریم را کاهش دهیم و این کاری است که دولت 
با هماهنگی س��ایر قوا، فعاان اقتصادی و مردم 

می تواند انجام دهد.
وی در ادامه س��خنان خود، ل��زوم تقویت دولت 
الکترونیک را م��ورد تأکید قرار داد و افزود: امروز 
در این حوزه ضعیف هستیم و اطاعات دقیق در 
خصوص دهک های پایین جامع��ه وجود ندارد. 
البته بر روی کاغذ تقسیم بندی هایی در این زمینه 

وجود دارد و مورد استفاده قرار می گیرد که آمار و 
ارقام آن نمی تواند دقیق باشد، لذا یکی از وظایف 
مهم وزارت رفاه توجه به این موضوع می باش��د. 
روحانی وزرا و مسئولین را به ارایه گزارش شفاف 
از اقدامات و فعالیت های خود به مردم توصیه کرد 
و گفت:  وزرا بایستی اقداماتی را که قصد دارند در 
حوزه های مختلف مس��ئولیت خود در سال آینده 
انجام دهند ، با شفافیت و وضوح و طی هفته های 

آتی به مردم گزارش دهند.

  در رواب�ط خارج�ی بای�د گام اصولی 
برداشته شود

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود 
با تأکید بر اینکه باید در سیاست خارجی گام های 
مهمی برداش��ته شود، اظهار داشت: در این راستا 
هم��ه وزارتخانه های��ی که از ارتب��اط و تبادات 
خارجی برخوردار هستند، باید وارد عرصه شوند و 
روابط خارجی را هر چه بیشتر گسترش دهند چرا 
که روابط خارجی غیر از سیاست خارجی است و 
در عرصه سیاس��ت خارجی نی��ز وزارت خارجه 

سیاست گذاری های ازم را انجام می دهند.
وی لزوم تقویت بخ��ش خصوصی و واگذار امور 
به آنها را مورد تأکید قرار داد و افزود: دولت سهام 
و مالکیت ه��ای فراوانی در اختی��ار دارد که باید 
به مردم واگذار ش��ود و در این راس��تا بانک ها و 
وزارتخانه های مختلف باید پیش قدم باش��ند. به 
گزارش پایگاه اطاع رس��انی ریاست جمهوری، 
روحانی خاطر نشان کرد: باید با تاش مضاعف 
و هماهنگی با مردم عزیز سالگرد پیروزی انقاب 

اسامی را با نشاط و سرافرازی برگزار کنیم.

روابط دفاعی ایران و روسیه
عامل ثبات و امنیت در منطقه و جهان

بهبود معیشت و زندگی مردم 
هدف نخست ایحه بودجه است

رییس جمهوری در جلسه هیأت دولت:در دیدار ژنرال اسپینوف با سردار تقی زاده مطرح شد
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  قض�ایی  

تأسیس مرکز مشاوره حقوقی 
در دفاتر الکترونیک قضایی

کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای خدمت رسانی و مشاوره 
تلفنی به مردم به تأسیس مرکز مشاوره حقوقی اقدام کرده است.

ش��هروندان می توانن��د در زمینه تنظی��م دادخواس��ت در دفاترخدمات 
الکترونیک قضایی، هرگونه اقدام در معامات ملکی و ثبتی، اقدام حقوقی 
و تخصصی در اختافات خانوادگی، عقد قراردادهای ثبتی و حقوقی داخلی 
و بین المللی، تهیه تمامی اسناد تجاری، مالی و حقوقی و هرگونه اقدامات 

حقوقی در زندگی روزمره مشاوره حقوقی دریافت کنند.
گفتنی است، مرکز مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099075757 با هدف 

تسهیل خدمت رسانی به شهروندان ایجاد شده است.

توجه ویژه دادگستری هرمزگان 
به تکریم ارباب رجوع

رییس کل دادگستری استان هرمزگان اجرای طرح تکریم ارباب رجوع را 
بسترساز رضایتمندی مردم به عنوان بزرگترین سرمایه و تکیه گاه دستگاه 

قضایی عنوان کرد.
حجت ااسام محمدصادق اکبری در جلسه تبیین مدل ارزیابی تکریم 
ارباب رجوع در دستگاه قضایی استان هرمزگان با اشاره اینکه تکریم ارباب 
رجوع ریشه در فرهنگ دینی ما دارد، خاطرنشان کرد: اجرای طرح تکریم 
ارباب رجوع، بسترس��از رضایتمندی مردم به عنوان بزرگترین سرمایه و 

تکیه گاه دستگاه قضایی است.
وی همچنی��ن ابراز امیدواری کرد: اجرای موفق این طرح به ش��کوفایی 
و توسعه س��امت اداری و تسریع در روند خدمت رس��انی به مردم منجر 

می شود.
اکبری در ادامه، گش��اده رویی، پاسخگویی، پیگیری مطالبات مراجعین، 
س��عه صدر و صبور بودن در مواجهه با مردم را از مهمترین شاخص های 

تکریم ارباب رجوع عنوان کرد.
رییس کل دادگستری اس��تان هرمزگان همچنین بر توجه ویژه دستگاه 
قضایی استان هرمزگان به موضوع تکریم ارباب رجوع تأکید کرد و تجهیز 
اماکن و فضا س��ازی شایس��ته محیطی از طریق ایجاد امکانات رفاهی و 
خدماتی برای مراجعین، ارتباط برخط با مخاطبان از طریق یکپارچه سازی 
سیستم پاسخگویی، خطوط مستقیم ارتباطی و ایجاد سامانه جامع، استقرار 
صندوق های انتقادات و پیش��نهادات به جهت تسهیل ارتباط مراجعان با 
مس��ئوان قضایی، برگزاری مستمر جلس��ات ماقات مردمی، نظارت 
مس��تمر بر عملکرد کارکنان و ضابطین، تس��ریع در رسیدگی و کاهش 
اطاله دادرس��ی، مکانیزه کردن خدمات قضایی و استفاده از فناوری های 
نوین به ویژه در حوزه اباغات الکترونیک با هدف صرفه جویی در هزینه ها، 
حفاظت هر چه بیش��تر از حریم خصوصی افراد و کاهش نیاز به مراجعات 
مردم را بخشی از اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور تکریم 

ارباب رجوع عنوان کرد.

برنامه های دادگستری کردستان برای 
اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی

رییس کل دادگستری استان کردستان، برنامه های دادگستری این استان 
برای اجرای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی قوه قضاییه را تشریح کرد.
محمدرضا مترقب در پنجمین جلس��ه س��تاد اس��تانی پیگی��ری اجرای 
سیاس��ت های کلی اقتصادمقاومتی قوه قضایی��ه، اظهارکرد: ما در قانون 
اساسی أصل تفکیک قوا را داریم و این مهم نشان دهنده آن است که هیچ 
قوه ای در امور دیگر قوه ها دخالت نکند لذا این جلسات در راستای دخالت 
در امور اجرایی استان نیست بلکه خروجی این جلسات در راستای وظایف 

قوه قضاییه و حفظ منافع عمومی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است.
رییس کل دادگس��تری استان کردستان، گفت: دس��تگاه قضایي بر خود 
ازم مي داند که از سرمایه گذاري و تولید در استان حمایت کند لذا از همه 
دادستان هاي استان مي خواهیم که با تشکیل پرونده هاي قضایي بانک ها 

را ملزم به انجام وظایف قانوني کنند.
وی افزود: ما وظیفه خود می دانیم که به تداوم چرخه تولید در استان کمک 
کنیم و در چارچوب وظایف قانونی با موانع پیش��روی تولید و افراد خاطی 
برخورد کنیم.  رییس کل دادگستری استان کردستان، اظهارکرد: در عین 
حال که می خواهیم قانون اجرا ش��ود و حقوق مس��لم طلبکاران وصول 
ش��ود باید رفتاری را انجام دهیم که تولید متوقف نشود.  مترقب افزود: در 
رابطه با بند و تبصره 16که در قانون بودجه سال 97 آماده است در صورت 
تصویب نهایی باید بانک ها از انجام وظیفه قانونی خود پیروی کنند و زیر 
بار اجرای این تبصره بروند.  وی خاطرنشان کرد: دادستان های کردستان 
با تش��کیل پرونده قضایی بانک ها را ملزم به انجام وظایف قانونی کنند تا 
به تولیدکنندگان استان تس��هیات ازم را ارایه کنند چراکه استان های 
دیگر کشور با این اقدام توانسته اند بس��یاری از مشکات این حوزه را در 
سنوات گذشته برطرف کنند. مترقب افزود: تشکل های صنفی و تولیدی 
در استان مش��کات خود  را با دستگاه قضا در جریان بگذارند تا در جهت 

رفع مشکات آن ها گام های عملی ازم برداشته شود. 

 سندراهبردی خانواده 
برای کاهش طاق

معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، گفت: 
استان خوزستان برای رفع مشکات حوزه خانواده و کاهش طاق، نیاز به 
سند راهبردی دارد . حجت ااسام عبدالحمید امانت بهبهانی در جلسه 
بررسی مش��کات مراجعین و و تاش و ارائه راهکارهای مؤثر در جهت 
رفع آنه��ا، اظهارکرد: اغلب افرادی که به دفات��ر حمایت از حقوق زنان و 
کودکان دادگستری ها مراجعه می کند، دلشکسته  هستند و اولین خدمت 
به آنها این است که حرف آنها را گوش کنیم تا بتوانیم اقدام مناسب برای 
آنها صورت دهیم.  وی افزود: فن قضاوت برای قضات خانواده به تنهایی 
کافی نیست و باید آموزش های ویژه در حوزه خانواده به قضات و کارکنان 
این محاکم ارائه شود.  امانت بهبهانی گفت: با تشکیل کارگروه مسلط به 
مبانی و آداب قانونی، رفتاری و روانشناسی در حوزه زنان و کودکان، شاهد 

کاهش آسیب ها در این حوزه باشیم.

سازش 12 فقره پرونده 
در شورا های حل اختاف تبریز

تعداد 12 فقره پرون��ده درواحد 2 اجرای احکام ش��ورا های حل اختاف 
شهرستان تبریز در آذر ماه سال جاری به صلح و سازش رسید.

محبوب علیلو، معاون قضایی رییس کل دادگس��تری آذربایجان شرقی 
اظهارک��رد: با همت و تاش اعض��ا و کارکنان واح��د دوم اجرای احکام 
شورا های حل اختاف شهرستان تبریز، درآذرماه سال جاری تعداد 12 فقره 
پرونده با موضوعات مختلف مالی منتهی با اصاح ذات البین مختومه شد.

صدور اباغ بازرسی از 
کارکنان دادگستری استان تهران

معاون منابع انس��انی دادگستری کل اس��تان تهران از صدور اباغ 
بازرسی از کارکنان دادگستری استان تهران خبر داد و گفت: برای 
اجرای طرح بازرس��ی از کارکنان دادگس��تری کل اس��تان تهران، 
حدود 30 بازرس در تیم های س��ه نفره انتخاب شد تا بازرسی ها را 

انجام دهند.
احسان مظفری از صدور اباغ بازرسی از کارکنان دادگستری استان 
تهران خبر داد و افزود: با توجه به برنامه ریزی که از سوی اداره کل 
نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه صورت گرفته است، 
در این مقطع، بازرس��ی از کارکنان س��تادی دادگستری کل استان 

تهران در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهارکرد: از بین کارکنان اداری اس��تان ته��ران، نیرو های با 
تجربه، توانمند و شایس��ته را انتخاب و پس از تأیید مراجع ذی ربط 
اباغ بازرسی این همکاران صادر ش��ده است تا بتوانند در راستای 

اهداف از پیش تعیین شده این بازرسی ها انجام وظیفه کنند.
معاون منابع انسانی دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: برای 
اجرای طرح بازرس��ی از کارکنان دادگس��تری کل استان تهران، با 
توجه ب��ه تعداد نیروی باا، حدود 30 بازرس در تیم های س��ه نفره 
انتخاب ش��د تا در راس��تای ارتقا آگاهی هم��کاران و انتقال تجربه 

بازرسی ها را انجام دهند.
وی افزود: این بازرس��ی ها در ارتقا توانمندسازی و شایسته سااری 

همکاران نقش بسزایی دارد.

 تاش بر اتمام مراحل جذب پذیرفته شدگان آزمون 
کادر اداری تاپایان سال۹7 

مظفری در ادامه با اشاره به جذب کادر اداری در دادگستری استان 
تهران از می��ان پذیرفته ش��دگان آزمون س��ال 96، اظهارکرد: در 
خصوص جذب کادر اداری در دادگستری استان تهران با مساعدت 
حوزه امور اداری و استخدامی کارکنان اداری در آزمون 96 در ابتدا 
حدود 700 نفر پذیرش داشتیم که مراحل مصاحبه پذیرفته شدگان 

انجام شده و در حال طی مراحل گزینش هستند.
این مقام مسئول افزود: بعد از اتمام مراحل گزینش با هماهنگی مرکز 
آموزش معاونت منابع انس��انی آموزش بدو خدمت پذیرفته شدگان 
را در دس��تور کار ق��رار می دهیم و امیدواریم با مس��اعدت معاونت 
منابع انس��انی قوه قضاییه بتوانیم تا پایان س��ال 97 این تعداد را در 

دادگستری کل استان تهران جذب کنیم. 

محکومیت 6۹ میلیاردی قاچاقچی 
فرآورده های نفتی در تهران

معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه 34 
میلیارد ریال��ی جریمه محکوم علیه فرآورده ه��ای نفتی در تهران 

خبر داد.
محمدحس��ن چراغعلی از وصول 34 میلیارد ریالی جریمه محکوم 
علیه فراورده های نفتی در تهران خبرداد و گفت: در این پرونده متهم 
به قاچاق فرآورده های نفتی یارانه ای، از سوی شعبه 27 رسیدگی به 
تخلفات قاچاق کاا و ارز تعزیرات تهران به پرداخت مبلغ 69 میلیارد 
و 246 میلیون و 262 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم 

و پرونده برای اجرای حکم به این معاونت ارسال شد.
معاون اجرای احکام افزود: باتوج��ه به تقاضای عفو محکوم علیه، 
مبلغ 34 میلیارد و 623 میلیون و 131 هزارریال )نصف جریمه( اخذ 

و به صندوق دولت واریز شد.

 پلمب 2 واحد تولید کننده آبلیموی تقلبی
 و غیر بهداشتی

همچنین محمدعلی اس��فنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران با اش��اره به پرونده های تشکیل ش��ده از پلمب 2 واحد تولید 

آبلیموی تقلبی و غیربهداشتی در میدان میوه و تره بار خبر داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: آبلیمو های کشف 
شده به صورت کاما غیربهداش��تی و عمده تولید می شد که واحد 

بهداشت به معدوم سازی آن ها اقدام کرد.
وی آبلیمو های معدوم شده را بالغ بر هزاران لیتر عنوان کرد و گفت: 
پرونده های گران فروشی نیز در بازار میوه و تره بار در شب یلدا تشکیل 

شد که برخورد ازم قضایی صورت گرفت.

جلوگیری از جعل اسناد
از دستاوردهای سازمان ثبت 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و اماک کشور حذف گردش 
فیزیکی پرونده ها، ارتباط برخط با دستگاه های مرتبط، شفاف سازی 
و جلوگیری از جعل اسناد را از دستاورد های سازمان ثبت در سال های 

اخیر برشمرد.
محمد هاشمی مقدم  در آیین تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و 
اماک استان خراسان جنوبی در بیرجند با بیان اینکه همه مدیران 
باید نهایت استفاده را از فرصت های خدمت گزاری به مردم و اهداف 
عالیه نظام جمهوری اس��امی ببرند، گفت: در جمهوری اسامی 
ایران هر کجا که براساس نیات صادقانه و ایمان به مدد الهی کاری 

آغاز شده، توفیقات بزرگی در پی داشته است.
وی بیان کرد: بعد از گذشت یکصد س��ال از عمر سازمان ثبت و در 
دوران مدیریت تحول آفرین رییس س��ازمان ثبت اسناد و اماک 
کش��ور در یک دهه اخیر و حمایت های ریاس��ت قوه قضاییه، این 

سازمان عبور از ثبت سنتی و حرکت به سوی ثبت نوین را کلید زد.
هاش��می مقدم افزود: ب��دون تردید اگر فرآیند های س��ازمان ثبت 
به همان گونه س��نتی ادامه پیدا می کرد، هم اکنون با مش��کات 
عدیده ای در خدمت رس��انی به مردم مواجه بود که با درایت رییس 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور به عنوان یکی از قضات با تجربه 
کشور، برنامه ریزی و اتخاذ راهبرد های مناسب و همراهی نیرو های 
خدوم سازمان ثبت، نه تنها از بن بست فعالیت های ثبتی با توجه به 
پیچیدگی های جامعه امروزی جلوگیری شد بلکه این سازمان امروز 
به عنوان یکی از سازمان های پیشرو در ارائه خدمات الکترونیکی، 
تح��وات بزرگی را رقم زده و مردم ش��یرینی ای��ن تحوات را در 
خدمت گیری از این سازمان احساس می کنند که البته این تاش ها 

کماکان ادامه خواهد داشت.
داده آمایی و اس��کن کلیه اوراق پرونده های ثبتی، تش��کیل آرشیو 
الکترونیک��ی، حذف گ��ردش فیزیکی پرونده ها، ارتب��اط برخط با 
دستگاه های مرتبط، شفاف سازی و جلوگیری از جعل اسناد، از دیگر 
دستاورد های سازمان ثبت در سال های اخیر بود که معاون امور اسناد 

این سازمان به آن ها اشاره کرد.
در ادامه علیرضا صیفی، رییس کل دادگس��تری خراس��ان جنوبی 
معرفت و شناخت نسبت به هدف سازمانی را از مهمترین ویژگی های 
مدی��ر در تراز انق��اب دانس��ت. وی افزود: یک مدی��ر موفق باید 
برنامه ریز خوبی باشد به طوری که براساس اهداف کوتاه و بلندمدت 

سازمان به درستی گام بردارد و قابلیت ها را ساماندهی کند.
وی عم��ل گرایی و بازدی��د و نظارت از زیرمجموعه ه��ا را از دیگر 
ویژگی های مدیر شایسته ذکر کرد و گفت: مطمئنا با روحیه جهادی 

می توان به این ویژگی ها دست یافت.
در این آیین غامرضا ش��هریاری به عنوان مدیرکل ثبت اس��ناد و 
اماک خراس��ان جنوبی معرفی و از خدمات هشت ساله قدرت اه 

حاجی پور مدیرکل پیشین قدردانی شد.

روی خط خبر حوالی ظه�ر 4 دی ۹7 
گروه
قضایی

بود ک�ه خب�ر واژگونی 
حام�ل  اتوب����وس 
دانشجویان واحد علوم 
و تحقیق�ات دانش�گاه آزاد، از س�وی 
رسانه ها مخابره ش�د و اخبار رسمی که 
حکایت از مرگ 10 دانشجو در این حادثه 

داشت.

حادثه تلخی که باردیگر هم میهنان م��ا را داغ دار 
کرد. قوه قضاییه باتوجه ب��ه وظایف قانونی خود و 
برای احیای حقوق عامه به میدان آمد و در پی حادثه 
واژگونی اتوبوس در دانش��گاه عل��وم تحقیقات، 
حجت ااس��ام محمدجعفر منتظری، دادستان 
کل کشور طی دستوری از دادستان تهران خواست 

که به موضوع رسیدگی کند.

 دستور رییس قوه قضاییه به دادستان 
کل کشور

اما پیگیری ه��ا و جدیت دس��تگاه قضایی اینجا 
تمام نمی ش��ود چراکه در این رابط��ه نیز آیت اه 
آملی اریجانی، رییس قوه قضاییه با صدور پیامی 
درگذشت تعدادی از دانشجویان را به خانواده آنان 
و ملت ش��ریف ایران تس��لیت گفت و اظهارکرد: 
وقوع حادثه تلخ و تأس��ف بار واژگونی اتوبوس در 
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسامی تهران 
که منجر به جان باختن و مجروح ش��دن تعدادی 
از دانشجویان عزیزمان ش��د، موجب اندوه و تأثر 
اینجانب ش��د. این حادثه تلخ و غم انگیز ضرورت 

توجه بیش از پیش را از س��وی متولیان امر نشان 
می دهد.

 نظ�ارت ازم در رس�یدگی س�ریع به 
پرونده حادثه 

وی ادامه داد: ضمن عرض تسلیت به خانواده های 
مصیبت دیده و آرزوی سامتی برای مجروحان این 
حادثه و تسلیت به مردم شریف ایران از درگاه خداوند 
منان برای درگذش��تگان رحمت و مغفرت الهی و 

برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
رییس قوه قضاییه گفت: ضروری است دادستان 

کل کش��ور نظارت ازم را در رس��یدگی سریع به 
پرونده حادثه به عمل آورده و نتیجه را اعام کنند.

 تشکیل هیأت کارشناسی برای تعیین 
علت حادثه

همچنی��ن ابتدا عب��اس جعفری دول��ت آبادی، 
دادس��تان تهران در این زمینه با اشاره به تشکیل 
پرون��ده قضایی در ای��ن زمینه مط��رح کرد که 
بازپرس پرونده دس��تور داده، هیات کارشناسی 
هفت نفره ای تش��کیل و علت حادثه و وضعیت 

جاده، اتوبوس و بیمه بودن راننده بررسی شود.

دادستان تهران گفت که وقتی اتوبوس در منطقه ای 
که محل تأسیسات بوده س��قوط می کند، حادثه 
شدیدتر می شود. وی تصریح کرد که با همکاری 
پلیس و سایر دستگاه ها اقدامات خوبی انجام شده و 

کارشناسان مجربی تعیین شده است.

 آغاز تحقیقات از مس�ئوان دانشگاه 
علوم تحقیقات

ای��ن در حالی اس��ت که روز گذش��ته دادس��تان 
تهران در رابطه با آخری��ن وضعیت پرونده حادثه 
واژگونی اتوبوس در دانش��گاه علوم تحقیقات، در 
گفت و گوی زنده با ش��بکه خبر گفت: تحقیقات 
از مسئوان دانشگاه آغاز و ادامه دارد. وی با اشاره 
به بازداشت 2 متهم در این زمینه، افزود: همچنین 
از 2 متهم که بازداشت شدند نیز تحقیقات مفصلی 
صورت گرفته است. دادس��تان تهران با تأکید بر 
ضرورت توجه به هزینه پیشگیرانه برای سامت 
شهروندان، تصریح کرد: امروز حوادثی رخ می دهد 
که با هزینه اندکی می توان از آن پیشگیری کرد، 
لذا واگذاری حمل و نقل و اقدامات جانبی و خدماتی 
به بخش های خصوصی رافع مسئولیت  مسئوان 
دولتی نخواهد بود. جعفری دولت آبادی تأکید کرد: 
دس��تگاه هایی که خدمات را واگذار می کنند باید 
پیمانکاران را به بکارگیری و استفاده از امکاناتی که 
امنیت و سامت شهروندان حفظ کند، ملزم کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر کارشناسی 
پرونده انجام و علت حادثه روشن شود.

دادستان تهران با رد ادعای سکته راننده اتوبوس، 
افزود: پزشکی قانونی این موضوع را رد کرده است.

نظارت ازم در رسیدگی سریع 
به حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات

دومین جلس�ه محاکمه علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی 
وقت مدیریت ش�عب بانک تجارت استان کرمان، در شعبه 
چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخالگران 
اقتصادی به ریاس�ت قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار 

شد.

به گ��زارش میزان، در ابتدا حس��ینی، نماینده دادس��تان با اش��اره به 
سرفصل های اموال موضوع پولشویی، اظهارکرد: اماک انتقال یافته به 
متهم سجاد، هفت پاک ثبتی را شامل می شود. همچنین پولشویی به 
مبلغ 357 میلیارد ریال وجه الرشاء دریافتی از حسن درویش زیدآبادی، 
پولشویی به مبلغ 126 میلیارد ریال وجه ضمانت نامه مجعول 18 دی 
1390 به ضمانت خواهی شرکت بهشت معدن از جمله اموال موضوع 

مرتبط به پولشویی است.
نماینده دادستان  افزود: متهم در زمان دولتی بودن بانک تجارت اقدام 
به صدور و امضای تعداد 301 فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ 55 هزار 
میلیارد ریال در فاصله زمانی 21 ش��هریور 1388 تا 8 فروردین 1390 
کرده است. همچنین در فاصله زمانی غیردولتی بودن بانک در مجموع 
اقدام به امضا و صدور 342 فقره چک فاقد پش��توانه به مبلغ 55 هزار 
میلیارد ریال کرده اس��ت که مجموع مبالغ اختاس شده در هر یک از 

این دو مقطع زمانی به محضر دادگاه ارائه می شود.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در زمان دولتی بودن بانک تجارت و 
در فاصله زمانی 23 فروردین 1386 تا 26 شهریور 1388 شعبه تختی 
بانک تج��ارت کرمان مبادرت به صدور 43 فقره چک بین بانکی فاقد 
پشتوانه به مبلغ 997 هزار میلیارد ریال در وجه اشخاص ذینفع حقیقی 

و حقوقی نموده است.
حسینی تصریح کرد: متهم به عنوان رییس شعبه تختی بانک تجارت 
کرمان در امضا و صدور تعداد 41 فقره از این چک ها به مبلغ 962 میلیارد 

و 200 میلیون ریال نقش داشته است.
وی ادامه داد: تعداد 9 فقره چک جمعا به مبلغ 75 میلیارد و 800 میلیون 
ریال به نفع صندوق قرض الحس��نه توحید صادر شده است. متهم به 
عنوان رئیس شعبه تختی بانک تجارت کرمان در امضا و صدور تعداد 
31 فقره چک به مبلغ 55 هزار میلیارد ریال نقش داشته است و از تعداد 
301 فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه تعداد 264 فقره چک به مبلغ 51 
هزار و 504 میلیارد و 500 میلیون ریال در وجه صندوق قرض الحسه 

رسالت بوده است.

حسینی افزود: تعداد 19 فقره چک به مبلغ 1 هزار و 523 میلیارد ریال 
در وجه صندوق قرض الحسنه توحید صادر شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: متهم در برداشت و تصاحب مبلغ 962 میلیارد و 
200 میلیون ریال از منابع بانک تجارت از طریق صدور تعداد چک های 

فاقد پشتوانه اقدام کرده است.
نماینده دادس��تان اظهارکرد: معاونت در اختاس به ارزش ده میلیون 
یورو توس��ط متهم از دیگر اتهامات این فرد اس��ت. این اوراق شامل 
10 برگه هرکدام به ارزش یک میلیون یورو هس��تند که سریال های 

مشخص دارند.
حسینی توضیح داد: متهم به منظور تسهیل عملیات مجرمانه خود در 
موارد متعددی اقدام به جعل امضا و سندسازی و جعل ضمانت نامه های 
مختلف بانکی کرده است. برای این کار وی حتی برای خود یک هویت 

مجعول ساخته و با آن هویت جعلی اقدام به ازدواج دوم کرده است.
وی اف��زود: جعل 19 فقره ضمانت نامه از 34 ضمانت نامه واهی، امضا 
و ص��دور ده فقره ضمانت نامه مجعول به ارزش 3 هزار و 497 میلیون 
و 500 میلیارد ریال از اتهامات این متهم در فاصله سال های 91 تا 92 
در شعبه تختی بانک کرمان 23 فقره ضمانت نامه مجعول صادر شده 
است که 17 مورد آن از ضمانت نامه ها خام و بدون پشتوانه بوده است.

حسینی افزود: در مکتوبات اولیه بانک تجارت در شکایات خود مبنی بر 

جعل 22 فقره ضمانت نامه این موضوع اعام شده است؛ اما پس از انجام 
تحقیقات و بازرس��ی ها مشخص می گردد که یک فقره دیگر ضمانت 
نامه جعلی توسط متهم به نام باغ فردوس ایرانیان جعل شده است لذا 
جمع��ا 23 فقره ضمانت نامه در این خصوص جعل گردیده اس��ت که 
ده فقره از آن ها شخصا توسط متهم صادر شده است. از این ده فقره 9 
مورد آن بدون پرداخت هیچ گونه پرداختی به بانک مسترد شده است، 
اما یکی از آن ها مسترد نش��ده است از آن 22 ضمانت نامه مذکور هم 

اصل 6 مورد آن ها به بانک ارائه نشده است.
حس��ینی گفت: امضا و ص��دور 9 فقره ضمانت نامه جعل��ی و واهی از 
مجموع 12 ضمانت نامه واهی از دیگر اتهامات این فرد است که بدون 
اخذ کارمزد در بانک تجارت شعبه تختی کرمان صادر شده است که در 

همه این موارد اصل ضمانت نامه اصا وجود ندارد.
حس��ینی در ادامه گفت: در خصوص بازرس��ی از منازل متهم تعدادی 
اسناد مجعول هویتی از وی و فرزندش که در ید همسر دوم متهم بود 
کشف می شود. این اس��ناد به نام علی الستی فرزند محمد علی توسط 
این متهم جعل ش��ده بودند که متهم خود را در این اسناد متولد سبزوار 
معرفی کرده است. این متهم با این جعل هویت خانمی را به نکاح خود 

در می آورد و با او ازدواج می کند.
این متهم همچنی��ن در زمان تولد فرزندش او را با نام الیاس الس��تی 
معرفی و براس��اس این اسم و فامیل برای وی اسناد هویتی و گذرنامه 

تهیه می کند.
حسینی ادامه داد: همچنین این متهم پس از جعل هویت مجعول برای 
خود اقدام به اعطای یک وکالت نامه به همسر خود برای اخذ گذرنامه 
می کند. به عبارت دیگر این متهم با ارائه مش��خصات هویتی مجعول 
از قبیل کارت ملی و گذرنامه وکالت نامه باعزلی را برای همسر خود 

جهت انجام امور ملکی و دارایی ها صادر می کند.
نماین��ده دادس��تان گفت: یکی دیگ��ر از اتهامات ای��ن متهم تصرف 

غیرقانونی در اموال توقیف شده توسط مراجع ذی صاح است.
نماینده دادستان افزود: عنوان اتهامی دیگر متهم این پرونده اخذ رشوه 
است متهم در روند صدور ضمانت نامه های مجعول مبالغی را از ضمانت 
خواهان دریافت می کرده است که این اقدام وی را به عنوان اخذ رشوه 

می توان قلمداد کرد. 
گفتنی است، در این جلسه قرائت کیفرخواست متهم علی اکبر عمارت 
ساز معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان به 

پایان رسید و جلسه پایان یافت. 

دومین جلسه علنی محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان برگزار شد

شیوه های جعل آقای مدیر!

خبر

معاون اجتماعی و پیش�گیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه، گفت: پیش�گیری از وقوع جرم 
طبق فرمایش رهبرانقاب امری فراقوه ای 
اس�ت که با کمک تمام نهادها و دس�تگاه ها 
می توان به هدف پیش�گیری و کاهش جرم 

دست یافت.

محمدباقر الفت در مراسم امضای سند تفاهم نامه بین 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
و وزارت دفاع، افزود: با وجود به روزبودن مجرمان در 
ارتکاب جرایم، ناگزیریم از تکنولوژی های جدید و 
پیش��گیری های نوین بهره ببریم. معاون اجتماعی 
و پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اش��اره به 
اهمیت همکاری بین نهادها، اظهارکرد: همکاری 
بین نهادها نشان دهنده بلوغ و رشد مدیریتی عوامل 
انسانی دستگاه های اجرایی است و با ظرفیتی که به 
واسطه تفاهم نامه همکاری میان دو دستگاه ایجاد 
خواهد شد، می توان شاهد بروز موفقیت در مدیریت 
افقی کشور باشیم. به گزارش روابط عمومی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وی در 
ادامه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، آثار درون 
سازمانی و برون س��ازمانی دارد، گفت: قوه قضاییه 
هشت سال است روی این موضوع متمرکز شده است 
و این معاونت عاوه بر پیشگیری، در موضوع کنترل 
و کاهش آسیب ها و اختافات و دعاوی نیز فعالیت 

می کند. الفت ادامه داد: فعالیت های حوزه پیشگیری، 
متناسب با الگوهای دنیا در کشور بومی سازی شده 
و این معاونت در پیش��گیری وضع��ی تاش های 
مضاعفی انجام داده است. وی ادامه داد: طبق آمار، در 
سال حدود 300 هزار نفر در تصادف مصدوم و مجروح 
می شوند و متأسفانه هزینه هایی که باید صرف درمان 
جسمی آنان ش��ود را نادیده می گیریم که همه اینها 
هزینه هایی است که به جمهوری اسامی تحمیل 
می شود. طرح این پرسش که آیا همه فعالیت های 
پیش��گیرانه را قوه قضاییه به تنهایی می تواند انجام 
دهد، خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم طبق 
فرمایش رهبر انقاب امری فراقوه ای اس��ت که با 
کمک تمام نهادها و دس��تگاه ها می توان به هدف 

پیشگیری و کاهش جرم دست یافت.

ریی�س س�ازمان زندان ه�ا با بی�ان اینکه 
س�ازمان زندان ها برای س�ال جاری 600 
میلیارد کس�ری بودجه دارد از راه اندازی 2 
اردوگاه ویژه محکومان موادمخدر تا پایان 

سال خبر داد.

اصغر جهانگیر در جم��ع خبرنگاران درباره آخرین 
وضعیت تکمیل اردوگاه ه��ای حرفه آموزی و کار 
درمانی وی��ژه محکومان موادمخ��در، اظهارکرد: 
دولت هر سال 80 میلیارد تومان برای تکمیل هفت 

اردوگاه مصوب می کند، اما عملیاتی نمی شود.
وی در ادامه افزود: امس��ال نیز تاکنون 40 میلیارد 
تومان تخصیص داده شده که آن را هم به عنوان 
اسناد خزانه با سررسید دو ساله در اختیار گذاشتند 
و امیدواریم ب��ا تبدیل این اس��ناد و دادن آن ها به 
پیمانکاران، بتوانیم بخشی از مشکات اردوگاه ها 
را حل کنیم و تا پایان سال 97 شاهد راه اندازی دو 

اردوگاه باشیم.
جهانگیر در ادامه درباره آخرین وضعیت کس��ری 
بودجه سازمان زندان ها در س��ال جاری، گفت: با 
پیگیری های انجام شده، مبلغ 100 میلیارد تومان را 
خارج از بودجه دولت به سازمان زندان ها اختصاص 

داد و همین مساله اوضاع ما را قدری بهتر کرد.
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
کشور ادامه داد: دولت قول داده باز هم کمک کند و 

در بودجه جدید هم اگر وضعیت به همین روند باشد، 
وضعیتمان بهتر خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص بدهی 
زندان ها به ادارات دولتی و بیمارستان ها نیز گفت: 
در این باره در حال رایزنی با استانداری ها هستیم 
تا بتوانیم ردیف بودجه هر استان را بگیریم و از این 
طریق با ادارات و بیمارستان ها تسویه حساب کنیم.

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
کشور اضافه کرد: طبق آخرین بررسی های صورت 
گرفته، افزون بر این 30 میلیارد تومان به ادارات و 
بیمارستان ها بدهی داریم. به خاطر همین بدهی ها، 
در ارائه خدمات از سوی برخی بیمارستان ها وقفه 
افتاده بود که با پیگیری های انجام ش��ده، دوباره 

راه افتاد.

ضرورت همکاری تمام دستگاه ها 
در جهت پیشگیری از  وقوع جرم

راه اندازی 2 اردوگاه ویژه
محکومان موادمخدر تا پایان سال

رییس سازمان زندان ها خبر دادمحمدباقر الفت مطرح کرد

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس قوه قضاییه با دستور ویژه به دادستان کل تاکید کرد
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چهره ها

قیمت بنزین در سال آینده 
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه 
و بودجه  درباره اینکه آیا قرار است قیمت 
حامل ه��ای ان��رژی از جمل��ه بنزین 
افزایش یابد؟ گفت: اان ما در بودجه 
هی��چ پیش بین��ی ای برای ای��ن کار 
نکردیم. یعنی یک ری��ال از این 407 
هزار میلیارد تومانی که برای منابع مان 
دیدیم یا آن 142 هزار میلیارد تومانی که در تبصره 14 برای هدفمندی یارانه ها 

دیدیم مرتبط با افزایش قیمت حامل های انرژی نیست. 
وی گفت: ولی این مطالبه ای است که یک عده برای اینکه جلوی قاچاق گرفته 
شود، دارند؛ چون اان به طور متوسط قیمت هر لیتر بنزین در دنیا حدود 52 تا 
54 س��نت است ولی در ایران 12 سنت است.  نوبخت افزود: مردم می گویند 
اگر قرار است با قیمت منطقه ای بنزین را قیمت گذاری کنید، حقوق ما را هم با 
آن نسبت بدهید که حرف درستی است و ما باید آن را بپذیریم؛ به همین علت 

آسان نیست که ما بخواهیم در این مورد تصمیم بگیریم.
وی افزود: اگر بخواهیم 52 س��نت را مبنا قرار دهیم، چه براس��اس نرخ دار 
4200 تومانی و چه براساس نرخ ارز نیمایی، قیمت بنزین بین 7000 تا 8000 
تومان می شود. البته مجوز این کار در قانون برنامه وجود دارد ولی ما در بودجه 
حتی یک ریال هم بابت مابه التفاوت ها در نظر نگرفتیم. در حال حاضر یارانه 
پنهان حدود 934 هزار میلیارد تومان و یکی از بخش هایش هم همین است.

زیان بانک ها با تغییر سود سپرده 
از روز شمار به ماه شمار کم می شود

محمدرضا جمش��یدی،  دبیر کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
با  بیان اینکه تغییر س��ود سپرده از روز 
ش��مار به ماه ش��مار زیان بانک ها را 
کاهش می دهد، نحوه محاسبه سود 
ماه شمار س��پرده های کوتاه مدت را 

تشریح کرد.
وی اظهار کرد: پیش از پرداخت سود به مشتریان براساس حداقل مانده حساب 
آن ها در طول یک روز بوده، اما با این تغییر، سود پرداختی به مشتریان براساس 
میانگین حداقل مانده  حس��اب  آن ها در روزهای یک ماه محاسبه و در پایان 
ماه به حساب آن ها واریز می شود. دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی ایران اضافه کرد: این اقدام اندکی س��ود سپرده گذاران را کاهش 
می دهد اما س��ود خاصی را نصیب بانک ها نمی کند، چراکه بانک ها سپرده 
را با س��ود 15 درصد از مشتری می گیرند و با سود 18 درصد تسهیات اعطا 
می کنند که در این میان س��ه درصد به عنوان حق الوکاله برای بانک ها سود 
ایجاد می کند، اما نکته اینجاست که همه سپرده ها صرف پرداخت تسهیات 
نمی شود  بخشی از آن نزد بانک مرکزی و بخشی هم نزد صندوق بانک برای 
بازپرداخت به مردم نگه داری می شود. از سوی دیگر سپرده ها در همان روز 
تبدیل به تسهیات نمی شوند و این موارد به همراه هزینه های جاری بانک ها 
سبب می شود تا در نهایت بانک ها از محل دریافت سپرده و اعطای تسهیات 
0.6 درصد متضرر ش��وند. جمشیدی با بیان اینکه عما سودی از این محل 
نصیب بانک ها نمی شود، گفت: تصمیمات اخیر بانک مرکزی در تبدیل نرخ 
سود روزشمار به ماه شمار و کاهش نرخ س��ود سبب می شود تا اندکی زیان 
بانک ها کاهش یابد و به طور کلی این تصمیمات مثبت است و امیدواریم که این 
بار بانک ها نیز این تصمیمات را رعایت کنند. وی در راستای تصمیمات بانک 
مرکزی درخصوص نرخ سود سپرده پیشنهاد کرد که نرخ های متفاوتی برای 
سپرده های سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه نیز تعیین شود، چراکه پیش تر این 
تقسیمات وجود داشت و مردم را ترغیب به سپرده گذاری در بانک ها می کرد.

لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت بنادر 
قاس��م احم��دی اش��کی، ریی��س 
فراکسیون بنادر، دریانوردی و توسعه 
صنای��ع دریایی  با اش��اره به ضرورت 
اس��تفاده از ظرفیت بنادر در توس��عه 
کشور، گفت:  در حال حاضر ایران تنها 
از یک ده��م ظرفیت بنادر اس��تفاده 
می کند و متاس��فانه در برنامه ششم 
توسعه توجه چندانی به ظرفیت بنادر نشد و فقط در موارد محدودی به توسعه 
و تقویت بنادر مکران اشاره ش��د. نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه کمیسیون عمران می تواند در فصل تنظیم بودجه 
اعتبارات مربوط به بنادر و صنایع دریایی را افزایش دهد، افزود: اگرچه استفاده 
از ظرفیت بنادر به بودجه چندانی نیاز ندارد اما حمایت ازمه توس��عه اس��ت 
درصورتی که برای اس��تفاده از ظرفیت صنایع دریایی برنامه ریزی درستی 
صورت گیرد می توان از طریق ارتباط با کنوانسیون های مختلف زمینه های 
صادرات و واردات را فراهم کرد. احمدی اشکی با بیان اینکه تنها مسیری که 
می توان از ظرفیت بنادر اس��تفاده کرد به کارگیری بخش خصوصی است، 
خاطرنشان کرد: بسیاری از سرمایه گذران به دنبال سرمایه گذاری در صنایع 
دریایی هستند اما متاسفانه اقدامی برای جذب، فراخوانی و به کارگیری آنها 

انجام نمی شود.  

  فاز 3 ستاره خلیج فارس تا بهمن 
به ظرفیت نهایی می رسد

س��عید محم��د، فرمان��ده ق��رارگاه 
خاتم اأنبیاء گفت: برنامه زمان بندی 
کارفرم��ا ب��رای تکمی��ل فاز س��وم 
پاایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان 
س��ال بود اما برنامه داریم دهه فجر 
امسال به بهره برداری برسانیم و قبل 
از بهمن ماه امسال این فاز به ظرفیت 
نهایی می رسد. وی گفت:  در بخش های باادستی و میان دستی حوزه های 
نفتی کار زیادی شده است اما در حوزه پایین دستی ابتدا به صادرات و سپس 
به خرید با چند برابر قیمت می رسیم و همه فشارهای استحصال ، فرآوری 
و پاایش نفت را تحمل می کنیم. اما نتیجه به کسانی که این تکنولوژی را 
دارن��د واگذار می کنیم. وی افزود:  ما بای��د اول نیازهای داخلی خود را طی 
سنواتی برطرف کنیم و سپس در حوزه صادرات که بازار خوبی است، خلق 

ثروت کنیم. 
فرمانده قرارگاه خاتم اأنبیاء افزود: به ازای س��رمایه گذاری در بخش های 
باادستی و میان دستی، نسبت اشتغال ایجاد شده یک به سه است یعنی اگر 
همان سرمایه گذاری که در بخش باادستی انجام می شود، در بخش پایین 
دستی هم انجام ش��ود سه برابر تولید اشتغال داریم ضمن آنکه  محصوات 
استراتژیکی را که از سایر کشورها گران می خریم، خودمان تولید می کنیم و 

در اختیار مردم قرار می دهیم.

  اقتصادی  

بیش از یک م��اه از آخرین عرض��ه نفت خام در 
بورس که در دو مرحله صورت گرفت، می گذرد 
و آخرین اخبار حاکی است که احتماا هفته آینده 
بورس برای بار س��وم، میزبان نفت خام می شود. 
شش��م آبان ماه امسال، برای نخس��تین بار یک 
میلیون بش��که نفت خام سبک در بورس انرژی 
عرضه ش��د که درنهایت س��ه خریدار 280 هزار 
بش��که نفت به قیمت هر بش��که 74 دار و 85 

سنت را معامله کردند.
دومین عرضه اما در بیستم آبان ماه صورت گرفت 
و  700 هزار بشکه نفت خام سبک ایران، به قیمت 
هر بشکه 64.97 دار به فروش رسید . اتفاقی که 
پای بخش خصوصی را به فروش نفت باز کرد و 
نفتی ه��ا رضایت خود را از این اتفاق ابراز و اعام 
کردند که این فرآیند ادامه دار خواهد بود. از سوی 
دیگر بورس��ی ها نیز اعام کردند این عرضه ها 
به طور منظم انجام می شود که با این کار بخش 

خصوصی بتواند وارد معامات نفت خام شود.
در این راستا، حدود 10 روز پیش، شاپور محمدی، 
رییس سازمان بورس اوراق بهادار  درباره احتمال 
عرضه مجدد نفت در بورس انرژی اعام کرد که 
“با وزارت نفت در این مورد وارد مذاکره شده ایم 
که نفت به صورت کاما ریالی در بورس عرضه 
ش��ود. هر زمان که وزارت نفت بگوی��د ما آماده 

عرضه نفت در بورس هستیم”.

محمدی درحال��ی از احتمال عرض��ه نفت خام 
در ب��ورس خبر داد که روز گذش��ته وزیر نفت، با 
بیان این که شاید هفته آینده عرضه مرحله سوم 
نفت در بورس رخ دهد، به خانه ملت گفته است: 
»خری��داران نفت در بورس توانس��ته اند طای 
س��یاه را صادر کنند و مشکلی در این زمینه وجود 

نداشته است.«
بیژن زنگنه با اشاره به فروش دو مرحله ای نفت 
در بورس، گفت: »گزارش این دو مرحله فروش 
به ش��ورای عالی اقتصادی قوای سه گانه ارائه و 
مجوز جدید از سران س��ه قوه برای مرحله جدید 

فروش نفت در بورس اخذ شد.«
وزیر نف��ت هم چنین ب��ا بیان این ک��ه به زودی 
اطاعیه ای درباره مرحله س��وم فروش نفت در 
بورس صادر می ش��ود که ش��اید هفته آینده این 
عرضه رخ دهد، افزود: »در این راستا مجوز ازم 
از سران سه قوه اخذ شده که 3 میلیون بشکه نفت 
در بورس به صورت 100 درصد ریالی با ارز س��نا 
به فروش برسد. اگر فردی به خرید ارزی نفت در 
بورس تمایل داشت نفت به صورت ارزی به این 
شخص ارائه و اگر فردی به خرید ریالی نفت تمایل 

داشت عرضه به صورت ریالی انجام می شود.«
 تاکنون، ش��یوه فروش نفت در بورس انرژی 20 
درصد ریالی و 80 درصد ارزی بوده، اما با توجه به 
درخواست ها و پیشنهادات مطرح شده قرار است 

از این پس امکان خرید ب��ه صورت 100 درصد 
ریالی نیز فراهم شود.

    بی اثر کردن تحریم های نفتی
بس��یاری از کارشناس��ان حوزه اقتصاد و انرژی 
بر ض��رورت تداوم عرضه نف��ت در بورس برای 
بی اثر کردن تحریم های نفتی آمریکا تاکید دارند. 
همچنین ای��ن موضوع مورد تاکی��د نمایندگان 
مجلس نیز قرار دارد. بسیاری از نمایندگان مجلس 
به خص��وص اعضای کمیس��یون های انرژی و 
اقتصادی مجلس اعتقاد دارن��د که عرضه نفت 
در بورس ضروری است ادامه دار باشد و شرکت 
ملی نفت ایران باید به طور مستمر و در یک بازه 
5 ساله نفت را در بورس عرضه کند تا قدم به قدم 
زمینه شکل گیری تجارت نفت در کشور فراهم 
گردد و عاوه ب��ر بی اثرکردن کامل تحریم های 
نفتی، ای��ران به هاب نفتی و مرجع قیمت گذاری 

نفت منطقه تبدیل شود.
اسداه قره خانی، س��خنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس با اش��اره به ضرورت ثب��ات عرضه نفت 
در بورس انرژی اظهار داشت: »در حال حاضر تا 
اندازه ای زیرس��اخت ها آماده شده و این اراده در 
وزارت نفت و بورس وجود دارد. به همین منظور 
پیش از اجرای این طرح، جلساتی در کمیسیون 
انرژی ب��ا حضور دس��ت اندرکاران��ی از بورس، 

بازرس��ی، مرکز پژوهش های مجلس و وزارت 
نفت برگزار ش��د و تاکیدات ازم صورت گرفت 
و م��ا در مجلس بر این امر تاکی��د کردیم که این 

حرکت باید تداوم داشته باشد«.
بهروز نعمتی، عضو کمیسیون انرژی و سخنگوی 
هیئت رئیسه مجلس با اشاره به الزامات موفقیت 
این راه��کار ضدتحریمی گفت: »دولت باید این 
اعتم��اد را در بخش خصوصی ایج��اد کند و این 
اطمینان را هم بدهد که بحث بورس نفت برای 
امروز و فردا نیس��ت. باید بازار بورس برای مردم 
که می خواهند آنجا پولشان را بگذارند یک مامن 
باش��د. باید دولت اطمینان ده��د که محدودیتی 
برای عرضه از لحاظ زمانی نمی گذارد؛ چرا که ما از 
اصلی ترین تولید کنندگان نفت جهان هستیم« .

   ضرورت تداوم عرضه نفت در بورس
کارشناسان بر ضرورت  دارد که عرضه نفت خام 
در بورس تاکید دارن��د. هدایت اه خادمی، عضو 
کمیس��یون انرژی مجلس با تاکید بر این مساله، 
اعتماد بخش خصوصی به دولت در این زمینه را 
باعث تداوم این کار دانست و گفت: »مساله مهم 
این است که وزارت نفت اعتقاد دارد این حرکت 
برای همیش��ه ادامه داشته باش��د؛ نه برای زمان 
موقت. چون طبعا خریدار نف��ت باید بازار خود را 
پیدا کند و با پاایش��گاه مورد نظر به توافق برسد 
و در این شرایط پاایشگاه هم باید این اطمینان 
را داشته باشد که این فرایند ادامه دار خواهد بود. 
عرضه نفت در بازار بورس اتفاق خوبی است که 
نبای��د صرفا برای خنثی س��ازی تحریم ها مورد 
توجه قرار بگیرد؛ بلکه باید به عنوان کار و عرضه 

درازمدت مد نظر قرار گیرد«.
علی گلمرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز 
با اش��اره به ضرورت تداوم عرضه نفت در بورس 
ب��رای مقابله با تحریم های نفت��ی آمریکا گفت: 
»در این مس��اله همه عوامل درگی��ر باید متوجه 
باش��ند که عرضه نفت در ب��ورس انرژی یکی از 
راهکارهای��ی که می تواند بخ��ش قابل توجهی 
از دغدغه های م��ا را در رابطه ب��ا فروش نفت و 
درآمدهای نفتی مرتفع کن��د.« محمود بهمنی، 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به 
اینکه مهم فروش نفت ایران است و مهم نیست 
که شرکت ملی نفت بفروشد یا بخش خصوصی، 
گفت: »در حال حاضر یکی از راه های موثر مقابله 
با تحریم ها عرضه نفت در بورس اس��ت که باید 
استمرار داشته باشد. هم قیمت را تعیین می کند 
هم اینکه بخش خصوصی با انعطاف پذیری  که 
دارد بهتر می تواند برای صادرات راهکار پیدا کند 

و تحریم ها را دور بزند.«
در مجموع، انتظ��ار می رود با همت وزارت نفت، 
شاهد تداوم عرضه نفت در بورس انرژی باشیم، 
امری که با توجه به اس��تقبال بخش خصوصی 
برای خری��د نفت و وجود زیرس��اخت های ازم 
در بورس انرژی، ض��رورت خاصی دارد و منجر 
به تکمیل برنامه ایران برای خنثی س��ازی کامل 

تحریم های نفتی آمریکا می شود.

اخبار کوتاهمجوز سران قوا برای عرضه 3 میلیون بشکه دیگر در بورس صادر شد

واردات گوسفند از هفته آینده 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از واردات نخستین محموله 
50 هزار راس��ی دام زنده گوسفندی در هفته آینده خبر داد و گفت: این 
اقدام عاوه بر اشتغالزایی در سطح کشتارگاه ها، روند کاهش قیمت 

دام زنده، اشه و آایش را در پی خواهد داشت.
حمید ورناصری با تاکید براین که برنامه جدی کاهش قیمت گوشت 
قرمز را در س��طح بازار داریم افزود: اکنون به طور متوس��ط روزانه بین 
100 تا 150 تن گوش��ت گرم گوسفندی به کش��ور وارد می شود که 
برای پوش��ش دادن کل بازار، برنامه افزایش حجم واردات گوش��ت 
قرمز گرم و منجمد را داریم. وی اظهاراش��ت: هر هفته 50 هزار راس 
دام زنده گوسفندی از کشور رومانی تامین و به بازار عرضه می شود که 
به طور حتم در کاهش قیمت دام زنده، اشه ،آایش )کله و پاچه، دل 
و جگر( تاثیر خواهد داشت. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
از واردات گوشت گرم گوساله بس��ته بندی خبرداد و گفت: قرار است 
گوشت گرم گوساله بسته بندی توسط بخش خصوصی و با مدیریت 
شرکت پش��تیبانی امور دام به کشور وارد شود که این مهم نیز در روند 

کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار موثر خواهد بود.
وی اضافه کرد: اکنون مجوزهای واردات در حال دریافت است که به 
زودی این محموله گوشت گرم گوساله از کشورهای اروپایی تامین 
و به بازار عرضه می شود. به گفته مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور 
دام، در یک تا دو ماه گذش��ته نیز گوشت گوساله گرم بسته بندی، به 
کشور وارد شده بود. وی با بیان این که قیمت گذاری گوشت گوساله 
گرم و دام زنده نیز توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان انجام 
خواهد شد، ادامه داد: انواع گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور 
دام کشور در میادین میوه و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای و صنوف 
عرضه می شود. ورناصری از عرضه گوشت مرغ گرم در میادین اصلی 
و س��ازمان میادین خبرداد و گفت: برای تنظیم بازار، اکنون در حال 
عرضه گوشت مرغ گرم با قیمت 9 هزار و 800 تومان در میادین اصلی 

و سازمان میادین هستیم.
وی افزود: اکنون گوشت مرغ منجمد نیز به شکل نامحدود و با قیمت 
هشت هزار و 900 تومان عرضه می شود که این حجم عرضه موجب 

کاهش بیش از یک هزار تومانی نرخ مرغ در بازار شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، اکنون گوشت مرغ 
منجمد در میادین، فروشگاه های زنجیره ای، ماشین های سیار در سطح 
شهر، صنف ماهی و مرغ فروشی های سطح شهر و حتی رستوران ها و 

چلوکبابی ها عرضه می شود و مشکلی در عرضه نداریم.
این مقام مسئول در شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: این شرکت 
با عرضه نامحدود تخم م��رغ وارداتی به قیمت 13 هزارو 800 تومان 
توانست قیمت هر شانه 30 تایی تخم مرغ را به کمتر از 16 هزارتومان 
در سطح بازار برساند که کاهش قابل توجهی رخ داده است. وی اضافه 
کرد: با وجود انتقاد تولیدکنندگان تخم مرغ، روند توزیع این محصول تا 

متعادل شدن قیمت ها ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایرنا، بررسی میدانی از بازار در روزهای اخیر نشان می دهد 
که قیمت هرکیلوگرم گوش��ت مرغ بین 13 ت��ا 15 هزارتومان، تخم 
مرغ 30تایی ش��انه ای به 24 هزار تومان و گوشت قرمز بین 70 تا 80 
هزارتوم��ان و هر کیلوگرم دام زنده بین 25 ت��ا 30 هزار تومان در بازار 
عرضه می شد که با حضور گسترده و مستمر شرکت پشتیبانی امور دام 
کشور برای تنظیم بازار، نرخ این محصوات روند کاهشی به خود گرفته 
است. ساانه 2.3 میلیون تن گوشت مرغ و 940 هزارتن تخم مرغ در 

کشور تولید می شود که نیاز داخلی را تامین می کند.
نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور نیز نزدیک به یک میلیون تن است که 
840 هزار تن آن از محل تولیدات داخلی و بیش از 100 هزار تن آن از 
محل واردات گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد گوساله و حتی 

دام زنده تامین می شود.

ادامه رشد بورس
روز گذش��ته سه گروه بانک ، پتروش��یمی و خودرویی در کانون توجه 
معامله گران بورس تهران بودند، در حال��ی که کلیت معامات روی 
مدار تعادل حرکت می کرد. ارزش معامات روز گذشته بازار سهام نیز 
به 1122 میلیارد تومان رسید. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس 
اوراق بهادار تهران )تدپیکس( در پایان معامات روز گذشته 4شنبه 5 
دی ماه 97 با افزایش 1493 واحدی به رقم 158 هزار و 443 واحد رسید. 
ش��اخص کل هم  وزن اما با افزایش 241 واحدی عدد 27 هزار و 254  
واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 1906 

واحدی به رقم  172 هزار و 37 واحد دست یافت.
شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 1171 واحدی به رقم 116 هزار 
و 543 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 2632 واحدی 

عدد  316 هزار و 522 واحد را به نمایش گذاشت.
روز گذشته همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز با افزایش 16 

واحدی بر روی رقم یک هزار و 836 واحد نشست.

قیمت لبنیات کاهش نیافت
درحال��ی که قرار بود قیمت فرآورده های لبن��ی در بازار کاهش یابد و 
نرخ های مصوب جایگزین ش��ود، بعد از ح��دود دو هفته نرخ فروش 
محصوات لبنی هنوز کاهش نیافته اس��ت. پس از مصوبه سازمان 
حمایت بود که رضا باکری، دبیرانجمن لبنی کشور بیستم آذرماه، درباره 
تغییر نرخ لبنیات و عدم اعمال نرخ های جدید تا آن زمان، گفته بود: همه 
کارخانجات مصوبه جدید سازمان حمایت را اجرا می کنند و طی حدود 
یک هفته آینده قیمت گذاری های جدید روی محصوات جدیدی که 
وارد بازار می ش��ود، اعمال و درج خواهد شد. وی افزوده بود: به عنوان 
مثال محصواتی که در کارخانجات تاریخ تولید 97.09.20 می خورند، 
با قیمت گذاری های جدید وارد بازار می شوند. با گذشت حدود 15 روز 
از آن زمان، این وعده کاما محقق نشده و تنها برخی برندهای لبنی 
قیمت برخی از محصوات خود را کاهش داده اند. گزارش منابع رسمی 
نشان می دهد: برندهای دولتی کاهش قیمت نداشته اند و معدود کاهش 
قیمت ها،  مربوط به برندهای خصوصی بوده است. همچنین فراورده 
هایی مانند پنیر پاکتی  و شیر کاهش قیمت داشته اند اما ماست بدون 
تغییر بوده است.  براین اساس قیمت شیر حدود 300تومان، پنیرهای 
پاکتی بزرگ حدود دو هزار توم��ان و پنیرهای پاکتی کوچک 1500 

کاهش داشته اند.

صادرات کااهای وارد شده!
صادرات یا خروج کااهای وارداتی با ارز 4200 تومانی از مش��کات 
جدید دولت اس��ت، به طوری که گمرک به کمک س��ایر دستگاه ها 
به دنبال مقابله با خروج برنج های وارداتی با ارز 4200 تومانی به اسم 
برنج ایرانی است. در محصوات متعددی مانند دام زنده، مرغ، برنج، 
گوجه فرنگی، رب، گوشت قرمز و غیره گزارش میشود که به صورت 
قانونی و غیرقانونی از کشور خارج شده اند و این امر باعث شده است که 
زمینه عرضه در بازار داخلی کاهش یابد و در نتیجه این محصواتی که 
دولت برای تولید و تامین آنها یارانه داده است با قیمت باایی به دست 
مصرف کننده داخلی برسد. اما از اتفاقات بیشرمانه ای که در این ارتباط 
روی داده اس��ت، صادرات محصوات وارداتی اس��ت که با ارز 4200 
تومانی به کشور وارد شده است و برخی از افراد سود جو آنها را به دیگر 

کشورهای به صورت قانونی و غیرقانونی صادر میکنند.
  صادرات برنج وارداتی )با ارز4200 تومان( از جمله این مواردی است 
که برای خروج قانونی از کشور عنوان برنج ایرانی را بر آن نهاده اند به 
همین منظور گمرک با همراهی دستگاهها و تشکلهای مرتبط با این 
امر از جمله جهادی کشاورزی دستور العملی برای تشخیص برنج ایرانی 

از خارجی تهیه کرده اند.  

هرچند آمریکا همه همت خود را برای کاهش درآمدهای نفتی و صادرات نفت به کار بسته، اما کشورمان با توسل 
گروه

به راهکارهای مختلف جریان صادرات نفت خود را در سطوح مناسب نگه داشته است. این موضوع مورد توجه اقتصادی
رس�انه های خارجی نیز قرار گرفته است. نش�ریه اکونومیست در گزارش�ی به تازگی با عنوان »غافلگیری از 
صادرات نفت ایران« میزان صادرات نفت کشورمان در ماه نوامبر )آبان( مصادف با اولین ماه آغاز تحریم ها را 
روزانه حدود 2میلیون بشکه در روز اعام کرده اس�ت. بر اساس اعام این نشریه این مقدار تقریبا 100درصد از برآوردهای 
قبلی از صادرات نفت ایران در این ماه بیش�تر اس�ت. راهکارهای مختلفی برای فروش نفت در دستور کار قرار گرفته است که 
عرضه نفت خام در بورس یکی از آنها بوده اس�ت. خبرها حاکی از این است که با مجوز سران قوا عرضه 3 میلیون بشکه دیگر 
در دستور کار قرار گرفته است و به احتمال زیاد سومین عرضه آن هفته آینده انجام می شود. خبرها از موفقیت بخش خصوصی 
در صادرات نفت حکایت دارد. وزیر نفت روز گذشته با اعام این خبر گفت: »خریداران نفت در بورس توانسته اند طای سیاه 

را صادر کنند و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.«

 HEMAYATONLINE. 
IR

نرخ ارز و سکه در دو روز گذشته با نوساناتی تمایل به افزایش 
داشته است. صبح روز گذشته قیمت دار در بازار آزاد به کانال 
12 هزار تومان رسید و بعد از گذشت چند ساعت، نرخ بازار 
به نرخ صرافی های بانک ها نزدیک ش�د. هرچند قیمت دار 
در ادامه در کانال 11 هزار تومان قرار گرفت با این حال عاقه 
افزایش�ی های بازار به گرانی ارز، مان�ع از اعام قیمت های 
واقعی می شد. بس�یاری از کانال های تلگرامی با کوبیدن بر 
طبل گرانی تاش داشتند تا نوس�ان »موقتی« نرخ ارز را که 
پیش از این بانک مرکزی به دلی�ل افزایش تقاضای معمول 
در این ایام پیش بینی کرده بود، »دائمی« نش�ان دهند. یکی 
از افرادی که سالهاس�ت در بازار ارز فعالی�ت می کند درباره 
خبره�ای کانال های تلگرامی مبن�ی براینکه جمعیت زیادی 
در ب�ازار ب�رای خرید حضور دارن�د، گفت:  »ای�ن افرادی که 

مدام می گویند مردم همه خریدار هس�تند، کاس�ب هستند 
و دوس�ت دارن�د دار گران ش�ود و اصا روی ای�ن قیمت ها 

حساب باز نکنید.«

این بازاری گف��ت: »به عنوان مثال، صبح که هی��چ خبری نبود، یکی 
از همین کان��ال ها می گفت قیمت دار 12 هزار و 400 تومان اس��ت 
درحالی که ما خودمان در بازار بودیم و می دانستیم این قیمت ها خیالی 
اس��ت. وی افزود: »مردم باید محتاط باش��ند و فریب این کانال های 

تلگرامی را نخورند.«
رضا ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان ایرانیان وضعیت حاکم بر بازار ارز 
را مرتبط با افزایش تقاضا در پایان سال میادی دانست و اظهارداشت: 
»انتظار می رود با سپری شدن این دوره و کاهش تقاضا از سویی و نیز 

افزایش عرضه ارز صادرات غیرنفتی، بازار خود را متعادل کند.«

قیمت  هر اونس طا در بازارهای جهانی روز گذشته  به مرز 1270 دار 
رسید که این میزان جهش در ماه های اخیر بی سابقه بود.  نرخ سکه نیز 
به تبع افزایش قیمت ارز و طای جهانی با افزایش همراه بود و سپس 
روندی کاهشی داشت و در ش��رایطی که بهای سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید ظهر روز گذشته اوج گرفت و به سه میلیون و 940 هزار تومان 
رس��یده بود، با تعدیل نرخ دار، بهای انواع مسکوکات طا نیز عقبگرد 
کرد. بنا بر نرخ های اعامی اتحادیه طا و جواهر تهران، بعدازظهر روز 
گذشته هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم سه میلیون و 500 هزار 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و 680 
هزار تومان فروخته شد و بهای هر نیم سکه به یک میلیون و 950هزار 
تومان رسید. در بازار طا هر ربع سکه یک میلیون و 200 هزار تومان و 
هر سکه گرمی 660 هزار تومان فروخته می شد و بهای هر گرم طای 

خام 18 عیار 341 هزار و 700 تومان بود. 

مرکز آمار ایران روز گذشته آمار شاخص های کان اقتصاد 
از جمله نرخ رشد اقتصادی و میزان تورم  را اعام کرد. 

بر اساس اعام مرکز آمار ایران، حجم محصوات ناخالص داخلی 
به قیمت ثابت سال 1390در شش ماهه اول سال 1397 به رقم 373 
هزار و 889 میلیارد و 500 میلیون تومان با احتساب نفت و 289 هزار 
و 959 میلیارد و 200 میلیون تومان بدون احتساب نفت رسیده است.

این در حالی اس��ت که این رقم در مدت مشابه سال قبل با احتساب 
نفت 372 هزار و 462 میلیارد و 100 میلیون تومان و بدون احتساب 
نفت 289 هزار و 187 میلیارد و 900 میلیون تومان بوده اس��ت که 
مقایس��ه آن با ش��ش ماهه اول امسال نشان از رش��د 0.4 درصدی 
محصول ناخال��ص داخلی با نفت و 0.3 درصدی محصول ناخالص 

داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال 1397 دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال جاری 
رشته فعالیت های گروه کشاورزی 2.5- ، گروه صنعت1.2 - و گروه 
خدمات 2.3 درصد نسبت به دوره  مشابه سال قبل رشد داشته است.

محاس��بات فصلی در مرکز آم��ار ایران در قال��ب 18 بخش اصلی 
 ISIC.Rev4 متشکل از 42 رش��ته فعالیت بر مبنای طبقه بندی
انجام می شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های 
زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری،گروه صنعت 
ش��امل زیر بخش های اس��تخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج 
سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است. 
گروه خدمات نیز ش��امل زی��ر بخش های عمده وخرده فروش��ی، 
فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، 
پس��ت، اطاعات و ارتباطات، فعالیت  های مالی و بیمه،مستغات، 
کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات 
شهری، آموزش، فعالیت  های مربوط به سامت انسان و مددکاری 

اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

   تورم 23 درصدی خوراکی ها در پایان پاییز
همچنین میزان تورم خوراکی ها در این مدت نیز اعام شد. بر اساس 
اعام این مرک��ز، محدوده تغییرات تورم 12 ماه��ه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« بین 22 درصد برای دهک 
اول تا 24.4 درصد برای دهک دهم است که به طور میانگین تورم 

23.2 درصدی در این بخش حاکم بوده است.
بر اساس اعام مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور در آذر ماه 1397 
برابر 18 درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 17.1 
درصد برای دهک اول تا 19.5 درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

مح��دوده تغییرات ت��ورم 12 ماه��ه در گروه عم��ده »خوراکی ها، 
آش��امیدنی ها و دخانیات« بین 22 درصد ب��رای دهک اول تا 24.4 
درصد ب��رای دهک دهم اس��ت. همچنی��ن در مورد گ��روه عمده 
»کااهای غیر خوراکی و خدمات« بی��ن 13.2 درصد برای دهک 

اول تا 18.4 درصد برای دهک دهم است.
 بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، 
فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 2.4 درصد رسید که نسبت به ماه 

قبل )2.0 درصد( 0.4 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نس��بت به ماه قبل 0.2 واحد درصد و در گروه عمده »کااهای غیر 
خوراکی و خدمات« نس��بت به ماه قبل 0.9 واحد درصد افزایش را 
نش��ان می دهد. نرخ تورم کل کش��ور در آبان ماه 1397 برابر 15.6 
درصد بود که در دهک ه��ای مختلف هزینه ای در بازه 14.8 درصد 

برای دهک اول تا 16.8 درصد برای دهک دهم نوسان داشت.
مح��دوده تغییرات ت��ورم 12 ماه��ه در گروه عم��ده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بین 18.8 درصد برای دهک اول تا 20.9 

درصد برای دهک دهم بود. همچنین در مورد گروه عمده »کااهای 
غیر خوراکی و خدمات« بی��ن 11.7 درصد برای دهک اول تا 15.9 

درصد برای دهک دهم بوده است.

   فاصله تورمی دهک ها افزایش یافت
همچنین طبق گزارش مرکز آمار، آذرماه 97 فاصله تورمی دهک ها 
افزایش یافت.  بر اس��اس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های 
مختلف هزینه ای، فاصل��ه تورمی دهک ها در این ماه به 2.4 درصد 
رس��ید که نس��بت به ماه قبل )2.0 درصد( 0.4 واحد درصد افزایش 

نشان می دهد.
محدوده تغیی��رات تورم دوازده ماهه در گ��روه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بین 22.0 درصد برای دهک اول تا 24.4 

درصد برای دهک دهم است.
نرخ تورم کل کش��ور در آذر ماه 1397 برابر 18.0 درصد است که در 
دهک های مختلف هزینه ای در ب��ازه 17.1 درصد برای دهک اول 
تا 19.5 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم 
دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« 
بین 22.0 درصد برای دهک اول ت��ا 24.4 درصد برای دهک دهم 
اس��ت. هم چنین اطاع مذکور در مورد گروه عمده »کااهای غیر 
خوراکی و خدمات« بین 13.2 درصد برای دهک اول تا 18.4 درصد 
برای دهک دهم اس��ت. بر اس��اس اعداد مربوط به ت��ورم در میان 
دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 
2.4 درصد رسید که نسبت به ماه قبل )2.0 درصد( 0.4 واحد درصد 
افزایش نش��ان می دهد. فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد و در گروه 
عمده »کااهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل 0.9 واحد 

درصد افزایش نشان می دهد.

نرخ دار بعد از نوسانات دو روزه به کانال 11 هزار تومان بازگشت
اعام قیمت های خیالی ارز در کانال های تلگرامی!

اعام آمار شاخص های کان اقتصاد

موفقیت بخش خصوصی در صادرات نفت



512/12آگهي احضارمتهم 
درپرونده کاس�ه 960077 آقاي ایمان حداد  به اتهام تهیه فیلم جهت تهدید تحت تعقیب مي باش�د به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویزماده 174 قانون آئین دادرس�ي کیفري مراتب درروزنامه آگهي نامرده مکلف اس�ت ظرف مدت یک ماه درش�عبه دوم 
بازپرس�ی دادس�رای عمومی و انقاب شهرستان قوچان حاضر واز  اتهام انتسابي دفاع نماید،درصورت عدم حضوردر موعد مقرررسیدگي 

و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان 

512/13رای دادگاه
ش�ماره بایگانی:970313-درخصوص دادخواست تقدیمی بانک ملت باوکالت آقای مهدی شجاع به طرفیت1-ولی خبره فرزندبراتعلی2-
مه�دی تفضلی گزک�وه فرزندعلی محمد3-مجتبی فوادی علی زینل فرزندروح اله بخواس�ته صدورحک�م مبنی بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ128/076/178 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت سود ازتاریخ 1395/6/9الی 1397/5/23 به ماخذ28/5درصد 
به مبلغ14/211/193ریال وخس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ 1395/6/9تا تاریخ 1397/5/23 به ماخذ28/5درصد به مبلغ72/437/913جمعا2
214/725/84ریال بانضمام خس�ارت تاخیرتادیه روزانه مبلغ100/023ریال ازتاریخ 1397/5/23تا یوم ااداء به ش�رح دادخواست تقدیمی 
بااحتس�اب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه های دادرس�ی.حق الوکاله.تمبر.فتوکپی اوراق به شرح متن دادخواست نظربه اینکه وکیل 
خواهان جهت اثبات ادعای خویش رونوش�ت مصدق قراردادمش�ارکت مدنی تنظیمی فی مابین خواهان وخواندگان رابه دادگاه ارائه نمود 
وخواندگان درمقابل مستندات ابرازی خواهان هیچگونه ادعایی ازقبیل جعل.انکاریاتردید ننموده اند ویادلیلی دائربر اسقاط یاایفای دین 
خویش به دادگاه ارائه ننموده اند وتوجها به اصل استصحاب وتوجها به بقای اصول اسناد مدرکیه دعوی درید خواهان دادگاه دعوی خواهان 
را مقرون به صحت تش�خیص داده واس�تنادا به مواد515.198.2و519قانون آیین دادرس�ی مدنی وم�واد220.219.193.183.190.10 قانون 
مدن�ی وم�اده 403و414قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده15عملیات بانکی بدون ربا حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ214/725/284 ریال بابت اصل خواس�ته وخس�ارت تاخیرتادیه روزان�ه 100/023ریال ازتاری�خ 1397/5/23تازمان اجرای حکم ونیز 
پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی درحق خواهان صادر واعام می دارد رای صادره غیابی وظرف مدت بیست 
روز قابل واخواهی درهمین دادگاه وسپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درشعب محترم تجدیدنظرمرکز استان خراسان 

رضوی می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی قوچان-جعفری

512/14آگهي احضارمتهم 
درپرونده کاس�ه 970198/ب2 آقاي فرهادتوحیدی به اتهام س�رقت تحت تعقیب مي باش�د به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و به تجویزماده 174 قانون آئین دادرس�ي کیفري مراتب درروزنامه آگهي نامرده مکلف اس�ت ظرف مدت یک ماه درش�عبه دوم بازپرسی 
دادس�رای عمومی و انقاب شهرس�تان قوچان حاضر واز  اتهام انتس�ابي دفاع نماید،درصورت عدم حضوردر موعد مقرررسیدگي و اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد شد 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان 

511/15آگهي احضارمتهم 
درپرونده کاسه 960285/ب1آقاي امید رضاجهان بخش نوروزی به اتهام قتل عمدی براثرایراد ضرب عمدی باچاقو موضوع شکایت1-خانم 
بس�گل داغستانی2-سارا رفیعی نوروی3-قربان رفیعی نوروزی4-گل چهره قبادی تحت تعقیب مي باشند به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویزماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب درروزنامه آگهي نامرده مکلف است ظرف مدت سی روز درشعبه اول 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان حاضر واز  اتهام انتسابي دفاع نماید،درصورت عدم حضوردر موعد مقرررسیدگي و 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان 

512/16اگهی
نظربه اینکه درپرونده کاسه9709985185200227)970244(خانم خدیجه عبدالعزیزی گرمایسفلی فرزندغام به شماره ملی0819968961 
متولد1364 دایربه استفاده ازشناسنامه ایرانی برای ایرانی قلمداد نمودن خودموضوع شکایت اداره ثبت احوال شهرستان سرخس دراین 
دادیاری تحت تعقیب است به جهت معلوم نبودن محل اقامت واباغ احضاریه ممکن نگردیده بدین وسیله دراجرای دراجرای ماده 174قانون 
آیین دادرس�ی کیفری 1392مراتب به نامبرده اباغ تاظرف یکماه ازتاریخ انتش�ار آگهی درشعبه اول دادیاری عمومی وانقاب شهرستان 

سرخس جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضرشوددر صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان سرخس

511/17رای دادگاه
ش�ماره بایگانی:970288-درخصوص دعوی بنیاد مس�کن انقاب اسامی خراسان رضوی باوکالت خانم نفیسه نانوابه طرفیت آقای قربان 
محمد قوچانی فرزندعلی به خواسته فسخ قرارداد شماره 12/1702مورخ1386/02/18 وتسلیم مبیع که هریک از خواسته هاموقوم به مبلغ 
دومیلیون وصد هزارتومان باانضمام خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است به استناد قرارداد فوق ااشاره یک قطعه 
زمین به مس�احت 273/66مترمربع درروس�تای تبارک جهت ساختن به خوانده واگذار وباتوجه به شرایط مندرج درقرارداد وعدم احداث 
بنا ازناحیه ایش�ان تقاضای رسیدگی به ستون خواسته راداشته اس�ت.دادگاه بابررسی محتویات پرونده وماحظه قرارداد منعقده مندرج 
درصفحات 3.2و4پرونده وماحظه ش�روط ضمن آن بااخص بند)الف(و)ب(ماده3قرارداد واظهارنامه ارسالی مندرج درصفحه5 پرونده که 
خواهان قرار دادخویش رادرمورخ 1397/05/18فسخ نموده است وعدم حضور خوانده علی رغم اخطاریه ازطریق نشرآگهی وعدم ارسال 
ایحه دفاعیه کتبی دادگاه دعوی خواهان راوارد تشخیص ومستندا به قاعده /المومنون عندشروطهم/واصل آزادی قراردادها ومواد519و515 
قانون آئین دادرسی مدنی ومواد449.444.220.219.10و456 قانون مدنی حکم به اثبات واعان فسخ قرارداد فوق ااشاره فی مابین خواهان 
وخوانده والزام خوانده به تحویل مورد قرارداد به خواهان وپرداخت خسارات دادرسی اعم ازهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل صادر واعام 
می نماید.رای صادره غیابی وظرف مهلت 20روز پس ازاباغ قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس ظرف مهلت 20روز پس ازانقضای مهلت 

واخواهی قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان-امید توکلی کیا

512/18آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی  
بدینوس�یله به 1-بهناز امیری 2-علی اکبر عزیزیان فرزند 1-عباس�قلی -2-محمد فعا  مجهول المکان اباغ مي شود  که بانک انصار  به 
خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به شعبه 3 شورای حل اختاف قوچان ارائه به کاس�ه 97/468 ش ثبت  و برای روز 4شنبه بتاریخ 
1397/11/10 ساعت 9 صبح تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی   مراتب یک نوبت 
در  روزنامه کثیراانتشار درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شعبه 3 شورای حل اختاف  شهرستان قوچان مستقر در 
مجتمع شماره مرکزی به نشانی خیابان ناصر خسرو مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت 

مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور غیابا رسیدگي  خواهد شد   
مسئول دبیرخانه شعبه 3  شورای حل اختاف قوچان

511/19آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول 
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/9/961188 آقای 
جواد خندان  محکوم است  به پرداخت مبلغ 421/815/146 ریال در حق آقای عیسی محمد دوست و نیز مبلغ 21/09/757 ریال نیم عشر 
دولتی  نظر به اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عر دولتی توقیف توسط  کارشناسی رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 
1397/10/24 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 
6، س�اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده شروع و به کسانی که بااترین 
قیمت را پیش�نهاد نمایند واگذار خواهد ش�د . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به 
این اجرا مراجعه تا نس�بت 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:23 قلم انواع پارچه توقیفی در تعداد و اوزان مختلف 
از جمله )تورپرده-پارچه پیراهن-پارچه شلواری –لباسی ...(که  جمعا مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 468/030/000 ریال برآورد .و به 

میزان محکوم به به فروش می رسد 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

512/20آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 970413 آقای ایوب مختاری )نام پدر نامعلوم اس�ت( به اتهام توهین و تخریب عمدی  تحت تعقیب می باشد به واسطه  
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 115 قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه 
اگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت 30 روز در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب چناران حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماینددر صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
شعبه سوم  دادیاری دادسرای عمومی و انقاب چناران

512/21آگهی 
خانم زهره شهپور جزین فرزند حسین  دادخواستی به خواسته طاق به دلیل عسر و حرج به طرفیت شوهرش آقای مصطفی جهانی فرزند 
عبداله به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  بجستان تقدیم با توجه به مجهول المکان بودن خوانده آقای مصطفی جهانی فرزند عبداله و 
با توجه به تعیین وقت رسیدگی به تاریخ شنبه 1397/11/27 ساعت 9 صبح لذا از طریق نشر آگهی یک نوبت به خوانده اباغ می شود در 
تاریخ همین در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بجستان جهت رسیدگی حاضر در غیر اینصورت دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود 
ضمنا خوانده پس از مشاهده این آگهی می تواند با در دست داشتن کارت ملی جهت ثبت در سامانه ثنا و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم به این شعبه مراجعه نماید شماره بایگانی :970355
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بجستان
512/22آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمد فیض عارفی فرزند محمد  

خواهان مهدی نخعی نقابی   دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای احمد فیض عارفی فرزند محمد   به خواس�ته الزام به تنظیم یکدستگاه 
خودروی سواری پراید صبا به شماره انتظامی 84-698ج19 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987201200165 
شعبه2 شورای حل اختاف خلیل آباد  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن97/11/10وساعت 15/30 تعیین شده است .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 واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف شهر خلیل آباد 

512/23آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی اکبر فرمان نژاد فرزند 
مصطفی   

خواهان مهدی نخعی نقابی   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی اکبر فرمان نژاد    به خواسته الزام به تنظیم سندخودرو سواری پراید 
صبا به ش�ماره انتظامی 84-698ج19  مطرح که به این شعبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709987201200165 شعبه2 شورای حل 
اختاف خلیل آباد  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن97/11/10وساعت 15/30 تعیین شده است .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 واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف شهر خلیل آباد 

511/24آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ابوالفضل منتظری فرزند محمد 
علی  

خواهان :حامد نظام خواه و غیره  دادخواستی به طرفیت خوانده اداره ثبت اسناد و اماک و غیره   به خواسته :اثبات عقد بیع و... مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987580500248  شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مش�هد )42 حقوقی س�ابق(ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/16 ساعت 8/30 تعیین شده است 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 اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

512/25آگهي  اباغ دادخواست و وقت رسیدگی#
بدینوسیله به اقای/خانم علی عباسی نژاد فرزند احسان   فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که جواد میرزابیگی  دادخواستي به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 1  شوراي حل اختاف شهرستان گلبهار تقدیم نموده است  که به کاسه 1/813/97 ثبت  و برای روز 
شنبه بتاریخ 97/11/13 ساعت 16/15 تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراانتشار 
درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه1 شهرستان گلبهار مستقر در مجتمع شماره 1 به نشانی 
گلبهار-بهار 3 نرگس 5  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این 

شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 1 شورای حل اختاف گلبهار

5/26آگهي  اباغ دادخواست و وقت رسیدگی#
بدینوسیله به اقای/خانم فریبرز شجیعی  فرزند نظر علی    فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که جواد میرزابیگی  دادخواستي به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 1  شوراي حل اختاف شهرستان گلبهار تقدیم نموده است  که به کاسه 1/814/97 ثبت  و برای روز 
شنبه بتاریخ 97/11/13 ساعت 16/30 تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراانتشار 
درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه1 شهرستان گلبهار مستقر در مجتمع شماره 1 به نشانی 
گلبهار-بهار 3 نرگس 5  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این 

شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 1 شورای حل اختاف گلبهار

512/27رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حمید خرمی   داراي شناس�نامه ش�ماره 94 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 3/1401/97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان زهرا رفس�نجانی  به شناسنامه 184 در تاریخ 97/9/12 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-حمید خرمی فرزند عبدالکریم ش ش 94 ت ت 1363/1/1 ص تربت جام پسر 
متوف�ی 2- رض�ا خرمی فرزند عبدالکریم ش ش 72 ت ت 1361/1/26 ص تربت جام پس�ر متوفی 3- علی خرمی فرزند عبدالکریم ش م 
0720628342 ت ت 1353/1/1 ص تربت جام پسر متوفی 4- محمد علی خرمی فرزند عبدالکریم ش ش 234 ت ت 1342/6/15 ص تربت 
جام پس�ر متوفی 5- مهین خرمی فرزند عبدالکریم ش ش 9721 ت ت 1339/2/2 ص تربت جام دختر متوفی بجز نامبردگان فوق ورثه 
دیگری ندارد    اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 3 حقوقی شوراي حل اختاف تربت جام

511/28رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي عبدالغفار جنگجو کراتی   داراي شناسنامه شماره 4583 به شرح دادخواست به کاسه 4/970160 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رمضان جنگجو کراتی  به شناسنامه 282 در تاریخ 95/3/14 دراقامتگاه  دائمي 
خ�ود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت ب�ه: 1- عبدالغفار جنگجو کراتی فرزند رمض�ان ش ش 4583 ت ت 
1366/12/11 پسر متوفی 2- عبدالستار جنگجو کراتی فرزند رمضان ش ش 0740239430 ت ت 1373/8/1 پسر متوفی 3- آسیه جنگجو 
کرات�ی فرزند رمض�ان ش ش 0740025775ت ت 1368/7/27 دختر متوفی 4-فاطمه جنگجو کراتی فرزند رمضان ش ش 0740427490 
ت ت 1378/1/27 دختر متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي 

صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 4 شوراي حل اختاف تایباد

512/29رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مبین رحیم بائی مشهد ریزه ئی    داراي شناسنامه شماره 0740552759 به شرح دادخواست به کاسه 4/970191 ازاین 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبدالحکیم رحیم باقی مشهد ریزه ئی  به شناسنامه 482 در 
تاریخ 1397/9/7 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- محمد رحیم بائی مشهد ریزه 
ئی ش ش 686 ت ت 1305/7/1 فرزند عبدالرحیم پدر متوفی 2- فرزانه رحیم بائی ش ش 93 ت ت 1363/6/5 فرزند محمد همسر متوفی 
3- مبین رحیم بائی مش�هد ریزه ئی ش ش 0740552759 ت ت 1382/8/5 پس�ر متوفی 4- محمد رحیم رحیم بائی مشهد ریزه ئی ش 
ش 0740661401 ت ت 1385/9/24 پسر متوفی 5- سجاد رحیم بائی مشهد ریزه ئی ش ش 0740937030 ت ت 1393/10/11 پسر متوفی 
6- مهیسا رحیم بائی مشهد ریزه ئی ش ش 0740783149 ت ت 1389/5/12 دختر 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 4 شوراي حل اختاف تایباد

512/48برگ اجرائي
مش�خصات محک�وم علیه(نام:رقی�ه ن�ام خانوادگي:کیمیا نش�اني مح�ل اقامت: مجه�ول المکان - مش�خصات محک�وم له(نام:امیر نام 
خانوادگی:اسماعیلی فرزند:عبدالعلی نش�اني محل اقامت:قوچان کهنه فرود – محکوم به: بموجب راي شماره133 تاریخ97/04/24شعبه 
سوم شوراي حل اختاف شهرستان قوچان که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم است به:حضور دریکی ازدفاتر ثبت اسنادرسمی وتنظیم 
وانتقال س�ندخودرو سواری پراید به شماره انتظامی26د 152ایران32 درحق خواهان وهمچنین پرداخت مبلغ سی وپنج هزارتومان بابت 
هزینه دادرسی درحق خواهان)محکوم له(ونیزپرداخت نیم عشردولتی درحق دولت. محکوم علیه مکلف است  پس از اباغ این برگ اجرائي 
ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راي بدهد. در غیر اینصورت برابر مواد 
24، 34، 35، 38، 64، 66 قانون اجراي احکام مدني و مواد 522، 523، 526 قانون ائین دادرسي مدني اقدام قانوني از سوي اجراي احکام 

دادگستري صورت مي پذیرد. 
شوراي حل اختاف شعبه 3 شهرستان قوچان

512/49دادخواست تجدیدنظرخواهی
ش�ماره920913- در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س�یده زهرافیروزی فرزندسید محمدعلی به طرفیت1-بی بی عفت پوررضا2-نجمه 
صدیقی3-علی اکبرداوودی نس�بت به دادنامه ش�ماره 9709975710400719 مورخ97/09/12صادره ازش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
طرقبه شاندیز باتوجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده ردیف دوم)نجمه صدیقی(وب درخواست تجدیدنظرخواه وبه تجویزماده 
73قان�ون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودس�توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازروزنامه هاآگهی می ش�ود 
تاتجدیدنظرخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام مشخصات ونشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم رادریافت نماید.وحس�ب ماده 346 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 
روز پس از رویت اخطاریه.به این دادگاه اعام نماید یابه دادگاه تحویل دهد.درغیراینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال 

می گردد.
مدیردفتر دادگاه عمومی حقوقی شعبه1 حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز

511/50آگهی اباغ اجرائیه به کاسه پرونده: 9605875
بدینوسیله به محمدرضا محمدی نام پدر: علیرضا تاریخ تولد: 1364/04/30 شماره ملی 0944814697  شماره شناسنامه: 1592 اباغ می گردد 
که زهرا باقرتاش نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1372/04/29 شماره ملی: 3530114456 شماره شناسنامه:3530114456 جهت وصول مهریه خود 
به مصداق -س�ند ازدواج: ش�ماره سند: 3209، تاریخ سند: 1392/03/27، دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج شماره 51 شهر بندر گناوه 
استان بوشهر در قبال سیصد سکه طا تمام بهار آزادی و سه دانگ از واحد مسکونی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 
9605875 در این اداره تشکیل شده و برابر گزارش مامور اداره پست با توجه به عدم شناسایی آدرس مدیون و بنا به تقاضای ورثه بستانکار 
طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 

آگهی که روز اباغ محسوب می شود نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی – محمد سلمانی روشناوند شعبه 2 اجرای ثبت مشهد

512/51رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علی زارعی داراي شناسنامه شماره 719 به شرح دادخواست به کاسه 970006 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاجر زارعی به شناسنامه 9-001132- 574 در تاریخ97/1/21  در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- نیایش زارعی ف علی ش ش 2-023368-574 تاریخ تولد 90/4/29 فرزند متوفی 2- زهرا 
زارعی ف علی ش ش 2-027324-574 ت ت 93/4/16 فرزند متوفی 3- علی زارعی ف محمدحس�ین ش ش 719 ت ت 1365/3/1 همس�ر 
مرحومه 4- زهرا حاجی آبادی ف حسین ش ش 698 ت ت 1353/4/10 مادر مرحومه . 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 شعبه یک شوراي حل اختاف شهرستان زبرخان

511/52آگهی اباغ وقت دادرسی 
کاسه پرونده : 29/970998 وقت رسیدگی : 97/11/9  ساعت 8/30 صبح خواهان : بانک ملی خوانده: محمد تقی کامان فرزند مهدی – مجهول 
المکان خواس�ته : مطالبه وجه خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه 29 ارجاع  گردیده و وقت 
رس�یدگی تعیین شده، به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دس�تور دادگاه 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 به دفتر این دادگاه 
مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند .
شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

512/53آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدی�ن وس�یله به آقای ابوالفضل صانعی مهرآبادی فرزند علی اصغر فعا مجهول المکان، اباغ مي ش�ود که آق�ای فرزاد کرمی فرزند محمد 
دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه چک به شماره 1372/771494/42 مبلغ بیس�ت و هفت میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر و تادیه، به طرفیت ش�ما به ش�عبه مرکزی    شورای حل اختاف بجستان ارائه و به کاسه 97/793 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 
1397/11/10 ساعت 10 صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار 
درج مي گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه مرکز 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 – ابوالقاسم استادزاده 

512/54مفقودی
مفقود شدن کارت ماشین پراید نقره ای و کارت سوخت و کارت معاینه فنی به شماره کارت 938ص 35 
/ ایران 42 از اینجانب عبدالغنی کوشش رودی فرزند غام حسین اهل و ساکن شهرستان خواف شماره 

شاسی S 1412290717716 مدل 1390 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
خواف

)512/55( رأی دادگاه )971141(
در خصوص اتهام آقای هادی بغیش�نی فرزند ابراهیم دائر به نگهداری چهارده گرم شیش�ه با عنایت به گزارش مورد وثوق مرجع انتظامی، 
صورتجلسه کشف و توزین مواد مخدر و اقرا اظهارات آقای رضا ابراهیم آبادی و خانم ملیحه سدیدی و متواری بودن متهم از بدو تشکیل پرونده 
و احضار متهم از طریق انتش�ار آگهی و عدم حضور و دفاع از خویش و عدم ارائه دلیل مبنی بر عدم توجه اتهام به خود و عدم ارس�ال ایحه 
دفاعیه و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستندا به بند 4 ماده 8 قانون اصاح قانون مبارزه 
با مواد مخدر حکم به محکومیت متهم به تحمل هفت سال و نه ماه حبس تعزیری و پرداخت سه میلیون و هشتصد هزار تومان جزای نقدی و 
تحمل هفتاد ضربه شاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی می باشد.
احمدیان سامی – رئیس شعبه اول دادگاه انقاب اسامی نیشابور

)512/56( رأی دادگاه )960984(
در خصوص دعوی خواهان خانم فاطمه لگزیان فرزند محمد به طرفیت خوانده آقای حمید مرادی فرزند هاشم به خواسته صدور حکم به احراز 
شرایط اعمال وکالت در طاق به لحاظ تخلف خوانده از بند اول سند نکاحیه پیوست ) عدم پرداخت نفقه( به انضمام هزینه دادرسی به شرح 
دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده، احراز علقه زوجیت فیمابین زوجین و نیز تخلف زوج از ایفاء وظایف زناشویی و شرایط ضمن 
العقد به دالت مستندات پیوست منجمله دادنامه شماره 136/13 – 1396/03/03 صادره از شعبه نهم شورای حل اختاف نیشابور، نامه شماره 
963581/35 -  1397/09/12 اجرای احکام مدنی آن مرجع و تحقیقات محلی نامحسوس توسط مرجع انتظامی که مصون از هرگونه تعرضی 
باقیمانده است و مثبت ادعای خواهان می باشد و با عنایت به اینکه توسط دادگاه جهد وافی و سعی و احتمام ازم در جهت اصاح ذات البین و 
ارشاد زوجه به تفاهم و سازش و تداوم زندگی صورت گرفته است، لکن تاش همچنان بی ثمر و نتیجه ای عائد نگردیده و خواهان اصرار بر جدائی 
و طاق دارد. و با التفات به اینکه داوران منتخب زوجین با نصایح و ارشادات خویش موفق به سازش آنان با یکدیگر نشده اند و توجها به اینکه 
خوانده علیرغم اباغ قانونی وقت دادرسی از طریق جراید کثیر اانتشار محلی در مواعد مقرر در دادگاه حاضر نگردیده هیچگونه ایراد و دفاعی 
به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی نیز بر بی اعتباری مستندات خواهان و یا رد و بطان دعوی ایشان اقامه ننموده است. علیهذا دادگاه با در نظر 
گرفتن نظریه قاضی مشاور دعوی مطروحه به کیفیت معنونه را نسبت به تخلف زوج از بند اول سند نکاحیه محمول بر صحت تشخیص و وارد 
دانسته، مستندا به بند اول شرایط ضمن العقد سند رسمی نکاحیه و مواد 1119 و 1129 قانون مدنی و مواد 24 و 26 قانون حمایت خانواده حکم به 
احراز شرایط اعمال وکالت در طاق خواهان صادر و اعام میدارد، خواهان به استناد این حکم پس از قطعیت آن می تواند به یکی از دفاتر رسمی 
طاق مراجعه نموده و با اعمال وکالت و حق توکیل به غیر نسبت به اجرای صیغه طاق ) با انتخاب نوع طاق ( با رعایت موازین شرعی و ثبت 
آن برابر مقررات قانونی اقدام نماید، ضمنا خواهان در قبال طاق پنج سکه طا تمام بهار آزادی از مهریه خود را بذل نمود. جهیزیه ندارد زوجه 
مدخوله و فاقد فرزند مشترک می باشد. شایان ذکر است تخلف زوج از بند هشتم سند نکاحیه ) ترک زندگی مشترک( به لحاظ عدم کفایت 
ادله اثباتی و عدم احراز شرایط مندرج در این بند از سند نکاحیه محرز نمیباشد، رآی صادره غیابی بوده و مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی 

مدنی ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
عبیری - رئیس شعبه اول دادگاه خانواده نیشابور 

)512/57( آگهی دادنامه )960145(
پیرو آگهی قبلی در روزنامه بدین وسیله به خانم اکرم فخریان فرزند حبیب اله اباغ می گردد به موجب دادنامه شماره 9709975198000797 
متضامنا عاوه بر محکومیت مبلغ 236/641/752 ریال و خسارت تأخیر تأدیه آن به مبلغ 31/995/500 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه آن 
از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/03/10 تا پرداخت دین و هزینه دادرسی آن رد حق خواهان پست بانک نیشابور محکوم می گردد و عاه بر آن 
دادنامه فوق نسبت به خوانده اکرم فخریان اشتباها حضوری تلقی شده است که اصاح دادنامه نسبت به مشارالیه از حضوری به غیابی اصاح و 
رأی بدوی اصاحی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. چنانچه به رأی مزبور اعتراض دارید ظرف 40 از 

تاریخ نشر در روزنامه به این دادگاه اعام نمایید.
نصر آبادی – منشعی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور 

512/58آگهی
در خصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 970029 /الف/ح به نفع آقای سید جواد هژبرساداتی فرزند عباس به زیان آقای گل محمد بهبودی 
فرزند محمدرضا به خواسته اجرای رای داور به میزان 1873793177 در حق محکوم له  مبلغ پنج درصد محکوم به نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت به به عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه. ملک / پاک ثبتی 120 فرعی از 11 اصلی بخش 15 مشهد مالکیت گل محمد بهبودی 
فرزند محمدرضا توقیف توسط کارشناس ارزیابی که پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 1397/10/19 ساعت 11/30 صبح از طریق مزایده در 
اجرای احکام دادگاه صالح آباد تربت جام واقع در خیابان ولی عصر عج ا... فرجه صالح آباد به فروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ ارزیابی شده 
کارشناس شروع و به کسی که بااترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته شده ده در صد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی 
حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد. درغیر این صورت و نیز انصراف برنده 10 درصد مبلغ اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد 
هزینه اجرا و عوارض شهرداری وسایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک مزبور به شرح ذیل با 
هماهنگی این اجرا بازدید نمایند 1- ملک واقع در روستای شورستان علیا صالح آباد تربت جام است 2- ملک دارای سابقه ثبت است 3- ملک 
مزبور 610788000 ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده است 4- دارای امتیاز آب و برق و گاز می باشد عدم حضور مالک در جلسه مزایده مانع 

از انجام نخواهد شد هم چنین مفاد ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص محکوم له خریدار مجری خواهد بود.
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی بخش صالح آباد

512/59مفقودی
س�ند اتومبی�ل پ�ژو آردی م�دل 1383 ب�ه رن�گ یش�می متالی�ک تی�پ 1600 آردی به ش�ماره 
موتور11783000962 و ش�ماره پاک 12 ایران 848 ب 11 ش�ماره شاسی 83108060 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
بردسکن

512/60آگهی مزایده اموال
به موجب پرونده ی اجرایی کاسه 970063  احکام مدنی بردسکن بطرفیت آقای محمدرضا گوهری حسب درخواست خواهان آقای حسین 
گوهری فرزند اکبر با وکالت خانم محبوبه عبدالهیان مبنی بر صدور رای مبنی بر دستور فروش ملک مشاع شامل یکباب منزل مسکونی واقع 
در بردسکن انتهای خیابان شهید موسوی 3 واقع در اراضی پاک 3 اصلی مومن آباد و تقسیم وجوه حاصله از فروش به قدر السهم بین خواهان 
که مالک تمامی سهم خود و سایر وراث به استثنای خوانده است و خوانده مالک یک سهم پسری است، لذا ملک به کارشناسی ارجاع شده که 
طبق نظریه کارشناس ملک مزبور به مساحت 280 متر مربع، شماا به طول 10 متر به زمین فروشنده و شرقا به طول 28 متر به زمین فروشنده، 
جنوبا به طول 10 متر به کوچه 8 متری و غربا به طول 28 متر به کوچه 4 متری و دارای ساختمانی به متراژ 75/41 متر مربع ،دارای یک طبقه و 
نیز زیرزمین به مساحت 64/65 متر مربع به صورت خشت وگل با سقف ضربی دوار و قسمتی از آن هم آجری و آهن، ساختمان فاقد پروانه و 
پایان کار است، آشپزخانه با کابینت فلزی، ارزش عرصه به مبلغ 238935000 ریال و ارزش اعیان به مبلغ 263935000ریال است، حیاط سازی 
و دیوارکشی و امتیازات، آب و برق و گاز و تلفن به ارزش 30000000 ریال و جمع ارزش کل ملک به مبلغ 550000000 ریال تعیین شده است و قرار 
است از طریق مزایده  بفروش برسد مزایده درمورخه 97/11/01 راس ساعت 9/30 صبح درمحل دفتر اجرای احکام مدنی بردسکن برگزار می 
شود. فروش ازقیمت پایه کارشناسی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مورد مزایده فی المجلس نقدی 
از برنده اخذ والباقی را می بایست ظرف مهلت یکماه از موعد مزایده به حساب سپرده دادگستری بردسکن واریز و رسید آنرا ارایه واا ده درصد 
اولیه پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. انتقال ملک به برنده مزایده تابع مقررات و قانون اجرای احکام مدنی 

خواهد بود وانتقال بصورت عادی است و مسولیتی در قبال تنظیم سند رسمی نخواهد بود.
عباسیان- مدیردفتراجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی بردسکن

511/61آگهی اباغ اجرائیه
آقای عباس رحمتی فارمد پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک ملی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 970156 
منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما بخواسته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت مبلغ 115/900/000 ریال بابت اصل خواسته )که تا تاریخ 1397/2/10 
جرائم آن محاسبه شده است( و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس ماده 13 قرارداد )2/96 ریال در ازاء هر 3/000 ریال مانده بدهی در روز( 
از تاریخ 1397/2/11 تا یوم الوصول و مبلغ 7/467/100 ریال بابت خسارات دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت 
محکوم شده اید لذا مراتب فوق مواد 9� 118ت 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس 
از انتشار به موقع به اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت 

خود را کتباً به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدیر دفتر شعبه 20 عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق( 

511/62آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک صادرات ایران با وکالت محمد داوری دادخواستی به طرفیت خواندگان علی توابی، مجتبی تقدیری، مجید توابی کاشانی، فواد پور 
جال، حمید تراب زاده مقدم و شرکت خدمات بیمه ای حامیان آسایش فردا به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580500533 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( و شماره بایگانی 970686 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/13 ساعت 9/30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان علی  توابی، مجتبی تقدیری، مجید توابی 
کاشانی، فواد پور جال، حمید تراب زاده مقدم و شرکت خدمات بیمه ای حامیان آسایش فردا و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان 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.
منشی شعبه 13  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� راضیه ابراهیمی

511/63آگهی اباغ دادنامه
در خصوص دعوی شرکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه )ع( به مدیریت عاملی آقای محمد حسین نظری توکلی با وکالت آقای حسین سعیدی به 
طرفیت خوانده خانم صغرا کرمانی فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ 287/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 655600 به تاریخ 
95/9/6 عهده بانک ملی با احتساب خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه. دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، ضمائم پیوست 
به آن و ماحظه اصول مستندات و این که خوانده با وصف اباغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده، ایحه ای هم ارسال ننموده و 
ایراد و دفاع و تکذیبی نسبت به ادعای خواهان و مستندات ابرازی به عمل نیاورده اند لذا با مصون ماندن مستند دعوی از هر گونه خدشه ای 
که دالت بر اشتغال ذمه امضاء کننده آن دارد با استصحاب بقای دین دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و  منتهی به صدور 
دادنامه شماره 9709977580501378 شده و به استناد مواد 198، 515، 519 و 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور 
مدنی و 249 و 307 ، 309، 310، 313، 314 قانون تجارت  و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مورد خواسته و  مبلغ 16/993/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی  که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و 

سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در  محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی 
سابق( � راضیه ابراهیمی

تاسیس شرکت سهامی خاص فواد سازه رشید
 درتاری�خ 1397/10/03 به ش�ماره ثبت 4914 به شناس�ه مل�ی 14008028951 ثب�ت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:امور پیمانکاری مربوط به س�اخت س�اختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری ،سنگی، بتنی و فلزی و 
تولید صنایع فلزی آهن و فواد وفلزی غیر آهنی و فرآورده های فلزی پس از اخذ مجوزهای ازم، 
عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ 
وام از بانکها جهت ش�رکت- شرکت در نمایش�گاههای داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای 
ازم و ثب�ت فعالی�ت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. درصورت لزوم پس از 
اخ�ذ مجوزه�ای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت ب�ه مدت نامحدود مرکز اصلی : 
اس�تان خراس�ان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش مرکزی ، شهر نیش�ابور، شهرک فرهنگیان ، 
خیابان خیام]شهید سوم[ ، بلوار فضل ، پاک 232 ، طبقه همکف کدپستی 9318745319 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 
س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 286/4315/51 
مورخ 25/09/1397 نزد بانک بانک تجارت شعبه فرامرز عباسی با کد 4315 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقای حسین مهربانی به شماره ملی 1061583287و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 س�ال خانم سکینه خرمکی به ش�ماره ملی 1064179924و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای سید حسین موسوی راد به شماره ملی 6449199083و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسامی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سید امین رشید آبادی به شماره ملی 6449198532 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عبدالعلی رشید آبادی به شماره ملی 6449199520 
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 نیشابور )328348(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود احیا گستر فرآورده های طیب
 درتاری�خ 1397/09/22 به ش�ماره ثبت 66524 به شناس�ه مل�ی 14008004511 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خرید ،فروش،تهیه و تولید و بس�ته بندی و توزیع انواع خش�کبار،زعفران ،روغن زیتون و کنجد 
،گوشت و کالباس و فرآورده های گوشتی و محصوات سالم و ارگانیک و کلیه مواد غذایی - صادرات 
و واردات کلیه کااهای مجاز بازرگانی - اخذ وام و تس�هیات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
داخلی و خارجی جهت ش�رکت- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- عقد قرارداد 
با اش�خاص حقیقی و حقوقی - درص�ورت لزوم پس از اخذ مجوزه�ای ازم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان رضوی ، شهرستان بینالود 
، بخش طرقبه ، ش�هر طرقبه، فرهنگی�ان ، خیابان دانش ، کوچه فرهن�گ 4 )تربیت( ، پاک 36 ، 
طبقه همکف ، واحد غربی کدپستی 9351797378 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از شرکا آقای محمدرضا خاکزادی به شماره ملی 
0938925067 دارنده 500000 ریال س�هم الشرکه آقای خدیجه عباس زاده قوچانی به شماره ملی 
2031739506 دارنده 500000 ریال س�هم الش�رکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا خاکزادی به 
ش�ماره ملی 0938925067و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود آقای خدیجه عباس زاده قوچانی به ش�ماره ملی 2031739506و به س�مت نایب 
رئی�س هیئت مدیره به مدت نامح�دود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهدآور 
رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیر عامل در صورت فوت با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 )328367(

مفقودی
س�ند کمپانی و برگ س�بز وانت پی�کان تی�پ OHV 1600مدل 1389 س�فید روغن�ی، بنزین-
شاس�ی  ش   11489018215 موت�ور  ش  ق19   581-36 پ�اک  ش   )CNGس�وز گاز)دوگان�ه 
NAAA46AA1AG118584به نام حس�ین صادقی – فرزند محمدحسن ش ملی 0902536672 

مفقود و فاقد اعتبار است.
خلیل آباد

مفقودی
س�ند مالکیت و برگ سبز موتور سیکلت ش�هاب CC 200 رنگ سفید مدل 1394 به شماره موتور 
NE 1450292 0196 و به شماره تنه 1NE***200 K/9410287 و شماره پاک 773/26874 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بردسکن

512/2رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حسین عربشاهی  داراي شناسنامه شماره 2633 به شرح دادخواست به کاسه 970115 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی عربشاهی به شناسنامه 6 در تاریخ 1397/9/9در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-صدیقه حسینی کاخکی به ش.ش 19 صادره از حوزه 4 گناباد همسردائمی متوفی 
2- علی اصغر عربشاهی به ش.ش 0910125198 صادره از حوزه 2 گناباد فرزندمتوفی3- زهرا عربشاهی به ش.ش 2474 صادره از حوزه 20 
تهران فرزندمتوفی4- فرشته عربشاهی به ش.ش 398 صادره از حوزه 20 تهران فرزندمتوفی5- عباس عربشاهی به ش.ش 3880 صادره 
از حوزه 20 تهران فرزندمتوفی6- حسین عربشاهی به ش.ش 2633 صادره از حوزه یک گناباد فرزندمتوفی7- زهرا عربشاهی به ش.ش 
144 صادره از حوزه یک گناباد فرزندمتوفی8- فاطمه عربشاهی به ش.ش 1357 صادره از حوزه 2 گناباد فرزندمتوفی9- طاهره عربشاهی 
به ش.ش 0910047995 صادره از حوزه یک گناباد فرزندمتوفی؛ 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 شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان گناباد

512/3آگهی اباغ دادخواست وضمائم و وقت رسیدگی
احتراما بدینوسیله به آقای حسین صناعی وخانم زهرا حیدری اباغ می شود که آقای حسین درودی فرزند مرتضی دادخواستی به خواسته 
اعتراض ثالث به توقیف سه دانگ مشاع از ششدانگ پاک فرعی 871 اصلی 135 بخش 3 به دادگاه عمومی بخش زبرخان تسلیم که به شعبه 
اول دادگاه ارجاع و به کاسه 970740 ثبت وبرای روز شنبه مورخ 1397/11/13 ساعت11/30 صبح وقت تعیین گردیده مراتب به درخواست 
خواهان و به دستور دادگاه و با اجازه حاصله از ماده 73 قانون ایین دادرس مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار محلی آگهی می گردد 
تا نامبردگان به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم در جلسه رسیدگی نیز شرکت 

نمایند در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی نموده و تصمیم ازم خواهد گرفت.
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش زبرخان

512/4آگهی دادنامه
ش�ماره بایگانی شعبه:970069 ؛پیرو آگهی قبلی بدینوس�یه به خانم فاطمه ضیغم دوست خشت مسجدی مجهول المکان به موجب رأی 
شماره 9709977201100302 مورخ 1397/09/28 صادره از شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان خلیل آباد مبنی بر الزام به تنظیم سند 
خودروی وانت پیکان شماره 31 ل 348 ایران 42 به نام خواهان آقای عی اکبر نوری به استناد مواد 220 قانون مدنی و ماده 198 آیین دادرسی 
محکوم گردیده و رأی صادره غیابی می باشد و مراتب در روزنامه کثیراانتشار آگهی و تاریخ نشرآگهی و انتشار روزنامه تاریخ  اباغ محسوب 
می گردد و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگرقابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان خلیل آباد می باشد.
مسئول دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان خیل آباد

512/5رونوشت گواهی حصر وراثت
ش�ماره بایگانی شعبه: 970255؛ خانم مریم آموزی به ش�ماره ملی 0902548999 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت فتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی به شماره 970255 شعبه سه تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان محمد حسین آموزی فرزند محمد 
علی به شماره ملی 0901598151 در تاریخ 1397/08/01 در اقامتگاه دائمي خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1-محمد علی 
آموزی فرزند محمد حس�ن شماره ملی 0900408383 متولد 1313/1/10 پدرمتوفی 2- بتول اسمعیل نژاد فرزند محمد رضا به شماره ملی 
0901610682 متولد 1348/1/1 همس�رمتوفی 3- محمد حس�ن آموزی فرزند محمد حسین شماره ملی 0902420771 متولد 1365/12/14 
پس�رمتوفی 4- مریم آموزی فرزند محمد حس�ین به ش�ماره ملی 0902548999 متولد 1364/1/7 دخترمتوفی ؛اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان خلیل آباد

512/6آگهی مزایده آب
شماره بایگانی شعبه : 970068 ؛به موجب پرونده کاسه 970068 اجرائی محکوم علیه آقای قاسم علیزاده فرزند علی محکوم گردیده به 
پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و تاخیر تادیه از تاریخ 1397/02/25تا یوم الوصول و پرداخت مبلغ 25/850/000 ریال 
به عنوان نیم عشر دولتی و مبلغ 17/010/000 بعنوان هزینه دادرسی، با توجه به استنکاف نامبرده از پرداخت محکوم به، محکوم له تقاضای 
توقیف دو ساعت آب از چاه موتور معروف به آب شیرین روستای جعفرآباد واقع در بخش ششطراز شهرستان خلیل آباد را نموده است و به 
مبلغ هر ساعت 200/000/000 ریال )جمعا 400/000/000 ریال( ارزیاب و قرار است از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده به صورت حضوری و 
در مورخه 1397/11/01 راس ساعت 10 صبح در محل اجرای دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد برگزار می گردد. فروش از قیمت کارشناسی 
شروع و به  بااترین قیمت پیشنهادی واگذارخواهد شد.10درصد بهای مورد مزایده از برنده اخذوالباقی ظرف یکماه از موعد مزایده به حساب 
سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و رسید آنرا ارائه و اا ده درصد اولیه بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . انتقال قطعی مورد مزایده 

پس از انقضای مهلت قانونی و عدم اعتراض به مزایده خواهد بود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود . 
دفتراجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خلیل آباد

512/7آگهي احضارمتهم
به موجب پرونده کاسه 970746 این شعبه آقای رضا حسن پور معروف ومشهور به رضا بازوبندی فرزند محمد، حسب کیفرخواست صادره 
از دادس�رای عمومی و انقاب بردس�کن متهم است به تحصیل مال از طریق نامشروع حسب شکایت آقای تقی کریمی فرزند کریم؛ لذا به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري حاکم مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار 
منتشر تا در مورخه ی 1397/11/15 ساعت 9 صبح جهت دفاع از اتهام انتسابي در این دادگاه حاضر شوند.درصورت عدم حضور در مهلت 

مقرر، وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد . 
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بردسکن

512/8آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به مهنوش غفوری فرزند احمد فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای حامد قلی پور دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت شما به شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر ارائه و به شماره کاسه 3/518/97 ثبت و برای روز یک شنبه مورخه 
97/11/14 ساعت 9 صبح وقت رسیدگي 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 شعبه سوم شهرستان کاشمر مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی خ منتظری 
جنوبی مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید، 

در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

511/9آگهی موت فرضی آقای مجید آریائی نژاد
بدینوسیله اعام می گردد که آقای مسعودآریائی نژاد فرزند جبار دادخواست بطرفیت دادستان عمومی وانقاب مشهد بخواسته موت فرضی 
مجید آریائی نژاد فرزند جبار متولد 1343/07/16 به شماره شناسنامه 456 و شماره ملی 0937692794 به این دادگاه تقدیم که به کاسه 
25/970754 ثبت گردیده. لذا مراتب از طریق این آگهی اعام می گردد تا چنانچه اش�خاصی از نامبرده خبری دارند این دادگاه را مطلع 
نمایند.ضمنا مراتب به صورت سه نوبت متوالی هر کدام به فاصله ی یک ماه از همدیگر منتشر می گردد.تاریخ انتشار نوبت اول:1397/09/06 

؛ انتشار نوبت دوم:1397/10/06؛انتشار نوبت سوم:1397/11/06
قاضی شعبه 25 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

512/10آگهی اباغ وقت رسیدگی 
بدینوسیله به  آقایان 1-سید محمود موسوی فرزند سیدعلی اکبر2-حسین باستانی فرزند حبیب اباغ می شود آقای عزیزاله ایل بیگی 
فرزند محمدحسین دادخواستی بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه به شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه ارائه نموده که به شعبه 
اول ش�ورای حل اختاف ارجاع و به ش�ماره 1/970090 ثبت که مقید بوقت رسیدگی روزشنبه1397/11/13 ساعت16عصر می باشد و چون 
آدرس ش�ما مجهول المکان اعام گردیده مراتب به تقاضای خواهان و موافقت شورا در اجرای ماده73قانون آئین دادرسی مدنی از طریق 
جرائد به شما اباغ می گرددجهت اخذ نسخه ثانی دادخواست وضمائم بدفترشورا مراجعه و آدرس دقیق و کامل خود را به شورا اعام و در 
وقت رسیدگی نیز در شورا حاضر شوید در غیر این صورت حکم مقتضی صادر خواهد شد ضمنا چنانچه بعدا نیازی به اباغی از طریق آگهی 

باشد فقط  یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود
مسئول دفترشعبه اول شورای حل اختاف تربت حیدریه
511/11آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم ونیزاباغ قرار ارجاع امربه داوری به آقای 

محمدرضا رضازاده صابری فرزندعلی اصغر  
خواهان خانم محدثه خرقانی فرزندعزیزاله باوکالت خانم مرضیه تقی زاده مقدم دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای محمدرضا رضازاده 
صابری فرزندعلی اصغر  به خواسته طاق به درخواست زوجه به علت تخلف زوج از شروط ضمن العقد بند8 سندنکاحیه مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه9709985174600980  شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان تربت حیدریه ثبت و وقت رسیدگی سه 
شنبه مورخ 1397/11/23ساعت 11 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
واستماع شهادت شهود خواهان مبنی برترک زندگی مشترک ازناحیه زوج)محمدرضا رضازاده صابری(دردادگاه حاضرگردد همچنین باتوجه 
به ماده27قانون حمایت خانواده مصوب91/12/1 مجلس شورای اسامی قرارامر ارجاع به داوری صادرشده است لذابه خوانده اباغ میگردد 
ظرف یک هفته ازتاریخ اباغ)آگهی(این قرار یک نفر داورواجد شرایط مندرج درماده 28قانون یادشده که ازاقراب زوج بوده وآشنایی نسبی 
به مسائل شرعی وخانوادگی واجتماعی ومتاهل وحداقل سی سال سن داشته باشد به دادگاه معرفی نماید درصورت عدم اقدام ظرف مهلت 

مقرر دادگاه راسا ازطرف خوانده)زوج(داورمنصوب خواهدنمود. 
مدیردفترشعبه اول دادگاه خانواده شهرستان تربت حیدریه

512/30رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي رضا گوهری  داراي شناسنامه شماره 0890110344 به شرح دادخواست به کاسه 97/329 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان صاحب جان جعفری  به شناسنامه 260 در تاریخ 97/9/14 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مرتضی گوهری ش ش 5729912420 ت ت 1364/12/3 فرزند محمد پسر متوفی 
2- حس�ن گوهری ش ش 5729466234 ت ت 1355/2/4 فرزند محمد پس�ر متوفی 3- حبیب اله گوهری ش ش 104 ت ت 1352/10/2 
فرزند محمد پسر متوفی 4- خلیل گوهری ش ش 7 ت ت 1345/1/4 فرزند محمد پسر متوفی 5- رضا گوهری ش ش 0890110344 ت ت 
1369/4/27 فرزند محمد پسر متوفی 6- مه لقا گوهری ش ش 5729457790 ت ت 1349/1/2 فرزند محمد دختر متوفی 7- زهرا گوهری 
ش ش 5729264501 ت ت 1341/4/20 فرزند محمد دختر متوفی 8- معصومه گوهری ش ش 5729481411 ت ت 1361/11/13 فرزند محمد 
دختر 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 3 شوراي حل اختاف بردسکن

512/31رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حسین سوار داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه 1/971004 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا فرزانه  به شناسنامه 115 در تاریخ 1397/8/26 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-غامعلی س�وار ش ش 5181 ت ت 1348 فرزند متوفیه 2- حس�ین سوار ش ش 12 ت ت 1365 
فرزند متوفیه 3- عالیه سوار ش ش 5182 ت ت 1352 فرزند متوفیه 4- آسیه سوار ش ش 8016 ت ت 1356 فرزند متوفیه 5- فاطمه سوار 
ش ش 165 ت ت 1360 فرزند متوفیه   متوفیه بجز نامبردگان باا ورثه دیگری ندارد اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا-شعبه 1 شوراي حل اختاف طرقبه

512/32رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم بی بی مرضیه س�جادی س�رابی   داراي شناسنامه شماره 52824 به ش�رح دادخواست به کاسه 3/970266 ازاین شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد طاها سجادی سرآسیا  به شناسنامه 0929994051 در تاریخ 
1397/2/12  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-مصطفی س�جادی سرآسیا فرزند 
علی ش م 0939661225 و ش ش 1852 پدر متوفی 2- بی بی مرضیه س�جادی س�رابی فرزند اصغر  ش م 0932160719 و ش ش 52824 
مادر 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 3 شوراي حل اختاف بینالود

511/33رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي یعقوبعلی میر محرابی  داراي شناسنامه شماره 0919711731 به شرح دادخواست به کاسه970129 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد علی میر مهرابی  به شناسنامه 56 در تاریخ 1397/8/15 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-محمد میر محرابی ش ش 6  ص حوزه 4 گناباد فرزند متوفی 2- زهرا میر 
محرابی ش ش 153  ص حوزه 4 گناباد فرزند متوفی 3- یعقوبعلی میر محرابی ش ش 0919711731  گناباد فرزند متوفی و اغیر  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 2 شوراي حل اختاف گناباد

511/34رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه گلی استواره  داراي شناسنامه شماره 359 به شرح دادخواست به کاسه 2/1395/97ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان رمضان نیازی دوسنگ به شناسنامه 152 در تاریخ 1385/3/20 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- گلی استواره فرزند محمد ش ش 359 ت ت 1349/1/3 ص تربت جام همسر متوفی 2- راضیه 
نیازی دوسنگ فرزند رمضان ش ش 720149861 ت ت 1369/10/14 ص تربت جام فرزند متوفی 3- فائزه نیازی دوسنگ فرزند رمضان ش ش 
0720624797 ت ت 1377/10/27 ص تربت جام فرزند متوفی 4- جابر نیازی دوسنگ فرزند رمضان ش ش 0720887399 ت ت 1381/12/20 
ص تربت جام فرزند متوفی 5- مس�عود نیازی دوس�نگ فرزند رمضان ش ش 0720034124 ت ت 1368/3/30 ص تربت جام فرزند متوفی 
6- غامرضا نیازی دوس�نگ فرزند رمضان ش ش 0720355591 ت ت 1373/6/31 ص تربت جام فرزند متوفی 7- علیرضا نیازی دوس�نگ 
فرزند رمضان ش ش0720632506 ت ت 1375/1/12 ص تربت جام فرزند متوفی 8- شاه بی بی نیازی فرزند عثمان ماد رمتوفی   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 دو حقوقی  شوراي حل اختاف تربت جام

511/35رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي شاه میرزا نیازی دو سنگ  داراي شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کاسه 2/1396/97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غام نبی نیازی دو سنگ  به شناسنامه 42 در تاریخ 1372/10/3 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- یوسف نیازی دو سنگ فرزند غام نبی ش ش 3 ت ت 1335/1/8  ص تربت 
جام فرزند  متوفی 2-حسن نیازی دو سنگ فرزند غام نبی ش ش 28 ت ت 1355/5/1 ص تربت جام فرزند متوفی 3- شاه میرزا نیازی دو 
سنگ فرزند غام نبی ش ش 1 ت ت 1360/1/1 ص تربت جام فرزند متوفی 4- غامحسین نیازی دو سنگ فرزند غام نبی ش ش 281 ت ت 
1357/2/1 ص تربت جام فرزند متوفی 5- گل افروز نیازی دو سنگ فرزند غام نبی ش ش 279 ت ت 1354/8/1 ص تربت جام فرزند متوفی 
6- نجیمه نیازی دو سنگ فرزند غام ش ش 153 ت ت 1345/12/10 ص تربت جام فرزند متوفی 7- ماه بی بی نیازی دو سنگ فرزند غام نبی 
ش ش 151 ت 1338/7/10 ص تربت جام فرزند متوفی 8- صفیه نیازی دو سنگ فرزند غام نبی ش ش 3 ت ت 1362/6/1 ص تربت جام فرزند 
متوفی 9- رمضان نیازی دو سنگ فرزند غام نبی ش ش 152 ت ت 1341/5/6 ص تربت جام فرزند 10-شاه بی بی نیازی فرزند عثمان  همسر 
متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه دو حقوقی  شوراي حل اختاف تربت جام

512/36رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه تازیکی  داراي شناس�نامه شماره2  به شرح دادخواست به کاسه970012 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد ابراهیم تازیکی  به شناسنامه71  در تاریخ 97/9/1 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-حسن تازیکی فرزند محمد ابراهیم ش ش 3 ت ت 1345/3/5 فرزند 2- حسین تازیکی فرزند 
محمد ابراهیم ش ش 16 ت ت 1340/5/3 فرزند متوفی 3- اسماعیل تازیکی فرزند محمد ابراهیم ش ش 598 ت ت 1351/12/10 فرزند متوفی 
4- عل�ی تازیکی فرزند محمد ابراهی�م ش ش 530 ت ت 1349/6/9 فرزند متوفی 5- محمد تازیکی فرزند محمد ابراهیم ش ش 736 ت ت 
58/9/30 فرزند متوفی 6- بتول تازیکی فرزند محمد ابراهیم ش ش 19 ت ت 1333/6/1 فرزند متوفی 7- مخدره تازیکی فرزند محمد ابراهیم 
ش ش 624 ت ت 53/5/20 فرزند متوفی 8- آمنه تازیکی فرزند محمد ابراهیم ش ش 12 ت ت 1337/3/12 فرزند متوفی 9- فاطمه تازیکی 
فرزند محمد ابراهیم ش ش 2 ت ت 1334/7/10 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  2شوراي حل اختاف زبرخان

511/37رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حس�ین عبدی   داراي شناس�نامه شماره 302 به شرح دادخواست به کاس�ه613-97 ش 3  ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی عبدی  به شناسنامه 0860498468  در تاریخ 1397/7/27 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-حس�ین عبدی ش ش 0872302512 ت ت 1347/3/15 ص قوچان پدر 
2- سکینه مهدوی ش م 0870351486 ت ت 1348/5/20 ص قوچان مادر  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 3 شوراي حل اختاف قوچان

511/38رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم ماه پری مجرد داراي شناسنامه شماره 0871778858  به شرح دادخواست به کاسه638 ش 1  ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ماهی جعفر نژاد شم خال  به شناسنامه 333 در تاریخ 1382/2/22 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-عوض محمد مجرد در بادام ش ش 0870264605 ت 1337/6/10 ص قوچان 
فرزند 2- عیس�ی مجرد در بادام ش ش 08702645613 ت ت 1339/6/1 ص قوچان فرزند 3- رضا مجرد در بادام ش ش 0871779323 ت 
ت 1344/12/7 ص قوچ�ان –درب�ادام فرزند 4-علیرضا مجرد در بادام ش ش 0056135203 ت ت 1352/2/21 ص تهران مرکزی فرزند 5- ماه 
پ�ری مج�رد در ب�ادام ش ش 0871778858 ت ت 1343/3/1 ص قوچان –دربادام فرزند 6- رمضان مجرد در بادام ش ش 0871777274 ت 
ت 1316/4/12 ص قوچان –دربادام 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 1 شوراي حل اختاف قوچان

512/39رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  آقای عبدالرضا عیدی  داراي شناسنامه شماره 0870848364   به شرح دادخواست به کاسه97/643 ش 1   ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غامرضا عیدی گبرآباد  به شناسنامه 13 در تاریخ  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-عبدالرضا عیدی ش ش 0870848364 ت ت 1349/6/5 ص قوچان فرزند 2- مجید 
عی�دی ش ش 0873111613 ت ت 1366/4/18 ص قوچ�ان فرزن�د 3- حمید رضا عی�دی ش ش 0873111575 ت ت 1366/4/15 ص قوچان 
فرزن�د 4- منیژه عیدی ش ش 1 ت ت 1343/6/1 ص قوچان فرزند 5- الهه عیدی گبرآب�اد ش ش 0860273717 ت ت 1371/7/1 ص قوچان 
فرزند 6- ش�هربانو روزبها ش ش 516 ت ت 1326/6/1 ص قوچان همس�ر متوفی 7- ش�هناز ریحانی آبگرگ ت ت 553 ت ت 1337/1/5 ص 
قوچان همسر متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا 

هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختاف قوچان

511/40رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد محمدی پارسا   داراي شناسنامه شماره 0810379465  به شرح دادخواست به کاسه 639ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان معراج محمدی پارسا  به شناسنامه 0810381214 در تاریخ 95/6/19 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-محمد محمدی پارسا فرزند ملنگ ش ش 0810379465 ت ت 1333 پدر 
متوفی 2- مریم دادمحمدی فرزند غام عباس ش ش 164 ت ت 1343 مادر متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 1 شوراي حل اختاف سرخس

512/41رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي یعقوب خنجریان  داراي شناسنامه شماره 13059 به شرح دادخواست به کاسه9709985768200255 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد خنجریان  به شناس�نامه 62 در تاریخ 1392/2/5 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-یعقوب خنجریان ش ش 13059 ت ت 1349/4/31 فرزند متوفی 2-اقدس 
خنجریان ش ش 123 ت ت 1338/6/1 فرزند متوفی 3- یوسف نبوی ش ش 360 ت ت 1342/11/27 فرزند متوفی 4- ایرج خنجریان ش 
ش 18 ت ت 1334/1/14 فرزند متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 2 شوراي حل اختاف درگز

511/42رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه سمیه رجبی رمضان قلعه   داراي شناسنامه شماره 249 به شرح دادخواست به کاسه 97/253 شعبه اول ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان ش�رآدینی   به شناس�نامه 2800 در تاریخ 1322/11/7 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سمیه رجبی رمضانقلعه ش ش 249 ت ت 1360 فرزند 2- خدیجه رجبی 
رمضان قلعه ش ش 31 ت ت 1362 فرزند   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختاف درگز

512/43رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي معین پیش بین  داراي شناسنامه شماره 0925125245 به شرح دادخواست به کاسه 97/238 ش 1  شعبه اول ازاین شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان اشرف ستاری گوارشک  به شناسنامه 1468 در تاریخ 1397/9/3 
دراقامت�گاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-معین پیش بی�ن ش ش 0925125245 ت ت 
1378 فرزند 2- رمضان پیش بین ش ش 43 ت ت 1358 فرزند 3- لیلی اسفندیاری گوارشک ش ش 714 ت ت 1314 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 1 شوراي حل اختاف درگز

512/44رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه علی محمدی    داراي شناس�نامه ش�ماره359 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 97/234/ ش 1  ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان غیب قلی محمدی   به شناس�نامه 6 در تاریخ 97/5/8 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-هدی محمدی ش ش 0770145183 ت ت 1373 فرزند 2- تازه گل محمدی ش 
ش 322 ت ت 1347 فرزند متوفی 3- علی محمدی ش ش 359 ت ت 1349 فرزند متوفی 4- محمد قلی محمدی ش ش 379 ت ت 1353 
فرزند متوفی 5- مهدی محمدی ش ش 3 ت ت 1363 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 1 شوراي حل اختاف درگز

511/45رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه قربان استادی    داراي شناسنامه شماره 954 به شرح دادخواست به کاسه 97/233  ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد اس�تادی کاهو  به شناسنامه 327 در تاریخ 93/7/18 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-قربان استادی ش ش 954 ت ت  1344 فرزند 2- شوکت استادی کاهو ش ش 1 ت ت 
1335 فرزند 3- فاطمه استادی کاهو ش ش 880 ت ت 1339 فرزند متوفی 4- فریده استادی کاهو ش ش 1099 ت ت 1348 فرزند متوفی 
5- خورشید استادی کاهو ش ش 1317 ت ت 1354 فرزند متوفی 5- نبات قنبری ثانی کاهو ش ش 672 ت ت 1318 همسر متوفی     اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختاف درگز

511/46آگهی اصاحی
بازگشت به شماره روزنامه4372-1397/10/03 وپیروآگهی منتشرشده درروزنامه حمایت تحت اباغیه شماره 139705106092012585-

1397/9/25 موضوع کاسه اجرایی9707239 عبارت زیردر سطر8 اصاح می گردد:کاسه شماره 9707239  صحیح می باشد
مدیراجرا شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد-محمد سلمانی روشناوند

512/47برگ اجرائي
مشخصات محکوم علیه(نام:1-محمدحس�ن2-زهرا نام خانوادگي:1-غفاریان کسرینه2-محمدی نشاني محل اقامت:هردومجهول المکان - 
مشخصات محکوم له(نام:علی اصغر جعفری کسنوی باوکالت خانم ملیحه شافعی نشاني محل اقامت کاشمرخ امام-نبش امام8 ساختمان تجاری 
نور-طبقه اول: – محکوم به: بموجب راي شماره8/09 تاریخ97/3/28 شعبه سوم جانشین شعبه هشتم شوراي حل اختاف شهرستان کاشمرکه 
قطعیت یافته محکوم علیه محکوم اند به:پرداخت مبلغ100/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ3/205/000ریال بابت هزینه دادرسی وهمچنین 
پرداخت حق الوکاله وکیل برابرتعرفه قانونی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ ابطال دادخواست96/11/25 الی یوم الوصول طبق تغییر شاخص بانک 
مرکزی درحق خواهان .نیم عشراجرایی معادل5/000/000 ریال.محکوم علیه مکلف است  پس از اباغ این برگ اجرائي ظرف ده روز مفاد انرا بموقع 
اجرا بگذارد و یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راي بدهد. در غیر اینصورت برابر مواد 24، 34، 35، 38، 64، 66 قانون اجراي 

احکام مدني و مواد 522، 523، 526 قانون ائین دادرسي مدني اقدام قانوني از سوي اجراي احکام دادگستري صورت مي پذیرد. 
شوراي حل اختاف شعبه سوم جانشین شعبه هشتم شهرستان کاشمر
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آگهی اباغ نظریه کارشناسی
درخصوص پرونده بشماره بایگانی970548/شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان اباغ نظریه کارشناسی بمدت 3 
روز مهلت حضور درجلس�ه رسیدگی دادگاه اباغ میگردد به شما آقای مختار شموشکی نام پدر محمد که مجهول المکان میباشد جهت 
ماحظه نظریه کارشناس واظهار هرمطلبی نفیا” یا اثباتا” باتوجه به علت حضور مندرج دراین اباغیه بشما اباغ میگردد ظرف مهلت مقرر 

3روزه  اقدام درغیراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
948-شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان

دادنامه
پرون�ده کاسه9509984410200249ش�عبه2دادگاه عموم�ی حقوق�ی ارومیه-خواهان تعاون�ی اعتباری ثامن اائمه ب�ه مدیریت عاملی 
محمدحسین نظری به وکالت محضری محمدبهاریه باوکالبت شهرزادتوحیدی فرزندمحمدعلی بنشانی ارومیه خ سرداران ک خانباباخان 
س�اختمان ای�ران مهرطبقه4واحد27-خوان�دگان مهدی آقانژادفرزندغامحس�ین2.علی صبوری فرزندعش�قعلی 3.بابک حس�ن زاده 
فرزندمحمدهمگی بنشانی مجهول المکان-خواس�ته1.مطالبه وجه بابت-رای دادگاه- درخصوص دعوی خواهان تعاونی اعتبارثامن اائمه 
باوکالت شهرزادتوحیدی به طرفیت 1.بابک حسن زاده 2.مهدی آقانژاد3.علی صبوری مبنی بر مطالبه مبلغ27/000/000ریال بابت تسهیات 
مالی اعطائی به خوانده ردیف اول به ضمانت س�ایرخواندگان به موجب قرارداد منعقده فی مابین به شماره0434932904493بااحتس�اب 
خسارت دادرسی وخسارت تاخیرتایده باتوجه به محتویات پرونده ودادخواست وکپی قرارداد.سایر مدار ک تقدیمی واظهارات وکیل خواهان 
و اینکه خواندگان باوصف اباغ قانونی جلسه دادرسی حضور نیافته ایحه ای ارسال ننموده ایراد ودفاعی به عمل نیاورده ومدارک مربوطه 
دالت براشتغال ذمه خواندگان نموده دعوی مطروحه بنظردادگاهثابت تشخیص ومستندا به مواد198و515و522قانون ائین دادرسی مدنی 
حکم برمحکومیت تضامنی ثخواندگان به پرداخت وجه خواسته بااحتساب هزینه دادرسی وحق الوکاله وخسارت تاخیرتادیه براساس نرخ 
مذکور درقرارداد26درصدازتاریخ تقدیم دادخواست 95/8/24لغایت اجرای حکم قطعی درحق خواهان صادر واعام میگردد حکم صادره 
غیابی محسوب وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازان نیزظرف مهلت مزبور قابل اعتراض درمرجع تجدیدنظراستان 

میباشد.
3573-رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه-جالی

رونوشت آگهی حصر وراثت
امیرایموت دارای شناسنامه شماره 9154 بشرح دادخواست به کاسه 701184/از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان حسین ایموت بشناس�نامه 1 در تاریخ 97/9/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 
اس�ت به1-امیرایموت فرزندحسین فرزندمتوفی2.جعفرایموت فرزندحسین فرزندمتوفی3.حسن ایموت فرزندحسین فرزندمتوفی4.
فریباایموت فرزندحس�ین فرزندمتوفی5.نس�رین ایموت فرزندحس�ین فرزندمتوفی6.معصومه ایموت فرزندحس�ین فرزندمتوفی7.

آذرایموت فرزندحسین فرزندمتوفی8.سارای صالحی فرزندعلی محمدهمسرمتوفی.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.
2973- رئیس شعبه 67 شورای حل اختاف ارومیه-شاه مرادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
غنجه ش�کوری س�اراان دارای شناسنامه شماره 585 بش�رح دادخواست به کاس�ه 57/971264از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محبوبه باباپور بشناس�نامه 260 در تاریخ 95/4/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آنمرحوم منحصر است به1-کاظم شکوری ساراان فرزندمیرزاقا ش ش 2755051973 همسرمتوفی2. دلبر شکوری فرزندکاظم ش 
ش 2751482996 فرزندمتوفی3. غنچه شکوری ساراان فرزند کاظم ش ش2751483577فرزندمتوفی4. نادره شکوری فرزندکاظم ش 
ش2755098902فرزندمتوفی5.مریم ش�کوری ساراان فرزندکاظم ش ش2751484212فرزندمتوفی6.روح انگیزشکوری فرزندکاظم ش 
ش27514833011فرزندمتوفی.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.
3578- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
رضابرانی دارای شناسنامه شماره 82 بشرح دادخواست به کاسه 57/97/1262از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان رحیم برانی بشناسنامه 438 در تاریخ 97/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 
است به1-رضابرانی فرزندرحیم ش ش82فرزندمتوفی2.هانیه برانی فرزندرحیم ش ش2742300015فرزندمتوفی3.سهیاترابی فرزندشمس 
اله ش ش621همسرمتوفی.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.
3082- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

آگهی مزایده
 بموج�ب پرون�ده اجرای�ی کاس�ه 951779 محکوم علی�ه آقای س�ید خمیس فاضلی فرزند س�ید خل�ف بموجب اجراییه ش�ماره 
9510426110700363 محکوم اس�ت به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تکمیل موضوع قرارداد س�اختمان بش�ماره پاک ثبتی  
3864/ 1570 و نیز پرداخت مبلغ 000 / 180 / 14 بابت هزینه های دادرسی – حق الوکاله لذا با عنایت به اینکه محکوم علیه نسبت به 
تکمیل واحد های سهم خواهان اقدامی ننموده – ایشان درخواست پرداخت هزینه های مربوطه حسب نظریه کارشناسی به میزان 000 
. 000 . 700 . 4 ریال جهت تکمیل س�اختمان از طریق فروش واحدهای س�هم خوانده با مشخصات ذیل از طریق مزایده را نموده است و 
همچنین پرداخت مبلغ 000 . 904 . 253 ریال بابت هزینه های اجرایی در حق دولت و در راستای اجرای مفاد اجرائیه ملک با مشخصات 
: حدود و مش�خصات ملک : ملک به ش�ماره پاک ثبتی 3864 / 1570 واقع در اهواز واقع در اهواز گلستان کوی جانبازان خیابان دوم 
پاک 267 یک س�اختمان نیمه کاره 5 طبقه هر طبقه دو واحد مس�کونی روی پارکینگ با اس�کلت بتنی نیمه کاره که از محکوم علیه 
توقیف با عنایت به توضیحات فوق ارزش واحدهای مس�کونی متعلق به اقای س�ید خمیس فاضلی به شرح ذیل جمعا 000 .000 .560. 4 
ریال و به تفکیک به شرح ذیل میباشد1 – طبقه سوم واحد شمالی به ارزش 000 / 000 / 850 ریال . 2 - طبقه سوم واحد جنوبی به ارزش 
000 / 000 / 820 ریال . 3 – طبقه چهارم واحد شمالی به ارزش 000 / 00 / 820 ریال . 4- طبقه چهارم واحد جنوبی به ارزش 000 / 000 / 
750 ریال . 5 – طبقه پنجم واحد جنوبی به ارزش 000 / 000 / 570 ریال .6 – طبقه پنجم واحد شمالی به ارزش 000 / 000 / 750 ریال . 
ریال ارزیابی به عمل آمده است . باتوجه به اینکه نظریه کارشناس به طرفین اباغ و در موعد قانونی هیچ اعتراضی واصل نگردیده است 
لذا وقت مزادیده برای روز یک شنبه مورخه 16 / 10 / 1397 ساعت 11 تعیین میگردد لذا از کلیه اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را 
دارند دعوت میشود در تاریخ فوق الذکر در محل شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای 
نیوساید مجتمع قضایی شهید تندگویان حضور به هم رسانند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شده شروع و برنده مزایده کسی است که 
که بااترین قیمت را پیش�نهاد نماید . اش�خاصی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال ذیل 
واقع در فوق بازدید نمایند . ضمنا کلیه ش�رکت کنندگان در مزایده میبایس�ت 10 درصد از قیمت پایه فروش را فی المجلس به موجب 

یک فقره چک تضمینی تودیع نمایند . 
21 / 10 -مدیر شعبه اول اجرای احکام حقوق دادگستری شهرستان اهواز –سرخان زاده

آگهی اباغ مفاد دادخواست و ضمائم
مریم سامات بطرفیت نورالدین نیک سرشت خواسته مطالبه چک تقدیم کرده که به کاسه 97 / 18 / 379 ح ثبت گردیده و مستندا به 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت  در یکی از روزنامه های کثیراانتشار درج و از خوانده فوق الذکر دعوت میگردد پس از نشر 
آگهی در تاریخ 7 / 12 / 97 راس ساعت 15 / 11 جهت دادرسی  در شعبه قاضی شورا مجتمع شماره سه اهوازحضور یابند و یاقبل از موعد 
مقرر به دفتر شعبه مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هر گونه دفاع و پاسخی بدعوی مطروحه دارند اعام نمایند. بدیهی 

است در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال ایحه وفق مقررات عمل گردد . 
 22 / 10 – شعبه 18 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه اهواز

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به آقای س�عید مدهوش زاده فرزند محمدخواهان خانم فریده مدهوش زاده دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای  سعید مدهوش زاده به 
خواس�ته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه 9709986111601091 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اهواز) 13 
خانواده س�ابق( ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 97/11/09 س�اعت 00 : 10 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 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. 
23 / 10 – منشی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اهواز ) 13 خانواده سابق (– ناهید 

صالحی 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک آبدانان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می، برابر رأی 
ش�ماره 139760315007001675 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی دولت جمهوری اسامی ایران با نمایندگی شرکت برق منطقه ای 
غرب س�هامی خاص در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس�احت   48944/72مربع پاک1376 فرعی از16 اصلی قطعه 7 ایام واقع در 
آبدانان-شهرمورموری  خریداری شده از آقای یاره علیزاده- ولی مرادخانی – علیمردان اسکندری نصرت اله شیخی و منتسب به مالکیت 
رسمی عزیز تاجمیر محرز گردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد ش�د. تاریخ انتش�ار نوبت اول1397/9/21 

تاریخ انتشار نوبت دوم:10/6 /1397
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک آبدانان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، برابر رأی شماره 
139760315007001726 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اله بخش رحیمی فرزند بیاتی به شماره شناسنامه 14 صادره از آبدانان در 
یک باب خانه به مساحت 57/28متر مربع پاک 10107 فرعی از 31 اصلی قطعه 7 ایام واقع در آبدانان-شهرسرابباغ –خیابان توحید- کوچه 
شهید اکبرمردانی خریداری شده از آقای بیاتی رحیمی و منتسب به مالکیت رسمی بیاتی رحیمی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/6 تاریخ انتشار نوبت دوم:10/22 /1397
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

رونوشت آگهی حصروراثت
با توجه به درخواست آقای جال الدین سلیمان خانی فرزند جوانمیر به شناسنامه شماره 697 متولد 1332/7/8 مبنی بر درخواست صدور 
گواهی حصروراثت چنین اظهارداش�ته که آقای جوانمیر س�لیمان خانی فرزند بهرام خان به شناسنامه شماره 352 در تاریخ 43/6/15 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراس�ت به: 1- نازارخانم س�لیمانخانی به شناسنامه شماره 353 
همسرمتوفی 2- شاشا سلیمانخانی به شماره شناسنامه 401 فرزند متوفی 3- منوچهرسلیمانخانی به شماره شناسنامه 354 فرزند متوفی 4- 
سام سلیمانخانی به شماره شناسنامه 5 فرزند متوفی 5- قربانعلی سلیمانخانی به شماره شناسنامه 17 فرزند متوفی 6- قدرتی سلیمانخانی 
به ش�ماره شناس�نامه 1 فرزند متوفی 7- رضاسلیمانخانی به شماره شناس�نامه 651 فرزند متوفی 8- جال الدین سلیمانخانی به شماره 
شناسنامه 697 فرزند متوفی 9- حیدر سلیمانخانی به شماره شناسنامه 3فرزند متوفی واغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق 
متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان – روح اه شریفی

گواهی حصروراثت
آقای منصورغامی  بش�ماره شناسنامه 786 فرزند اس�معیل متولد 1345 صادره خدابنده ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 1097/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته اس�ت که شادروان اسماعیل غامی فرزند 
محمد حسین بشماره شناسنامه 79 در تاریخ 97/9/9 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- فخرتاج قلیج 
خانی فرزندعلی نقی ش.ش1549همسرمتوفی2- ذبیح اله غامی فرزند اسمعیل ش.ش597پسر متوفی3-نعمت اله غامی فرزند اسمعیل 
ش.ش4845پسرمتوفی4- نصراله غامی فرزند اسمعیل ش.ش733پسرمتوفی5- منصورغامی فرزند اسمعیل ش.ش786پسرمتوفی6- 
منوچهرغامی فرزند اسمعیل ش.ش859پسرمتوفی7- جعفرغامی فرزند اسمعیل ش.ش974پسرمتوفی8- اکرم غامی فرزند اسمعیل 
ش.ش627دخترمتوفی9- فروغ غامی فرزند اسمعیل ش.ش732دخترمتوفی10- زینت غامی فرزند اسمعیل ش.ش734دخترمتوفی11- 
فاطمه غامی فرزند اس�معیل ش.ش975دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی داردیا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ 

گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3471
رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای یعقوب فتوحی آقکند  بشماره شناسنامه 2273 فرزند فیاض متولد 1360 صادره میانه ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1096/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان فیاض فتوحی آقکند فرزند 
محمد ش�فیع بش�ماره شناس�نامه 43 درتاریخ 97/9/2 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- عصمت 
ربیعی باش�باغ فرزند محمد رحیم ش.ش4همسرمتوفی2- محبوب فتوحی آقکند فرزند فیاض ش.ش13 پسرمتوفی3- مقصود فتوحی 
آقکند فرزند فیاض ش.ش1563پس�رمتوفی4- معبود فتوحی آقکند فرزند فیاض ش.ش2010پسرمتوفی5- یعقوب فتوحی آقکند فرزند 
فیاض ش.ش2273پس�رمتوفی6- عالمتاج فتوحی آقکن�د فرزند فیاض ش.ش15202914769دخترمتوف�ی7- زرین تاج فتوحی آقکند 
فرزند فی�اض ش.ش25دخترمتوفی8- حمیده فتوحی آقکند فرزند فی�اض ش.ش25دخترمتوفی9- جمیله فتوحی آقکند فرزند فیاض 
ش.ش22دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس 
قرضی داردیا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م 

الف 3475 
رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای عباس لک  بشماره شناسنامه 4334 فرزند عیسی متولد 1352 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی بش�ماره 1093/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته اس�ت که شادروان عیسی لک چشمه سلطانی فرزند 
تقی بش�ماره شناس�نامه 8 درتاریخ 97/8/26 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- بتول جان بزرگی  
فرزند جعفر ش.ش5همس�رمتوفی2- حس�ین لک چش�مه سلطانی فرزند عیس�ی ش.ش826پس�رمتوفی3- عباس لک فرزند عیسی 
ش.ش4334پسرمتوفی4- مهدی لک چشمه سلطانی فرزند عیسی ش.ش 3709پسرمتوفی5- وجیهه لک چشمه سلطانی فرزند عیسی 
ش.ش4894دخترمتوفی6- فائزه لک چشمه سلطانی فرزند عیسی ش.ش19754دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی داردیا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3497 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای پیمان رمضانی نوروزمحله  بشماره شناسنامه 18289 فرزند رحمت متولد 1365 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 1100/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان رحمت  رمضانی 
نوروزمحله فرزند غام رضا  بش�ماره شناس�نامه 23 درتاریخ 97/7/10 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از...1- اش�رف الس�ادات کامی�اب کرد محله فرزند س�یدعباس ش.ش4370همس�رمتوفی2- محم�د رمضانی نوروزمحل�ه فرزند رحمت 
ش.ش6242پس�رمتوفی3- پیمان رمضانی نوروزمحله فرزند رحمت ش.ش18289پسرمتوفی4- پژمان رمضانی نوروزمحله فرزند رحمت 
ش.ش 0015630064 پس�رمتوفی5- معصومه رمضانی نوروزمحله فرزند رحمت ش.ش56804دخترمتوفی اینک پس از انجام تش�ریفات 
مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3498 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

دادنامه 
پرونده کاسه 9709988163300023  حوزه شماره 123 ویژه حصر وراثت  شورای حل اختاف مجتمع امام حسن  مجتبی )ع( شهر همدان 
تصمیم نهایی  ش�ماره 9709978163300358  خواهان: آقای س�ید عباس وفا فرزند میرآقا با وکالت آقای  جمشید شیری فرزند  جواد به 
نشانی  همدان  خیابان بوعلی برج آریان طبقه 7 و احد 100  خوانده : آقای محمدرضا فعله گری  به نشانی  خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک  
2.  مطالبه خسارت تاخیر تادیه  3.  مطالبه خسارات دادرسی 4.  مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل  گردشکار:   خواهان دادخواستی   به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده  تقدیم داشته که پس از ارجاع  به این شعبه و ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با 
اعضاء شعبه و ا عام ختم رسیدگی  به شرح آتی با استعانت از خداوند منان مبادرت به صد ور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص 
دادخواست آقای سید عباس و فا فرزند میرآقا با وکالت آقای جمشید شیری فرزند جواد به طرفیت آقای  محمدرضا فعله گری به خواسته 
مطالبه  وجه دو فقره چک 1. چک  شماره 859367 به تاریخ 96/8/20  به مبلغ 50/000/000 ریال 2. چک  شماره 859366 به تاریخ 96/7/20  
به مبلغ 50/000/000 ریال عهده بانک صادرات جمعا به مبلغ 100/000/000  ریال و  خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای  
حکم و خسارات دادرسی  و حق الوکاله وکیل نظر به تقدیم دادخواست از  ناحیه خواهان و ارائه رونوشت مصدق از چک ها و  گواهینامه های 
عدم پرداخت   بانک محال علیه  و با عنایت به اینکه وجود اصل چک  ها در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده  بوده و  نامبرده علیرغم 
اباغ قانونی در  جلس�ه رس�یدگی حاضر  نشده و دلیل و مدرکی نیز در جهت برائت ذمه  خویش به این مرجع ارائه نکرده است  لذا قاضی 
شورا  با بررسی اوراق و محتویات پرونده دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و  به استناد مواد 249 و 310 و 213  از قانون تجارت و 
نیز مواد 198 و 502 و 515  و 519  و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به محکومیت   خوانده  به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال  بابت اصل خواسته  و نیز پرداخت مبلغ 1/770/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ 2/600/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از زمان سررسید چک ها )859367- 96/8/20  و  859366- 96/4/20( تا 
زمان اجرای حکم که در  واحد اجرای احکام بر اساس  شاخص نرخ تورم  اعامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
پرداخت می گردد، رای صادر شده غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 20 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان می باشد. 
1941 قاضی شعبه 123 شورای حل اختاف همدان 

آگهی 
نظر به اینکه خواهان آقای  خدارحم بهمئی فرزند درویش با وکالت آقای ابراهیم کنارکوهی  دادخواستی به طرفیت آقای 1. یحیی رمضانی 
و 2. گروه  ایمن کرن به خواسته  مطالبه  به این شعبه تقدیم داشته که به کاسه ب970348 در این شعبه ثبت و جهت تاریخ روز دوشنبه 
مورخ 97/11/1 ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده. علیهذا به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی  مدنی از 1. یحیی رمضانی و 2. گروه  ایمن 
کرن دعوت می گردد  جهت رسیدگی به پرونده در تاریخ مذکور در شعبه ششم 6 حقوقی شورای حل اختاف دادگستری بهبهان حضور و 

دفاعیات و ادله خود را ارائه نماید. بدیهی است در غیر اینصورت رای  غیابی صادر خو اهد شد. 
قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستری بهبهان

))آگهی قرار تحریر ترکه(( 
دوم  شورای حل  اختاف شهرستان سنندج بتاریخ 1397/10/02در وقت فوق 
العاده شعبه دوم ش�ورای حل اختاف سنندج شهرستان سنندج به تصدی 
امضا کنندگان ذیل تشکیل شده است و درخواست/ دادخواست تحریر ترکه 
مرحوم آقای توفیق نصری ش�ده ش�ورا قرار تحریر ترکه را صادر و اعام می 
دارد به خواهان/ خواهان ها اباغ شود که طرف یک هفته هزینه آگهی موضوع 
ماده 210 قانون امورحس�بی را تودیع کند و نش�ر آگهی شود و در نص آگهی 
قید ش�ود وراث مرحوم یانماینده قانونی، بستانکاران و مدیونین به متوفی و 
کس�ان دیگر که حقی بر ترکه متوفی دارند در س�اعت 15/45 روز سه شنبه 
مورخ 97/11/09 جهت انجام تحریر ترکه حاضر شوند و عدم حضور به مواد و 
ماده 210 قانون امور حس�بی مانع اجرای تحریر ترکه نخواهد شد ضمناً آقای 
فرشاد شریفی کارشناس غیر منقول و عظیم جانی کارشناس منقول بعنوان 
کارشناس رسمی دادگستری برای نقویم اموال منقول وغیر منقول متوفی با 
دس�تمزد هرکدام 1/500/000 ریال تعیین می گردد و تودیع هزینه کارشناس 
بعهده خواهان/ خواهان ها می باشد قابل ذکر است برای کلیه وراث مستنداً 
به گواهی حصروراثت موجود در پرونده و خواهان ها و خواندگان و کارشناس 
اخطاریه ارس�ال ش�ود و تعیین وقت رسیدگی همان تاریخ رسیدگی در نشر 
آگهی باشد و وقت مذکور مستنداً به ماده 210 قانون امور حسبی نباید کمتر 
ازیک ماه وبیش�تر از سه ماه باش�دوپرونده جهت برسی مجددوقت مقرر به 
نظر اعضای شعبه برسد. نشانی استان کردس�تان � سنندج � میدان آزادی 
� مجتمع ش�ورای حل اختاف س�نندج تلفن: 33227183� 087 کدپستی 

661863441
شماره 8461/م الف-اعضای شعبه دوم شورای حل اختاف سنندج.

عباس رهبری ����������� محمد صدیث محمدی  ������������ 
محمد توفیق هادی

آگهي موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
       چ�ون دراج�راي قانون ف�وق الذکروبموجب راي ش�ماره 139560318011011011735-1397/8/30هیات حل اختاف مس�تقر درثبت 
اسنادصومعه سرا تصرف مالکانه سیدحامدهاشمي نژاد  فرزند   جمشید درششدانگ یک قطعه از پاک33اصلي واقع درقریه ملکسر  سنگ 
اصلي32 بخش25 گیان بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه ومحوطه بمساحت327.91 مترمربع از  ازطرف هیئت مذکور احراز 
گردیده وپاک245 براي آن منظور شده لذا براساس مفادماده 1قانون فوق دردونوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود چنانچه کسي نسبت 
به صدور سندمالکیت متقاضي بشرح مذکور اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین انتشارآگهي بمدت 2ماه اعتراض خودراباین اداره تسلیم 
ورسید اخذنماینددرغیراینصورت پس ازانقضاي مدت مذکور برابرمقررات نسبت بصدور سندمالکیت اقدام میگردد وصدور سند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.تاریخ انتشارنوبت اول : 97/9/21تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/10/6
1005   رئیس ثبت اسنادواماک شهرستان صومعه سرا- علی کاظمی پاکدل

آگهي موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
       چ�ون دراج�راي قانون ف�وق الذکروبموجب راي ش�ماره 139560318011011011734-1397/8/30هیات حل اختاف مس�تقر درثبت 
اسنادصومعه سرا تصرف مالکانه سیدحامدهاشمي نژاد  فرزند   جمشید درششدانگ یک قطعه از پاک33اصلي واقع درقریه ملکسر  سنگ 
اصلي32 بخش25 گیان بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه ومحوطه بمساحت511.81 مترمربع از  ازطرف هیئت مذکور احراز 
گردیده وپاک244 براي آن منظور شده لذا براساس مفادماده 1قانون فوق دردونوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود چنانچه کسي نسبت 
به صدور سندمالکیت متقاضي بشرح مذکور اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین انتشارآگهي بمدت 2ماه اعتراض خودراباین اداره تسلیم 
ورسید اخذنماینددرغیراینصورت پس ازانقضاي مدت مذکور برابرمقررات نسبت بصدور سندمالکیت اقدام میگردد وصدور سند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.تاریخ انتشارنوبت اول : 97/9/21تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/10/6
1006   رئیس ثبت اسنادواماک شهرستان صومعه سرا- علی کاظمی پاکدل

آگهی مفقودی 
اصل شناسنامه  مالکیت خودروی سواری پراید مدل 1390 به شماره پاک ایران 26- 418 ص 16 و 
شماره موتور 4258942 و شماره شاسی S1422290294246  به نام  ناصر ایزانلو مفقود  گردیده  و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شیروان

آگهی حصر وراثت
آقای ولی داسدار دارای شماره شناسنامه 1038 به شرح دادخواست به کاسه 97000400621 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر داسدار به شماره شناسنامه 39 به تاریخ 1396/11/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- ولی داسدار فرزند جعفر بشماره شناسنامه 1038 متولد 1347 صادره ساوجباغ پسر متوفی 
2- ابوالفضل داسدار فرزند جعفر بشماره شناسنامه 1128 متولد 1350 صادره ساوجباغ پسر متوفی 3- آمنه داسدار فرزند جعفر بشماره 
شناس�نامه 18 متولد 1365 صادره کرج دختر متوفی 4- مدینه داس�دار فرزند جعفر بشماره شناسنامه 20 متولد 1356 صادره ساوجباغ 
دختر متوفی 5- رقیه داسدار فرزند جعفر بشماره شناسنامه 1148 متولد 1351 صادره ساوجباغ دختر متوفی 6- سکینه داسدار فرزند 
جعفر بشماره شناسنامه 19 متولد 1356 صادره ساوجباغ دختر متوفی 7- فاطمه داسدار فرزند جعفر بشماره شناسنامه 3 متولد 1363 
صادره ساوجباغ دختر متوفی 8- ثریا بذرپاچ فرزند قنبر بشماره شناسنامه 772 متولد 1330 صادره ساوجباغ همسر 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 .
1838حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد

آگهی مفقودی مدارک خودرو 
ب�رگ کمپان�ی س�واری پیکان تی�پ 1600 ب�ه رنگ س�فید روغنی م�دل 1381 به ش�ماره موتور 

11158192664 و شماره شاسی 81593246 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
نظرآباد : 1839

آگهی مزایده اموال منقول ) نوبت اول (
در پرونده کاسه اجرا به شماره 970916 محکوم علیه : شرکت درسا پاستیک محکوم است به پرداخت مبلغ 14/362/504 ریال در حق 
محکوم له : سید حمزه حسینی چون محکوم علیه در موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی اقدام ننموده است ، 
به درخواس�ت محکوم له اموالی با مش�خصات ذیل از محکوم علیه توقیف و ارزش آنها توسط ارزیاب به میزان هر کیلو 24000 ریال تعیین 
گردیده اس�ت : * حدود یک تن ضایعات آهن آات از نوع س�بک و نیمه سنگین * اموال توقیفی با قیمت پایه بشرح فوق از طریق اجرای 
احکام مدنی در مورخ 1397/10/11 ساعت 11/00 در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نظرآباد به فروش خواهد رسید .  اشخاصی که 
مایل به شرکت در مزایده می باشند ، می توانند 5 روز قبل از روز معین مزایده اموالی را که آگهی گردیده ماحظه نمایند . مزایده از قیمت 
پایه کارشناسی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد . برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس و الباقی را ظرف 

 مهلت حداکثر یک ماه پرداخت نماید
1840مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد – نصرتی

دادنامه
پرونده کاس�ه 9609986610300931 ش�عبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد ) سوم حقوقی سابق ( تصمیم نهایي شماره 
9709976610301042 –خواهان: خانم سهیا قادری فرزند حسنعلی به نشانی استان لرستان - شهرستان خرم آباد –شهر خرم آباد –دره 
گرم انتهای بوستان دوم –سمت راست –روبروی سوپر مارکت بیگی - خوانده: آقای علی کرمی فرزند محمدکریم به نشانی مجهول المکان 
- خواسته:طاق به درخواست زوجه  » رای دادگاه « در خصوص دادخواست و اظهارات خانم سهیا قادری فرزند حسنعلی به طرفیت آقای 
علی کرمی فرزند محمد کریم به خواسته استیذان اعمال وکالت در طاق به لحاظ تخلف زوج از بندهای 1 ، 7و8 شروط ضمن العقد و سلب 
حضانت خوانده از فرزند مشترک و واگذاری آن به خواهان به دلیل اعتیاد زوج و در معرض خطر بودن ترتیب اخاقی و صحت جسمانی و .... 
طفل این دادگاه توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده ، وجود رابطه و علقه زوجیت دائم فیما بین زوجین براساس رونوشت سند نکاحیه به 
شماره ترتیب 11979 مورخ 1390/4/14 دفتر ازدواج شماره سه شهرستان خرم آباد حوزه ثبتی استان لرستان ، مثمر ثمر واقع نشدن تاش 
و مساعی دادگاه در اصاح ذات البین ،  ارجاع امر به داوری بنا به تکلیف شرعی و قانونی مقرر و عدم توفیق داوران در سازش ، تحقیقات 
صورت یافته ، گواهی گواه استشهادیه محلی ، گواهی خانه بهبودی پیام آزادی )مرکزترک اعتیاد ( مورخ 1397/4/4 مشعر بر اعتیاد زوج به 
مواد مخدر هروئین و دوبار بستری بودن وی در آن مرکز از 95/1/30 به بعد ) دو دوره هر یک بیست روز (، بررسی اظهارات خواهان مبنی 
بر اعتیاد مضر زوج به موادهای مخدر )هروئین ( و روانگردان )شیشه ( و ترک زندگی مشترک خانوادگی از 95/8/1 و رها نمودن زوجه و با 
تکلیفی مشارالیها با یک فرزند مشترک خردسال و استنکاف از پرداخت نفقه آنان از تاریخ مذکور تا کنون و اینکه خوانده بدواً از آدرس 
نامادریش در خرم آباد –دره گرم ، نگارستان هفتم ، تپه آرین رو منزل محمدکریمی دعوت به دادرسی شده و نامادری وی از تحویل گرفتن 
اوراق اخطاریه اس�تنکاف کرده و اظهارداش�ته که نامبرده در این آدرس سکونت ندارد )ص8( و بعد با اعام مجهول المکان بودن خوانده از 
ناحیه خواهان، مطابق مقررات و نشر آگهی دعوت و در جلسه رسیدگی مورخ 1397/3/19 حضور نیافته و هیچگونه ایحه دفاعیه اعتذاریه 
ای هم تقدیم و ارسال نکرده و در ماهیت دعوی دفاعی به عمل نیاورده و براساس نظریه داور منتخب دادگاه برای مشارالیه با مراجعه داور 
مزبور به برادر زوج آقای رضا کرمی نیز اعام داشته که از برادرم خبر ندارم و ... متورای می باشد و ... و بعاوه با اوصاف مذکور و اعتیاد زوج 
صحت جسمانی ، تربیت اخاقی ، تحصیلی طفل نیز در صورت تحت الحضانت زوج بودن در معرض خطر خواهد بود که رعایت مصلحت و 
غبطه وی به تشخیص دادگاه با امعان نظر به مطالب مرقوم و نزدیک به سن بلوغ بودن طفل و نیاز وی به تعلیمات مادرانه و بر همین است ، 
لهذا دادگاه با التفاوت به جمیع مراتب فوق الذکر ، نظریه موافق قاضی محترم مشاور در امور خانواده ، اظهارات موثر و مقرون به واقع زوجه و 
سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود در پرونده  ، ضمن احراز تخلف زوج از بندهای 1، 7 ، 8 شروط ضمن العقد و احراز سمت وکالت 
با عزل زوجه با حق توکیل به غیر ، دعوای خواهان را ثابت و وارد دانسته و مستنداً به مواد 24 ، 26 تا 29 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 
1391/12/1 و م�واد 234 ، 237 ، 1119 ،1138 ، 1145 ، 1169 ، 1173 ، 1175 ، 1321 ت�ا 1324 قان�ون مدن�ی با مراعات مواد 1134 ، 1135 ، 1140 
همین قانون ، گواهی عدم امکان سازش میان زوجین و حکم به سلب حضانت خوانده از فرزند مشترک برای بعد از رسیدن به سن 7 سالگی 
تا پایان بلوغ و واگذاری آن به خواهان را صادر و به خواهان اجازه می دهد تا با رعایت شرایط ذیل به یکی از دفاتر رسمی ثبت طاق مراجعه 
و پس از اجراء صیغه طاق با اعمال وکالت حاصله مزبور نسبت به ثبت رسمی آن اقدام و خود را مطلقه و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز 
به وکالت از شوهرش امضاء نماید .1-زوجه در قبال اعمال وکالت در طاق تعداد یکصد قطعه سکه از مهریه خود )که تعداد کل آن هشتصد 
قطعه سکه طای بهار آزادی عندالمطالبه می باشد ( را به زوج بذل و به وکالت مکتسب از سند نکاحیه از جانب زوج قبول بذل نموده است 
و اعام کرده که مابقی مهریه و سایر حقوق مالیم را چنانه بخواهیم بعداً و با تقدیم دادخواست جداگانه نه مطالبه و پیگیری خواهد کرد و 
در این دادگاه فقط طاق می خواهم ، فلذا  دادگاه با تکلیف دیگری مواجهه نمی باش�د 2-زوجین همانطور که گفته ش�د دارای یک فرزند 
مشترک به نام اسرا متولد 91/4/16 می باشند که حضانت قانونی وی تا اتمام سن هفت سالگی و پس از آن تا پایان سن بلوغ با زوجه خواهد 
بود 3-زوجه حسب ااقرار و گواهی شماره 139724300206175 مورخ 97/3/28 سازمان پزشکی قانونی استان لرستان باردار نمی باشد 
4- نوع طاق بائن )خلع( و برای نوبت اول اس�ت 5- زوجه راس�اً و با اختیار حاصل از اعمال  وکالت باعزل اعطایی از سوی زوج مندرج در 
سند نکاحیه فیما بین به شرح فوق و با رعایت مقررات مجازات است نسبت به ثبت و اجرای واقع طاق مبادرت نماید 6-مدت اعتبار این 
گواهی تسلیم به دفتر رسمی طاق سه ماه پس از تاریخ اباغ رای قطعی یا قطعی شدن آن است واا از درجه اعتبار ساقط است 7-رعایت 
وجود جهات شرعی و قانونی صحت اجرای صیغه طاق و شرایط فوق حسب مورد بر عهده سر دفتر و مجری محترم صیغه طاق است رای 
صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ به ترتیب قابل واخواهی در این دادگاه و من بعد آن قابل اعتراض در محاکم تجدید 

نظر مرکز استان و پس از آن قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است .
رضا قاسم پور –رئیس شعبه اول دادگاه خانواده خرم آباد 

آگهی اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقای امین میرزاوند فرزند رحم خدا  
خواهان خانم بهناز قاسمی فرزند محمد دادخواستي به طرفیت خوانده آقای امین میرزاوند فرزند رحم خدا  به خواسته مطالبه مهریه و اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986610301308 شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری 
شهرس�تان خرم آباد ثبت و وقت رس�یدگي مورخ 1397/11/15 س�اعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون 
آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در جراید کثیراانتشار آگهي مي گردد  تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد . استان لرستان –شهرستان خرم آباد –خیابان امام )ره(- میدان عدالت 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )سوم حقوقی سابق 
(- بهناز رحمتی    

آگهی مفقودی
   اینجانب معصومه رهنمائی ذکاوت ش�ماره ملی2121247701صادره ازگرگان مالک خودرو سواری 
هاچ بک سیس�تم هایما تیپ AT-S7 به رنگ مش�کی- متالیک مدل 1396شماره شاسی)بدنه( 
NAAD19XZ7HY676615 وشماره موتور 484QA72000552G وشماره شهربانی ایران 59- 
377 ب 11بعلت فقدان اسناد فروش ومالکیت تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکوررا نموده است 
لذا چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودرو مذکور دارد ظرف10 روزبه دفترحقوقی س�ازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع درپیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس ازانقضای 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
949-استان گلستان - گرگان  

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای رامین قنبری نیا فرزند نوروز بشرح درخواستی که بکاسه97/630-این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده واعام داش�ته که نوروز قنبری نیا فرزند قنبر بش�ماره شناس�نامه 5133صادره از کال�ه درتاریخ97/6/29دراقامتگاه دائمی خود 
شهرس�تان کاله فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتس�ت از1-خیرالنسا س�ارانی ف محمد شریف ش ش3505ت 
ت1352همس�رمتوفی2-امیررضا قنب�ری نی�ا ف ن�وروز ش ش4860511840ت ت1387فرزن�د متوفی3-رامین قنبری نی�ا ف نوروز ش 
ش4860087542ت ت1370فرزن�د 4-ریحانه قنبری نیا ف ن�وروز ش ش4860430654ت ت1384فرزند5-راحله قنبری نیا ف نوروز ش 
ش 490408077ت ت1373فرزند متوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید 
تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ انتش�ار آگهی ظرف1ماه به این ش�ورا مراجعه وتقدیم نماید واا 

گواهی صادر خواهد شد.
917-رییس شعبه9 شورای حل اختاف شهرستان کاله

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای آدینه علی س�عیدی فرزند ارازصحت بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه97/4051-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که مرحومه مریم سعیدی فرزند آدینه علی بشماره شناس�نامه 4860231708صادره ازکاله درتاریخ 
1397/6/13دراقامت�گاه دائم�ی خود شهرس�تان کاله فوت نم�وده وورثه/ وراث حین الف�وت وی عبارتنداز/عبارتس�ت از1-آدینه علی 
س�عیدی ف ارازصح�ت ش ش4869468451ت ت1344/9/18 صادره ازکاله پدر متوفی2-خانم آش�وربیکه ق�ره قوزی ف گوندقدی ش 
ش4869469936ت ت1350/12/15ص�ادره ازکاله مادرمتوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا 
یکنوبت آگهی مینماید تاهر کس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه 

وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
915-رییس شعبه8شورای حل اختاف شهرستان کاله-کریمی

دادنامه
  پرونده کاسه9709981720600535بایگانی970547ش�عبه 6 ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�هید قدوس�ی شهرستان گرگان تصمیم 
نهایی ش�ماره9709971720600856خواهان روح اله غضنفری ف رحیم بنش�انی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان ایرانمهر نبش 
ابوذر2فروش�گاه غضنفری خوانده جبرائل ارژنگ ف قاسم بنش�انی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک بتاریخ 1397/9/27دروقت 
فوق العاده جلس�ه ش�عبه 6 شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرس�تان گرگان بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است.پرونده 
کاس�ه فوق تحت نظرقراردارد.قاضی ش�ورا باعنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا ختم رسیدگی را اعام و مبادرت به 
صدوررای مینماید: رای قاضی شورا درخصوص دادخواست روح اله غضنفری ف رحیم بطرفیت جبرائل ارژنگ ف قاسم دائربه صدورحکم 
برمحکومیت خوانده بپرداخت مبلغ4/500/000ریال،به انضمام کلیه خسارات قانونی وتاخیرتادیه تا زمان اجرای حکم به استناد 1فقره چک 
بشماره 201926مورخ1396/5/18عهده بانک سپه شعبه ناهارخوران نظرباینکه خوانده علیرغم اباغ اخطاریه ازطریق نشرآگهی درروزنامه 
کثیراانتشار کار وکارگر درجلسه ی رسیدگی حاضرنشده وایراد ودفاعی درقبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده ودلیلی بربرائت ذمه ی خویش 
ابراز نداشته ودعوی خواهان ومستندات ابرازی وی حاکی ازاشتغال ذمه ی خوانده به خواهان است،دعوی خواهان را محمول برصحت تلقی 
وبا استصحاب بقای دین ومستندا به مواد9 و27قانون شوراهای حل اختاف و310،311،313قانون تجارت و198،515،519قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی وتبصره الحاقی به ماده ی 2قاون وصدورچک واستفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خوانده موصوف را بپرداخت مبلغ4/500/000ریال بابت اصل خواس�ته وبپرداخت مبلغ698/250ریالبابت هزینهی دادرسی درحق خواهان 
محکوم مینماید وخس�ارات ناشی ازتغییرش�اخص بهای کااها وخدمات ازتاریخ مندرج درچک)1396/5/18(تازمان اجرای حکم براساس 
ش�اخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران توسط اجرای احکام محاس�به وازمحکوم علیه وصول ودرحق محکوم له پرداخت 
خواهد شد.رای صادره غیابی وظرف20روزپس ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف20روزپس ازان قابل تجدید نظرخواهی 

درمحاکم محترم حقوقی گرگان میباشد.
906-قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان گرگان-محمد جواد زمانی کیاسری

دادنامه
  پرونده کاسه 9609981720900556بایگانی960560/شعبه9 شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم نهایی 
شماره9709971720900839خواهان قدرت اله گلریز ف محمد صادق باوکالت محمد صاحب فیضی ف رحمت اله بنشانی استان گلستان 
گرگان نبش عدالت22برج مروارید ط6واحد11خوانده موس�ی صادق نژاد بنش�انی مجهول المکان خواس�ته مطالبه وجه بابت... رای قاضی 
شورا درخصوص دادخواست تقدیمی قدرت اله گلریز باوکالت محمد صاحب فیضی بطرفیت خوانده موسی صادقی بخواسته مطالبه وجه 
بمبلغ18/500/000ریال بانضمام خس�ارت تاخیرتادیه وهزینه دادرس�ی.ماحصل ادعای وکیل بوکالت ازموکلش براین محوراستوار میباشد 
که:موکل حسب مستندات ابرازی اقدام به واریز وجه بحساب خوانده تا سقف خواسته بعنوان قرض مینماید باوصف مراجعات مکرر خوانده 
اقدامی درخصوص ادای قرض معمول نداشته تقاضای مطالبه وجه واریزی بشرح پیش گفته را مینماید.در جلسه یی که بدین منظور تشکیل 
میگردد خوانده باوصف اباغ واطاع ازطریق جراید کثیراانتشار حضور نمییابد دفاع موثر وموجهی ازخویش معمول نمیدارد.عدم حضور 
وی دعوی ومستندات ابرازی را مصون ازایراد وانکار قرارداده است بالنتیجه باتوجه بمراتب صدرااشاره وهمچنین پاسخ استعامات واصله 
ازبانک های ملت،سپه،تجارت که موید واریز وجه ازحساب خواهان بحساب خوانده میباشد والتفات بدالت منطوق صریح ماده ی265قانون 
مدنی)هر کس مالی بدیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع اس�ت بنابراین اگرکس�ی چیزی بدهد بدون اینکه مقروض آن چیزباشد میتواند آنرا 
اس�ترداد کند(شورا دعوی به شکل حاضر را وارد وثابت تشخیص داده مس�تندا به مواد9و27قانون شوراهای حل اختاف مصوب1394مو

اد198،515،519،522قانون ایین دادرس�ی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 18/500/000ریال بابت اصل خواس�ته بانضمام 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست96/9/19 واحتساب مبلغ 1/252/500ریال هزینه دادرسی ومبلغ5/000/000ریال حق الوکاله 
ومبلغ30/000ریال هزینه نش�رآگهی درحق خواهان را صادر واعام مینماید.رای صادره غیابی محسوب ظرف20روزپس ازتاریخ اباغ قابل 

واخواهی دراین شعبه و20روزپس ازان قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
905-قاضی شعبه9 شورای حل اختاف گرگان-مجتبی شعبانی حاجی

دادنامه
   پرون�ده کاسه9609980167500939بایگانی970790/ش�عبه 102دادگاه کیفری2شهرس�تان گرگان)102جزای�ی س�ابق(تصمیم نهایی 
ش�ماره9709970056801280 ش�اکی:خانم پرندوش هاشمی زاده ف فریدون بنشانی گرگان خ ش�الیکوبی عدالت12مجتمع باران واحد9 
متهم:اقای مهدی گودرزی ف درویش بنشانی اتهام:کاهبرداری گردشکار توضیح اینکه حسب محتویات پرونده امر شاکی خانم پرندوش 
هاشمی زاده ف فریدون پرونده اتهامی دایربر کاهبرداری و...درشعبه 4بازپرسی دادسرای گرگان تشکیل داده که باانجام تحقیقات مقدماتی 
وتحصیل دلیل برای متهم مهدی گودرزی ف درویش به اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه کیفرخواست صادرگردیه که پرونده به شعبه 102 
کیفری گرگان ارجاع گردیده ومتهم درجلسه رسیدگی حاضرنشده حالیه دادگاه با استعانت ازخداوند متعال وباتکیه بر شرف ووجدان بشرح 
ذیل مبادرت به صدوررای مینماید.رای دادگاه درخصوص اتهام مهدی گودرزی ف درویش ازاد به علت عدم دسترس�ی دایربرکاهبرداری 
مرتبط با رایانه بمبلغ23900000موضوع شکایت پرندوش هاشمی زاده ف فریدون بدین توضیح که حسب شکایت شاکی متهم ازطریق رایانه 
ای ازوی کاهبرداری نموده وازحس�اب وی برداش�ت نموده که باانجام تحقیقات مقدماتی درشعبه 3بازپرسی بشرح کیفرخواست شماره 
9710430168004434 دادس�رای عمومی وانقاب گرگان برای متهم تقاضای کیفرگردیده اس�ت وپس ازارجاع پرونده به این شعبه وجری 
تشریفات قانونی شاکی درجلسه دادگاه حاضرشده وبرشکایت خود تاکید نموده ومتهم دروقت تعیین شده درجلسه حضورنیافته حالیه 
باعنایت به جامع اوراق وحتویات پرونده نظربه ش�کایت شاکی پرندوش هاش�می زاده ف فریدون وتحقیقات صورت گرفته ازسوی مرجع 
انتظامی درمرحله تحقیقات مقدماتی وپاسخ استعام بعمل آمده ازبانک ملی واینکه متهم علیرغم اباغ احضاریه با وصف قانونی دراین مرجه 
حاضرنشده ودفاعی بعمل نیاورده لهذا اتهام انتسابی به متهم محرزمیباشد لذا به استناد ماده741 قانون تعزیرات متهم راعاوه برپرداخت 
رد مال بمبلغ مال ماخوذه)23900000 میلیون ریال(درحق ش�اکی بپرداخت50میلیون ریال درحق صندوق دولت جمهوری اس�امی ایران 
محکووم مینماید.رای صادره غیابی ظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین مرجع وس�پس به اس�تناد ماده 427قانون مرقوم ظرف20 

روزپیس ازاباغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان گلستان میباشد.
897-رییس شعبه 102دادگاه کیفری2شهرستان گرگان-حمیدرضا فیروزیان حاجی

  اخطاریه
نام اخطار ش�ونده:فرید داودی به نش�انی:مجهول المکان وقت حضور:97/11/6      ساعت 17:30 محل حضور:حوزه 16 شورای حل اختاف 

شهرستان بهارستان علت حضور:وقت رسیدگی.10
                 شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان م الف/231           

  اخطاریه
نام اخطار شونده:جمعه شجاعی نیا به نشانی:مجهول المکان وقت حضور:97/11/6       ساعت:17:00 محل حضور:حوزه 16 شورای حل اختاف 

شهرستان بهارستان علت حضور:وقت حضور.
                              شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان م الف/232                    

اگهی
تاریخ:96/10/18              کاس�ه پرونده:729/11/96          خواهان:عرفان س�عادت با وایت قهری محمد س�عادت به نشانی:گلستان 15 
متری س�لمان فارسی پ58 خوانده:مرتضی فراهانی به نش�انی:مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه چک گردشکار شورا با عنایت به 
اوراق پرونده ختم رس�یدگی را اعام بش�رح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:           )))رای ش�ورا((( در خصوص دادخواست عرفان 
س�عادت با وایت قهری محمد سعادت به طرفیت مرتضی فراهانی بخواسته طلب طبق رسید عادی به مبلغ 6/100/000 ریال به انضمام 
کلیه خس�ارات دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت اجرای حکم با عنایت به محتویات پرونده مفاد دادخواس�ت 
تقدیمی و اس�ناد و مدارک ابرازی از ناحیه خواهان از جمله گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک و اینکه عارغم اباغ قانونی درج 
در روزنامه خوانده در جلس�ه ش�ورا حاضر نگردیده و نسبت به معرفی وکیل و تقدیم ایحه اقدام ننموده لذا دادگاه خواست هخواهان 
را وارد دانس�ته مس�تندا به ماده 198-522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به مبلغ 6/100/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 197/500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و نیز خس�ارت تاخیر تادیه برابر شاخص بانک  
مرکزی از تاریخ دادخواست 96/7/11 لغایت اجرای کامل دادنامه صادر و اعام میدارد.رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس 
از اباغ قابل واخواهی در این ش�عبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی شهرس�تان 

بهارستان میباشد.15
  بهرام حسنی-قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان م الف/233                

دادنامه
پرونده کاس�ه: 9509982250400046 ش�عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرمسار تصمیم نهایی 9709972250400652 خواهان: 
شرکت کشاورزی و دامپروری هامون برگ با نمایندگی آقای عبداله گودرزی فرزند ملک حسین به نشانی سمنان گرمسار شهرک صنعتی. 
خواندگان: 1- شرکت صندوق ضمانت سرمایه گزاری صنایع کوچک به نشانی تهران خیابان خالد اسامبولی خیابان 7 پاک 15. 2- دادسرای 
عمومی و انقاب شهرستان گرمسار به نشانی سمنان گرمسار بلوار آزادگان دادسرای عمومی و انقاب شهرستان گرمسار تلفن: 34200861 
)023( 3- سازمان تامین اجتماعی به نشانی تهران خیابان آزادی جنب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی 4- بانک 
کشاورزی به نشانی بزرگراه جال آل احمد نبش پاتریس لومومبا- ش247. 5- اداره کل امور مالیاتی استان سمنان به نشانی سمنان خیابان 
طالقانی امور مالیاتی اس�تان سمنان . خواس�ته : 1- صدور حکم ورشکستگی 2- دستور موقت. رای دادگاه: در پرونده کاسه فوق شرکت 
کش�اورزی و دامپروری هامون برگ با ش�ماره ثبت 2097 با مدیریت عاملی آقای عبداله گودرزی به طرفیت 1- دادستان عمومی و انقاب 
شهرستان گرمسار 2- بانک کشاورزی گرمسار 3- شرکت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 4- اداره تامین اجتماعی گرمسار 
5- اداره مالیات و دارایی گرمسار به خواسته: 1- درخواست صدور حکم ورشکستگی از تاریخ توقف 1392/7/29 و 2- صدور دستور موقت 
بر توقف پرداخت ضمانت نامه بانکی  . پرداخت ضمانت نامه بانکی توسط توسعه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به یکی از 
طلبکاران دادخواستی ارائه نموده است که با عنایت به اوراق پرونده و اینکه خواهان در دادخواست خود مرقوم داشته که شرکت خواهان 
به لحاظ مش�کات به وجود آمده و علیرغم تمدید بخش�ی از تسهیات در سال 1393 از تاریخ صدرالذکر متوقف از پرداخت دیون شده و 
به همین جهت این دادخواس�ت را ارائه داده اس�ت و با عنایت به اینکه در تاریخ 1395/1/31 ریاست وقت این شعبه قرار رد دستور موقت 
مذکور را صادر نموده است و با توجه به اینکه کارشناس واحد منتخب مرقوم داشته که شرکت خواهان با طرح توجیهی ارائه شده به بانک 
در ش�هریور 89 برای س�الهای 90و91 مبلغ 5000 میلیون ریال وام دریافت داشته که سررسید اقساط ان با فاصله هر 6 ماه تا سال 96 و 97 
بوده اس�ت و اولین سررس�ید اقساط 92/7/29 به مبلغ 450 میلیون ریال بوده است که در تاریخ 92/9/11 پرداخت کرده و در همین تاریخ 
مبلغ 10/000 میلیون ریال وام سرمایه در گردش دریافت داشته که سررسید آن دو ساله بوده است و شرکت در شهریور 92 افتتاح شده است 
ولی با توجه به شرایط موجود برای تولید و علیرغم داشتن مواد اولیه در سال 92 هیچ تولیدی نداشته و در سال 93 تولید ناچیزی در حد 
22 میلیون ریال داشته و در سال 94 مقداری تولید به مبلغ 2644 میلیون ریال )بهای تمام شده تولید( و مقدار 3074 میلیون ریال فروش 
داشته است و با توجه به شرایط موجود هیچ پرداختی برای اقساط وام نداشته و بانک کشاورزی به تاریخ 93/12/14 باقی مانده اقساط 500 
میلیون ریالی را که معوق شده بود به وام جدیدی به مبلغ 6700 میلیون ریال با اقساط سه ساله تمدید و استمهال نموده و تضمین وام های 
دریافتی ش�رکت جهت وام 5000 میلیون ریالی صندوق ضمانت س�رمایه گذاری و کارخانه و برای وام 1000 میلیون ریالی سرمایه در گردش 
صندوق ضمانت س�رمایه گذاری صنایع کوچک و مازاد ارزیابی کارخانه و ضامن وام 200 میلیون ریالی بوده اس�ت و به دلیل عدم پرداخت 
اقساط به تاریخ 95/4/15 بانک کشاورزی از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مبلغ 6000 میلیون ریال دریافت داشته و برای 
دریافت مابقی ضمانت صندوق به مبلغ 2940 میلیون ریال در حال رایزنی است و جمع دارایی های شرکت مبلغ 14228 میلیون ریال و جمع 
بدهی های شرکت 24427 میلیون ریال است که مابه التفاوت دارایی ها منهای بدهی مبلغ 10199 میلیون ریال کسری نقدینگی می باشد و 
صورتهای مالی شرکت قابل اتکا نیست و دارایی های شرکت تکافوی تمامی دیون جاری را ندارد و ارزش ویژه شرکت در پایان سال 93 منفی 
گش�ته و ش�رکت خواهان متوقف از پرداخت دیون خود می باشدو تاریخ توقف شرکت 93/12/29 پیشنهاد می گردد و با توجه به اعتراض 
بانک کشاورزی به نظر کارشناسی و اینکه هیات سه نفره کارشناسی منتخب مرقوم داشته اند که شرکت خواهان در تاریخ 86/8/2در اداره 
ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و سپس طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 90/4/21 مرکز شرکت به شهرک صنعتی گرمسار 
تغییر یافته است و صورتهای مالی و صورت سود و زیان شرکت خواهان از سال 1387 تا سال 95 توسط سازمان های مستقل حسابرسی 
حسابرسی نشده است و جمع کل دارایی های شرکت خواهان به تاریخ 95/9/6 مبلغ 14228 میلیون ریال و جمع کل بدهی های شرکت 
27367 میلیون ریال است که مابه التفاوت دارایی ها منهای بدهی 13139ریال کسری نقدینگی می باشد و سرمایه درگردش شرکت مربوط 
به سال های 1394 و 1395 به ترتیب 9/339/000/000 و 15/529/000/000 ریال کسری نقدینگی دارد و با بررسی های به عمل آمده در سال 
مالی 93 دارایی شرکت دیون جاری و تسهیات دریافتی با سررسیدهای کوتاه مدت را کفایت می کند ولی در اولین سررسید تسهیات بلند 
مدت مورخ 93/9/11 منتج از وام 10000 میلیون ریالی شرکت از پرداخت دیون خود بازمانده است و به نظر می رسد تاریخ توقف شرکت همین 
تاریخ بوده است و با توجه به اینکه بانک کشاورزی مرقوم داشته که کارشناسان بر اساس استعامها نظر داده اند و ارزیابی دقیق از دارایی 
های شرکت نشده است و اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مرقوم داشته که دارایی های شرکت برآورد دقیق نشده و 
شرکت خواهان در تاریخ 95/9/30 و نیز 95/12/15 دو ضمانت نامه از آن صندوق دریافت داشته که با توجه به دریافت وجوه از بانک و سپری 
شدن مدتی نسبتا طوانی و عدم پرداخت اقساط بانک و خسارتی شدن ضمانت نامه صادره و نیز پرداخت مبلغ ضمانت نامه از سوی صندوق 
همگی مبین وجود نقدینگی و دارایی شرکت خواهان بعد از تاریخ توقف ادعایی است و با توجه به اینکه نظر تکمیلی هیات سه نفره تقریبا 
در تایید نظر مذکور بوده است و غیر از بانک کشاورزی سایرین اعتراضی مطرح ننموده اند و با توجه به اینکه کارشناس برق و تاسیسات و 
ماشین آات کارخانجات ارزش کل ماشین اات و تجهیزات و تاسیسات موجود در شرکت خواهان را به مبلغ 4/282/000/000 ریال برآورد 
نموده اس�ت و کارشناس راه و س�اختمان ارزش عرصه و اعیان ششدانگ پاک ثبتی کارخانه را به مبلغ 8/000/000/000 ریال برآورد نموده 
است و هیات کارشناسی سپس در نظر تکمیلی مرقوم داشته اند که با تطبیق کل دارایی های شرکت از جمله ماشین آات و ساختمان به 
ارزش 12/282/000/000 ریال با دیون اعامی به شرح نظر اولیه هیات مذکور فزونی دیون از مجموع دارایی ها و عدم توانایی شرکت نسبت به 
پرداخت آنها محرز است و شرکت متوقف بوده و تاریخ توقف آن هم 93/9/11 بوده است و اینکه اعتراض موجهی ارائه نگردیده است علیهذا 
این دادگاه با وارد دانستن خواسته خواهان در حدود مذکور و با استناد به مواد 194و198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 202و 412و413

و415و416و417و418و427و428و432و433و440و442و536و537 قانون تجارت شرکت خواهان را متوقف از پرداخت از تاریخ 93/9/11 
دانس�ته و حکم به اعان ورشکستگی شرکت کش�اورزی و دامپروری هامون برگ با شماره ثبت 2097 را صادر و اعام میدارد. رای صادره 
به طور موقت اجرا و اموال ش�رکت خواهان پس از صدور رای حاضر مهر و موم خواهد ش�د. ضمنا دادگاه آقای منصور مرتضوی را به عنوان 
مدیر تصفیه و آقای حسین سعیدی را به عنوان عضو ناظر ) که دستمزد آنان بر اساس عملیات تصفیه و نظامنامه وزارت دادگستری خواهد 
بود( تعیین می نماید تا با رعایت مقررات نسبت به انجام امر تصفیه شرکت مذکور اقدام نمایند. در خصوص طرح دعوا به طرفیت دادستان 
محترم شهرستان نظر به اینکه ضرورتی برای طرف دعوا قرار گرفتن ایشان وجود نداشته و ادعا متوجه دادستان محترم به نظر نمی رسد و 
نظریه شماره 7/9907-1373/1/27و 7/7988-1382/10/2 نیز موید آن است این دادگاه با استناد به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوا را در این مورد صادر و اعام می دارد. رای صادره حضوری بوده و از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از 
طرف اشخاص ذی نفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارج اقامت دارند در ظرف دو ماه از تاریخ اباغ قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه های محترم تجدید نظر مرکز استان سمنان می باشد. قرار رد دعوا نیز ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل 

تجدید نظرخواهی در دادگاه های محترم تجدید نظر مرکز استان سمنان می باشد. 
یوسف مجتهدی – قاضی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرمسار

حصروراثت
خانم مطهره جلودار فرزند حسن دارای شناسنامه 2140 شرح دادخواست شماره 970632 مورخ 1397/10/3 توضیح داده شادروان حسن 
جلودار فرزند حسین بشناسنامه 11349  در تاریخ 1385/12/4 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- مصطفی 
جلودار فرزند حسن متولد 1347/4/16 ش.ش 383 کدملی 2992078182 فرزند متوفی. 2- حکیمه جلودار فرزند حسن متولد 1352/9/20 
ش.ش 814 کدملی 2992556084 فرزند متوفی. 3- مطهره جلودار فرزند حس�ن متول�د 1343/3/11 ش.ش 2140 کدملی 2990606270 
فرزند متوفی. 4- مریم جلودار فرزند حس�ن متولد 1349/9/23 ش.ش 829 کدملی 2992524123 فرزند متوفی. 5- طاهره اصولی زنور 
فرزند حسن متولد 1335/2/26 ش.ش 119 کدملی 2992007145 فرزندمتوفی. 6- سکینه قاسمی سعیدی فرزند حسن متولد 1317/3/13 
ش.ش 187 کدملی 2991904658 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.
632 شورای حل اختاف شماره 26 شهرستان کرمان

2- حصروراثت
خانم مطهره جلودار فرزند حسن دارای شناسنامه 2140 شرح دادخواست شماره 970633 مورخ 1397/10/3 توضیح داده شادروان سکینه 
قاسمی سعیدی فرزند حسن بشناسنامه 187  در تاریخ 89/9/19 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- مصطفی 
جلودار فرزند حسن متولد 1347/4/16 ش.ش 383 کدملی 2992078182 فرزند متوفی. 2- حکیمه جلودار فرزند حسن متولد 1352/9/20 
ش.ش 814 کدملی 2992556084 فرزند متوفی. 3- مطهره جلودار فرزند حس�ن متول�د 1343/3/11 ش.ش 2140 کدملی 2990606270 
فرزند متوفی. 4- مریم جلودار فرزند حس�ن متولد 1349/9/23 ش.ش 829 کدملی 2992524123 فرزند متوفی. 5- طاهره اصولی زنور 
فرزند حسن متولد 1335/2/26 ش.ش 119 کدملی 2992007145 فرزندمتوفی. 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 ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز ش�ود از درجه اعتبار 

ساقط است.
633 شورای حل اختاف شماره 26 شهرستان کرمان

3- حصروراثت
آقای عباس زواری فرزند حس�ن دارای شناسنامه 470 شرح دادخواست ش�ماره 9709983467200542 مورخ 1397/8/15 توضیح داده 
ش�ادروان اعظم زواری فرزند حسن بشناس�نامه 550  در تاریخ 1397/1/22 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- ابراهیم زواری فرزند حسن ش.ش 79 متولد 1366 برادر متوفی. 2- اسماعیل زواری فرزند حسن ش.ش 3190009007 متولد 1369 برادر 
متوفی. 3- عباس زواری فرزند حس�ن ش.ش 470 متولد 1354 برادر متوفی. 4- اصغر زواری فرزند حس�ن ش.ش 29 متولد 1363 برادر 
متوفی. 5- رضا زواری فرزند حسن ش.ش 499 متولد 1357 برادر متوفی. 6- اکبر زواری فرزند حسن ش.ش 97 متولد 1361 برادر 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.
542 شورای حل اختاف شماره 19 شهرستان کرمان

مفقودی سند کمپانی 
اینجانب شهربانو نورانی مالک خودرو پژو 206 به شماره شاسیNAAP03ED0CJ570875 شماره 
موتور 14191001548 به علت فقدان اس�ناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده 
است. لذاچنانچه هر کس ادعایی در  مورد خو دروی 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 

انقضای مهلت مزبور طبق ضو ابط مقرر خواهد شد. 
سمنان 

آگهی احضار  در دادگاه 
بدینوس�یله به اس�تناد ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی دادگاه های  عمومی و انقاب   به آقای اصغر آرش  فرزند حضرتقلی  به عنوان 
خوانده   دعوی در کاسه پرونده 970967 به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش موضوع  دادخواست خانم نسرین صحت اباغ می 
شود که به تاریخ 1397/11/14 ساعت 10:30 وقت رسیدگی جهت رسیدگی در شعبه اول دادگاه عمومی کوثر حضور یابند  در غیر اینصورت  

غیابا رسیدگی  و اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
1099983 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان  کوثر – جعفری 

متن احضار آگهی 
 دادس�رای  عمومی و انقاب اردبیل طی کیفرخواست ش�ماره 9710430400305224- 97/09/28  در پرونده کاسه 970865 شاکی آقای 
مس�عود  حیدری  کوهس�اره شکایتی علیه متهمه  خانم سارینا کارجوی اهیجی فرزند رجبعلی دایر بر توهین و اهانت در فضای  مجازی 
تلگرام تقاضای کیفر نموده که رسیدگی  به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای چهارشنبه مورخ 1397/11/17 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است با عنایت به  مجهول المکان بودن  و عدم دسترسی  به متهم و در اجرای  مقررات ماده 344  قانون آئین دادرسی کیفری 
مصوب 1392 مراتب یک نوبت در رو زنامه  کثیر اانتشار  ملی و محلی 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. 
1099982  رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری دو اردبیل – میرزائی 

آگهی حصر وراثت 
آقای مهدی جستان مرنی با کد ملی 1462980147 به شرح پرونده کاسه 72 سیار این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان آقاباا جستان مرنی با کد ملی 1462966871  در تاریخ 1395/01/05 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه 
آن   مرحوم منحصر است به: 1.  غامعلی  جستان مرنی کد ملی 1462973736 پسر متوفی  2. عزیز جستان مرنی کد ملی  1462978185 
پس�ر متوفی  3. رحیم جس�تان مرنی کد ملی  1462978207 پسر متوفی 4. لطیف جستان مرنی کد ملی  1462978223 پسر متوفی 5. 
جبرائیل جستان مرنی کد ملی  1462980139 پسر متوفی 6. مهدی جستان مرنی کد ملی  1462980147 پسر متوفی 7. فاطمه جستان 
مرنی کد ملی  1462973744  دختر متوفی 8. عزیزه جستان مرنی کد ملی  1462974856  دختر متوفی 9. فرنگیز جستان مرنی کد ملی  
1462978193  دختر متوفی 10. زهرا جستان مرنی کد ملی  1462978215  دختر متوفی 11. خدیجه جستان مرنی کد ملی  1462981501  
دختر متوفی 12.  رقیه جستان مرنی کد ملی  1466535441  دختر متوفی 13. شوکت  حسنیان کد ملی 1465196366 دختر متوفی 14. 
رفیقه حس�نیان  مرنی کد ملی  1462974848   دختر متوفی 15.  حمایل حس�تان کدملی 1460928504 دختر متوفی 16. دارائی کوهی 
مرنی شماره  ملی 1466414049  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 ای از متوفی نزد او باشد 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. 
1099981 قاضی  شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان نمین – محمود ایمانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
    آقای امیر نظری مردخه داراي شماره شناسنامه 2892 به شرح دادخواست به کاسه 1044/1/97 
از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سیاوش نظری 
مردخه بشناسنامه شماره  1373  درتاریخ 97/7/19  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر امیر نظری مردخه داراي 
ش�ماره شناسنامه 2892 متولد 1359 پس�رمتوفی 2- اکرم نظری مردخه دارای شماره شناسنامه 
8381 متول�د 1362 دخترمتوفی 3- اعظم نظری مردخه دارای ش�ماره شناس�نامه 0410075485 
متولد 1368 دخترمتوفی 4- رقیه جماعتی دارای شماره شناسنامه 1168 متولد 1336 همسرمتوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای 

حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                       1985    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای محمد محمدی داراي ش�ماره شناس�نامه 0370321741 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
1043/1/97 از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
معصومه اقبالی بشناسنامه شماره 831  درتاریخ 96/5/8  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر محمد محمدی 
داراي شماره شناس�نامه 0370321741 متولد 1369 پسرمتوفی 2- محسن محمدی دارای شماره 
شناسنامه 2101 متولد 1362 پسرمتوفی 3- مجتبی محمدی دارای شماره شناسنامه 2509 متولد 
1361 پسرمتوفی 4- مرتضی محمدی دارای شماره شناسنامه 2 متولد 1338 همسرمتوفی اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف 

شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                       1984    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای میر محسن ابراهیم زاده دوکش داراي شماره شناسنامه 2973 به شرح دادخواست به کاسه 
1046/1/97  از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  میر 
اکبر ابراهیم زاده دوکش بشناسنامه شماره  1092 درتاریخ 96/12/28 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر میر 
محسن ابراهیم زاده دوکش داراي شماره شناسنامه 2973 متولد 1360 پسرمتوفی 2- سیده راضیه 
ابراهیم زاده دوکش دارای شماره شناسنامه 16053 متولد 1363 دخترمتوفی 3- سیده رباب ابراهیم 
زاده دوکش دارای ش�ماره شناس�نامه 2688 متولد 1365 دخترمتوفی 4- س�یده فاطمه ابراهیم 
زاده  دارای ش�ماره شناس�نامه 1073 متولد 1338 همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت 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.
                          1986    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی مزایده  و فروش مال غیر منقول )نوبت اول(
زمان برگزاری مزایده: 1397/11/01  نوبت مزایده: نوبت ا ول محل برگزاری مزایده: شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای  عمومی و انقاب 
شهرستان بوشهر  به موجب پرونده کاسه 970896  شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای   عمومی و انقاب شهرستان بوشهر حسب 
اباغ 30 روزه  وثیقه گذار ابوذر سلمی فرزند حسین به جهت احضار محکوم علیه و همچنین اباغ و انقضای موعد  ده روزه قانونی و عدم ا 
عتراض ضبط وثیقه با شرایط قانونی نسبت به فروش مال مرهونه وثیقه اقدام شده است. مشخصات مال مورد مزایده: شماره ملک 23/269  
به شماره چاپی 086599 سری الف سال 96 به مساحت 65/75 متر مربع واقع در سمت شمال غربی طبقه اول یک مجتمع 3 طبقه 9 واحدی 
با اسکلت فلزی، سقف تیرچه بلوک و نما ترکیب آجر  و سرامیک و فاقد آسانسور که از زمان آن بیش از 12 سال می گذرد. همچنین دارای 
یک اشتراک برق تک فاز و یک انشعاب  آب یک دوم اینچ و یک اشتراک گاز شهری می باشد. نشانی ملک مورد مزایده: بوشهر خیابان امام 
خمینی کوچه بو ستان 10 سمت چپ پاک سوم  مبلغ  کارشناسی 1750000000 ریال )یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال( مزایده 
در روز دوشنبه مورخه 1397/11/01 ساعت 10 الی 12 بعد از ظهر از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس  شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی 
به عنوان برنده مزایده شناخته خو اهد شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد از وجه پیشنهادی را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده 
دادگستری بوشهر تودیع نماید و نسبت به مابقی آن حد اکثر ظرف مدت یکماه اقدام نماید و اا  وجه تودیعی پس از کسر هزینه مزایده  به 
نفع دو لت ضبط خو اهد شد. عاقمندان  می توانند در وقت مقرر فوق در دفتر شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب 

بوشهر جهت برگزاری  مزایده حضور یابند. 
846 دادیار شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب بوشهر 

آگهی اباغ وقت رسیدگی  به آقای خضر قاسمی فرزند قاسم 
 خواهان آقای مصطفی هاشمی دادخواستی  به طرفیت  خوانده  آقای خضر قاسمی به خواسته اثبات مالکیت و مطالبه خسارت مطرح که 
به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه  9609987710700236 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/16 ساعت 13:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 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. 
853 منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر 

آگهی احضار
به موجب پرونده کاسه 970739 شعبه پنجم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب بوشهر آقای محمد صیاد  جو فرزند مالک به شماره  ملی 
3559948886 متولد 1367/04/16 که مشخصات بیشتری از مشارالیه در  دست نیست به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می باشد 
به نامبرده اخطار و اباغ می گردد که جهت دفاع از بزه انتسابی تا یک ماه پس از انتشار این آگهی در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم 
حضور غیابا به  موضوع رسیدگی  و اتخاذ تصمیم خواهد شد این آگهی به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری  برای یک نوبت در 

یکی از جراید کثیر اانتشار درج گردد. 
852 بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب بوشهر 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : بانک ملت مدیریت شعب ا ستان بوشهر  نشانی: بوشهر خ امام روبروی سازمان انتقال خون مشخصات 
محکوم علیه/ محکوم علیهم:  علی تشکری نشانی: بوشهر  خ بیسیم کوچه روبروی صندوق محمد امین انتهای  کوچه سمت راست پ23 
منزل علی تشکری 2. شرکت تعاونی فرزام بوشهر با مدیریت علی تشکری  نشانی: بوشهر  خ بیسیم کوچه روبروی صندوق محمد امین 
انتهای  کوچه سمت راست پ23 منزل علی تشکری 3. فرزان تشکری نشانی: بوشهر  خ بیسیم کوچه روبروی صندوق محمد امین انتهای  
کوچه سمت راست پ23 منزل علی تشکری محکوم به:  بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه  به شماره 96/800009 و شماره دادنامه 
8909977710400605  محکوم علیهم محکوم به پرداخت تضامنی  مبلغ 3/453/698/628  ریال )سه میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه 
میلیون و ششصد و نود و هشت هزار و ششصد و بیست و هشت ریال(  بابت اصل خواسته  و خسارت تاخیر تادیه تا مورخه 89/04/17 و 
پرداخت  مبلغ 69/128/973 ریال )شصت و نه میلیون و یکصد و بیست و هشت هزار و نهصد و هفتاد و سه ریال(  بابت هزینه دادرسی و 
همچنین پرداخت حق الوکاله نماینده قانونی طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه روزانه  به مبلغ 904/110 ریال )نهصد و چهار هزار 

و یکصد و ده ریال(  از تاریخ 89/04/18 لغایت اجرای حکم در حق  محکوم له می باشند. نیم عشر  دولتی با محکوم علیهم  می با شد. 
851 رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی بوشهر 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : سید عباس وفا فرزند میرآقا نشانی: همدان همدان میدان بار قدیم حجره سید عباس وفا مشخصات 
محکوم علیه/ محکوم علیهم: احمد حیدری نش�انی: همدان همدان میدار بار آزادی بنگاه حیدری مش�خصات نماینده یا قائم مقام قانونی 
محکوم له/ محکوم علیه    جمشید شیری فرزند جواد  نشانی: همدان خ بوعلی جنوبی برج اریان ط8  واحد 102 نوع رابطه:  وکیل محکوم له/ 
محکوم لهم :  سید عباس وفا محکوم به:  بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه  به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609978163800189  
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یازده میلیون  تومان بابت اصل خواسته و سیصد و  چهل و  هفت هزار و پانصد تومان هزینه 

دادرسی  و تاخیر تادیه  چکها طبق دادنامه از زمان صدور تا زمان اجرای حکم و نیم عشر دو لتی. 
1942 مسئول دفتر حوزه 128 عمومی شورای حل اختاف مجتمع امام حسن مجتبی )ع( شهر 
همدان 
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511/64آگهی اباغ دادنامه
در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای محمد صادق  نیا به طرفیت خواندگان آقایان 1� حسن حاج پور فرزند محمد 2� سید 
مسعود مرتضوی واقعی فرزند سید حسن 3� خانم زهرا اکبریان فرزند رمضان 4� آقای محمد خاکسار فرزند  غامرضا 5� آقای مهدی کاظم 
زاده فرزند محمد کریم 6� آقای محمود اسماعیلی فرزند محمد 7� آقای حسن محمد پور مسگران فرزند محمد ابراهیم به خواسته مطالبه 
مبلغ 493/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به ش�ماره 179883 به تاریخ 97/5/23 عهده بانک انصار با احتس�اب خسارات دادرسی 
و  خسارات تاخیر تادیه از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد خوانده دیگر به عنوان ضامن، دادگاه با  عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی ، 
ضمائم پیوست به آن و ماحظه اصول مستندات و این که خواندگان ردیف 1 و 2و 3و 5و 7 با وصف اباغ قانونی اخطاریه و خواندگان ردیف 
4 و6 با وجود اباغ واقعی در جلسه رسیدگی حاضر نشده، ایحه ای  هم ارسال ننموده و ایراد و دفاع و تکذیبی نسبت به ادعای خواهان و 
مستندات ابرازی به عمل نیاورده اند، لذا با مصون ماندن مستند دعوی از هر گونه خدشه ای که دالت بر اشتغال ذمه امضاء کنندگان آن دارد 
با استصحاب بقای دین خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و منتهی به صدور دادنامه شماره 97099775801421 شده و به استناد 
مواد 198، 515، 519 و 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور  مدنی و 249 ، 307، 309، 310، 313، 314، 403 قانون 
تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به  ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مورد خواسته و 
مبلغ 31/485/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد  گردیده و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر 
و اعام می نماید. رای صادر شده نسبت به خواندگان ردیف 1 و2 و3 و 5 و 7 غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ  اباغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم  محترم تجدید نظر استان  خراسان رضوی می باشد و نسبت 
به خواندگان ردیف 4 و 6 حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی 
سابق( � راضیه ابراهیمی

511/65آگهی اباغ دادنامه
در خصوص دادخواست بانک صادرات ایران با وکالت خانم آزاده توکلی به طرفیت خواندگان آقایان1� علی میرزائی فرزند مسعود 2� علی 
فروردین فرزند محمد 3� خانم شادی عصاران فرزند امیر به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 269/440/212 ریال 
ناشی از مانده تسهیات و جرائم تاخیر در پرداخت تا تاریخ 97/4/16 و از تارخ مذکور تا یوم الوصل معادل 34 درصد به انضمام خسارات 
دادرسی. دادگاه با توجه به خواسته خواهان و ماحظه مستندات پیوستی و نظر به این که دریافت یک فقره تسهیات تحت عنوان قرارداد 
مراجعه ش�ماره 6603417498000 مورخ 95/3/3 از جانب خوانده ردیف اول و ضمانت از پرداخت از جانب س�ایر خواندگان محرز و مسلم 
است و این که در قرارداد مستند دعوی قید شده که بانک در صورت عدم پرداخت بدهی حق مراجعه به هر یک از مدیون و ضامن را دارد 
که با فرض مذکور و به  موجب مستفاد از مواد402 و 403 از قانون تجارت ، نوع ضمانت تضامنی محسوب می شود و این که خوانده ردیف 
2 با وجود اباغ واقعی و خواندگان دیگر با وجود اباغ قانونی مفاد اخطاریه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و ایحه ای نیز ارسال نداشته 
ودر قبال ادعای خواهان و  مستندات ابرازی وی هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و بقاء اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
دالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان را در مطالبه وجه آن دارد لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را با استصحاب 
بقاء  و اشتغال ذمه خواندگان معمول به صحت تشخیص و منتهی به صدور دادنامه شماره 9709977580501408 شده و به استناد مواد 198 
و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده های 10 و 221 و 228 از قانون مدنی و تبصره 2 ماده 15 قانون عملیات بانک بدو ربا مصوب 1376 
خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 1� 269/440/212 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 17/966/000 ریال بابت  کلیه خسارات دادرسی که 
به سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/4/17 الی یوم الوصول معادل 24 درصد در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادر شده نسبت به خواندگان ردیف اول و سوم غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و نسبت به خوانده ردیف 2 حضوری و ظرف بیست روز برای همه خواندگان قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر 

استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی 
سابق( � راضیه ابراهیمی

511/66آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان رویا روش�نی با وکالت س�ید مهدی پور مرش�د دادخواس�تی به طرفیت خواندگان بانک مهر اقتصاد، سید حمیدرضا نزاری فرزند 
مرتضی، غام عباس جعفر زاده فرزند رمضان، آذر تاج فر فرزند محمد صادق، حس�ین صادقیان فرزند محمد، حس�ین خداش�ناس فرزند 
علی اکبر به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کاسه 110/10/951910 اجرایی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709987580500717 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( و شماره بایگانی 
970920 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/14 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان بانک مهر اقتصاد ، سید حمیدرضا نزاری فرزند مرتضی، غام عباس جعفر زاده فرزند رمضان، 
آذر تاج فر فرزند محمد صادق، حسین صادقیان فرزند محمد، حسین خداشناس فرزند علی اکبر و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان 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 13  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی 
سابق( � راضیه ابراهیمی

511/67آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی :960579-محکوم له: بانک مهر اقتصاد و محکوم علیهم: فرحناز طاهری ایدلیکی و مریم شکفته ایدلیکی و محمد اکبر پور 
برده و حسین گنج بخش سلطان آباد و رضا آراسته: پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: فرحناز طاهری ایدلیکی 
و مریم شکفته ایدلیکی و محمد اکبرپور برده و حسین گنج بخش سلطان آباد و رضا آراسته که مجهول المکان می باشند اباغ می شود به 
موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609977580501245 محکوم  علیهم متضامنا محکوم هستند 
به پرداخت مبلغ 463/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 91200/364466 به تاریخ 96/6/27 عهده بانک رفاه و پرداخت مبلغ 
29/607/000 ریال بابت کلیه خس�ارات دادرس�ی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط 
بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام 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 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 13  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 
حقوقی سابق( �

511/68آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی:960611محکوم له: بانک مهر اقتصاد و محکوم علیهم: صدیقه و اعظم و حمزه چوبداری و محمد حسین دهاری پیرو آگهی 
های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: صدیقه و اعظم و حمزه چوبداری و محمد حسین دهاری که مجهول المکان می باشند 
اباغ می شود به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609977580501444 محکوم علیهم متضامنا 
محکوم هستند به پرداخت مبلغ 211/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 826/632466 به تاریخ 96/4/18 عهده بانک مسکن 
بابت اصل خواسته و مبلغ 14/107/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام 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 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 13  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 

511/69آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی :970465-محکوم له: بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم: علیرضا و سعید  عباسی و سعید عبدالهی آرزو یزدان شناس و محمد 
زار عان جاغرق و س�ید  مهدی رضوی پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: علیرضا و سعید عباسی و سعید 
عبدالهی آرزو و یزدان  شناس و محمد زارع جاغرق و سید  مهدی رضوی که مجهول المکان می باشند اباغ می شود به موجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709977580500362 محکوم علیهمم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 
1� 350/761/000 ریال بابت اصل خواسته 2� 11/341/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3� 9/618/000 ریال بابت  حق الوکاله مرحله بدوی که 
به س�بب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده 4� و خس�ارت تاخیر تادیه براساس نرخ 24 درصد به عاوه 6 درصد الی یوم الوصول 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 متعبر 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 13  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 
حقوقی سابق( � سید امید  کاظمی یزدی

511/70آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی:961183-محکوم له: بانک انصار محکوم علیهم: علی فاروجی زاده فاروج و راضیه شجاعی و صدیقه طوسی پیرو آگهی های 
منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: علی فاروجی زاده فاروج و راضیه شجاعی و صدیقه طوسی که مجهول المکان می باشند 
اباغ می شود به  موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609977580500565 محکوم علیهم متضامنا 
محکوم هستند به پرداخت مبلغ 235/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 447759 به تاریخ 96/9/29 عهده بانک انصار بابت 
اصل خواسته و مبلغ 15/967/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس 
نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق  محکوم لهمی می باشد. پرداخت نیم عشر 
دولتی حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر  عهده محکوم علیه می باش�د. بدیهی اس�ت با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی 
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره 
یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 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 13  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 
حقوقی سابق( � سید امید  کاظمی یزدی

511/71آگهی اباغ اخطاریه تبادل لوایح
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به علیرضا س�جادی فرزند اس�داله فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در خصوص دادخواست تجدید 
نظرخواهی آقا/ خانم مجید برزه کار فرزند اس�داه نس�بت به دادنامه 9709977576000478 به طرفیت ش�ما در خصوص پرونده کاسه 
10/970048 صادره از شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقتضی است هر گونه پاسخی دارید ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به 
صورت کتبی به دفتر شعبه 10 دادگاه حقوقی تقدیم نمایند ضمنا در صورت تمایل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی در 

دفتر موجود است می تواند تحویل بگیرید.
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد � حس مرادنیا

511/72آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای کریم وحیدی مقدم فرزند علی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987576000691 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/28 ساعت 8/15 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 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/73آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان خانم طاهره حس�ن نژاد دلوئی فرزند رمضانعلی  دادخواس�تی به طرفیت به خوانده آقای مس�عود ناصری به خواسته مطالبه وجه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987516500761 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/06 س�اعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/74آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای علی اکبر گنجه فرزند علی دادخواستی به طرفیت به خوانده آقای محمود انصاری عرب فرزند عبدالخالق  به خواسته تقسیم 
ترکه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987576000228 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/05 ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/75آگهی  اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای محمود محمدی ایدلیکی فرزند عیس�ی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
آق�ای ش�یردل ش�کوهی بهلول�ی فرزند گل داد علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه و خس�ارت تاخیر تادی�ه به موجب دادنامه ش�ماره 
9709977578501132 م�ورخ 1397/8/30 در پرون�ده کاس�ه ش�ماره 35/970562 خوان�دگان محکومند ب�ه  پرداخت تضامنی مبلغ 
300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/6/18 لغایت یوم الوصول که براساس شاخص 
تورم بانک مرکزی محاس�به خواهد ش�د و هزینه دادرس�ی به میزان 9/790/000 ریال و حق الوکاله وکیل براس�اس تعرفه قانونی به میزان 
8/400/000 ریال در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 35 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/76آگهی مزایده اموال مرحله دوم
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 54/970142 صادره از حوزه شماره 262 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای/ خانم علی 
کولیوند جمعا به پرداخت مبلغ 125/740/000 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای / خانم محمد زمان 
رضایی محکوم گردیده اید و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچ گونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل 
در قبال محکوم به توقیف و توس�ط کارش�ناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/29 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل 
اجرای  احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد واقع در اجرای احکام مدنی شورا میدان میرزا کوچک خان از طریق مزایده حضوری به 
فروش برس�د مزایده از قیمت پایه ش�روع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند 
ظ�رف پن�ج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال امول مورد مزایده داده ش�ود ضمنا حداقل ده درصد از بهای 
فورش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد اموال مورد مزایده عبارتست از : 1� مانتو طرح ژاکارد تعداد 96 عدد سایز 
بندی و رنگ بندی دارد قیمت واحد 760/000 ریال و قیمت کل 72/960/000 ریال یک رنگ و 6 س�ایز و س�ه طرح 2� مانتو طرح جودون 
84 عدد قیمت واحد 830000 ریال قیمت کل 69/720/000 ریال تعداد 6 رنگ و 6 سایز که طبق نظر کارشناس جمعا به مبلغ 142/680/000 

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

511/77آگهی  اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی  آقای رحیم جلیلیان مبهوت فرزند حس�ن فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت 
محمد حسین قربانی مقدم و زهرا حسین چی علیه شما به خواسته تسلیم مبیع و اخذ صورت مجلس تفکیکی به موجب دادنامه شماره 
9709977578501300 مورخ 1397/10/1 در پرونده کاس�ه ش�ماره 35/970623 خوانده محکوم اس�ت به اخذ صورت مجلس تفکیکی و 
اخذ پایان کار یکدستگاه آپارتمان مورد قرارداد پیش فروش شماره 275 مورخ 1391/11/5 واقع در  کوهسنگی 6 پاک 4/5 طبقه 4 شمال 
ش�رق واحد 18 دارای پاک ثبتی 232� اصلی فرعی از 16149  قطع 253478 و خس�ارت وجه التزام از قرار روزی 50/000 تومان از تاریخ 
1392/5/25 لغایت 1397/7/28 و پرداخت هزینه دادرسی بر همین اساس در حق خواهان ها محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 35 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/94آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای  محمد علی محمدی حاجی آقا فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست امیر حسین 
قناد به طرفیت شما در پرونده کاسه 970499 به موجب دادنامه شماره 9709977577801169 به تسلیم و تحویل مبیع )پنج تن گرانول 
درجه یک( به انضمام خسارات دادرسی محکوم شده اید.  مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از 

تاریخ درج در روزنامه قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 28  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � 
اسماعیل کاشکی

511/95آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان محمد زحمت کشان جاغرق دادخواستی به طرفیت 1� عاطفه سادات موذنی 2 � محمد یحیی اخاقی به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 ارجاع گردیده و به شماره 970891 ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/11/13 ساعت 
10 صبح تعیین شده است به علت  مجهول المکان بودن خوانده 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 نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا 

اباغی به وسیله آگهی ازم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت  آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � 
اسماعیل کاشکی

511/96آگهی اباغ دادنامه
 بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای 1� سید  احسان موسوی بایگی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست محمدرضا 
انصاری تبریزی به طرفیت شماه در پرونده کاسه 970738 به  موجب دادنامه شماره 9709977577801086 به پرداخت 400/000/000 ریال 
به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و ظرف 

بیست روز پس از تاریخ درج در روزنامه قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � 
اسماعیل کاشکی

511/97آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان مجید نوقابی دادخواستی به طرفیت 1� شرکت باوان برش اگرین صنعت 2� فرنود محمدزاده بلداشتی 3� یاسر خاک نشین 4� کامبیز 
نوقابی 5� محمد با وفا بخواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 ارجاع گردیده و به شماره 970802 
ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/11/14 ساعت 10 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 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 نشر آگهی 
ظرف  مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت ر 

سیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم باشد فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � اسماعیل 
کاشکی

511/98آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده: 970872. وقت رسیدگی : 1397/11/15 ساعت 8 . خواهان: حمید صالحان. خوانده: مجتبی صابری فرزند حسن . خواسته: مطالبه 
وجه چک. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت ر سیدگی حضور بهم رساند  چنانچه بعداً اباغی به وسیله آگهی 

ازم باشد فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � سید کمال 
کاظمی

511/99آگهی اباغ اجرائیه
خوانده محترم نیلوفر توکلی فرزند حسن، پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی احمد راه مرد فرزند حبیب اه علیه شما بدینوسیله اباغ می 
شود که پرونده 21/970453 شما محکوم به: تسلیم یک واحد آپارتمان از پاک ثبتی 4274 مفروز و مجزی از 2456 فرعی از 230 ا صلی بخش 

9 مشهد واقع در 17 شهریور یاران بیست و چهار پاک سی و پرداخت نیم عشر دولتی . 
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )58 حقوقی سابق( 
� سعید ظفر شایسته
511/100آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم رجبعلی اسماعیلی فرزند اسماعیل

خواهان آقای غامرضا محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رجبعلی اسماعیلی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه 9709987575700694 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/11/25 س�اعت 10 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 اگهی 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 � طیبه رحمانی

511/101آگهی اباغ اجرائیه
 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهما آقای/ خانم شهرام  کریم زاده  آقائی � حجت ا... گلی فرزند محمد رضا که 
مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره  9709977575700689 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد در 
 SSL440PLUS پرونده  شماره 970191 محکوم علیهم آقای محمد علی رضائب تربنی محکوم است به  اثبات بیع خودرو مینی لودر دو سان مدل
با ش�ماره س�ریال )شاسی( 5851 مینی لودر دو س�ان مدل SSL440PLUS با شماره سریال )شاسی( 5851 موضوع بیع نامه عادی به تاریخ 
1390/6/20 و الزام محکوم علیهم به تنظیم سند رسمی خودرو  مینی لودر دو سان مدل SSL440PLUS با شماره سریال )شاسی( 5851 به 
نام محکوم له و محکومیت محکوم علیه آقای محمد علی رضائی تربتی به پرداخت مبلغ 6/041/535 به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم 
له آقای سید حسن داوودی ازغدی فرزند میرزا داوود نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 

مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � محمدیان

511/102آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو  آگهی های قبلی به آقای محمد قربان زاده فرزند اه رسان. مجهول المکان اباغ می شود  که در پرونده کاسه 29/970736 
طبق دادنامه شماره 9709977577901159 به پرداخت مبلغ 492/300/000 ریال به عاوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 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 می باشد.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � مهدی زواری

511/103آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم ابوالفضل آدوس فرزند رضا قلی
خواهان آقای هادی سرکشیکی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ابوالفضل ادوس فرزند رضا قلی به  خواسته مطالبه وجه مطرح  که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575100578 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 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 دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � قمر زارعی

511/104آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهر اقتصاد به طرفیت خ وانده: مجید خاوری خراسانی فرزند محمد علی خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی 31 ارجاع و به 
کاسه بایگانی 970660 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/13 ساعت 8/45  صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام  

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � سمیرا 
سیستانی نژاد

511/105آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خوانده 1� احمد مرادی فرزند محمد فعا مجهول المکان  اباغ می شود در مورد بانک قوامین علیه شما 
به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977458101253 به تاریخ 1397/09/24 در پرونده کاسه 970681 شعبه 51 حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت 1� مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 3/142/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و نشر آگهی 
3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 96/11/2 تا اجرای احکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می دارد.
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � زینب برومند 
رزاقی

511/106آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان تعاونی اعتبار ثامن به طرفیت خوانده: محمد شیخعلی شاهی فرزند علی خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی � نبش قره 
نی 31 ارجاع و به کاسه بایگانی 970914 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/13 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر 

شورا مراجعه و ضمن اعام  نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � سمیرا 
سیستانی نژاد

511/107آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مصطفی مهماندوس�ت فرزند غامعلی خواهان: ثامن اائمه . شماره 
پرونده 9710427458100491 صادره از ش�عبه 51 در پرونده کاس�ه 960004 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1� مبلغ 141/256/000 
ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 4/250/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 
4� خسارت تاخیر تادیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 62/342/750   تاریخ 1395/11/21 به ازاء هر روز یک ریال در هر هزار ریال 
در حق خواهان صادر و اعام می دارد 5� پرداخت نیم عش�ر دولتی بر عهده صندوق دولت می باش�د. ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی 
مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � سمیرا سیستانی نژاد

511/108آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/ خواندگان: رضا مرادی فرزند ماشااله فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
بانک ملت علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709975600301096 به تاریخ 97/8/30 در پرونده کاس�ه 
229/970485 به 1� مبلغ 109/384/262 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 3/943/303 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الدرج آگهی 
روزنامه. 3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری. 4� خسارت تاخیر تادیه از زمان باقیمانده تسهیات  اعطایی به 
مبلغ 101/025/790 ریال از تاریخ تقدیم دادخواس�ت 97/5/16 تا یوم الوصول به ماخذ 12 درصد با احتس�اب در دایره اجرای احکام در حق 
خواهان صادر محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره  غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختاف شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/109آگهی اجرائیه
پیروی آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه سید حسین حسینی فرزند سید علی که مجهول المکان می باشد اباغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709975600300749 مورخ 97/7/3 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 970364 در خصوص دعوی 
تعاونی ثامن اائمه محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 1� 200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ 4/368/000 ریال بابت 
هزینه های دادرسی و حق الدرج روزنامه 3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4� خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سر رسید چک مورخ 95/2/6 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 5� 
پرداخت نیم عش�ر دولتی به عهده محکوم  علیه می باش�د. منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8� 118 
قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در 
صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت موقع اجرا  گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت 

اجرا پس از این برای عملیات اجرای اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختاف شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/110آگهی رسیدگی
خواهان بانک مهر اقتصاد آثار دادخواستی به طرفیت خوانده علی معزی فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف  
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد � بلوار شهید قره نی 
� نبش قره نی 31 ارجاع و به کاسه 970820 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 97/11/17 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا  مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختاف شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/111آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/ خواندگان: مهدی صدیقی فرزند حمیدرضا و داود خائفی اشکذری فرزند جمشید و علی دلخوش 
فرزند حسین فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست ثامن اائمه علیه شما به خواسته مطالبه وجه  چک به موجب حکم 
شماره 9709975600301179 به تاریخ 97/9/18 در پرونده  کاسه 229/970669 به 1� مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 
6/648/000 ریال بابت هزینه های دادرس�ی و حق الدرج آگهی روزنامه 3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری. 
4�  خس�ارت تاخیر تادیه از زمان باقیمانده تس�هیات اعطایی به مبلغ 200/000/000  ریال از تاریخ تقدیم دادخواس�ت 97/7/22 در حق 
خواهان صادر محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختاف شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/112آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم داود شهنوازی و مجتبی بخشنده که مجهول المکان اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977503600327 صادر از شعبه 159 در پرونده شماره 970064 محکوم به متضامنا به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1221000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک الی یوم ااداء 
در حق محکوم له آقای/ خانم قادر وحدانی و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید  نس�بت به اجرای 

مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/113رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فرشته زمانی نوروزی دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 971886 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خیر النساء محمدی میرزا رجب به شناسنامه 587 در تاریخ 96/10/11 در اقامتگاه دادئمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1� فرشته زمانی نوروزی � فرزند.2� علی زمانی نوروزی � فرزند. 
3� زهرا زمانی نوروزی � فرزند.4� حسین زمانی نوروزی � فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصینامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154 شورای  حل اختاف شهرستان مشهد

511/78آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی:970634-در خصوص دادخواست بانک صادرات ایران با وکالت خانم آزاده توکلی به طرفیت خواندگان آقایان 1� رضا عاطفی 
پور فرزند عزت اله 2� محمد حسین دهقان فرزند غامعلی 3� خانم راضیه صنعتی قدیم فرزند محمد حسین به خواسته محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 272/470/137 ریال ناش�ی از مانده تس�هیات و جرائم تاخیر در پرداخت تا تاریخ 97/4/17 و از تاریخ مذکور تا 
یوم الوصول معادل 24 درصد به انضمام خسارات دادرسی . دادگاه با توجه به خواسته خواهان و ماحظه مستندات پیوستی و نظر به این که 
دریافت یک فقره تسهیات تحت عنوان قرارداد مرابحه شماره 5�481364 مورخ 95/10/2 از جانب  خوانده ردیف اول و ضمانت از پرداخت از 
جانب سایر خواندگان محرز و مسلم است و این که در قرارداد مستند دعوی قید شده که بانک در صورت عدم پرداخت بدهی حق مراجعه به 
هر یک از مدیون و ضامن را دارد که با فرض مذکور به موجب مستفاد از مواد 402 و 403 از قانون تجارت ، نوع ضمانت تضامنی محسوب می 
شود و این که خواندگان با وجود اباغ قانونی مفاد اخطاریه در جلسه رسیدگی حضور  نیافته و ایحه ای نیز ارسال نداشته و در قبال ادعای  
خواهان و مستندات ابرازی وی هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و بقاء اصول مستندات مذکور در ید خواهان دالت بر بقاء دین 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان را در مطالبه وجه آن دارد لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را با استصحاب بقاء و اشتغال ذمه 
خواندگان معمول به صحت تشخیص و منتهی به صدور دادنامه شماره 9709977580501407 شده و به استناد مواد 198 ، 519 از قانون آئین 
دادرسی مدنی و ماده های 10 و 221 و 228 از قانون مدنی و تبصره 2 ماده 15 قانون عملیات بانک بدون ربا مصوب 1376 خواندگان را متضامنا 
به پرداخت مبلغ 1� 272/470/137 ریال بابت اصل خواسته 2� و مبلغ 18/309/000 ریال بابت  کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوی 
به خواهان وارد گردیده 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/4/18 الی یوم الوصول معادل 24 درصد در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادر 
شده غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( � راضیه ابراهیمی 

511/79آگهی
خواهان سید مهدی اربابی محمد آباد دادخواستی به طرفیت آقای مهرنوش مشهوررودی به خواسته مطالبه وجه بابت  یک فقره چک به شماره 
644374 مورخ 1396/04/30 عهده بانک ملی ایران شعبه خواف به مبلغ 12000000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و  تاخیر تادیه تقدیم شورای 
حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید 
قرنی نبش قرنی 28 ارجاع و به کاسه 970808 ثبت  گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/17 وساعت 8/30 صبح تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام 

نشانی  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد �  زهرا سااری مقدم

511/80آگهی
خواهان سید جال رضوی گوش دادخواستی به طرفیت آقای مسعود رحمانی به خواسته مطالبه وجه بابت یک فقره سفته به شماره 348911 
مورخ 96/08/1 به مبلغ 150000000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قرنی نبش قرنی 22 و 24 ارجاع و به کاسه 
970895 ثبت  گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/17 و ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد �  زهرا 
سااری مقدم

511/81آکهی اباغ دادنامه
پرونده کاسه 9509985113601225 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )56 حقوقی سابق( تصمیم 
نهایی شماره 9709977580601253 خواندگان: خانم زینب صنعتی7 . آقای شهرام ذاکری بجدنی فرزند علی همگی به نشانی مجهول المکان . 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای شهریار ذاکری بجدنی فرزند علی با وکالت آقایان محمد محمدی و محمد  جواد موسوی جزایری به طرفیت 
آقان و خانمها 1� شهر ذاکری 2�3� شهرام وزهره ذاکری بجدنی 4� صدیقه کار بخش راوری همگی فرزندان علی 5�6�7� پوریا و پویان و آرزو 
همگی ذاکری فرزندان شاهرخ 8� زینب صنعتی فرزند علی محمد به خواسته 1� صدور حکم بر اثبات وقوع عقد صلح موضوع صلح نامه عادی 
مورخ 1397/7/22 نسبت به انتقال اعیان و منافع 2 دانگ از 3/5 دانگ مشاع از 6 دانگ مشاع یک باب منزل مسکونی به شماره پاک ثبتی 
1292 فرعی از 233 اصلی بخش 9 مشهد و الزام به تنظیم سند رسمی اعیان نسبت به 2 دانگ از 3/5 دانگ مشاع از 6 دانگ مشاع منزل مذکور 
و تنظیم سند رسمی  اجاره عرصه نسبت به 2 دانگ از 3/5 دانگ مشاع از 6 دانگ مشاع منزل مذکور دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و به 
استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و مواد 1257، 1258، 1321 الی 1324 قانون مدنی 
حکم بر اثبات وقوع عقد صلح موضوع صلح نامه عادی مورخه 1397/7/22 نسبت به انتقال اعیان و منافع 2 دانگ از 3/5 دانگ مشاع از 6 دانگ 
مشاع یک باب منزل مسکونی به شماره پاک ثبتی 1292 فرعی از 233 اصلی بخش 9 مشهد و محکومیت خواندگان )بجز آستان قدس رضوی( 
به تنظیم سند رسمی اعیان نسبت به 2 دانگ از 3/5 دانگ مشاع از 6 دانگ مشاع منزل مذکور و تنظیم سند رسمی اجاره عرصه نسبت به 2 
دانگ از 3/5 دانگ مشاع از 6 دانگ مشاع منزل مذکور صادر می نماید . رای صادره نسبت به خواندگان شهره،زهره، پوریا و پویان ذاکری و صدیقه 
کار بخش حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد و نسبت به سایر 
خواندگان صادره 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.در خصوص خواسته خواهان بطرفیت آستان قدس رضوی نظر به اینکه هیچ گونه رابطه قراردادی بین  
خواهان ها و این خوانده در خصوص خواسته وجود ندارد لذا دادگاه ادعایی را متوجه این خوانده ندانسته و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی انقاب در امورمدنی قرار رد دعوی خواهان در این خصوص صادر می نماید. رای صادره در این خصوصی ظرف بیست 

روز پس از اباغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )56 حقوقی سابق( 

511/82آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده کاسه شماره 1/974842ج/13 صادره از حوزه شماره 17 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای/ خانم سمیه نیسی جمعًا 
به پرداخت مبلغ 4/966/500 ریال بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 109/667/520 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له 
آقای/ خانم مهدی طوسی محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال 
مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری  ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ سه شنبه 97/10/25 از ساعت 9 الی 10 
صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد واقع در میدان شهدا خ عبادی روبروی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع شماره یک 
شورای حل اختاف مشهد از طریق مزایده  حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزای مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ضمنا حداقل 
ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقداً و فی المجس از برنده وصول خواهد ش�د. اموال مورد مزایده عبارت اس�ت از: 1� گلدان کوچک با گل 
مصنوعی 8 عدد قیمت واحد 20/000 ریال قیمت کل 160/000 ریال مستعمل . 2� آبپاش کوچک تزئینی 7 عدد قیمت واحد 20/000 ریال قیمت کل 
140/000 ریال مستعمل . 3� گلدان مصنوعی متوسط با گل تزئینی 7 عدد 30/000 قیمت کل 210/000 ریال مستعمل . 4� گلدان مصنوعی بزرگ 
2 عدد 60/000 ریال قیمت کل 120/000 ریال مستعمل. 5� قفسه چوبی 2 و 3 و 4 و 5 طبقه 4 عدد 200/000 ریال قیمت واحد و قیمت کل 800/000 
ریال. 6� جاروبرقی شارژی با آرم techno یک عدد 3500/000 ریال. 7� سینی روحی بزرگ یک عدد 100/000 ریال. 8 � قاشق استیل 20 عدد 
قیمت واحد 20/000 ریال مجموعاً 400/000 ریال. 9� چنگال اس�تیل 17 عدد قیمت واحد 20/000 ریال مجموعاً 340/000 ریال. 10� قابلمه روحی  
بزرگ مس�تعمل 500/000 ریال. 11� دیگ روحی بزرگ 4 عدد 2000/000 ریال مجموعاً 8000/000 ریال.  12� ظروف غذا یکبار مصرف  14/5 کیلو 

80/000 ریال مجموعاً 1160000 ریال و تعداد 179 قلم اقام دیگر که مجموعاً توسط کارشناس به میزان 107/773/500 ریال ارزیابی گردیده است
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف مشهد � رهنورد

511/83آگهی اباع وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم
به خانم ملیحه جهانی فرزند محمد. خواهان بانک شهر دادخواستی به طرفیت خوانده ملیحه جهانی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987578500650 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 13 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 انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � راحله فرهادی نژاد

511/84آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 29/970971 . وقت رسیدگی : 97/11/23 ساعت 8/30. خواهان: سید احسان خداداد حسینی فرزند سید محمود. خواندگان: محمد 
رفاهی مجرد فرزند اسداه � امیر حسین رفاهی مجرد فرزند محمد � مجهول المکان . خواسته : مطالبه وجه و .... . خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه  دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

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

511/85آگهی اباغ تجدید نظرخواهی
بدینوسیله به آقا/ خانم محمد  علی نیازی فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ می شود آقای ........ مهدی پور هدایت ... دادخواست  تجدید نظر 
نسبت به دادنامه شماره 9709977577900877 در کاسه 29/930306 تقدیم دفتر این دادگاه نموده است لذا به نامبرده اباغ می شود ظرف 10 
روز از تاریخ نشر آگهی ضمن حضور در شعبه 29 دادگاه حقوقی مشهد واقع در بلوار مدرس 1 نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

اقدام و چنانچه پاسخی دارید اعام نمایید.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � مهدی زواری

511/86آگهی تبادل لوایح تجدید نظرخواهی
بدینوس�یله در  اجرای دس�تور مواد 73 و 346 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور  مدنی، به آقای غامرضا مستقیمان 
فرزند حسن فعاً مجهول المکان ، اباغ می شود که خانم سکینه خموشی علی آباد از دادنامه شماره 9709977578001007 در پرونده شماره 
30/960895 تجدید نظرخواهی نموده است. لذا مراتب با درج در روزنامه به شما اباغ می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار این آگهی، با مراجعه 
به دفتر دادگاه و اعام نشانی اقامتگاه خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی ، چنانچه پاسخی دارید کتبا اعام نمائید. 
پس از گذشته ده روز از انتشار آگهی اعم از این که پاسخی از ناحیه شما رسیده یا نرسیده باشد، پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � هاشم نمازی 
بایگی

511/87آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاس�ه پرونده: 30/970519 . وقت رس�یدگی مورخ : 97/12/18 ساعت 9. صبح خواهان: مجید ابدی کوشک مهدی فرزند عباس � سید اقدس 
حسین پورفرخد فرزند سید حیدر . خوانده: مهرداد افتخاری فرزند حمید. خواسته: تائید فسخ قرارداد � مطالبه خسارت.  خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 30 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می 
ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه  دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضور به هم رس�اند چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
شعبه 30 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/88آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای / خانم اصغر حس�ینیان فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم اعظم بهزادی 
مقدم فرزند ابراهیم علیه  شما  به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به به موجب دادنامه شماره 9709977578001047� 97/09/11 در پرونده 
کاس�ه 30/970309 ب�ه  پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال به صورت نقدی و مابق�ی از تاریخ 97/11/01 ماهیانه دو میلیون تومان در حق خواهان 
اصلی 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.
دفتر شعبه 30  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � میرزاپور

511/89آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاس�ه پرونده: 30/970943 . وقت رس�یدگی مورخ  : 97/12/20 س�اعت 9 صبح. خواهان: محمدرضا اذانی فرزند ابوالفضل . خوانده: 1� محمد 
بیرمی فرزند علی اکبر 2� بهنام بیرمی فرزند محمد 3� سعید صارم. خواسته: الزام به تنظیم سند � اثبات وقوع بیع � مطالبه خسارت. خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 30 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه  دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط 

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

511/90آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده: 30/960772 . وقت رسیدگی مورخ  : 97/12/19 ساعت 11 صبح. خواهان: غامرضا عبدی فرزند حسین . خوانده: 1� فروغ السادات 
میرزایی فرزند عبدالعلی. 2� هاشم دهقان خوش هوا فرزند محمدرضا. خواسته: الزام به تنظیم سند � اثبات وقوع بیع � مطالبه خسارت. خواهان 
دادخواس�تی تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه 30 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب  یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه  دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند  چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم 

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

511/91آگهی اباغ اجرائیه
خانم سارا محمدی فرزند عباس پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای اسماعیل محبوب واله به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود 
که پرونده کاسه منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/125/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی ومبلغ 1/620/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعامی بانک مرکزی از 
تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/05/04 تا زمان تادیه دین در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب 
فوق برابر مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجرا 
گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا 

اعام نمائیدد.
مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � هاشم نمازی 
بایگی

511/92آگهی
 خواهان خانم سکینه لشکری یزدان  آباد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی شریفی به خواسته الزام به تحویل اسناد و مدارک مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575800840 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 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 دوم دادخواست و ضمائم را دریافتع و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � نجمی
511/93آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای/ خانم مریم راحت فرزند محمد 

علی 2� زیبا رنجبر
تجدید نظرخواه آقای/ خانم علی زارع شاهی دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای/ خانم مریم راحت فرزند محمد 
علی و 2� زیبا رنجبر نسبت به دادنامه شماره 9709977575901023 در پرونده کاسه 970397 شعبه 9 حقوقی مشهد تقدیم که طبق موضوع 
م�اده 73 و 346 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان ب�ودن تجدید نظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا تجدید نظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتباً به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس 

از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی 9 مشهد دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد � حسین سبیلی

511/114آگهی
خواهان محمد حسین نظامی دادخواستی به طرفیت خوانده محمد وطن خواه فریمانی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 169 شورای  حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � بین قرنی 22 و 24 و به 
کاس�ه 970848 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/13 ساعت 9 تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای  حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد� افسانه قرخانی

511/115آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم عیسی پرویزی دربندی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977503300620 صادره از شعبه 150 در پرونده شماره 970157 محکوم به استرداد مبلغ 15 میلیون تومان بابت 
اصل خواسته و مبلغ 218900 تومان بابت هزینه دادرسی و 45000 تومان هزینه آگهی و همچنین حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تنظیم 
دادخواست 97/2/20 لغایت یوم ااداء در حق محکوم له آقای/ خانم مهدی بابائی زو و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز انتشار این آگهی مهلت 
دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای  حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/116آگهی
پیرو آگهی های قبلی به احمد زردابی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای سید مهدی اربابی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه 
چک به موجب حکم شماره 9709977504501144 در پرونده کاسه 970690 حکم 3 فقره چک عهده بانک ملی شعبه خواف به شماره و تاریخ و مبلغ 
646082� 96/11/25 و 765486� 96/7/7 و 646095� 97/3/5 جمعا به مبلغ 41200000 ریال حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 41200000 
ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 2119000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول 
شاخ تورم در حق خواهان صادر و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � سیده مریم یاسینی

511/117آگهی
پیرو آگهی های قبلی به مهدی افهمی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای بازرگانی باز خشین شرق با وکالت عانیه طاهری 
بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504501147 در پرونده  کاسه 970380 حکم یک فقره چک عهده پست 
بانک ایران به شماره و تاریخ و مبلغ 941/100074347�96/7/3 � 42000000 ریال تجارت حکم به  محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 42000000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 987000 ریال بابت هزینه دادرسی و 450000 ریال درج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید 96/7/3 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در  حق خواهان صادر و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد رای صادره  غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ ج
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � سیده مریم یاسینی

511/118آگهی
خواهان یوسف زمانیان دادخواستی به طرفیت آقای امید مدیریان به خواسته  مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 149145 و 149131مورخ 91/12/25 
و 91/11/25 عهده ملی به مبلغ 60600000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار قره نی � نبش قرنی 28 ارجاع و به کاسه 970855 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/17 و ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/119آگهی
خواهان/ عطیه زیبائی ش�یروان دادخواستی به طرفیت خوانده/ سید مجید میرش�ریف. به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد � بین قرنی 22 
و 24 و به کاس�ه 970808 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 97/11/9 س�اعت 9 تعیین شده است. به علت  مجهول المکان بودن  خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � مهناز زنگنه

511/120آگهی
خواهان/ مرتضی دردی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده/ حمید اله باژدره و برات گلوی. به خواسته الزام به تنظیم سند تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد که جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد � بین قرنی 22 و 24 و به 
کاسه 970855 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/9 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه�ان و ب�ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � مهناز زنگنه

511/121آگهی
خواهان یحی خسروی فارمد دادخواستی به طرفیت خوانده صباح الهی فر به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 174 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد � بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 
970258 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 97/11/16 س�اعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه�ان و ب�ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

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

511/122آگهی
خواهان سید مهدی اربابی محمد آباد دادخواستی به طرفیت  خوانده ربابه فانی به خواسته مطالبه وجه چک -تامین خواسته تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که  جهت رسیدگی به شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد � بین قرنی 22 و 24 
و به کاسه 970906 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/24 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

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

511/123آگهی
خواهان سید مهدی اربابی محمد آباد دادخواستی به طرفیت  خوانده محمد رحمانی کته شمشیری به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای 
حل اختاف شهرستان مشهد نموده که  جهت رسیدگی به شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد 
� بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970851 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/24 ساعت 9/30 دقیقه صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و 

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

511/124آگهی
خواهان سید مهدی اربابی دادخواستی به طرفیت آقای حمید سپهری برومند به خواسته مطالبه وجه بابت یک فقره چک به شماره 337897 
مورخ 97/1/23 عهده بانک آینده به مبلغ 25000000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد  
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد  بلوار شهید قرنی � نبش قرنی 
28 ارجاع و به کاسه 970880 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/17 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

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

511/125آگهی
خواهان برات محمد جوانمرد مفرنقاه دادخواس�تی به طرفیت آقای مهران یاوری پور به خواس�ته مطالبه خس�ارت به مبلغ 31700000 ریال به 
انضمام خس�ارات دادرسی تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد  بلوار شهید قرنی � نبش قرنی 28 ارجاع و به کاسه 970790 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/11/17 ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در  امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/126آگهی
پیرو آگهی های قبلی جواد طاهری به فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست  محمود مشعوفی بطرفیت شما به خواسته مطالبه 
وجه سفته به موجب حکم شماره 97099775044001101  پرونده کاسه 970701 به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
813000  ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست 97/7/25 لغایت یوم الوصول بر مبنای شاخص  
تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی  و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است./ج
متصدی امور دفتری شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/127آگهی
پیرو آگهی های قبلی مسعود صابری  به فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست مرتضی ادبی نسری بطرفیت شما به خواسته 
به موجب حکم 9709977504001103 شماره پرونده کاسه 970572 به پرداخت مبلغ 15430/000 ریال بابت اصل  خواسته و مبلغ 484875 
ریال بابت هزینه دادرسی و  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/4/9 الی یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در 
اجرای احکام محاسبه می شود در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج 

در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
متصدی امور دفتری شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/128آگهی
پیرو آگهی های قبلی مهدی بالی هدایت آباد  به فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست محمد ابرودی بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه چک به موجب  حکم ش�ماره 9709977504001095 پرونده کاس�ه 970624 به مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
656500 ریال بابت هزینه دادرسی و  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 95/3/29 الی یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی 
در اجرای احکام محاسبه می شود در  حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
متصدی امور دفتری شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/129آگهی
پیرو آگهی های قبلی به صادق دانشمند بهمن  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست محمد وحید پایه بندی ماخر بطرفیت شما 
به خواسته مطالبه وجه چک به موجب  حکم شماره 9709977504001096 پرونده کاسه 970604 به مبلغ 51/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1355750 ریال بابت هزینه دادرسی و  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک  93/2/10 الی یوم ااداء که بر مبنای نرخ 
تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه می شود در  حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
متصدی امور دفتری شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/130آگهی
پیرو آگهی های قبلی آقای هادی نور الدینی که فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست سید مهدی اربابی به طرفیت شما به 
خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977503401934 ش�ماره پرونده کاسه 971441 ضمن صدور حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ 365/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و روزنامه و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس�ت 1397/7/24 لغایت یوم الوصول بر مبنای تورم در حق خواهان ش�ده اید 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 154 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد� صدیقه میرزائی راد

511/131آگهی
شماره بایگانی:911191-پیروآگهی منتشره در روزنامه جوان شماره 5492-مورخ دوشنبه 97/7/23 بدینوسیله به آقایان و خانمها1-مریم ذبیح الهی 
2-جعفر3-فرشته 4-سهی 5-مهری 6-هما 7-رضا شهرت همگی حبیب و فرزندان میرزا حسن 8-امیر حسین 9-شیوا هردو حبیب فرزندان 
عبداله 10-منیژه کسرایی 11-فروزه 12-مهرداد شهرت هردو حبیب فرزندان علی فعا مجهول المکان اباغ می شود دادخواست اعتراض ثالث آقای 
محمدرضا حسین زاده مقدم فرزند غامرضا به طرفیت شما منجر به صدور دادنامه 9709975133900968-97/9/6 از ناحیه این دادگاه گردیده 

مراتب از طریق انتشار آگهی به خواندگان فوق اباغ می گردد تا با اطاع از این آگهی با مراجعه به ای شعبه دادنامه مذکور را دریافت نمایند رایگان
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

511/132آگهی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد علی خطیب فرزند غامرضا بطرفیت یوسف حسین پور نسبت به دادنامه شماره 9709977501500952 
صادره از این شعبه در پرونده کاسه 9709987501500637 مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از روئیت اخطاریه به این شعبه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واا پرونده با همین 

کیفیت به دادگاه عمومی حقوقی ارسال می گردد.ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نمائید
مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/133آگهی
شماره بایگانی:931173-پیرو آگهی روزنامه وطن امروز مورخ 97/7/21 موضوع دادخواست اعاده دادرسی آقای محمد خاکشور با وکالت خانم 
سیده طهورا حسینی بطرفیت آقایان و خانمها احمد و عباس هر دو احمدی ترشیزی و خانمها شادی و کتایون محاتی و همچنین لیا کدیور  
فعا مجهول المکان که منجر به صدور دادنامه شماره 97099751339000967-97/9/6 گردیده است لذا بدینوسیله مراتب به ایشان اباغ تا با 

اطاع از این آگهی به شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی مراجعه و نسخه از رای مربوطه را اخذ نمایند.رایگان
مدیر دادگاه تجدینظر شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

511/134اباغ دادنامه کاسه
پیروآگهی های قبلی بدینوسیله به آقای جعفر عظیمی مشهدی فعا مجهول المکان اباغ می گردد که تجدیدنظر خواهی بانک ملت به طرفیت 
شما نسبت به دادنامه صادره از شعبه 26 حقوقی دادگاه عمومی منتهی به صدور دادنامه 97/9/6-9709975133301050 در این دادگاه شده 

است مقتضی است ظرف یک هفته پس از انتشار با مراجعه به دفتر شعبه رای صادره را دریافت نمایید شماره بایگانی:970793
منشی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

511/135آگهی اباغ وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم سبحان جعفری فرزند   
خواهان :ماه بانو هنرمند دادخواس�تی  بطرفیت س�بحان جعفری  به خواس�ته طاق مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709985114800906 شعبه 23  دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد ثبت که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/18 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
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دادنامه
پرونده های کاسه 9709982250400014 و 9709982250400210 شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرمسار تصمیم نهایی 
ش�ماره 9709972250400769 خواهان: 1- ش�رکت موج اندیشه نوین بسپار با وکالت آقای الیاس رستگار انار مرزی فرزند اسفندیار 
به نش�انی اس�تان البرز شهرس�تان کرج فلکه دوم فردیس فلکه دوم خ چهارم غربی قدیم بعد از کانال فضای سبز کوی مدرس پاک 
57. خواندگان: 1- دادسرای عمومی و انقاب شهرسستان گرمسار به نشانی سمنان گرمسار بلوار آزادگان دادسرای عمومی و انقاب 
شهرستان گرمسار تلفن: 34200861)023( 2- بانک ملی با نمایندگی آقای محمد عرب فرزند عباسعلی به نشانی سمنان شهرستان 
گرمس�ار خ شهید فیاض بخش ک میثاق. خواس�ته ها: 1- صدور حکم ورشکستگی 2- سایر دعاوی غیرمالی ورود ثالث. رای دادگاه: 
در پرونده کاس�ه 9709982250400014 شرکت موج اندیشه نوین بسپار با وکالت آقای الیاس رستگار انارمرزی به طرفیت دادستان 
محترم عمومی و انقاب گرمس�ار به خواس�ته اعام و صدور حکم ورشکس�تگی ش�رکت خواهان با تعیین تاریخ توقف دادخواس�تی 
ارائه نموده اس�ت و در پرونده کاس�ه 9709982250400210 بانک ملی ایران اداره امور ش�عب استان س�منان به طرفیت 1- شرکت 
موج اندیش�ه نوین بس�پار با وکالت بعدی آقای الیاس رس�تگار انار مرزی 2- دادس�تان محترم عمومی و انقاب گرمس�ار به خواسته 
ورود ثالث در پرونده فوق و رد حکم ورشکس�تگی دادخواس�تی ارائه نموده است که با عنایت به اوراق پرونده و اینکه وکیل خواهان 
دعوای اصلی توضیح داده که شرکت خواهان حسب گزارش و حسابرسی انجام شده بیش از سرمایه اش زیان و بدهی داشته و بدهی 
شرکت بیش از دارایی آن است و قادر به پرداخت دیونش نبوده است و با عنایت به اینکه هیات کارشناسی منتخب با بررسی وضعیت 
مالی شرکت مذکور مرقوم داشته اند که مستندات و مدارک موجود و صورتهای مالی حسابرسی شده بیانگر آن است که بدهی های 
ش�رکت خواهان مازاد بر دارایی های آن بوده و ش�رکت خواهان متوقف از پرداخت بوده و با توجه به بررسی های به عمل آمده توقف 
ش�رکت از تاریخ 1396/11/25 بوده اس�ت که به نظر دادگاه مطابق با اوضاع و احوال بوده و دلیل مخالفی ارائه و احراز نش�ده اس�ت و 
نظر کارش�ناس نیز مصون از اعتراض موجه مانده اس�ت و با توجه به اینکه بانک ملی علیرغم اباغ مجدد و انقضای موعد نس�بت به 
نظر کارشناس اعتراضی ارائه ننموده است و طی ایحه ای ایرادات شکلی را مطرح نموده که البته وارد به نظر نرسید و اینکه علیرغم 
طرح ایرادات ماهوی ادعایی نس�بت به نظر کارش�ناس اعتراضی صورت نگرفته اس�ت و دایلی بر احراز موارد ادعایی و یا نفی نظر 
کارشناسان ارالئه و احراز ننموده است علیهذا این دادگاه با وارد دانستن خواسته خواهان دعوای اصلی و با استناد به مواد 194و198 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 202و412و413و415و416و417و418و427و428و432و433و440و442و536و537 قانون تجارت 
ش�رکت خواهان را متوقف از پرداخت از تاریخ 1396/11/25 دانس�ته و حکم به اعام ورشکس�تگی شرکت موج اندیشه نوین بسپار 
ب�ا ش�ماره ثب�ت 1326 را صادر و اعام میدارد. رای صادره به طور موقت اجرا و اموال ش�رکت خواهان پ�س از صدور رای حاضر مهر 
و موم خواهد ش�د. ضمنا دادگاه آقای منصور مرتضوی را به عنوان مدیر تصفیه و آقای حس�ین س�عیدی را به عنوان عضو ناظر )که 
دستمزد آنان بر اساس عملیات تصفیه و نظامنامه وزارت دادگستری خواهد بود(تعیین می نماید تا با رعایت مقررات نسبت به انجام 
امر تصفیه ش�رکت مذکور اقدام نمایند. در خصوص طرح دعوا به طرفیت دادس�تان محترم شهرس�تان نظر ب�ه اینکه ضرورتی برای 
طرف دعوا قرار گرفتن ایش�ان وجود نداش�ته و ادعا متوجه دادستان محترم به نظر نمی رسد و نظریه شماره 7/9907-1373/1/27و 
7/7988-1382/10/2 نیز موید آن اس�ت این دادگاه با اس�تناد به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرس�ی مدنی قرار رد دعوا 
را در این مورد صادر و اعام می دارد. و در مورد دادخواس�ت وارد ثالث به ش�رح فوق الذکر بنا به مراتب معنونه این دادگاه خواس�ته 
خواهان دعوای وارد ثالث را وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطان این دعوا  را صادر و اعام 
میدارد. رای صادره حضوری بوده و در خصوص ورشکس�تگی از طرف تاجر ورشکس�ته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی نفع که 
در ای�ران مقیمن�د در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارج اقامت دارند در ظرف ده روز از طرف اش�خاص ذی نفع که در ایران 
مقیمن�د در ظ�رف یک ماه و از طرف آنهایی که خارج اقامت دارند در ظرف دو م�اه از تاریخ  اباغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
های محترم تجدید نظر مرکز اس�تان س�منان می باشد. و در خصوص حکم به بطان دعوا ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید 

نظرخواهی در دادگاه های محترم تجدید نظر مرکز استان سمنان می باشد. 
یوسف مجتهدی – قاضی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرمسار

اگهی
خانم لیلی سروده به ش ش 523 مطابق دادخواست تقدیمی به کاسه پرونده 616/11/17 از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان آقایار اسکندری به ش ش 743 در تاریخ 1397/8/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-محس�ن اس�کندری ش ش 0013667289 تاریخ تولد 1370 صادره از تهران 
نس�بت با متوفی:پسر 2-علیرضا اس�کندری ش ش 6660242201 تاریخ تولد:1378 صادره از تهران نسبت با متوفی:پسر 3- مژگان 
اس�کندری ش ش 0011293322 تاریخ تولد 1366 صادره از تهران نس�بت با متوفی:دختر 4-س�حر اسکندری ش ش 6660109579 
تاری�خ تول�د 1375 صادره از تهران نس�بت با متوفی:دختر 5- قز خانم اس�کندری ش ش 260 تاریخ تول�د 1309 صادره از خدا بنده 
نس�بت با متوفی:مادر 6-لیلی س�روده ش ش 523 تاریخ تولد 1349 صادره از ضیاء اباد نسبت با متوفی:همسر و مرحوم ورثه دیگری 
ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مذبور را باستناد ماده 3641 قانون امور حسبی در یک نوبت اگهی مینماید تا هر 
کس اعتراضصی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی  نزد او باش�د از تاریخ انتش�ار آگهی ظرف مدت یک ماه به این ش�عبه تقدیم دارد و 

اا گواهی مربوط صادر خواهد شد.15
                      شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان م الف/234             

          دادنامه
  پرونده کاسه9709981722200356بایگانی970365شعبه 13شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم 
نهایی ش�ماره 9709971722200793 خواهان:بانک قوامین اس�تان گلس�تان بانمایندگی میاد حمیدزاده ف رجبعلی بنشانی استان 
گلستان شهرستان گرگان بلوارنهارخوران حد فاصل عدالت48و50مدیریت بانک قوامین خواندگان:1-سید ذبیح اله سید کلبادی ف 
علی اصغر بنشانی مجهول المکان2-محمد علی جالی ف حسینعلی بنشانی استان گلستان کردکوی روستای میاندره3-نادر محمدی 
ف حس�ین بنشانی استان گلس�تان گرگان کوی امام حسین کوچه 7 ویای10پاک24خواس�ته ها:1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-

مطالبه خسارت3-مطابه وجه بابت4-مطالبه خسارت دادرسی رای قاضی شورا درخصوص پرونده کاسه970365دادخواست تقدیمی 
بانک قوامین به نمایندگی میاد حمید زاده بطرفیت خواندگان1-نادر محمدی2-س�ید ذبیح اه س�ید کلبادی 3-محمد علی جالی 
به خواس�ته مطالبه وجه، مطالبه خسارت، هزینه دادرس�ی وتاخیرتادیه باتوجه به مستندات ومحتویات پرونده واینکه مستند دعوی 
خواهان قرارداد شماره 1045442تسهیات فیمابین بوده که نماینده بانک علیرغم اباغ وقت رسیدگی1397/7/10درشعبه حضوربهم 
نرس�انیده وایحه ای نیزارس�ال ننموده اس�ت ولی احد ازخواندگان بنام نادر محمدی بعنوان گیرنده وام درشعبه حضور بهم رسانیده 
وبمبلغ بدهی خود اعتراض نموده وتقاضای ارجاع امربکارش�ناس را نموده اس�ت که پس ازارجاع امر بکارش�ناس واباغ ان بطرفین 
دع�وی ومصون ماندن ان ازاعتراض اصحاب دعوی وضمن اینکه خواندگان دیگر س�یدذبیح اه کلبادی ومحمدعلی جالی درش�عبه 
حضوربهم نرس�انیده و ایحه ای نیزارس�ال ننموده وصف ش�ورا دعوی خواهان را دارد دانس�ته مس�تندا به ماده9 قانون شورای حل 
اختاف و مواد و مواد 198،519،522قانون ایین دادرس�ی مدنی حکم به محکومی�ت خواندگان بمبلغ4/308/901ریال به عنوان اصل 
خواس�ته ومبلغ3/964/250ریال به عنوان هزینه دادرس�ی وخس�ارت تاخیرتادیه تا تاریخ1397/6/1را درحق خواهان صادرمینماید 
ونس�بت به مازاد خواس�ته به استناد ماده 1257قانون مدنی حکم ب یحقی خواهان را صادرمینماید رای صادره نسبت بطرفین دعوی 

حضوری بوده ظرف20روز ازتاریخ اباغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم حقوقی گرگان میباشد.
628-قاضی شعبه 13شورای حل اختاف گرگان-مرتضی اسعدی

دادنامه
پرونده کاسه9709981720200180بایگانی970213/ش�عبه 2ش�ورای حل اختاف مجتمع شهید قدوس�ی شهرستان گرگان تصمیم 
نهایی ش�ماره 9709971720200847خواهان ها1-منصوره بهرامی بااجاده ف حسن بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان بخش 
مرکزی دهس�تان روشن آباد روس�تای شموشک پایین کوچه علی اصغر ساوری منزل ش�خصی حسینعلی جهان بخش2-حسینعلی 
جهان بخش شموش�کی ف شعبان بنشانی اس�تان گلستان شهرس�تان گرگان خیابان امامرضا کوچه85سمت راست ساختمان سوم 
خواندگان1-محمد ابراهیم هاش�می ف محمد2-حیدرحاجی شریفی ف محمد حس�ن همگی بنشانی مجهول المکان3-رضا سندگل 
ف محمد حس�ین بنش�انی استان گلس�تان شهرس�تان گرگان خ بعثت روبروی بعثت18خواس�ته ها1-اثبات مالکیت)مالی(2-اثبات 
وق�وع بیع3-ال�زام به تنظیم س�ند خودرورای قاضی ش�ورا درخصوص دعوی حس�ینعلی جهان بخش شموش�کی ومنصوره بهرامی 
بااج�اده ای بطرفیت رضا س�ندگل وحیدر حاجی ش�ریفی ومحمد ابراهیم هاش�می بخواس�ته اثبات عقد بیع درخصوص1دس�تگاه 
خودروپژو405بش�ماره ش�هربانی 833ج 92ایران59والزام به تنظیم س�ندخودرو واثبات مالکیت بین ش�رح که خواهان ردیف اول 
مدعیس�ت خودروی مذکوررا ازخوانده ردیف اول رضاس�ندگل خریداری نموده وبه خواهان ردی�ف دوم منصوره بهرامی بااجاده ای 
واگذارنم�وده وخوان�دگان ازحضور دردفترخانه وانتقال س�ند خودرو خودداری مینماید وبدین ش�کل خواستاررس�یدگی به موضوع 
وانتقال س�ند بنام خواهان ردیف دوم منصوره بهرامی بااجاده ای را اس�تدعا دارم شورا با بررسی محتویات پرونده وماحظه قرارداد 
ارائه شده ازسوی طرفین واینکه حسب اظهارات حسینعلی جهانبخش خودروی موردنظررا بموجب مبایعه نامه مورخ97/1/20درقالب 
عقد بیع به خواهان منصوره بهرامی بااجاده ای منتقل نموده و خواندگان با وصف اباغ و استحضاردرشورا حاضر نشده وایراد دفاعی 
موث�ر درقب�ال دعوی مطروحه بعمل نیاورده وخدش�ه ای به قرارداد فیمابین طرفی�ن وانتقال خودرو به خواه�ان وارد نموده وانتقال 
صحیح�ا صورت پذیرفته لذا ش�ورا ضمن اثب�ات وقوع عقد بیع فیمابین طرفین و اثبات مالکیت خواه�ان ردیف دوم منصوره بهرامی 
بااجاده ای پیرامون1دس�تگاه خودروی پژو405به ش�ماره ش�هربانی833ج92ایران59 حکم به الزام خوانده ردیف دوم حیدرحاجی 
ش�ریفی به حضور در دفترخانه و انتقال رس�می یک دس�تگاه خودروی ف�وق به نام خواهان ردیف دوم منص�وره بهرامی بااجاده ای 
صادر واعام میدارد ودرخصوص س�ایرخواندگان نظرباینکه دعوی متوجه ایش�ان نمیباشد قرار رد دعوی صادرمیگردد و در خصوص 
خواهان ردیف اول حس�ینعلی جهان بخش شموش�کی نظربه اینکه خواه�ان دعوی خود را بموجب ایحه شماره971/733مس�ترد 
نموده لذا نس�بت به ایش�ان باستناد ماده107قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میگردد رای صادره ثبت به خوانده ردیف 
اول رضاس�ندگل حضوری و ظرف مهلت20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی گرگان میباش�د ونسبت به خواندگان ردیف 
دوم حیدرحاجی ش�ریفی وخوانده ردیف س�وم محمدابراهیم هاشمی رای غیابی  وظرف مهلت20روز قابل واخواهی در همین شعبه و 

20روزپس ازآن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی گرگان می باشد.
889-قاضی شعبه2شورای حل اختاف شهرستان گرگان-اورسجی

دادنامه
پرون�ده کاسه9609981765100553بایگانی960564ش�عبه2دادگاه عموم�ی حقوق�ی شهرس�تان عل�ی آبادکت�ول  تصمیم نهایی 
ش�ماره9709971765100915خواهان1-علی اکب�ر قاس�می ف ذبیح اله2-محمدعلی بخ�ت یاری ف غامحیدر با وکالت ابوالحس�ن 
پهلوانی ف غام بنش�انی اس�تان گلستان شهرستان گرگان خیابان ولیعصر پاساژ مرس�ل ط3واحد306 خواندگان1-طیبه بزغانی ف 
محمد2-س�هیل اس�فندیاری ف عین اله با وکالت امیر ترش�یزی ف عباس�علی بنش�انی علی آباد خیابان طالقانی شمالی خ جنگلده 
مجتمع الماس ط2واحد2دفتر وکالت امیرترش�یزی3-خلیل پلنگ ف علی اوس�ط با وکالت حسین آزاد ف امیرعلی بنشانی گلستان 
گرگان  بلوارناهارخوران بعد ازعدالت75/2مجتمع خرم ط2 دفتر وکالت حمیدرضا اس�ماعیلی4-فاطمه قلشلی ف سیفعلی5-عبداله 
بخت یاری ف غام حیدر بنش�انی گلستان علی آبادکتول خیابان هنرستان کوچه نفت سیاه کوچه شهاب6-اولین درب سمت راست 
خواس�ته اثب�ات وقوع بیع دادگاه ب�ا توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرس�ی را اعام و بش�رح ذیل مب�ادرت به صدوررای 
مینماید رای دادگاه درخصوص دادخواس�ت محمدعلی بخت یاری با وکالت ابوالحسن پهلوانی بطرفیت1-عبداله بخت یاری2-فاطمه 
قلش�لی3-طیبه بزغانی4-خلیل پلنگ با وکالت حسین ازاد5-س�هیل اسفندیاری با وکالت امیرترشیزی بخواسته اثبات وقوع بیع و 
خلع ید و قلع وقمع بنا بعاوه خسارت دادرسی که وکیل خواهان درجلسه اول دادرسی اثبات مالکیت را به خواسته های خود اضافه 
نمود دادگاه صرفنظر ازصحت و س�قم قضیه ماحظه میگردد که خوانده ردیف4)خلیل پلنگ( ملک موردنظر را حس�ب قولنامه های 
ارائه شده از شخص ثالث خریداری نموده و شخص ثالث نیزاز ایادی ماقبل خود خریداری نموده که برطبق قانون تا زمانی که قولنامه 
فیمابین خوانده ردیف4 با اشخاص ثالث ابطال نشود خواسته های خواهان فاقد وجاهت قانونی میباشد فلذا دادگاه دعوی خواهان را 
درش�رایط کنونی وارد نداسته و به استناد ماده2قانون ایین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی را صادرواعام میدارد رای صادره 

حضوری وظرف20روزپس ازاباغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان گلستان می باشد.
870-رییس شعبه2محاکم حقوقی شهرستان علی ابادکتول-فرهنگ مهر

دادنامه
  ش�ماره پرونده97/292شعبه8ش�ورای حل اختاف کاله ش�ماره دادنامه97/8/30509 خواهان حمیده حاج حسینی ف محمد ساکن 
کاله خ مطهری17منزل محمدحاج حس�ینی حمیده حاج حس�ینی خوانده فرامرزکمالی جوان ف محمدرضا مجهول المکان خواس�ته 
تقاضای اس�تردادجهیزیه رای قاضی ش�ورا در خصوص دعوی خواهان حمیده حاج حس�ینی ف محمد بطرفیت فرامرزکمالی جوان ف 
محمدرضا بخواس�ته تقاضای رسیدگی و صدورحکم مبنی بر استرداد جهیزیه هزینه دادرسی وخسارات وارده مقوم به31/500/000ریال 
با توجه به کپی مصدق سند ازدواج پیوست که حاکی از رابطه زوجیت طرفین دارد واینکه خواهان به عنوان همسرخوانده اقام جهیزیه 
را به منزل مش�ترک منتقل نموده و اکنون بعلت حدوث پاره ای اختاف درخواس�ت اس�ترداد آن را نموده است شورا با ماحظه جمیع 
اوراق و محتویات پرونده واستماع شهادت شهود خواهان و اینکه درعرف مالکیت جهیزیه با زوجه میباشد و استفاده اقام مزبور توسط 
زوج درمنزل مشترک صرفا اباحه تصرف از جانب خواهان به خوانده است و دلیلی برانتقال مالکیت یا عدول از ان قلمداد نمیگردد فلذا 
با توجه به احرازمالکیت خواهان بر جهیزیه بش�رح لیس�ت پیوست دادخواس�ت و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی ازطریق روزنامه 
کثیراانتش�ار درجلسات رس�یدگی حاضرنشده و دلیلی براسترداد تحویل اقام مزبور به خواهان ارائه ننموده است و شهود نیزشهادت 
برعدم اس�ترداد اقام مزبوربه خواهان داده اند خواس�ته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد619و620قانون مدنی و 
مواد 198-520-515-519قانون ایین دادرس�ی مدنی حکم به اس�ترداد عین جهیزیه خواهان بش�رح لیست دادخواست و نیزپرداخت 
مبلغ487/500ریال بابت هزینه دادرس�ی درحق خواهان صادرو اعام میگ�ردد رای صادره غیابی وظرف مهلت20روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و سپس بعد از20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان کاله میباشد.
914-قاضی شعبه8شورای حل اختاف شهرستان کاله-احمدی

دادنامه
   پرونده کاسه9409982766400119بایگانی941007ش�عبه101دادگاه کیفری2شهرس�تان گالیکش)101جزایی س�ابق(تصمیم نهایی 
شماره9709972764801531 شکات:1-رضا سراوانی ف محمداعظم بنشانی گالیکش محموداباد خیابان امام حسن2-فاطمه سراوانی 
ف محمداعظم بنشانی گالیکش روستای محمودآباد خیابان امام حسن متهمین1-میثم محبوب ف علی بنشانی گالیکش خیابان میرزا 
کوچک خان روبروی خیابان بس�یج2-رقیه خمبربنش�انی بخش گالیکش شهرستان مینودشت اتهام مش�ارکت درسرقت گردشکار 
پرونده پس ازارجاع و ثبت دراین ش�عبه وجری تش�ریفات قانونی به تصدی امضاء کننده ذیل تش�کیل و با توجه به محتویات پرونده 
و امعان نظردرآن ختم رس�یدگی اعام و بش�رح ذیل با اس�تعانت ازخداوند متعال و با تکیه بر وجدان و ش�رف مبادرت به انش�ا رای 
مینمای�د رای دادگاه در خصوص اتهام 1-میثم محبوب رزق آبادی ف علی بازداش�ت بلحاظ عدم تودیع وثیقه2-رقیه خمبر)برومند(
آزاد با قرارغیابی هردو دائر مش�ارکت در سرقت1-موتورس�یکلت موضوع ش�کایت رضا س�راوانی2-یک توپی پارچه تیترون3-یک 
س�رویس چینی4-یک عدد محافظ یخچال5-یک جلد قرآن مجید6-یک س�رویس ماقه اشپزخانه7-یک سرویس چاقو اشپزخانه 
اس�تیل 8-یک س�رویس جا ادویه ای آشپزخانه9-س�ه ع�دد پتوگلبافت دونفره10-هفت عدد س�که تمام به�ار آزادی11-دو جفت 
گوش�واره12-یک عدد تک پوش13-چهارعدد انگش�تر14-یک عدد پاک وزنجیر15-سه سطل قاشق وچاقو16-ده دست لیوان17-
ش�ش دست چنگال18-سه عدد ساعت مچی زنانه19-چهارعدد ظرف آجیل خوری20-دو سرویس قابلمه مسافرتی21-یک دستگاه 
گوش�ی لمسی هوآوی22-یکدستگاه گوش سونی اریکس�ون23-یک عدد قوری چای خوری24-یک عدد پنکه سقفی25-یک عدد 
چک س�هام عدالت26-مانتو وشلواردامن چادرمش�کی چادر نماز چادر رنگی کفش و لباسهای مردانه وفیلم وعکس عروسی27-سه 
عدد انگشترنقره28-یک عدد پیک نیک مسافرتی29-دفترچه بانکی بانک سپه30-دفترچه بیمه سامت31-مدارک موتورسیکلت 
موضوع ش�کایت فاطمه س�راوانی با عنایت به شکایت شکات اظهارات ش�هود گزارش مرجع انتظامی و دفاعیات باوجه متهم ردیف 
اول وع�دم حض�ور متهم ردیف دوم در دادس�را و دادگاه یزه�کاری متهمین محرزو با اس�تناد به مواد19-ازقانون مجازات اس�امی 
مص�وب 1392و656از قان�ون تعزیرات مصوب1375هریک ازمتهمین را بتحمل یک س�ال حبس تعزیری و رد مال بالس�ویه و تحمل 
74ضربه ش�اق تعزی�ری محکوم مینماید رای صادره نس�بت به متهم ردی�ف اول حضوری و ظرف مهل�ت20روز از تاریخ اباغ قابل 
تجدیدنظرخواه�ی درمحاکم محترم تجدیدنظراس�تان گلس�تان میباش�د و نس�بت به متهم ردی�ف دوم رای ص�ادره غیابی و ظرف 
م�دت20روز از تاری�خ اب�اغ واقعی قابل واخواهی دراین ش�عبه و ظ�رف مهلت20روز پ�س از آن قابل تجدیدنظ�ر درمحاکم محترم 

تجدیدنظراستان گلستان میباشد.
921-دادرس علی البدل شعبه101 دادگاه کیفر2شهرستان گالیکش-خلیل نژاد کیاسری

دادنامه
   کاس�ه پرونده346-97شعبه2ش�ورای حل اختاف کاله ش�ماره دادنامه491-97/8/30خواهان نعیمه یانق ف عید کاله خ نبش 
رجایی جاوید8کوچه بهارطرف بن بس�ت منزل محمد رحیم صفرزاده خوانده کریم بردی رس�تگار ف س�تار مجهول المکان خواسته 
مطالب�ه نفقه رای قاضی ش�ورا درخص�وص دعوی خواهان نعیمه یانق ف عید بطرفیت خوانده کریم بردی رس�تگارف ستاربخواس�ته 
تقاضای مطالبه نفقه معوقه خواهان ازتاریخ85/3/19لغایت زمان صدورحکم و تعیین نفقه اتیه وهمچنین نفقه اتیه فرزندان مشترک 
بنامه�ای مهران ومعصومه بانضمام کلیه هزینه های دادرس�ی هریک ازخواس�ته ه�ا فعا مقوم به31/000/000ری�ال با این توضیح که 
خواهان بش�رح دادخواس�ت تقدیمی بیان داشته که به موجب رونوشت س�ند ازدواج ابرازی به شماره196955الف78بجنورد به عقد 
دائمی خوانده درامده وخوانده در تاریخ85/3/19زوجه را از منزل مش�ترک بیرون نموده اس�ت وتاکنون نفقه ای به ایش�ان پرداخت 
ننموده اس�ت لذا تقاضای محکومیت خوانده بشرح ستون خواسته را دارد باالتفاوت به جمیع اوراق ومحتویات پرونده و مفاد وموادی 
ش�هادت ش�هود بشرح پرونده اس�تنادی و اینکه درجهت کش�ف واحراز واقع وتعیین نفقه خواهان و فرزندان مشترک موضوع را به 
کارشناس�ی ارجاع نموده و نظریه مذبورازتعرض طرفین مصون مانده اس�ت و با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد لذا ش�ورا خواسته 
خواهان را وارد دانس�ته ومس�تندا به مواد1106و1107و1111و1199و1206قانون مدنی مواد198و519قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ303/460/000ریال بابت نفقه معوقه خواهان از تاریخ 85/3/19لغایت97/8/15روزاجرای کارشناسی 
ومبل�غ 3/500/000ریال از قرارماهیانه بابت نفقه آتیه خواهان ومبلغ11/160/000ریال جمعا بابت نفقه جاریه فرزندان مش�ترک مهران 
و معصوم�ه از تاریخ تقدیم دادخواس�ت لغایت روزکارشناس�ی 97/8/15 و نیز مبلغ5/500/000ریال جمعا باب�ت نفقه جاریه فرزندان 
مش�ترک و مبلغ800/000ریال بابت دس�تمزد کارشناس�ی له خواهان صادرو اع�ام مینماید وتوضیحا اینکه ص�دور اجراییه منوط به 
واریزهزینه مابه التفاوت هزینه دادرس�ی خواهد بود رای صادره غیابی و ظرف20روز پس از اباغ قابل واخخواهی در همین ش�عبه و 

20روز پس از ان قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاله می باشد.
912-قاضی شعبه2شورای حل اختاف شهرستان کاله-علی خانی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)مرحله دوم(
درپرون�ده کاس�ه970238-اجرای اح�کام مدن�ی ش�ورا محک�وم علیه کری�م اهنگرمحل�ه فرزند محم�د محکوم اس�ت بپرداخت 
مبلغ160/000/000ریال بابت اصل خواس�ته و... درحق محکوم له اباصل قره چماقلو و نیم عش�ر در حق دولت که یک دستگاه ردیفکار 
ریزدانه مدل 2517integra  ش�ماره س�ریال7970 س�اخت گروه صنعتی ماتش�ین برزگر هم�دان زدرنگ  کار کرده و س�الم بمبلغ 
120/000/000ریال ارزیابی میگردد و جهت پرداخت محکوم به از س�وی محکوم له معرفی و پس ازتوقیف توس�ط کارش�ناس منتخب 
اجرای احکام مدنی بش�رح ذیل کارشناسی گردیده اس�ت واقع در روستای قلی تپه که این اجرا درنظر دارد ملک مربوطه را ازطریق 
مزایده حضوری باش�رایط ذیل بفروش برساند1-حس�ب نظریه کارشناس�ی مال م�ورد مزایده جمع�ا بمبلغ120/000/000ریال ارزیابی 
گردیده اس�ت2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت پش�نهادی فروخته میشود3-موعد مزایده روز یکشنبه 
97/10/23 س�اعت10الی 11صبح میباش�د4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگس�تری گالیکش  میباش�د5-متقاضیان میتوانند 
5روزقب�ل ازمزای�ده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتش�ر میش�ود 7- برنده مزایده مکلف اس�ت10 
درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری کاله تودیع الباقی رادرمهلت 1 ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل 
اجرای احکام کیفری دادس�رای کاله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد8-ارائه کارت شناسایی 

ملی برای احراز هویت خریداران الزامی است.
919-قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف گالیکش-آریان پور

آگهی احضارمتهم
بموجب این آگهی به متهم مجهول المکان موس�ی محمدی فرزندحس�ین اباغ می گردد که پرونده اتهامی شما دایربر سرقت دوراس 
گاوگوش�تی به ارزش38میلیون و 220هزارتومان تحت کاس�ه 971335 درش�عبه اول دادگاه کیفری دوش�هر مهاباد مطرح و بتاریخ 
98/5/27 روز یکش�نبه س�اعت 11صبح وقت رسیدگی تعیین شده است لذا جهت رسیدگی و دفاع از اتهام خود درموعد مقرر حاضر 

شوید درصورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.
3577-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

آگهی احضارمتهم
بموجب این آگهی به متهم مجهول المکان ابوبکرجاویدان اباغ می گردد که پرونده اتهامی ش�ما دایربر انتقال مال غیر ش�امل واحد 
ضلع ش�مالی از طبقه پنجم س�اختمان زانکو از شرکت تعاونی مسکن فارغ التحصیان دانشگاهی تحت کاسه 971332 درشعبه اول 
دادگاه کیفری دوشهر مهاباد مطرح و بتاریخ 98/5/27 روز دوشنبه ساعت 9صبح وقت رسیدگی تعیین شده است لذا جهت رسیدگی 

و دفاع از اتهام خود درموعد مقرر حاضر شوید درصورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.
3576-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

آگهی احضارمتهم
بموج�ب ای�ن آگهی به متهم مجهول المکان س�اارخوش آوازفرزندرحمان اباغ می گردد که پرونده اتهامی ش�ما دایربر ایرادتوهین 
وتهدید-مزاحم�ت برای بانوان درمحل عمومی تحت کاس�ه 971348 درش�عبه اول دادگاه کیفری دوش�هر مهاب�اد مطرح و بتاریخ 
98/5/28 روز دوش�نبه س�اعت 12ظهر وقت رسیدگی تعیین شده است لذا جهت رسیدگی و دفاع از اتهام خود درموعد مقرر حاضر 

شوید درصورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.
3575-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

آگهی احضارمتهم
بموجب این آگهی به متهم مجهول المکان جعفرمامندی فرزندمحمد اباغ می گردد که پرونده اتهامی ش�ما دایربر ایرادضرب و جرح 
عمدی –توهین به مامورین درحین خدمت و انجام وظیفه تحت کاس�ه 971333 درش�عبه اول دادگاه کیفری دوش�هر مهاباد مطرح 
و بتاریخ 98/3/18 روز ش�نبه س�اعت 9صبح وقت رسیدگی تعیین ش�ده است لذا جهت رسیدگی و دفاع از اتهام خود درموعد مقرر 

حاضر شوید درصورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.
2959-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

آگهی احضار
س�یدجمال الدین حس�ینی فرزندیوسف درپرونده شماره 970609 /3 دادیاری دادس�رای عمومی و انقاب مهاباد به اتهام ایرادضرب 
و جرح عمدی وتهدیدبه ضرر های جانی باش�کایت افس�انه آتشی تحت تعقیب قراردارید به این وسیله براساس ماده174 قانون ائین 
دادرس�ی کیفری به ش�ماره اباغ میش�ود ظرفمهلت یکماه ازتاریخ نشراگهی ضمن داش�تن حق وکیل به هنگام حضور دراین شعبه 

حاضرشود درغیراینصورت پس ازانقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی واظهارنظر میشود.
3559-دادیارشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد-یاسرگوزلی

آگهی احضار
سیده عصمت شکری فرزندعبداله درپرونده شماره 970306 /3 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد به اتهام ایرادضرب و جرح 
عمدی وتهدیدبه ضرر های جانی باش�کایت عزیزبرین تحت تعقیب قراردارید به این وس�یله براس�اس ماده174 قانون ائین دادرسی 
کیفری به ش�ماره اباغ میش�ود ظرفمهلت یکماه ازتاریخ نشراگهی ضمن داش�تن حق وکیل به هنگام حضور دراین شعبه حاضرشود 

درغیراینصورت پس ازانقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی واظهارنظر میشود.
3560-دادیارشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد-یاسرگوزلی

اجرائیه
مش�خصات محکوم له: فردین برون با وکالت داور نوری موس�ی نام پدر : - نش�انی محل اقامت: زیتون کارمندی فلکه چیتا خ حجت 
روبروی بانک س�په پاک 130 طبقه س�وم محکوم به: به موجب دادنامه ش�ماره 97 / 740 مورخ 29 / 7 / 97 قاضی شورای حل اختاف 
شعبه 18 مجتمع 3 اهواز محکوم علیه حدیث رستمی سرمور محکوم به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 160 ریال بابت اصل خواسته 000 / 130 
/ 2 بابت هزینه دادرسی و 000 / 200 / 5 بابت حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی در روزنامه طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک ) 20 / 7 / 96 ( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت . مشخصات 
محکوم علیه: حدیث رستمی سرمور نشانی محل اقامت : مجهول المکان . به استناد ماده 29 قانون شوراهای حل اختاف محکوم علیه 
مکلف اس�ت پس از اباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا انجام تعهد و مفاد 

رای بدهد در غیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام شورای حل اختاف صورت می پذیرد .
24 / 10 –شعبه 18 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه  اهواز

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
ب�ه آقای عل�ی باورصاد فرزن�د صمصام خواهان اقای س�یروس آخوند زاده دادخواس�تی به طرفی�ت خواندگان آق�ای علی باورصاد 
– و اجرای ثبت اس�ناد رس�می به خواس�ته اعتراض به عملیات اجرایی مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 

9709986110500651 و بایگانی 970725 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز ثبت و وقت رسیدگی مورخ  09/  11/ 1397 
ساعت 00 : 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
علی باورصاد و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده علی باورصاد پس از 
تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود – نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد . 
26 / 10 – منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی (شهرستان اهواز – حاج پور

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
ب�ه آق�ای علی باورصاد فرزند صمصام خواهان اقای س�یروس آخوند زاده دادخواس�تی به طرفیت خوانده آق�ای علی باورصاد فرزند 
صمص�ام به خواس�ته الزام ب�ه ایفای تعهد ) مالی (مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709986110500748 
و بایگان�ی 970829 ش�عبه 2 دادگاه عموم�ی حقوقی شهرس�تان اهواز ثبت و وقت رس�یدگی مورخ  18/  02/ 1398 س�اعت 00 : 09 
تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  فوق الذکر و 
درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده فوق الذکر پس از تاریخ انتشار آگهی 
ب�ه دفت�ر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود – نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریاف�ت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد . 
25 / 10 – منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی (شهرستان اهواز – حاج پور

رونوشت آگهی حصروراثت
با توجه به درخواست آقای جال الدین سلیمان خانی فرزند جوانمیر به شناسنامه شماره 697 متولد 1332/7/8 مبنی بر درخواست 
صدور گواهی حصروراثت چنین اظهارداش�ته که خانم نازارخانم س�لیمانخانی  فرزند زکی  خان به شناس�نامه شماره 353 در تاریخ 
85/8/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراس�ت به 1-منوچهرس�لیمانخانی به ش�ماره 
شناسنامه 354 فرزند متوفی 2- سام سلیمانخانی به شماره شناسنامه 5 فرزند متوفی 3- قربانعلی سلیمانخانی به شماره شناسنامه 
17 فرزند متوفی 4- قدرتی س�لیمانخانی به ش�ماره شناس�نامه 1 فرزند متوفی 5- رضاسلیمانخانی به ش�ماره شناسنامه 651 فرزند 
متوفی 6- جال الدین سلیمانخانی به شماره شناسنامه 697 فرزند متوفی 7- حیدر سلیمانخانی به شماره شناسنامه 3فرزند متوفی 
واغیر می باش�ند و به غیر از وراث یاد ش�ده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را 
دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان – روح اه شریفی

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
آقای هادی چعب فرزند کامل دارای شناس�نامه ش�ماره 4510057091 بش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 737/97 حقوقی از این شورا 
درخواست صدور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه چعب فرزند هادی به شناسنامه شماره 
7270047121 در تاری�خ 96/12/5 در اقامت�گاه دائمی خودبدورد حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1-هادی 
چعب متولد 1368 به شماره شناسنامه 4510057091 صادره از علی غربی پدر متوفی 2- لیا دادگر متولد 1374 به شماره شناسنامه 
4510138008 صادره از دهلران مادر متوفی واغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد 

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

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
آقای تیپه روش�ناس فرزند نبی  دارای شناس�نامه شماره 631 بشرح دادخواس�ت به کاسه 733/97 حقوقی از این شورا درخواست 
صدور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان نبی روش�ناس  فرزندجعفر به شناسنامه شماره 395 در 
تاری�خ 87/7/9 در اقامت�گاه دائمی خودبدورد حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1-لطیف روش�ناس  متولد 
1327 به شماره شناسنامه 631 صادره از آبدانان 2- تیپه روشناس متولد 1329 به شماره شناسنامه 632 صادره از آبدانان  3- نصیر 
روش�ناس متولد 1336 به شماره شناس�نامه 934 صادره از آبدانان 4- احمد روشناس متولد 1342 به شماره شناسنامه 1122 صادره 
از آبدانان 5- قدم روش�ناس متولد 1336 به ش�ماره شناس�نامه 768 صادره از آبدانان 6- زینب روش�ناس متولد 1336 به ش�ماره 
شناسنامه 769 صادره از آبدانان  واغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

گواهی حصروراثت
آقای س�ید عادل محمدی با وکالت محس�ن قره داغی)ذینفع( بشماره شناسنامه 223 فرزند س�ید احمد متولد 1354صادره اهرود 
ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1081/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین 
اشعارداشته است که شادروان علی اکبر ولی اللهی فرزند محمد بشماره شناسنامه 3123 درتاریخ 94/10/23 دراقامتگاه دائمی خود 
درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- فاطمه منصوری فرزند اروجعل�ی ش.ش0602709628مادرمتوفی2- فاطمه قنبرلی 
فرزند احمد ش.ش0600586855همس�رمتوفی3- اش�کان ولی اللهی فرزندعلی اکبر ش.ش 5560740376پسرمتوفی اینک پس از 
انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای 

متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3506 
رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم اعظم تیموریان با وکالت لیا قهرمان طالع بش�ماره شناس�نامه 138 فرزند سید رضا متولد 1333 صادره اسامشهر ازبه استناد 
ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 546/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است 
که ش�ادروان س�ید رضا  تیموریان فرزند سیدعزیز بش�ماره شناس�نامه 102 درتاریخ 1371/6/23 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته 
وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- حس�ن تیموریان فرزند س�ید رضا ش.ش158پس�رمتوفی2- س�ید عزیز تیموریان فرزند سید 
رضا ش.ش139پس�رمتوفی3- سید امیر تیموریان فرزند سید رضا ش.ش2پس�ر متوفی4- اعظم السادات تیموریان فرزند سید رضا 
ش.ش138دخترمتوفی5- ملک س�ادات امان اله فرزند قدرت اله ش.ش52همسرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت 
انتش�اردرجرائد ارس�ال می ش�ود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد از تاریخ 

نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3499 
رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم فاطمه حسن نیائی بشماره شناسنامه 134 فرزند محمد متولد 1337 صادره تربت حیدریه ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 1098/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که شادروان رضا قلی 
بهجتی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 33 درتاریخ 97/9/9 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از...1- فاطمه حس�ن نیائی فرزند محمد ش.ش134همس�رمتوفی2- داود بهجتی فرزند رضا قلی ش.ش5998پس�رمتوفی 3- عفت 
بهجت�ی فرزند رضا قلی ش.ش7033دخترمتوفی4- عصمت بهجتی فرزند رضا قل�ی ش.ش 982دخترمتوفی5- اعظم بهجتی فرزند 
رض�ا قلی ش.ش13385دخترمتوفی6- اکرم بهجت�ی فرزند رضا قلی ش.ش0010865063دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات 
مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او 

باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد
.م الف 3479 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم س�ودابه اله یاری بشماره شناس�نامه 141 فرزند محمدعلی متولد 1353 صادره هش�ترود ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 1099/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان محمدعلی 
الهیاری فرزند صفرعلی بش�ماره شناس�نامه 319 درتاریخ 97/8/15 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از...1- خاور نور محمدی فرزندمحمدعلی ش.ش85همس�رمتوفی2- ناصرالهیاری فرزندمحمدعلی ش.ش0011021004 پسرمتوفی3- 
علی الهیاری فرزندمحمدعلی ش.ش143پس�رمتوفی4- مهدی الهیاری فرزند محمدعلی ش.ش6368906812پسرمتوفی5- حدیقه 
الهیاری فرزند محمدعلی ش.ش1475دخترمتوفی6- س�میه الهیاری فرزند محمدعلی ش.ش3723دخترمتوفی7- س�هیا الهیاری 
فرزند محمدعلی ش.ش26355 دخترمتوفی8- سودابه الهیاری فرزند محمدعلی ش.ش141دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات 
مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او 

باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3500 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

4- اباغ وقت رسیدگی
خواهان/ ش�اکی : مرتضی هادوی قاس�م آب�ادی خوانده / متهم : علی ولی آبادی تکابی خواس�ته/ اتهام: مطالب�ه وجه چک- مطالبه 
خس�ارت تاخیر تادیه- مطالبه خس�ارت دادرس�ی به ش�ماره کاس�ه پرونده 9709983466800641 ثبت ووقت رس�یدگی در روز 
چهارشنبه 1397/10/26 صبح 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 ش�ورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور 

شورای حل اختاف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
641 شورای حل اختاف  شماره 8 شهرستان کرمان

5- اباغ رای
احتراما در خصوص دادخواس�ت تقدیمی آقای س�یدعلیرضا افتخاری گوکی به ش�ورای حل اختاف شماره 6 کرمان به طرفیت آقای 
محمد صابری گوکی مجهول المکان مبنی بر مطالبه وجه به انضمام خس�ارت تاخیر تادیه و هزینه دادرس�ی که در این ش�ورا منجر به 
رای مبنی بر مطالبه وجه فوق در حق خواهان گردیده اس�ت لذا بدینوس�یله رای صادره به آقای محمد صابری گوکی اباغ می گردد 
تا نامبرده ظرف 40 روز از تاریخ درج آگهی چنانچه اعتراضی به رای داش�ته باش�د اعتراض خودرا به ش�ورای حل اختاف 6 کرمان 
به آدرس خیابان س�رباز بعد از مخابرات بین کوچه 34 و 36 مجتمع ش�ماره 4 ش�وراهای حل اختاف ارائه نمایند. در غیر این صورت 

وفق مقررات اقدام می شود.
404 شورای حل اختاف شماره 6 کرمان 

    اخطاریه
ن�ام اخطارش�ونده:نرگس غام�ی به نش�انی:مجهول المکان محل حضور:حوزه 16 ش�ورای حل اختاف شهرس�تان بهارس�تان وقت 

حضور:1397/11/03  ساعت 16:45 علت حضور:جهت رسیدگی.10
                                             شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان م الف/2356- 

اجرائیه
مش�خصات محکوم له : حامدآخوند فیض، فرزند : عباس، نش�انی : کرمان – بل قائم ش�رف آباد ابتدای کوچه ش�ماره 5 مش�خصات 
محکوم علیه : صدیقه رضوی نسب، فرزند : سیدحسین، نشانی : کرمان – کرمان سیرجان خ مالک اشتر ک 17 محکوم به : به موجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709973469000019 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
42/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید چک 94/9/11 الی اجرای کامل حکم مطابق 
آخرین تغییر ش�اخص س�اانه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 2/140/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 

صادر  نیم عشر دولتی.
701 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

آگهی اباغ قرار ارجاع به داوری به خوانده  آقای نقی صابر ساری نصیر لو فرزند نعمت 
خانم گیتا نظرزاده قوجه بیگلو فرزند حیدرقلی دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای نقی صابر ساری نصیرلو فرزند نعمت به خواسته 
طاق تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان اردبیل نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 2 دادگاه خانواده  دادگستری اردبیل واقع در 
میدان بسیج به کاسه پرونده 970658-ش/2/خ ثبت گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از  جراید  کثیر اانتش�ار آگهی 
می شود تا خوانده  پس از نشر  آگهی و اطاع از مفاد آن ظرف 20 روز از تاریخ نشر آگهی داور خود را تعینی و کتبا به دادگاه معرفی 

نماید در غیر اینصورت دادگاه راسا اقدام به نصب داور خو اهد نمود. 
1099980 منشی دفتر شعبه  2 دادگاه  خانواده اردبیل 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
در اج�رای م�اده 344 قانون آئین دادرس�ی  کیفری به آقای محم�د فرهنگ فرزند  میرزا علی مجهول المکان  اباغ می ش�ود تا  در 
تاریخ 1397/11/13 به روز ش�نبه س�اعت 12:30 برای رسیدگی  و دفاع از اتهامش مبنی بر  توهین و تمرد نسبت به مامور دولت حین 
انجام و ظیفه و تخریب عمدی خودروی دولتی متعلق به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری )قس�مت کاپوت خودرو( در پرونده  ش�ماره 

بایگانی 971608  در این دادگاه حضور یابند. 
1099978  دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو نمین – محمود ایمانی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی به متهم 
کاس�ه پرونده: 970831 ش�عبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرس�تان اردبیل  وقت حضور: 1397/11/28 ساعت 12 شاکی: عظیم مهدوی 
متهم:  عس�گر نظری اتهام: ایراد صدمه بدنی عمدی دادس�رای عمومی و انقاب اردبیل به موجب  کیفرخواس�ت تقاضای رس�یدگی 
و تعیی�ن کیف�ر ب�رای متهم فوق الذکر  نموده که جهت رس�یدگی به موضوع به این ش�عبه ارجاع و ثبت گردیده اس�ت با عنایت   به 
مجه�ول الم�کان بودن و عدم دسترس�ی به مته�م و در اجرای مقررات م�واد 115 و 180 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های  عمومی و 
انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه منتش�ر تا متهم جهت دفاع در خصوص اتهام انتس�ابی در وقت رس�یدگی  
1397/11/28 س�اعت 12 در دادگاه حاضر گردد بدیهی اس�ت  دادگاه در صورت عدم حضور  متهم مطابق مقررات رس�یدگی و حکم 

غیابی صادر خواهد نمود. 
1099977 - دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان اردبیل

مفقودی
اینجانب مرتضی رسولی  مالک سواری: پژو 206 سفید صدفی روغنی  به شماره شهربانی ایران 
25- 443ب88 و ش�ماره شاسی 81617871 و شماره موتور 10FSE33880429 بعلت  فقدان 
اسناد فروش  تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است،  لذا چنانچه هر کس ا دعایی  
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
و اقع در کیلومتر 14 اتوبان تهران کرج، شهرک پیکان شهر ساختمان سهند – سمند 5 طبقه  1 
مراجعه نمایند، بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق  ضوابط  مقرر اقدام خواهد شد. 
مراغه

مفقودی
اینجانب به رخ انتظاری بناب  مالک خودرو به شماره شهربانی 25- 678ب26  و شماره شاسی 
10874800  و ش�ماره موت�ور 13085050371 به علت فقدان اس�ناد فروش تقاضای رونوش�ت 
المثنی  اس�ناد مذکور را نموده اس�ت لذا چنانچه هر کس ادعائی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقی ش�رکت  ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده  مخصوص تهران 
کرج ش�هرک پیکان شهر س�اختمان س�مند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
مراغه 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای حسنعلی راستی دارای شناسنامه شماره 466 به شرح دادخواست به کاسه 9701200787 از این شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان   صید نازار راس به شناسنامه شماره 153 در تاریخ 54/2/5  در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . متقاضی  گواهی حصر وراثت پس�ر متوفی 2. جعفر 
علی راس�تی  به ش ش  پس�ر متوفی 3. علی راستی به ش ش  23376 پس�ر متوفی 4. محمد راستی به ش ش  25928 پسر متوفی 
5. زهرا راس�تی به ش ش  465 دختر متوفی 6. گلزار راس�تی  به ش ش  23377 دختر متوفی 7. ش�هناز راستی به ش ش  23378 
دختر متوفی 8 احترام راستی به ش ش  468 دختر 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. 
3790 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم طاهره خدارحم دارای شناسنامه شماره 329 به شرح دادخواست به کاسه 9701200785 از این حوزه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  محمد امین رضی به شناس�نامه ش�ماره 268 در تاریخ 97/9/15 در اقامتگاه دائمی 
خود درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 1. متقاضی  مادر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3791 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خانم پروین قیاس�وند داراي شماره شناسنامه 831 به شرح دادخواست به کاسه 1048/1/97  
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  حجته 
اله صالحی بشناس�نامه ش�ماره  یک درتاری�خ 97/8/15 اقامتگاه دائمی خ�ود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر پروین 
قیاسوند داراي شماره شناسنامه 831  متولد 1336 همسرمتوفی 2-حیدر صالحی دارای شماره 
شناس�نامه 25110 متولد 1353 پس�رمتوفی 3- محسن صالحی دارای ش�ماره شناسنامه 206 
متولد 1357 پسرمتوفی 4- لیا صالحی دارای شماره شناسنامه 854 متولد 1358 دخترمتوفی 
5- مریم صالحی دارای شماره شناسنامه 305 متولد 1361 دخترمتوفی 6- فاطمه صالحی دارای 
شماره شناس�نامه 224 متولد 1362 دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض�ی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  ش�ورای حل اختاف شهرستان قرچک 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                         1987  رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سلیمان قاس�می داراي شماره شناسنامه 324 به شرح دادخواست به کاسه 1047/1/97 
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مهدی 
قاس�می بشناس�نامه ش�ماره  0024365262 درتاریخ 97/6/5  اقامتگاه دائم�ی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر 
س�لیمان قاسمی داراي شماره شناس�نامه 324 متولد 1345 پدرمتوفی 2- شهین موذن دارای 
ش�ماره شناس�نامه 365 متولد 1351 مادرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض�ی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  ش�ورای حل اختاف شهرستان قرچک 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                         1985   رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خانم زینب آقاپور داراي ش�ماره شناس�نامه 0018337783 به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 
1050/1/97  از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
یداله آقاپور بشناس�نامه ش�ماره  882 درتاریخ 97/9/21  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر زینب 
آقاپ�ور داراي ش�ماره شناس�نامه 0018337783 متول�د 1374 دخترمتوف�ی این�ک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل 

اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                      1989     رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی تحریر ترکه
در پرونده کاس�ه 415/3/97  این ش�عبه باتوجه به فوت مرحوم خانم/آقای خیراله فرج اوغلی 
فرزند قرداش�خان به ش�ماره شناس�نامه 18  صادره از مش�کین ش�هر متولد 1311  که س�اکن 
قرچک – زیباشهر خ خامنه ای گلبرگ یکم پاک 183 بوده توسط مریم فرج اوغلی درخواست 
تحریرترکه ش�ده و قرار تحریرترکه صادر گردیده اس�ت و برای تاریخ 97/11/18 راس ساعت 9 
نوبت تحریرترکه تعیین گردیده ،لذا بدینوسیله به تمامی ورثه یادشده یا نمایندگان قانونی آنها 
، بس�تانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هرکس که به هر طریق ،حتی به ترکه متوفی دارد، 
اباغ میش�ود در س�اعت و تاریخ یاد شده در شعبه س�وم واقع در قرچک خ اصلی شورای حل 

اختاف قرچک جهت شرکت در عملیات تحریرترکه حاضر شوند.
1979     شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی مزایده )نوبت پنجم ( 
نظر به اینکه در پرونده اجرائی کاسه 960002 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری رضوانشهر، حکم به فروش ماترک مرحوم محمد 
هادی کریمی کلیمانی و تقس�یم وجه حاصله فی مابین وراث آقایان و خانم ها ))هما، مهدی، س�یما، عباس، و س�اریه ش�هرت همگی 
کریمی کلیمانی و محمد و آمنه و رحمت با ش�هرت اصغری- ورثه نگار کریمی-(( با دعوای خانم هما کریمی و ... )ش�امل یک قطعه 
زمین خش�کی بایر به مس�احت 1220 مترمربع مس�تقر در قریه کلیمان ارده جان، مطابق نظریه کارشناس�ی( صادر که به لحاظ عدم 
قابلیت تقس�یم، لذا ماترک به ش�رح ذیل جهت مزایده وفق نظر کارش�ناس ارائه می گردد : مشخصات ماترک طبق نظریه کارشناس: 
قطعه زمین خشکی مشجر از گونه های غیرمثمر به عنوان محل مقر خانه پدری طرفین دعوی با کاربری مسکونی تعرفه که محدوده 
آن ش�ماا س�یم خاردار به جاده آسفالته کلیمان و ارده جان - ش�رقا به نهر آب بر عمومی - جنوبا دیواریست به خانه و محوطه بیت 
اله اس�کندری- غربا س�یم خاردار به جاده آس�فالت- النهایه با توجه به موقعیت مکانی و وضعیت ویژه گردشگری و واقع شدن در بر 
جاده آس�فالته و نزدیکی به س�احل و نوع کاربری مس�کونی توسط کارش�ناس مهندس دلدار چارانی در تاریخ 1397/4/26 به ارزش 
915/000/000 ریال هر مترمربع 750/000 ریال ارزیابی گش�ته که مزایده و فروش نس�بت به آن در تاریخ 1397/10/24 س�اعت 11 الی 
11:30 صبح با حضور نماینده دادس�تان رضوانش�هر در محل اجرای احکام مدنی برگزار خواهد ش�د، طالبی�ن و خریداران می توانند 
در وقت فوق الذکر در محل مزایده حاضر و ش�رکت نمایند و کلیه پیش�نهادات خود را نهایتا تا س�اعت 11:30 در پاکت دربس�ته به 
همراه کپی کارت شناس�ایی و ش�ماره تماس تحوی�ل نمایند واا ترتیب اثر داده نخواهد ش�د. هرکس از قیم�ت پایه بااترین قیمت 
را پیش�نهاد نماید به ایش�ان فروخته خواهد ش�د و خریدار باید فی المجلس حداقل 10 درصد قیمت پیش�نهادی را به شماره حساب 

2171294543000 سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه رضوانشهر واریز نماید و قبض را به اجرای احکام تسلیم نماید.
ح   5738       دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رضوانشهر- مرادطلب

آگهی مزایده
کاس�ه اجرایی 971010 ش�عبه اجرای مدنی دادگس�تری صومعه سرا مضووع حکم بر فروش ملک مش�اع شامل 160 مترمربع زمین و 
تقس�یم بهای ان به نس�بت سهام بین مالکین مشاع به اسامی پیروز و پوران دخت و پروین بهشتی و محکوم بپرداخت مبلغ 1800000 
ریال  بابت حق ااجرا در حق دولت میباشد مشخصات ملک ملک موضوع مزایده به نشانی ضیابر جاده اشفقن سر خیابان فرهنگیان 
به مس�احت 160 مترمربع صیفی کاری و حدود اربعه ان عبارت اس�ت از ش�ماا در دو قس�مت اول 6/18 متر ساختمان مخروبه و دوم 
حدی اس�ت به طول 4/23 متر به ماترک مرحوم مس�یب بهش�تی ش�رقا حدی اس�ت به طول 15/53 متر به ماترک مسیب بهشتی و 
جنوبا اول حدی اس�ت به طول 4/22 متر به ماترک مس�یب بهش�تی و دوم دیوار مخروبه به طول 6/18 به ماترک مس�یب بهش�تی و 
غربا دیوار مخروبه به طول 15/38 متر به پیاده رو جاده اس�فالته محل می باش�د وضعیت 160 مترمربع به قرار هر متر مربع 1/100/000 
هزار ریال جمعا 176/000/000 هزار ریال می باش�د اینک از طریق مزایده با حضور نماینده محترم دادس�تان در تاریخ 97/10/26 روز 
چهارش�نبه از س�اعت 11 الی 12 در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه س�را بفروش میرسد هر کس از قیمت پایه بااترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا خریدار باید فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری 
2171294508003 سیبای بانک ملی واریز و فیش را به دفتر شعبه تحویل نماید ضمنا برنده مزایده مابقی مبلغ را باید حداکثر ظرف 
مدت یک ماه به حس�اب س�پرده دادگستری واریز نمایید در غیر اینصورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه 

های اجرایی به عهده خریدار میباشد.
ح  5739  مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا- حامد رافع 

آگهی حصر وراثت
احترامآ طیبه معظمی گودرزی مطلق دارای ش�ماره شناس�نامه 4120451534 به ش�رح دادخواس�ت به کاسه این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مرتضی معظمی گودرزی به ش�ماره شناس�نامه 5570048022 در تاریخ 
95/2/29 در اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر اس�ت به: 1-طیبه معظمی گودرزی مطلق -  
مادر ضمن انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان 

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

دادنامه
 ش�ماره بایگانی 960550 پرونده کاسه 9609985270400523 شعبه چهارم شورای حل 
اختاف شهرس�تان رضوانشهر تصمیم نهایی شماره خواهان : آقای  حمید پور  رمضانعلی  
فرزند رمضان به نش�انی  استان گیان- شهرستان رشت – شهر خمام – فرهنگ – کوچه 
رسالت- پاک 3 خوانده : آقای  محمد مهدی حیدری فرزند محمد رضا به نشانی  مجهول 
الم�کان خواس�ته مطالبه وج�ه بابت به تاریخ نوزدهم آبان ماه  س�ال ن�ودو هفت در وقت 
فوق العاده جلس�ه شورای  حل اختاف شعبه چهارم رضوانشهر به تصدی امضاکننده ذیل 
قاضی ش�ورا تشکیل است پرونده کاسه 9609985270400523 تحت نظر قرار دارد پس 
از بررس�ی محتویات پرونده و مشاوره با اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از 
خداوند متعال مبادرت به انش�ا رای می نماید رای قاضی شورا در خصوص دعوای خواهان 
اق�ای حمید پور رمضانعل�ی بطرفیت خوانده اقای محمد مهدی حیدری بخواس�ته مطالبه 
مبلغ یکصد و بیس�ت و پنج میلیون ریال بابت فروش چ�وب صنوبر به تناژ 67 تن از قرار 
تنی س�یصد و بیس�ت هزار تومان بش�رح متن با احتساب خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
دادخواس�ت لغایت اجرای حکم و هزینه دادرس�ی به ش�رح مندرج در متن دادخواس�ت 
تقدیمی نظر به اینکه خواهان تقاضای اتیان س�وکند خوانده را نموده است مبنی بر اینکه 
خوانده بابت بابت خرید چوب به خواهان بدهکار می باش�د با تقدیم دادخواس�ت تقاضای 
رس�یدگی و صدور حکم را دارد از طرفی خوانده مذکور علی رغم اباغ اخطاریه از طریق 
نش�ر اگهی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و ایراد و دفاع موثری بعمل نیاورده و ایحه 
دفاعیه ای نیز ارسال نداشته است همچنین جهت استماع اتیان در جلسه حاضر نگردیده 
ل�ذا ب�ا قرار اتیان س�وگند خواهان به کام اه مجید س�وگند یاد نمود و بی�ان نمودند که 
خوان�ده مبل�غ فوق را بدهکار میباش�د لذا قاضی ش�ورا با توجه به مرات�ب مذکور دعوای 
مطروحه خواهان را وارد تش�خیص و مستندا به مواد 198 قانون ایین دادرسی مدنی حکم 
ب�ه محکومی�ت خوانده ب�ه پرداخت مبلغ یکصد و بیس�ت و پنج میلیون ری�ال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و هشتاد و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه 
دادرس�ی و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم بر اساس 
ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران در حق خواهان صادر و اعام می 
نماید رای شورا غیابی بوده ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا 
بوده سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم حقوقی دادگستری 

شهرستان رضوانشهر می باشد 
ح  5740  قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف رضوانشهر- مرتضی اسحاقی

آگهی مزایده نوبت دوم 
 شماره بایگانی شعبه 970002    مطابق نیابت  واصله از دادگاه تالش محکوم علیهم سمیه 
کاریزی و یوس�ف کاظمی محکوم  به تادیه  مبلغ  350/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و 
س�ایر هزین�ه ه�ا  در حق  بانک  اقتصاد   گردیده و  در  قب�ال ان  خانم   کاریزی اقدام  به 
تعرف�ه ی�ک قطع�ه  زمین 250 متر  مربعی واق�ع در    ییاق ارده  نموده که به ش�رح ذیل 
ارزیابی گش�ته  : مش�خصات  ملک شش�دانگ یک  قطعه  زمین با ش�یب  5 تا 10  درصد  
که بنا بر  اس�تعام اداره  منابع  طبیعی  جزء مس�تثنیات  اش�خاص اس�ت  ، شماا  متصل 
ب�ه دره متص�ل به نیروگاه  - جنوبا  راه احداثی  دسترس�ی  به ملک – ش�رقا راه و  ماوراء   
ملک س�هیلی- غربا ملک توقیفی مالک از ناحیه  ش�عله س�ندیانی ، که  بدون اعام حق 
انتفاء یا ارتفاق نس�بت به غیر  و به ارزش  400/000/000 ریال ارزیابی  گش�ته.که مزایده  و 
فروش نسبت به آن  در تاریخ  1397/11/1 ساعت  11 الی 11:30 با  حضور نماینده دادستان    
برگزار  می گردد  کلیه  متقاضیان با ارائه پیشنهاد  خود در پاکت در بسته وحتی اامکان  
تصویر  کارت  شناسایی و شماره تماس الزاما در وقت  مقرر به این شعبه  ارائه نماید  و اا 
ترتیب  اثر داده نخواهد شد. برنده 10 درصد را در روز مزایده واریز نماید و مابقی را ظرف 

یکماه واا ده درصد ضبط می گردد.
ح   5741     دادورز اجرای  احکام مدنی دادگاه رضوانشهر- مراد طلب

دادنامه
ش�ماره بایگانی شعبه 960174 پرونده کاس�ه 9609985270100160 شعبه اول شورای حل 
اختاف شهرستان رضوانشهر تصمیم نهایی شماره خواهان بانک صادرات گیان به مدیریت 
محمد حس�ین زارعی با وکالت خانم بهناز قهرمانپور خطبه سرا فرزند قنبر به نشانی تالش 
خیابان خرمش�هر جنب اداره ثبت اسناد و اماک س�اختمان شیردل طبقه 3 و اقای مهدی 
شیری جناقرد فرزند حبیب به نشانی هیر دفتر وکالت جنب دادگستری خواندگان 1- اقای 
بهرام حاجی محمدی به نش�انی گیان رضوانشهر ارده جان منزل شخصی 2- اقای حسین 
غفوری مقدم به نشانی خراسان رضوی گناباد مرکزی گناباد زین آباد منزل شخصی خواسته 
مطالبه خسارت رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان بانک صادرات گیان به مدیریت 
محمد حس�ین زارعی با وکالت اقای مهدی ش�یری و خانم بهن�از قهرمانپور بطرفیت اقایان 
به�رام حاج�ی محمدی و حس�ین غفوری به خواس�ته صدور حکم ب�ر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 163/184/445 ریال بابت اصل خواس�ته و خسارت سایر هزینه 
ها تا تاریخ 1395/09/21 به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از جریمه تاخیر تادیه قراردادی 
از تاریخ مذکور لغایت اجرای حکم بر مبنای 34 درصد در س�ال وفق قرار داد و حق الوکاله 
وکیل و هزینه دادرس�ی بش�رح دادخواست تقدیمی که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به 
کاس�ه فوق و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از متداعیین و ماحظه اسناد مدرکیه خواهان 
نظر به اینکه مس�تند دعوی خواهان دالت بر اش�تغال ذمه خواندگان به میزان خواس�ته را 
دارد و از طرف�ی خوان�دگان را در قبال دعوی مطروحه مس�تندات اب�رازی ان دفاع موثری 
بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین یا برداش�ت ذم�ه خود نیز  ارائه ننموده اند و در واقع 
مس�تند دعوی خواهان را محمول بر صحت تش�خیص داده و مس�تند به م�اده 1301 قانون 
مدنی و مواد 519 – 515 – 198 قانون ایین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت 
مبلغ 163/184/445 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس مفاد 
قرارداد تا تاریخ 1395/09/21 به انضمام کلیه خس�ارات قانونی اعم از جریمه تاخیر تادیه از 
تاریخ مذکور لغایت اجرای کامل حکم بر مبنای مفاد قرارداد در سال وفق 34 درصد در سال 
وفق قرارداد و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرس�ی به مبلغ چهار میلیون و یکصد و چهل و 
چهار ش�صت ه�زار ریال و غیره محکوم و اعام می نمای�د رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این ش�عبه و پ�س از مضی مدت قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم عمومی رضوانشهر می باشد .
ح   5742    قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان رضوانشهر- یوسفی 

حصر وراثت
بدینوس�یله به اطاع می رس�اند خانم افس�انه نظری قنبری فرزند ش�اعباس به ش�ماره 
شناس�نامه 268 ب�ه اس�تناد گواه�ی فوت وش�هادتنامه در م�ورخ 1397/9/11 به ش�رح 
دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه  970515از این ش�ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و اعام  داش�ته که ش�ادروان س�یدعلی باغی در مورخه 1397/08/18 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و وراث حین الفوت نامبرده عبارس�ت از 1- س�ید مهدی 
2- هادیه 3- س�یدهادی4- س�یدابوالفضل 5- س�ید قطب الدین  6- سیده هانیه همگی 
ش�هرتین باغی  فرزندان متوفی 7- افس�انه نظری قنبری همسر  متوفی و جز افراد ذکر 
ش�ده ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور یک نوبت اگهی 
میگردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از 
تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد
مصطفی صالحی مدبر دفتر شعبه سوم حصروراث شورای حل اختاف شهرستان الشتر

آگهی مفقودی -  کوهدشت
اینجانب تیمور ترکاش�وند مالک خودرو س�واری پژو 405 به شماره پاک 863 س11 ایران 
41 و ش�ماره شاس�ی   83036884 و ش�ماره موتور 12483042386 بعلت فقدان اسناد 
فروش)سند و شناسنامه( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
ه�ر کس ادعایی در مورد خ�ودروی مذکور را دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی س�ازمان 
فروش ش�رکت ایران خودرو واقع در پیکان ش�هر ساختمان س�مند مراجعه نماید بدیهی 

است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی اباغ وقت رسیدگی
ش�ماره پرونده: 9709986622300198 بدینوس�یله به متهم مجه�ول المکان اقای حمید 
کاکاوند که مش�خصات بیش�تری از وی در دس�ترس نمی باش�د اباغ میش�ود به موجب 
محتویات پرونده کاسه 970763 متهم به مزاحمت برای بانوان می باشد. لذا نظر به اینکه 
وقت رس�یدگی به این پرونده مورخ 97/11/29 س�اعت 9 تعیین شده ازم است در موعد 
تعیین ش�ده برای دفاع از اتهام انتس�ابی در این مرجع واقع در دادگستری بروجرد شعبه 
103 کیفری دو حاضرگردد. بدیهی اس�ت عدم حضور مانع از ادامه تحقیقات و رس�یدگی 
نب�وده و  تصمی�م قانونی اتخاذ خواهد ش�د. این آگهی ب�ه تجویز م�اده 174 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری جه�ت اباغ قانونی به نامبرده یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار درج میگردد./
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو محاکم عمومی )جزایی( بروجرد – اقای یاراحمدی

آگهی حصر وراثت
احترامآ الهام ولی پوری دارای ش�ماره شناس�نامه 706 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
97/1080 ای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصر وراثت نم�وده و چنین توضی�ح داده که 
ش�ادروان مه�ری )ر( رضایی به ش�ماره شناس�نامه 15 در تاری�خ 1381/9/10 در اقامتگاه 
دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر اس�ت به: 1-الهام ولی 
پوری – فرزند  2- الهه ولی پوری – فرزند  3- نس�ترن ولی پوری – فرزند  4- علی مراد 
ولی پوری – همس�ر  5- صدیقه ولیزاده - مادر ضمن انجام تش�ریفات قانونی در خواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از ش�ادروان 
در اختیارش باش�د در تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه ب�ه دادگاه تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد./
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف – بروجرد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
آگهی اباغ وقت رس�یدگی و دادخواس�ت و ضمائم به اقای/ س�عید کریم�ی وانانی فرزند  
خواهان اقای عباس احدی دادخواستی به طرفیت خوانده سعید کریمی وانانی به خواسته 
مطا لبه وجه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986705400553  
ش�عبه 4 شورای حل اختاف شهرستان بروجرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 
ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آین دادرسی مدنی 
ب�ه علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواس�ت خواه�ان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد. تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد./
نسیم کوشکی -  مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان بروجرد
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511/136آگهي اباغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای مهدی بهلوری طرقی فرزند جعفر   فعا مجهول المکان  اباغ میگردد که آقای حجی محمود عدالتیان چم کردان فرزند 
حسین   دادخواستي به طرفیت شما به کاسه 221/970511  به خواسته الزام به تنظیم سند یکدستگاه خودرو سواری پراید 132 بشماره 
انتظامی 12ایران -416ه48 ثبت  برای  روز 4 شنبه مورخه 97/11/10 ساعت 10صبح  وقت رسیدگی تعیین گردیده است مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 221 شورای حل 
اختاف ویژه زندان مرکزی مشهد مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست  و ضمائم را دریافت و در صورت عدم حضور 

وفق مقررات غیابا رسیدگی خواهد شد 
دبیر شعبه 221 شورای حل اختاف مشهد-ویژه زندان مرکزی مشهد-حمید حسنی فیض آبادی 

511/137آگهي اباغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی و ضمائم
بدینوسیله به خانم صالحه نجفی   فعا مجهول المکان  اباغ میگردد که آقای مرتضی رمضانی دنی علی فرزند محمد علی   دادخواستي به 
طرفیت شما به کاسه 221/970148  به خواسته اعسار ثبت  برای  روز 1 شنبه مورخه 97/11/14 ساعت 10صبح  وقت رسیدگی تعیین گردیده 
است مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 
221 شورای حل اختاف ویژه زندان مرکزی مشهد مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست  و ضمائم را دریافت و در صورت 

عدم حضور وفق مقررات غیابا رسیدگی خواهد شد 
دبیر شعبه 221 شورای حل اختاف مشهد-ویژه زندان مرکزی مشهد-حمید حسنی فیض آبادی 

511/138آگهي اباغ دادخواست  و وقت رسیدگی 
بدینوسیله به آقای یاسر هدایت نیا فرزند مهدی  فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که محمود اشکذری طرقی   دادخواستي به خواسته 
مطالبه وجه  به طرفیت شما به شعبه 272  شوراي حل اختاف مشهد تقدیم نموده است  که به کاسه 272/97/231 ثبت  و برای روزشنبه 
بتاریخ97/11/13 س�اعت 16 وقت رس�یدگی تعیین و لذا به اس�تناد  ماده  73 قانون آئین دادرس�ي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه 
کثیراانتشار درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه272 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع 
ش�ماره  به نش�انی شهرک طرق خ ساعی 33 طبقه س�وم صندوق قرض الحسنه شهید واحدی  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رس�یدگي در این ش�ورا حاضر شود.  بدیهی اس�ت درصورت عدم حضور غیابا 

رسیدگي  خواهد شد   
مسئول دبیرخانه شعبه 272 شورای حل اختاف مشهد

511/139آگهی اباغ دادخواست تجدیدنظر و ضمائم
پیروآگهی قبلی بدینوسیله به آقای مهدی و مهناز و فرحناز حاجی محمدی و منصوره جوان  فعا مجهول المکان اباغ می گردد که آقای 
محمد حس�ین کمال شهس�وار و... دادخواست تجدیدنظر خواهی خود را نسبت به دادنامه ش�ماره 9709977575600710 صادره شعبه 6 
دادگاه حقوقی مش�هد تقدیم نموده اس�ت لذا جنابعالی ظرف ده روز از تاری انتشار این آگهی فرصت دارید با مراجعه به این شعبه نسبت 
به اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی و ارائه ایحه دفاعیه خد اقدام نمایید در غیر پرونده با همین کیفیت به دادگاه 

تجدیدنظر ارسال خواهد شد
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی مشهد

511/140آگهی اباغ وقت رسیدگی و اجرای قرار کارشناسی به آقای محمد رضا گلکاری حق فرزند  
خواه�ان  حمی�د رض�ا عبیری به وکالت از آقای بهروز قاس�می  دادخواس�تی ب�ه طرفیت خوانده محم�د رضا گلکاری حق  به خواس�ته 
تجدیدنظر خواهی نس�بت به دادنامه ش�عبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مش�هد   مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9609987578300265 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ثبت که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/18 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

511/141آگهی
شماره پرونده: 971440 پیرو آگهی های قبلی آقای کریم قهرمانی که  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست سید مهدی اربابی 
محمد اباد بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977503401918 شماره پرونده کاسه  9709977503401435 
ضمن صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ 2/167/000 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی و روزنامه و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از  تاریخ سر رسید گواهی عدم پرداخت 1395/11/10 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول 
شاخص تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 154 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � 
صدیقه میرزائی راد

511/142آگهی
خواهان سید جال رضوی گوش با وکالت مجید عباسی دادخواستی به طرفیت علی اصغر رستمی  به خواسته مطالبه وجه سفته و مطالبات 
خسارت دادرسی مطالبه خسارت تاخیر و تادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 شورای 
حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی � نبش قرنی 28 ارجاع و کاسه 970960 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1397/11/23 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در  امور مدنی و دستور شورا  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 172شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/143آگهی
خواهان حسن زره پوش دادخواستی به طرفیت خانم پریا مزدرانی و آقای رحمن بیدار اسامیه روح اه زارع خرمدل و علیرضا شیری و حسن 
اسدی ابروان به خواسته تنظیم سند یک دستگاه خودرو دووسیلو مدل 1377 به شماره انتظامی 52 د 126 ایران 36 به انضمام مطالبه خسارات 
دادرسی تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد واقع در بلوار شهید قرنی بین قرنی 22 و 24 ارجاع و به کاسه 970885 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/23 و ساعت 9 تعیین 
شده است.به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در  امور مدنی و دس�تور ش�ورا  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/144آگهی
پیرو آگهی های قبلی امین اله اسدی مقدم به فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست علیرضا هروی با وکالت سید مجتبی علوی 
به طرفیت ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977504401194 شماره پرونده کاسه 970769 به پرداخت مبلغ 
85/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1895400 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ سر رسید مورخه 97/5/25 لغایت یوم الوصول بر مبنای شاخص تورم در حق خواهان شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
متصدی امور دفتری شعبه 172شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/145آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقا/ خانم عباس مولودی و رضا قاسمی فعا مجهول المکان اباغ می شود در  مورد دادخواست آقا/ خانم اشرف 
زیبا صابرنیا علیه شما به خواسته مطالبه اجور معوقه به موجب رای شماره 9709977506801182 مورخه 1397/09/21 در پرونده کاسه 970578 
بالمناصفه به پرداخت مبلغ 196/000/000 ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 97/10/22 تا 97/5/22 به مدت 7 ماه از قرار ماهیانه 28/000/000 ریال و 
مبلغ 2/809/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه انتشار آگهی در روزنامه در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./.ب
مسئول دفتر شعبه 188 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/146آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان سید علی جوادی دادخواستی به طرفیت علی و لیلی ناز شهرت هر سه مختاری امیر مجدی و سید جواد و زهرا سادات و کاظم و سید 
سعید و سید وحید شهرت همگی جوادی و بی بی زهرا جوادی مال آباد و نرگس سادات جوادی مال آباد و فاطمه سلطان صحرائی قلعه نو به 
خواسته اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش�عبه 17 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به ش�ماره 970926 ثبت و وقت رسیدگی برای 97/11/13 ساعت 8 صبح تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند و چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم باشد فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود.
 دفتر شعبه 17دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )50 حقوقی سابق( � 

511/147آگهی اباغ اجرائیه
آقای نصراه عسگری پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای سید محمد جواد بهشتی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده 
کاسه 960141 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما صدور حکم به اثبات وقوع عقد بیع اعیان ملک مورخ 1368/10/04 یک قطعه زمین شماره 
134 و 135 به متراژ 100 متر از اراضی مهریز موقوفه آستان قدس رضوی مجزا از پاک ثبتی 24 اصلی بخش 9 مشهد در حق محکوم له با رعایت 
حقوق موقوفه و پرداخت نیم عشر دولتی در حق محکوم گردیده است لذا مراتب فوق  مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در 
روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار به  موقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی یا اخطار دیگری  

به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق( 

511/148آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان/ شاکی بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده/ محمد  کاظم رمضانی به خواسته مطالبه وجه چک و  مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق( واقع در استان خراسان رضوی � شهرستان مشهد � ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به 
کاسه 970803 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/14 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ خواندگان و 
درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

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

511/149آگهی اباغ وقت رسیدگی
شماره پرونده: 20/970842 . خواهان/ شاکی تعاونی اعتبار ثامن  دادخواستی به طرفیت خوانده/ محمدرضا پریسار فرزند غامعلی  به خواسته 
مطالبه وجه چک و  مطالبه خس�ارت دادرس�ی و مطالبه خس�ارت  تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی س�ابق( واقع در استان خراسان رضوی � 
شهرستان مشهد � ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کاسه 970842 ثبت گردیده که قت رسیدگی آن 97/11/15 ساعت 8/30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده/ خواندگان و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 20  دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی 
سابق( � علی خانی

512/150آگهی مزایده وفروش اموال غیرمنقول مرحله دوم
به موجب پرونده 951452 ج اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی قوچان ملک ثبتی به شماره 148 فرعی از 108 اصلی بخش دو قوچان 
ملکی یداله حسن پورکه شامل زمین مزروعی به مساحت 22648 مترمربع واقع در علی آباد انتهای کوچه دبیرستان توقیف و پس از ارزیابی 
توسط کارشناس مبلغ 57/000/000 تومان ارزیابی شده و در تاریخ 1397/11/02 روز 3شنبه ساعت 10 صبح ازطریق مزایده در قبال 36/000/000 
تومان به فروش خواهدرسید مزایده ازقیمت پایه کارشناس شروع وبه کسی که بااترین قیمت راپیشنهادنمایند برنده مزایده خواهدبود. برنده 
مکلف ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری واریز و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ انجام مزایده به حساب 
سپرده دادگستری واریز و قبض مربوطه را تسلیم دادگاه نماید درغیراین صورت ده درصد مبلغ دریافتی پس ازکسرهزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است درصورت پرداخت کل ثمن درموعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده وتایید مزایده توسط 
مقام محترم قضایی ذیصاح نس�بت به تملیک ملک توقیف ش�ده به برنده مزایده وفق مقررات اقدام خواهد شد متقاضیان می توانند پنج 

روز قبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد ضمنا تخلیه ملک وتنظیم سند تابع تشریفات قانونی می باشد.
مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قوچان-شهبازی

512/151آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم*
در پرونده کاسه 960395 این اجرا محکوم علیه محمد رحیم زاده قطب الدینی فرزند محمود  محکوم به پرداخت مبلغ 182/000/000 ریال 
در حق شهرداری گلبهار  و مبلغ 9/000/000 ریال نیم عشر دولتی گردیده است نظر به اینکه بابت بدهی محکوم علیه اموال منقول از جمله 
1-گاز پنج شعله آلیسان مستعمل مبلغ 450/000 ریال 2- کابینت فلزی باا و پایین به همراه سینک تک قلو 700/000 ریال 3- ترازو 2 کیلویی 
معمولی 200/000 ریال 4- فر پیتزا 17/000/000 ریال 5- یخچال دو درب مولد قدیمی 1/500/000 ریال 6- فر ساندویچ دو متری 17/000/000 
ریال 7- آمپلی فایر تک بلند گو 1/500/000 ریال 8- یخچال بستنی دو درب کشویی 13/000/000 ریال 9- یخچال شیشه خم دو متری زیست 
سرما 19/000/000 ریال 10- میز پایه دار چهار نفره 4 عدد 2/800/000 ریال 11- صندلی قرمز پاستیکی 7 عدد 49/000/000 ریال 12- صندلی 
چوب�ی 4 عدد 2/400/000 ریال 13- صندلی فلزی 3 عدد 1/050/000 ریال 14-بخاری گازی جهان کار 1/400/000 ریال 15-یخچال ایس�تاده 
کوکا 10/000/000 ریال 16-ویترین سبدی دو طبقه 1/500/000 ریال 17-یخچال ایستاده 6 درب 2 متری بدون موتور 15/000/000 ریال همگی 
مستعمل که توسط کارشناس ارزیابی و قیمت گذاری –جمعا به مبلغ 103/450/000 ریال و توقیف که در مورخه 97/11/2 از ساعت 10/30 الی 
11/30 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادگاه بخش گلبهار در محل اجرای احکام مدنی دادگاه گلبهار به فروش می 
رسد، طالبین به خرید می توانند جهت بازدید از محل ملک پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی ازم بعمل 
آید. مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به بااترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد. ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده 
داشته باشند در روز مزایده می بایست 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز نماید پس از تنفیذ 

مزایده و مراحل قانونی مال مورد مزایده به خریدار آن تحویل می گردد. 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه بخش گلبهار-محمدی

511/152آگهي احضارمتهم 
درپرونده کاسه 111/970809آقاي نادر رخشانی بلوچ )فاقد مشخصات بیشتر( به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین و تخریب عمدی  
به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده تحت تعقیب می باش�د و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب 
در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اس�ت راس س�اعت 9/30صبح روز 97/11/18 در شعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد  

حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد رایگان
مدیردفترشعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد

511/153آگهي اباغ و احضار متهم 
در پرونده کاسه130/971046 بدینوسیله به محمد صالح ریگی نژاد گلوگاه فرزند ال بخش  که حسب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل 
آمده فعا مجهول المکان بوده در اجرای  ماده 180قانون آئین دادرس�ي کیفري )از طریق درج آگهی در روزنامه (اباغ می ش�و به منظور 
رس�یدگی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی  در وقت مقرر بتاریخ 1397/11/27 س�اعت 9/30 درش�عبه 130دادگاه کیفیری2 مشهدواقع 

در بلوار شهید شیرودی  جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضرشوید واا دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
مدیردفتر شعبه130 دادگاه کیفری2 مشهد 

511/154آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 602/970055 ب  متهمان رحیم هادیان فرزند حبیب و داود جال وندی فرزند محمد باقر  به اتهام مشارکت در کاهبرداری 
مرتبط با رایانه در خصوص  شکایت آقایان کامبیز شوکت فدائی و جواد دلیری  تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به موجب ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است 
ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 602 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد 43 حاضر 
و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.متهم می تواند مطابق ماده 

190 ق.آ. د. ک بهمراه یکنفر وکیل مراجعه نماید رایگان
بازپرس شعبه 602 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد

511/155آگهی احضار متهم 
درپرونده کاسه 971006 شعبه 608 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد-آقای علی جامی  به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
با چاقو  موضوع شکایت آقای علی اصغر زمانی زوباران  تحت تعقیب مي باشد و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ 
احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرس�ي کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهي و متهم ظرف 

مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد 
بازپرسی  شعبه 608 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد

512/156آگهی احضارمتهم
نظربه اینکه درخصوص شکایت حسن افشار  علیه خانم فاطمه جعفری راد فرزند محمد رضا به اتهام سرقت نظر به اینکه مشارالیه از طریق 
دادگاه تحت تعقیب می باش�د و اباغ احظاریه به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نبوده لذا دراجرای ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا در روز رسیدگی مورخ 97/11/16 ساعت 8/30 صبح در شعبه 104 کیفری دو دادگستری طرقبه 
شاندیز جهت دفاع و پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند درصورت عدم حضورتصمیم قانونی اخذ خواهد شد.شماره بایگانی 970755
مدیردفترشعبه 104 دادگاه کیفری دو  شهرستان طرقبه شاندیز

512/157آگهی احضارمتهم
نظربه اینکه درخصوص ش�کایت آرزو قارونی علیه جواد هاش�می موحد فرزند رضا   به اتهام ترک انفاق نظر به اینکه مش�ارالیه از طریق 
دادگاه تحت تعقیب می باش�د و اباغ احظاریه به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نبوده لذا دراجرای ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا در روز رسیدگی مورخ 97/11/17 ساعت 8/30 صبح در شعبه 104 کیفری دو دادگستری طرقبه 
شاندیز جهت دفاع و پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند درصورت عدم حضورتصمیم قانونی اخذ خواهد شد.شماره بایگانی: 970751
مدیردفترشعبه 104 دادگاه کیفری دو  شهرستان طرقبه شاندیز

512/158آگهی احضار متهم
درپرونده کاسه 970151  شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بینالود آقای علی رضا خوشدل فرزند غامعلی به اتهام 
کاهبرداری  موضوعغ شکایت آقای هادی شاه نظری  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 
قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است ظرف مدت 30 روز از تاریخ آگهی در شعبه 3بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقاب بینالود واقع در دادگستری طرقبه   حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واظهار 

عقیده می نماید 
بازپرسی شعبه 3 دادسرای عمومی و انقاب شهرستان طرقبه شاندیز

511/159آگهی احضار متهم 
درپرونده کاسه 970761  آقای علیرضا خوشدل ف غامعلی  به اتهام کاهبرداری و سرقت موضوع شکایت محمد غفاری ف حسن تحت 
تعقیب مي باشد و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و به تجویز  ماده 174 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
کیفری مراتب در روزنامه  آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 2 بازپرسی دادسرای بینالود حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نماید و آخرین دفاع خود را بیان نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
بازپرسی  شعبه 2 دادسرای عمومی و انقاب شهرستان طرقبه شاندیز

511/160آگهی
 در پرونده کاسه 131/960724 وپیرو آگهی های قبلی حسب کیفرخواست  صادره از دادسرای عمومی و انقاب مشهد آقای علیرضا ناجی 
حاجی باایی فرزند اسکندر متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول اباغ می گردد موضوع شکایت خانم بتول فریدانی بردسکن که 
وقت رسیدگی تعیین شده است به تاریخ 1397/11/14 ساعت 9/30 صبح  به لحاظ مشخص نبودن آدرس یک نوبت در یکی از روزنامه ها 

منتشر تا در وقت رسیدگی در ددگاه حاضر و از اتهام خود دفاع نمائید در غیر این صورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود رایگان
مدیر دفتر شعبه 131 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/161آگهی
 در پرونده کاس�ه 131/970443 وپیرو آگهی های قبلی حس�ب کیفرخواست  صادره از دادسرای عمومی و انقاب مشهد به آقایان حسن 
خزاعیان 2-غامرضا صفاری 3-آقای وارس�ته اباغ می گردد که متهم هس�تید به کاهبرداری به مبلغ 400 میلیون ریال موضوع شکایت 
محمد حسن ضرغام که وقت رسیدگی تعیین شده است به تاریخ 1397/11/23 ساعت 9/30 صبح  به لحاظ مشخص نبودن آدرس به استناد 
ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری در یکی از زورنامه منتشر و در وقت مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در غیر این 

صورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود رایگان
مدیر دفتر شعبه 131 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/162آگهی 
در پرونده کاس�ه 970729 پیرو آگهی قبلی بدین وس�یله به متهم عبدالمحمد افضلی فرزند حاج محمد   فعا مجهول المکان اباغ می 
گردد به موجب دادنامه شماره 9709977594301358  مورخ 97/9/22 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد  متهم هستید به ایراد 
ض�رب و ج�رح عم�د و توهین و تهدید  که بموجب دادنامه صادره فوق بابت کبودی بازوی چ�پ به یک و نیم هزارم کل دیه و بابت حارصه 
بند ابتدایی انگشت میانی دست چپ به یک درصد از یک سی ام کل دیه و بابت تورم مچ دست چپ به سه هزارم کل دیه در حق شاکیه 
معصومه تیموری فرزند ما مجنون و تحمل هفتاد و چهار ضربه ش�اق بابت توهین و تحمل دو س�ال حبس تعزیری غیابا محکوم گردیده 
اید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان رضوی 
است مراتب مراتب یک نوبت آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت مقرر پس از درج  در روزنامه  به  

این دادگاه تسلیم نماید رایگان
دادرس دادگاه  شعبه 143دادگاه کیفری2 مشهد 

511/163آگهي اباغ و احضار متهم 
در پرونده کاس�ه143/970730 بدینوس�یله به متهم علی رضایی فرزند حسن  که حس�ب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فعا 
مجهول المکان بوده در اجرای  ماده 180قانون آئین دادرس�ي کیفري )از طریق درج آگهی در روزنامه (اباغ می ش�و به منظور رسیدگی به 
اتهامتان دائر به ایراد صدمه بدنی عمد  موضوع شکایت زهرا عمار لوئی فرزند یوسفعلی   در وقت مقرر بتاریخ 1397/11/18 ساعت 9 درشعبه 
143دادگاه کیفری2 مش�هدواقع در بلوار مدرس   جهت دفاع از اتهام منتس�به حاضرشوید واا دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی وتصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر  شعبه143 دادگاه کیفری2 مشهد 

511/164آگهي اباغ و احضار متهم 
در پرونده کاسه143/970833 بدینوسیله به فاطمه خزائی  که حسب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فعا مجهول المکان بوده در 
اجرای  ماده 180قانون آئین دادرسي کیفري )از طریق درج آگهی در روزنامه (اباغ می شو به منظور رسیدگی به اتهامتان دائر به ایراد صدمه 
بدنی عمد  موضوع ش�کایت فاطمه نظری  فرد    در وقت مقرر بتاریخ 1397/11/25 س�اعت 8/30 درشعبه 143دادگاه کیفری2 مشهدواقع 

در بلوار مدرس   جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضرشوید واا دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر  شعبه143 دادگاه کیفری2 مشهد 

511/165آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 147/971040 آقای رضا باقری فاروجی   فعا مجهول المکان به اتهام توهین و تهدید  موضوع شکایت آقای امیر سرداری  
تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
کیفری از طریق آگهی روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام در جلسه مورخه 1397/11/24 ساعت 8 در شعبه 147 کیفری دو مشهد 
حاضر ش�وید و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانوی خواهد شد ضمنا جهت 

دریافت رونوشت کیفر خواست می توانید به دفتر دادگاه مراجعه نمائید رایگان
مدیر دفتر شعبه 147 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/166آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970924 آقای فضل احمد حسن زاده فرزند عطا محمد  به اتهام تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب می باشد و به واسطه 
معل�وم نبودن محل اقامت در اجرای ماده  344 قانون آیین دادرس�ی دادگاه ه�ای عمومی و انقاب در امور کیفری از طریق آگهی روزنامه 
اباغ می شود تا جهت دفاع از اتهام در جلسه مورخه 97/11/27 ساعت 9 در این شعبه حضور یابید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود رایگان
مدیر دفتر  شعبه 137دادگاه کیفری دو مشهد

511/167آگهي احضار متهم
آقای میاد مولوی جلسه رسیدگي به اتهام شما در پرونده کاسه 114/971018 دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی  )موضوع شکایت شاکی سید 
جواد کاظمی یزدی  مورخ 1397/12/2  راس ساعت 9 صبح در این شعبه برگزارخواهد شد لذا مراتب بدینوسیله در اجرای مفاد ماده 344 
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392( از طریق آگهي روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه یادشده حاضر شوید 

نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانوني خواهد بود رایگان
منشی دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مشهد

511/168آگهي احضار متهم
آقای امید رضایی فرزند محمد تبعه افغانس�تان      جلس�ه رس�یدگي به اتهام شما در پرونده کاس�ه 114/971017 دایر بر رانندگی بدون 
گواهینامه   )موضوع شکایت شاکی مورخ 1397/12/2 راس ساعت 8 صبح در این شعبه برگزارخواهد شد لذا مراتب بدینوسیله در اجرای 
مفاد ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392( از طریق آگهي روزنامه به ش�ما اباغ تا جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در جلسه 

یادشده حاضر شوید نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانوني خواهد بود رایگان
منشی دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مشهد

511/169آگهی احضار متهم
آقای داود دودمان  رسیدگی به اتهام سرقت شما در پرونده کاسه 105/970298 دایر بر مورخ راس ساعت 11 صبح 97/11/25 در این شعبه 
)105 کیفری دو مجتمع عدالت(برگزار خواهد شد لذا مراتب بدین وسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 
از طریق درج در آگهی روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام در جلسه یاد شده حاضر شوید نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ 

تصمیم خواهد بودرایگان
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/170آگهی احضار متهم 
درپرونده کاسه 772/970312  آقای ابوالفضل طاهری کفرانی به اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است ظرف 
مدت سی روز در شعبه 772 دادیاری دادسرای ناحیه 7 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند و در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد رایگان
دادیاری  شعبه 772 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 7 مشهد

511/171آگهی احضار متهم 
درپرونده کاسه 960275 شعبه 404 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد-خانم ملیحه طوسی )مدیر عامل شرکت پیشگام 
نور تجارت خزر ( فرزند محمد  موضوع شکایت شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی هانی به مدیریت عاملی حافظ کبریت چی به اتهام 
تنظیم معامات و قراردادها خود بنام دیگران )شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی هانی(تحت تعقیب مي باشد و با توجه به معلوم نبودن 
محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه 

آگهي و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد رایگان
بازپرسی  شعبه 404 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد

511/172آگهی احضار متهم 
درپرونده کاسه 772/970484  آقای اسماعیل رفیعی فشتمی فرزند رحمت به اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه  تحت تعقیب مي باشد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه آگهي نامبرده مکلف 
است ظرف مدت سی روز در شعبه 772 دادیاری دادسرای ناحیه 7 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند و در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد رایگان
دادیاری   شعبه 772 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 7 مشهد

511/173آگهي احضار متهم 
بدینوسیله در اجرای  ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای ایرج قره اولی فرزند صفر علی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
پرونده کاسه 101/971190 حسب شکایت آقای علی مهاجری مقدم  به اتهام کاهبرداری تحت تعقیب می باشد وقت رسیدگی برای مورخ 
97/11/15 ساعت 8/30 تعیین گردیده است لذا در وقت مقرر جهت رسیدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتسبه در این دادگاه حاضر شوید 

در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمودرایگان 
مدیردفترشعبه 101دادگاه کیفری دومشهد

511/174آگهي احضار متهم 
بدینوسیله در اجرای  ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای حمید زارع فرزند احمد  فعا مجهول المکان اباغ می شود در پرونده 
کاسه 127/971124 حسب شکایت آقای حمید خورنگ به اتهام جعل و تهدید  تحت تعقیب می باشد وقت رسیدگی برای مورخ 97/11/23 
ساعت 8/30 تعیین گردیده است لذا در وقت مقرر جهت رسیدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتسبه در این دادگاه حاضر شوید در صورت 

عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمودرایگان 
مدیردفترشعبه 127دادگاه کیفری دومشهد

511/175آگهی احضار متهم
درپرونده کاس�ه  628/960747  آقای بهروز س�پاهی فرزند ابوالحس�ن  به اتهام سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی   تحت 
تعقی�ب مي باش�د به واس�طه معلوم نبودن محل اقام�ت نامبرده و به تجویز م�اده 174 قانون آئین دادرس�ي کیفري مراتب در 
روزنام�ه آگه�ي نامب�رده مکلف اس�ت ظرف م�دت 30 روز از تاریخ نش�ر آگهی در ش�عبه 628 دادیاری  دادس�رای عمومی و 
انق�اب ناحیه 6مش�هد حاضروازاتهام انتس�ابي دف�اع نماید، درصورت عدم حض�ور درموعد مقرررس�یدگي واظهار عقیده می 

نمای�د رای�گان
دادیار  شعبه 628 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد

511/176آگهی احضار متهم
درپرونده کاسه  628/970020  آقای حسنین علی عزیز فرزند الامی   به اتهام سرقت تعزیری تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ي کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نشر آگهی در شعبه 628 دادیاری  دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6مشهد حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، درصورت عدم حضور 

درموعد مقرررسیدگي واظهار عقیده می نماید رایگان
دادیار  شعبه 628 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد

511/177آگهی احضار متهم
درپرونده کاسه  628/961319  آقای محمد علی ایزدی گرمجان فرزند ابوالحسن و خانم زهرا عباسی فرزند حسنعلی  به اتهام سرقت تحت 
تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در روزنامه آگهي 
نامبرده مکلف است ظرف مدت 30 روز در شعبه 628 دادیاری  دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6مشهد حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، 

درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واظهار عقیده می نماید رایگان
دادیار  شعبه 628 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد

511/178آگهی احضار متهم 
درپرونده کاسه 971021  شعبه 632 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه شش مشهد آقای محمد پارسایی طوسی   به اتهام تصرف 
عدوانی  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به وی طبق  ماده 
174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در روزنامه آگهي و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم 

ازم گرفته خواهد شد رایگان
دادیار شعبه 632 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد

511/179آگهي احضارمتهم 
درپرونده کاس�ه 624/970697 دادیاری دادس�رای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد آقای رضا مش�هوری به موجب شکایت رضا 
علیپ�ور  ب�ه اتهام ایراد صدم�ه بدنی عمدی با چاقو تحت تعقیب مي باش�د به واس�طه معلوم نبودن محل اقام�ت نامبرده و عدم 
ام�کان اب�اغ احضاری�ه و نیز عدم دسترس�ی به وی طب�ق ماده 174 قانون آئین دادرس�ي کیف�ري مراتب یک نوب�ت درروزنامه 
کثیراانتش�ار آگه�ي تاظ�رف مدت یک ماه احضار می ش�ود پ�س از انقضای مهلت مزب�ور تصمیم ازم در پرون�ده اتخاذ خواهد 
ش�د –مح�ل حضور متهم:مش�هد بلوار وکی�ل آباد 43 ابتدای خیاب�ان صدف مجتمع قضای�ی ناحیه 6  طبقه همکف  ش�عبه 624 

دادیاری)وق�ت اداری(رای�گان
دادیاری شعبه 624 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد

511/181آگهی احضار متهم 
درپرونده کاسه 970780  شعبه 632 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه شش مشهد آقای شاپور فیلی فرزند عزیز مراد   به اتهام 
تهدید با چاقو و تهدید از طریق ارسال پیامک  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و عدم امکان اباغ احضاریه 
و عدم دسترسی به وی طبق  ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در روزنامه آگهي و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس 

از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد رایگان
دادیار شعبه 632 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد

511/182آگهی احضار متهم 
درپرونده کاسه 205/970734 آقای حسین تاجیک فرزند مرتضی  به اتهام خیانت در امانت  موضوع شکایت خانم نگین جهانی و آقای امیر 
میر نجاتی  تحت تعقیب مي باشد و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایشان و به تجویز  ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در 
روزنامه آگهی  نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ آگهی در شعبه 205 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب مشهد واقع در خیابان 

کوهسنگی حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور د رموعد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
بازپرسی  شعبه 205 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد

511/183آگهی
در پرونده کاسه 204/970613-متهم آقای حامد اکابری   به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی و جرح عمدی با چاقو  تحت تعقیب می باشد به 
واسطه  معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در 
یکی از مطبوعات واجد شرایط آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه204 بازپرسی دادسرای ناحیه2 مشهد حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نماینددر صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد رایگان
شعبه 204 بازپرسی دادسرای ناحیه 2مشهد

511/184آگهی احضار متهم 
درپرونده کاسه 205/960102 آقای احمد میرزایی  به اتهام کاهبرداری –تحصیل مال از طریق نامشروع جعل مهر شرکت خیانت در امانت  
موضوع شکایت حمید فرهادیان   تحت تعقیب مي باشد و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایشان و به تجویز  ماده 174 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب در روزنامه آگهی  نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ آگهی در شعبه 205 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب مشهد واقع 
در خیابان کوهسنگی حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور د رموعد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد رایگان 
بازپرسی  شعبه 205 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد

511/185آگهی احضار متهم
درپرونده کاسه 214/971063  متهم مهدی حسین لو فرزند مرتضی  به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی   تحت تعقیب مي باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ي کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اس�ت ظرف 
مدت 30 روز در ش�عبه 214بازپرس�ی دادسرای ناحیه 2مش�هد واقع در مشهد خیابان کوهسنگی –چهارراه الندشت –دادسرای ناحیه دو  
حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید،یک نفر وکیل دادگستری همراه خود به شعبه معرفی نماید  درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي 

واظهار عقیده می نماید رایگان 
بازپرسی شعبه 214 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد

511/186آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای سید علی حسینی   اباغ می گردد بر حسب شکایت زهرا شیرازی فردونی   در  پرونده کاسه 112/970731 این دادگاه 
به اتهام توهین و ضرب و جرح عمدی  تحت تعقیب می باشید وقت رسیدگی  برای مورخه 97/11/21 ساعت 12/30 ظهر تعیین شده با عنایت 
به ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت در جراید کثیراانتشار منتشر تا در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد و 

از اتهام انتسابی دفاع نماید در غیر این صورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود رایگان
مدیر دفتر شعبه112 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/187آگهی اباغ وقت دادرسی 
در پرونده کاسه:971023- بدین وسیله به متهم آقای مجید انفرادی فرزند محمود  به شماره ملی 0922437221فعا متواری اباغ می گردد 
که جهت رس�یدگی به اتهام خویش دایر به ایجاد مزاحمت تلفنی  موضوع ش�کایت خانم مریم حاتمی خاجلو در جلسه مورخ 97/11/18 
ساعت 10/30 صبح واقع در مشهد بلوار مدرس مجتمع قضایی امام خمینی شرکت و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابی 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمودرایگان
مدیر دفتر شعبه 140 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/188آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مریم معصومیان فرزند کاظم
خواهان :سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد  دادخواستی به طرفیت خوانده رضا خاکزادی و غیره   به خواسته : مطالبه وجه چک  
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987579200672  شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد )42 حقوقی سابق(ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/14 ساعت 8/30 تعیین شده است 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 اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/189آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواه خانم فاطمه اس�کندری فرزند محمد تقی با وکالت رضا نصیری تبریزی فرزند مسعود  دادخواستی بطرفیت مریم تنهایی 
حقوردی فرزند فرامرز و مهدی و علی اصغر جمال آبادی فرزندان محمد بخواس�ته تجدیدنظر خواهی از دادنامه ش�ماره 26/77 صادره از 
ش�عبه 221 شورای حل اختاف مش�هد در کاسه 221/340/96 تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه حقوقی 
ارجاع گردیده و به شماره 970768 ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/11/11 ساعت 11 صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
مریم تنهایی حقوردی و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز مده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب  یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده  از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خو نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم باشد فقط یک 

نوبت منتشر .و مدت آن ده روز خواهد بود 
منشی دفتر شعبه6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/190آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
خواهان محمود یزدانی امامقلی فرزند موسی   دادخواستی بطرفیت موسی الرضا قربان صباغ فرزند احمد  و فرهاد یزدانی اقدم فرزند حسن 
و بانک سپه  بخواسته اثبات وقوع بیع و الزام به اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به فک رهن و... تقدیم دادگاه عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 971010 ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/11/11 ساعت 10 صبح 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده موسی الرضا قربان صباغ فرزند احمد  و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
مده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده  از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خو نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم 

رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم باشد فقط یک نوبت منتشر .و مدت آن ده روز خواهد بود 
منشی دفتر شعبه6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/191آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای امیر داور امین  اباغ می گردد بر حس�ب ش�کایت مرکز بهداش�ت  در پرونده کاس�ه 971652  این دادگاه به اتهام 
عرضه محصول خوراکی فاقد اس�تاندارد های بهداش�تی  تحت تعقیب می باشید .وقت رس�یدگی برای مورخه 97/11/27 ساعت 9 صبح 
تعین گردیده اس�ت با عنایت  به ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 92 مراتب برای یک نوبت در جراید کثیراانتشار درج می 
گردد تا در مورعد مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید در غیر اینصورت دادگاه غیابا به موضوع رس�یدگی و حکم مقتضی 

را صادر خواهد نمود رایگان
مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/192آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای مهدی نظام دوس�ت   اباغ می گردد بر حسب شکایت مرکز بهداشت  در پرونده کاسه 971672  این دادگاه به اتهام 
تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق گوشت فاقد هویت بهداشت  تحت تعقیب می باشید .وقت رسیدگی برای مورخه 97/11/27 ساعت 
9/30 صبح تعین گردیده است با عنایت  به ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب برای یک نوبت در جراید کثیراانتشار 
درج می گردد تا در مورعد مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در غیر اینصورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و حکم 

مقتضی را صادر خواهد نمود رایگان
مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/193آگهی اباغ وقت رسیدگی
به متهم مجهول المکان حمید بی حال فرزند امیر   اباغ می گردد به موجب کیفر خواس�ت صادره از دادس�رای عمومی و انقاب مشهد به 
اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی –توهین و تخریب عمدی شیشه های منزل شاکی فاطمه نیشابوری شایه برای وی تقاضای کیفر گردیده 
که پرونده به این ش�عبه ارجاع و پرونده کاس�ه 970672 ثبت و برای مورخه 97/12/4 ساعت 10/30 وقت رسیدگی  تعیین شده در اجرای 
مقررات ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت منتشر تا متهم ضمن حضور در جلسه رسیدگی و اعام نشانی 
خود از اتهام انتسابی دفاع نماید در غیر این صورت دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود محل حضور :مشهد نبش شیرودی 

13 مجتمع قضایی عدالت رایگان
مدیر دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/194آگهی اباغ وقت رسیدگی
به متهمین مجهول المکان هومن گودرزنژاد فرزند غامعلی –محمد رضا خاکس�ار فرزند ابوطالب –ش�هرام اسکندری فرزند احمد –سید 
حسن میرکمالی فرزند سید عباس-حامد حاجی آقایی فرزند احمد-سید محمود زارعی فرزند سید فضل اله-مجتبی شیری ارزنه فرزند 
حسن –سید عمار عباسیه کهن فرزند سید محمد –طیب تقوی فرزند سعداله –امیر خورشید فرزند نعمت اله    اباغ می گردد به موجب 
کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب مشهد به اتهام مشارکت در عضو گیری شرکت هرمی fsg برای آنان تقاضای کیفر گردیده 
که پرونده به این شعبه ارجاع و پرونده کاسه 930588 ثبت و برای مورخه 97/11/24 ساعت 8/30 وقت رسیدگی  تعیین شده در اجرای 
مقررات ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت منتشر تا متهم ضمن حضور در جلسه رسیدگی و اعام نشانی 
خود از اتهام انتسابی دفاع نماید در غیر این صورت دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود محل حضور :مشهد-نبش شیرودی 

13 مجتمع قضایی عدالت رایگان
مدیر دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/195آگهی اباغ وقت رسیدگی
به متهم مجهول المکان 1-رضا غوغا فرزند محمود 2-فرشید بارانی فرزند ولی اله 3- عباس خوش آهنگ مورشکی فرزند علی اصغر-4-
سعید دهشکی مقدم فرزند محمد 5- رامین حائری فرزند مسعود 6- مسعود ریاضی فرزند اسداله 7-هامون قربانی فرزند فرامرز 8- مازیار 
موسی زاده فرزند محمد رضا 9-علی موحدی فخر فرزند یونس 10- فرید فرحناک نونی فرزند فرخ 11-پژمان کریم پور فرزند علی اکبر    اباغ 
می گردد به موجب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب مشهد متهم رضا غوغا به اتهام :مشارکت در قبول نمایندگی و عضو 
گیری در شرکت هرمی FSG و مشارکت در تاسیس و عضوگیری در شرکت ginv و سایر متهمین به اتهام:مشارکت در عضو گیری شرکت 
هرمی FSG برای آنان تقاضای کیفر گردیده که پرونده به این شعبه ارجاع و پرونده کاسه 930588 ثبت و برای مورخه 97/11/23 ساعت 
8/30 وقت رسیدگی  تعیین شده در اجرای مقررات ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت منتشر تا متهمین 
ضمن حضور در جلسه رسیدگی و اعام نشانی خود از اتهام انتسابی دفاع نماید در غیر این صورت دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود محل حضور:مشهد-نبش شیرودی 13 مجتمع قضایی عدالت رایگان
مدیر دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/196آگهي اباغ حکم
بدینوسیله به خانم ماه بی بی کریم کشته فرزند حیدر 2-فاطمه آذر پیران هر دو نفر فاقد مشخصات دیگر که در حال حاضر مجهول المکان 
مي باشد در پرونده کاسه 970325شعبه 127دادگاه کیفری دو  مشهد به اتهام توهین و ایراد ضرب و جرح  برابر مندرجات حکم شماره 
9709977592701402 تحمل 74 ضربه شاق تعزیری برای هر یک از متهمان و نیز دیه برای هر دو متهم در حق شاکی محکوم گردیده  لذا  
و حکم صادره پس از رویت ظرف 20 روز قابل واخواهي مي باشد مراتب اعام تا با مراجعه باین دفتر در مهلت قانوني نسبت به واخواهي اقدام 

نماید در غیر این صورت حکم صادره ازم ااجرا مي گردد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 127دادگاه کیفری دو مشهد

512/197رای شورا
پرونده کاس�ه9709985206900485 شعبه52 شورای حل اختاف زبرخان تصمیم نهایی ش�ماره 9709975206900756 خواهان: آقای 
محسن غامی فرزند احمد به نشانی استان تهران –شهرستان رباط کریم –شهرک سفیددار-ایستگاه2-کوچه یاس پاک12  خواندگان:1-
خانم زکیه صاحبی فرزندمحمد به نشانی خراسان رضوی –نیشابور-زبرخان-اسحاق آباد روبروی پمپ بنزین منزل کمالی 2-آقای عتیق اله 
افروغ سلمانی فرزند عزیزاله به نشانی خواف خلیل آباد بااخواف  3-آقای محمدرضا احمدی مقدم فرزند غامحسین به نشانی خواسته: 
الزام به تنظیم س�ند خودرو خواهان دادخواس�تی به خواسته الزام به تنظیم سندخودرو تویوتا به طرفیت خوانده طرح نموده شورا باتوجه 
به کامل بودن اوراق پرونده ختم رسیدگی اعام وبااستعانت ازخداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای نمود.)رای شورا( درخصوص 
دادخواس�ت آقای محس�ن غامی فرزند احمد به طرفیت خواندگان 1-خانم زکیه صاحبی فرزند محمد 2-آقای محمدرضا احمدی مقدم 
فرزند غامحسین 3-آقای عتیق اله افروغ سلمانی فرزند عزیز اله به خواسته الزام خوانگان به تنظیم وانتقال سند خودرو سواری تویوتا 
به ش�ماره پاک 533 ص19 ایران42 بش�رح دادخواست شورا بابررسی اوراق پرونده ونظر به اینکه مرجع انتظامی طبق پاسخ استعام به 
شماره1974/13/508/10/533 مورخ 97/7/08 آخرین مالک راآقای عتیق اله افروغ سلمانی فرزند حبیب اله را به عنوان آخرین مالک اعام 
نموده واینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی درجلسه شورا حاضرنشده وخوانده ردیف اول خانم زکیه صاحبی درجلسه حاضرشده ونسبت به 
خوانده ردیف دوم آقای محمدرضا احمدی مقدم که مجهول المکان بوده موضوع وزمان آگهی درروزنامه شده که ضم پرونده می باشد نظر به 
اینکه برابر بااسناد ودایل ابرازی )قولنامه( انتقال مالکیت خواهان باناقل قانونی محرز است واینکه برابر پاسخ استعام مالکیت خوانده نسبت 
به مورد خواسته مسلم است وباتوجه به اینکه انتقال اسنادرسمی مبیع ازتوابع عرفی وقانونی عقد بیع است لذا باعنایت به نظریه مشورتی 
اعضای شورابه شرح صورتجلسه مورخ97/8/30 دعوی خواهان راوارد دانسته ومستندا به مواد 198-519-522 ازقانون آئین دادرسی مدنی 
وتوجها به مواد 219-220 ازقانون مدنی ضمن احراز وقوع عقدبیع به نحوه صحیح حکم به محکومیت خواندگان 1-زکیه صاحبی2-محمدرضا 
احمدی مقدم3-عتیق اله افروغ سلمانی به حضور دریکی ازدفاتراسنادرسمی وانتقال سندرسمی خودرو مذکور به خواهان می نماید رای 
صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف بیست روز اززمان اباغ   تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی دادگستری زبرخان 
می باش�د ونسبت به خوانده ردیف دوم وخوانده ردیف س�وم رای صادره غیابی وظرف بیست روز اززمان اباغ قابل واخواهی دراین شعبه 

وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی دادگستری زبرخان می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف زبرخان-حسین عادلی

512/198 دادنامه
پرون�ده کاس�ه9609985248300121 ش�عبه س�وم دادگاه عموم�ی حقوقی دادگس�تری شهرس�تان تربت جام تصمیم نهایی ش�ماره 
9709975248300813  خواهان:آقای ابوالقاس�م فرهمند فرزند قادر به نش�انی استان خراسان رضوی تربت جام معدآباد بین 4و6 منزل 
فرهمند خواندگان:1-آقای محمدعلی نبوی نژاد فرزند عبدالرضا 2-آقای محمدرضا قنبری محمودآبادی فرزند رمضانعلی همگی به نشانی 
3-اداره مسکن وشهرسازی تربت جام بانمایندگی آقای حامد ساجدی به نشانی تربت جام بلوار امام اداره مسکن وشهرسازی خواسته :الزام 
به تنظیم سندرسمی ملک)رای دادگاه( درخصوص دعوی آقای ابوالقاسم فرهمند فرزند قادر به طرفیت 1-سیدمحمدعلی نبوی نژاد فرزند 
عبدالرضا 2-محمدرضاقنبری محمودآبادی فرزند رمضانعلی3-اداره مسکن وشهرسازی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی یک 
قطعه زمین به مساحت 250مترمربع واقع در تربت جام شهرک آزادگان موضوع پاک4341 فرعی مفروز ومجزی شده از2742 فرعی از 166 
اصلی ازبخش13 مشهد به شرح ستون خواسته دردادخواست تسلیمی وجلسه دادرسی ،باعنایت به جامع اوراق ومطاوی پرونده من جمله 
،ماحظه اظهارات طرفین به شرح دادخواست ، لوایح تسلیمی وجلسه دادرسی ،تصویرمصدق قرارداد پیوستی فیمابین خواهان وخوانده 
گان ردیف های اول ودوم که از تعرض انها مصون مانده ،اقرار نمایند خوانده ردیف سوم به انتقال موضوع ادعا به احد خواندگان ردیف سوم 
به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ96/4/12 وعدم ارائه دلیل بربی اعتباری آن، پاسخ استعام واصله از اداره ثبت اسناد شهرستان تربت 
جام که برثبت ملک موضوع خواسته به نام خوانده ردیف سوم دالت دارد،ماحصل کارشناسی صورت گرفته که بیانگر انطباق موضوع ادعا 
ومساحی آن درطبیعت با حدود سندخوانده ردیف سوم وتصرفات بامنازع خواهان داشته وازاعتراض موثر نیزمصون مانده 4-عدم حضور 
خوانده گان ردیف های اول ودوم دردادگاه به رغم اباغ اخطاریه وعدم ارائه واقامه هرگونه دفاعی دربرابرادعای خواهان نتیجتا دعوای وی 
را محمول برصحت تش�خیص داده مس�تندا به مواد 219،220،223 و362 قانون مدنی ومواد 198 و202 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده ردیف سوم به حضور دریکی ازدفاتراسنادرسمی وتنظیم سندرسمی ملک موضوع خواسته برمبنای نظریه کارشناسی 
وکروکی ترسیمی مضبوط در پرونده به نام خواهان صادرواعام می دارد . النهایه نسبت به خواندگان ردیف های اول ودوم صرفنظر ازصحت 
وس�قم ادعا نظربه اینکه س�ندموضوع ادعا به نام خوانده ردیف سوم می باشد وحضور آنها صرفا ازحیث تحکیم دعوی بوده)واجد شی می 
تواند معطی شی باشد( واساسا دعوی توجهی به مشارالیهما نداشته قراررد دعوی نسبت به آنها مستندا به بند 4ماده84 و89 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی صادر واعام می دارد .بدیهی است کلیه هزینه های مرتبط باتنظیم سند حسب قرارداد به 
عهده شخص خواهان است آرا صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز ازناحیه خواهان وخوانده ردیف سوم قابل اعتراض درمحاکم محترم 

حقوقی تجدیدنظرمستقر درمرکزاستان خراسان رضوی می باشد.
قربان قبادی-دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تربت جام

511/180آگهی 
در شماره بایگانی :970616-در خصوص شکایت واصله علیه متهمین مهدی خلیلی و بهروز کانتر  دائر بر تهدید علیه بهداشت عمومی و جعل 
پروانه بهداشتی با عنایت به لزوم حضور آنها  در دادسرا و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری مراتب بدینوسیله 
به وی اباغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در محل دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد به آدرس بلوار وکیل آباد 43 ابتدای 

خیابان صدف شعبه 633 دادیاری در وقت اداری حاضر واا تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد  رایگان
دادیار شعبه633 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6مشهد 

512/199دادنامه
پرونده کاس�ه9709985710400171 شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز تصمیم نهایی شماره 9709975710400677 
خواهان:آقای محمدتقی حاجی پیر فرخانی فرزندمحمدرحیم به نشانی استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد-مشهد-خیابان قاسم آباد 
–اندیش�ه72-چهارراه اول دست چپ-مجتمع اندیشه بلوک4-واحد13 خوانده:آقای علی عبدی فرزندرضا به نشانی خواسته ها:1-مطالبه 
خس�ارت2-مطالبه خس�ارت تاخیرتادیه3-مطالبه خسارت دادرس�ی4-مطالبه وجه بابت هزینه تامین دلیل وکارشناسی دادگاه بابررسی 
محتویات پرونده ختم رس�یدگی رااعام وبه ش�رح ذیل مبادرت ب�ه صدور رای می نمای�د./رای دادگاه/آقای محمدتقی حاجی پیرفرخانی 
فرزندمحمدرحیم دادخواستی به طرفیت آقای علی عبدی فرزندرضا به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ سه میلیون ریال ومطالبه وجه بابت 
هزینه تامین دلیل وکارشناسی به مبلغ دومیلیون وششصد وهشتادهزارریال به انضمام خسارت دادرسی وتاخیر تادیه مطرح نموده است.توضیحا 
اینکه خواهان درشرح خواسته اعام داشته به دلیل نشتی آب از واحدمسکونی خوانده که درطبقه فوقانی واحدمسکونی وی قراردارد خسارت به 
واحد مسکونی وی وارد آمده که طبق تامین دلیل صورت گرفته مبلغ سه میلیون ریال برآوردشده است ازآنجاکه نامبرده تاکنون حاضربه پرداخت 
مبلغ مذکور نشده خواستار خواسته مذکور می باشددادگاه:باتوجه به محتویات پرونده که خاصه آن فوقا بیان شد وعدم حضور خوانده درجلسه 
دادرسی مورخ1397/08/26باوصف دعوت ازطریق نشرآگهی وعدم ارسال ایحه دفاعیه درنتیجه دعوای خواهان راوارد تشخیص وبه استناد مواد 
198و515و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی وماده یک قانون مسئولیت مدنی ماده 331 قانون مدنی خوانده رابه 
پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه براساس شاخص اعامی ازسوی بانک مرکزی ونیز خسارات دادرسی که 
دراجرای احکام محاسبه خواهدشد محکوم می نماید.رای صادرشده غیابی وظرف بیست روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین مرجع وپس از آن 

ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طرقبه شاندیز

512/200دادنامه
پرونده کاسه9509985710600404 شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز تصمیم نهایی شماره9709975710600669 خواهان 
ها1-آقای محمدالهی فرزندحسن2-خانم طاهره الهی فرزندحسن باوکالت آقای یاسر فرزانه فرزندمحمدحسن به نشانی مشهدبلوار شفابین 
ش�فا21و23جامعه وکای دادگس�تری خواندگان:1-خانم نرگس الهی فرزند حسن به نشانی مشهدبلوارابوطالب هنرور 5پ85..2-خانم طیبه 
الهی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان3-آقای رجب الهی فرزندحسن باوکالت آقای علیرضا یوسفی فرزندمحمدابراهیم به نشانی خراسان 
رضوی-مشهد-مشهدبلوار مدرس کوچه 8کوچه زرمهر ساختمان وکا طبقه دوم واحد201 خواسته:تقسیم ترکه /رای دادگاه/آقای یاسرفرزانه 
به وکالت ازآقای محمدالهی وخانم طاهره الهی دادخواستی به طرفیت آقای رجب الهی وخانم نرگس الهی وخانم طیبه الهی وباخواسته»تقسیم 
ترکه باقیمانده ماترک مرحوم حسن الهی...«به دادگاه تقدیم کرده است.مطابق دادنامه شماره9709975710600171 مورخ1397/03/19 برای طرح 
دعوای اثبات مالکیت مورث توسط خواهان ها.قرارتوقف دادرسی)اناطه(صادرشده است.قراریادشده درتاریخ 1397/3/24 به وکیل خواهان ها 
اباغ گشته ولی نامبرده درمهلت مقرر یک ماهه.گواهی تقدیم دادخواست مرتبط بااثبات مالکیت رابه دادگاه تقدیم نکرده است.دادگاه بنابه دایل 
یادشده وبااستناد به ماده19 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب مصوب سال 1379.قراردعوا صادر واعام می کند.این رای حضوری 

وتابیست روز پس ازاباغ قابل تجدیدنظرخواهی درمرجع محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی است.
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بینالود)طرقبه شاندیز(-محمد مظفری

512/201دادنامه
پرونده کاس�ه 9609985710600276 ش�عبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز تصمیم نهایی ش�ماره9709975710600024 
خواهان:بانک مهراقتصاد باوکالت خانم رها مرادی فرزندعلی اکبر به نش�انی اس�تان خراس�ان جنوبی-شهرس�تان بیرجند-بیرجندخیابان 
طالقانی2ساختمان الما طبقه سوم واحد304 خواندگان:1-آقای ناصرصفائیان این فرزندمحمد2-آقای محمدحسن زاده گل احمدبیگ فرزندقربان 
همگی مجهول المکان خواسته ها:1-مطالبه وجه چک2-مطالبه خسارات دادرسی/رای دادگاه/درخصوص دعوی بانک مهراقتصاد باوکالت خانم 
رها مرادی به طرفیت1-آقای محمدحسن زاده گل احمدبیگ فرزندقربان)به عنوان صادرکننده چک(2-آقای ناصرصفائیان این فرزندمحمد)به 
عنوان ظهرنویس(به خواسته 228500270 ریال به عنوان بخشی ازوجه یک فقره چک به شماره 359405 عهده بانک ملی وجبران خسارات 
دادرسی وتاخیرتادیه .باعنایت به اینکه وجودچک دراختیارخواهان دلیل برطلبکاری اوست وباتوجه به گواهی عدم پرداخت ازبانک محال علیه 
وامضای ظهرچک؛استحقاق خواهان محرز است.مستندا به ماده 313 قانون تجارت وتبصره ماده2قانون صدور چک ومواد 522-519-515-198 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت دویست وبیست وهشت میلیون وپانصد هزارودویست وهفتادریال 
بابت وجه چک وپرداخت شش میلیون وسیصد وپنج هزارریال بابت جبران هزینه دادرسی وشش میلیون وششصد وهشتاد وچهارهزارریال بابت 
جبران حق الوکاله وکیل در مقطع رسیدگی بدوی وجبران خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ چک)1396/08/04(تاتاریخ پرداخت به تناسب تغییر 
شاخص تورم اعامی بانک مرکزی درحق خواهان صادشد که غیابی وظرف مدت بیست روز ازتاریخ اباغ دادنامه قابل واخواهی دراین دادگاه 

وسپس ظزف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی نزددادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
دادرس دادگاه عمومی طرقبه شاندیز-محمد رضا صفرنیا شهری

511/202آگهی
پرونده کاسه9709985147900597 شعبه دوم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهدتصمیم نهایی شماره9709975149901206 
متهم:آقای ناصرشه بخش فرزندصفر به نشانی خراسان رضوی –مشهد-رضاشهر انوری 2 پاک26 اتهام:نگهداری 5گرم حشیش/رای دادگاه/
درخصوص اتهام آقای ناصرش�ه بخش فرزند صفرمتولد1363 متاهل س�اکن مشهد فاقدسابقه محومیت کیفری موثرآزادبه قید کفالت دایربه 
نگهداری پنج گرم حش�یش موضوع کیفرخواست صادره ازدادس�رای عمومی وانقاب مشهدباتوجه به متحویات پرونده.اعم ازگزارش مرجع 
انتظامی.صورتجلسه کشف مواد مخدر مذکور ازوی وبرگ توزین وتخلیص موادمذکور.اقرار صریح متهم وسایر قرائن وامارات موجود بزه انتسابی 
محرز ومسلم است لذا دادگاه مستندا به بند1ماده5قانون اصاح وبااعمال ماده 37قانون مجازات اسامی به پرداخت صدهزارتومان جریمه نقدی 
محکوم میگردد که مبلغ پنجاه هزارتومان آن بدل از پنج ضربه شاق میباشد وایام بازداشتی وی محاسبه گردد رای صادره غیابی وظرف بیست 

روز پس ازاباغ قابل واخواهی دراین شعبه وپس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظردردادگاه های تجدیدنظر استان خواهد بود.رایگان
رئیس شعبه دوم دادگاه انقاب اسامی مشهدفرهیخته اصل

511/203آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای  هادی نوری)فاقدمشخصات بیستر( فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد اتهام معاونت درایراد 
ضرب وجرح عمدی باچاقو به موجب دادنامه شماره9709977591101386در پرونده  کاسه 111/961620به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم 

شده اید رای صادره غیابی وازتاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.رایگان
مدیر دفتردادگاه کیفری شعبه111دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/204آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای ناصرساق زهی فرزند ظاهر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد شکایت آقای محسن تاجیک علیه 
شما دایربه ایراد ضرب وجرح عمدی باچاقو به موجب دادنامه شماره 9709975116101465مورخ97/9/28در پرونده 106/961544به تحمل یک 
سال حبس وپرداخت دیه به شاکی محکوم شده اید مراتب ازاین طریق درروزنامه درج می شود.رای صادره غیابی وازتاریخ نشردرروزنامه درمهلت 

قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.رایگان
مدیر دفتر شعبه106دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت  مشهد

511/205آگهی اباغ دادنامه
به این وسیله پیرو آگهی قبلی به آقایان1-حسن چکندی متهم به به ایرادضرب وجرح عمدی.توهین وتهدید2-داوود خانی فرزندرمضانعلی 
ومجیدصفاریان فرزندمحمد هردومتهم به توهین.تهدید ومشارکت درکاهبرداری واخذ یک دستگاه موتورسیکلت فعا مجهول المکان اباغ 
می ش�ود در مورد ش�کایت آقای پدرام اکبری اصفهانی علیه ش�ما به موجب دادنامه ش�ماره 9709975116101454 مورخ97/9/28در پرونده 
ش�ماره106/970337 درمورد توهین هریک به تحمل هفتاد وچهارضربه ش�اق تعزیری.درموردتهدید هریک به تحمل دوسال حبس وبابت 
مشارکت در کاهبرداری هریک به تحمل هفت سال حبس تعزیری وردعین موتورسیکلت یامثل یاقیمت آن وپرداخت دومیلیون ریال وجه نقدبه 
شاکی وپرداخت معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم شده اید که صرفا یکی ازمجازاتها قابل اجرااست.مراتب ازاین طریق 

درروزنامه درج می شود.رای صادره غیابی وازتاریخ نشردرروزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.رایگان
مدیر دفتر شعبه106دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت  مشهد

511/206آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقایان1-نجیب اه طاهری فرزندباران2-امان طاهری فرزند عبدالحمید3-بصیرطاهری فرزندنعیم4-صقمت 
طاهری فرزندعبدالرحیم فعامجهول المکان اباغ می شود درخصوص شکایت آقای احمد تیموری علیه شمادایر به ایرادضرب عمدی به موجب 
دادنامه به شماره9709977591701397 درپرونده کاسه117/970285 این شعبه به پرداخت سه درصد دیه کامل درحق شاکی ظرف یک سال 
محکوم گردیده اید رای صادره غیابی وظرف مدت بیس�ت روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین دادگاه وس�پس ظرف مدت بیس�ت روز قابل 

تجدیدنظرخواهی می باشد.رایگان
مدیردفترشعبه117 دادگاه کیفری 2مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/207آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی قبلی به آقای جهان قربانی فاقدمشخصات بیشتر فعامجهول المکان اباغ میشود درخصوص شکایت مهران حاجی 
دوغ آبادی فرزندمحمدرضا علیه شمادائربه خیانت درامانت نسبت به یکدستگاه موتورسیکلت به موجب حکم شماره9709977592001464-
97/10/2درپرونده کاسه120/970763به تحمل دوسال حبس تعزیری درجه5 دولت محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد.
رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین دادگاه است وسپس ظرف20روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 

محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.رایگان
مدیردفترشعبه120دادگاه کیفری 2مشهد

511/208آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به آقای جوادکمالی فرزندجال فاقدمشخصات بیشترفعامجهول المکان اباغ میشود درخصوص شکایت آقایان 
نصراله ومصطفی شهرت هردو محمدی فرزندان نورالدین ونورالدین محمدی فرزندمیرنعیم علیه شمادائربه ضرب وجرح عمدی به موجب حکم 
شماره9709977592001465-97/10/2درپرونده کاسه120/970350بابت کبودی زیرچشم چپ به پرداخت سه هزارم دیه کامل-بابت جراحت 
حارصه سمت چپ بینی به پرداخت یک صدم دیه کامل-بابت شکستگی هاشمه استخوان فک فوقانی چپ به پرداخت ده صدم دیه کامل درحق 
مصدوم آقای نورالدین محمدی فرزندمیرنعیم وبابت سه فقره جراحت حارصه زیرچشم راست وشقیقه چپ وسمت چپ صورت به پرداخت سه 
صدم دیه کامل-بابت چهارفقره کبودیهای سمت چپ گردن وقدام قفسه سینه وخلف شانه چپ وزیرچشم راست به پرداخت هفت ونیم هزارم 
دیه کامل مرد مسلمان درحق مصدوم آقای مصطفی محمدی فرزندنورالدین وبابت سرخ شدگی خلف شانه چپ به پرداخت نیمی ازیک ونیم 
هزارم دیه کامل-بابت سرخ شدگی باای ابروی راست به پرداخت یک ونیم هزارم دیه کامل وبابت پریدگی مختصرازدندان یک پایین سمت چپ 
به پرداخت یک دهم درصد دیه کامل مرد مسلمان بعنوان ارش درحق مصدوم آقای نصراله محمدی فرزند نورالدین محکوم وظرف یک سال قمری 
ازتاریخ وقوع جرم محکوم محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد.رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی 
قابل واخواهی دراین دادگاه است وسپس ظرف20روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.رایگان
مدیردفترشعبه120دادگاه کیفری 2مشهد

511/209آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای علی مددی فرزندسیاخان فعامجهول المکان اباغ می شود درخصوص شکایت خانم بی بی اعظم 
هاشمی آبقد علیه شمادایر به ترک انفاق وسرقت لوازم منزل به موجب دادنامه به شماره9709977591701479 درپرونده کاسه117/970886 
این ش�عبه به تحمل دوس�ال حبس تعزیری بلحاظ ترک انفاق وتحمل سه س�ال حبس تعزیری وتحمل 74ضربه شاق تعزیری بلحاظ سرقت 
ورداموال مسروقه درحق شاکی محکوم گردیده اید رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس 

ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.رایگان
مدیردفترشعبه117 دادگاه کیفری 2مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/210آگهی اباغ دادنامه
بدی�ن وس�یله پیروآگهی های قبلی به خانم مائده گل محمدی فرزند مجید اب�اغ می گردد به موجب دادنامه ش�ماره9709977593501310 
مورخ97/9/29 کاسه پرونده 135/970790این شعبه به اتهام ایرادضرب وجرح عمدی حسب شکایت خانم ها یگانه حسن پور وبیناگل پرور به 
پرداخت دیه درحق شکات محکوم شده است.رای صادره غیابی صادرشده است لذاازتاریخ انتشار به مدت 20روز چنانچه اعتراضی دارد به شعبه 

مراجعه واا مراحل قانونی دیگر انجام خواهدشد.رایگان
مدیردفترشعبه135دادگاه کیفری 2مشهد

511/211آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای علی خفتان پور فعامجهول المکان اباغ می شود درخصوص شکایت خانم طاهره حیدری علیه شمادایر 
بر توهین به موجب حکم شماره9709977591801345 درپرونده کاسه118/970706 به 74ضربه شاق  محکوم شده ایدلذ امراتب درروزنامه 

درج می گرددرای صادره غیابی واز تاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد.رایگان
مدیردفترشعبه118 دادگاه کیفری 2مشهد

511/212آگهی اباغ دادنامه به متهم مجهول المکان
کاسه بایگانی:970521 شماره دادنامه:9709977592401538 به متهم محمود دادپور فرزندحسن رضا اباغ میگردد به موجب دادنامه فوق به 
اتهام ترک انفاق همسر وفرزندان مشترک موضوع شکایت خانم زهرا ظریف محمودآبادی مشهد به تحمل میزان6ماه حبس تعزیری)درجه6( 
محکوم گردیده است. رای صادره غیابی محسوب ظرف مهلت بیست روزاتاریخ اباغ واقعی به متهم قابل واخواهی درهمین شعبه دادگاه می باشد 
وپس ازانقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی 

می باشد.نشانی :مشهد-نبش بلوار شهید شیرودی 13-مجتمع قضایی عدالت رایگان
مدیردفترشعبه124دادگاه کیفری 2مشهد

511/213آگهی اباغ دادنامه به متهم مجهول المکان
کاسه بایگانی:970515شماره دادنامه:9709977592401512به متهم رامین حسن زاده فرزندمحمدرضااباغ میگردد به موجب دادنامه فوق به 
اتهام  ایرادجرح عمدی شاکی خصوصی آقای محمدمعمار منش فرزنداحمد باچاقو ازحیث جنبه خصوصی بزه به پرداخت یک فقره یک صدم 
ازیک دوم دیه کامل مردمس�لمان ازبابت جراحت حارصه ران چپ وبه پرداخت دوفقره یک ونیم هزارم دیه کامل مردمس�لمان از بابت دوفقره 
کبودی ران چپ وکتف سمت راست وبه پرداخت سه دهم درصد دیه کامل مرد مسلمان ازبابت کبودی پس سر وبه پرداخت یک فقره یک صدم 
ازیک سوم ازیک دهم دیه کامل مرد مسلمان ازبابت جراحت بندآخر انگشت میانی دست چپ )حارصه(درحق شاکی خصوصی موصوف ظرف 
یکسال قمری ازتاریخ وقوع حادثه وازحیث جنبه عمومی بزه به تحمل 6ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است. رای صادره غیابی محسوب ظرف 
مهلت بیست روزاتاریخ اباغ واقعی به متهم قابل واخواهی درهمین شعبه دادگاه می باشد وپس ازانقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست 
روز وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد. نشانی :مشهد-نبش بلوار شهید شیرودی 

13-مجتمع قضایی عدالت رایگان
مدیردفترشعبه124دادگاه کیفری 2مشهد

511/214آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه ی ش�ماره ی9609975116001314 در پرونده  کاسه105/970961 به آقای اکبرحلیمی 
فاقد مش�خصات دیگرفعامجهول المکان اباغ می ش�ود درمورد اتهام ش�مادائربرایراد جرح عمدی باچاقو به تحمل پنج سال حبس ویک 
درصد دیه کامله محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل اعتراض دراین شعبه است.رایگان
مدیر دفتر شعبه105دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

512/215آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای سعیدرضا هراتی فرزندحاجی فعامجهول المکان اباغ می شود درمورددادخواست بانک مهراقتصاد 
علیه ش�مابه خواس�ته محکومیت تضامنی بپرداخت مبلغ105/098/617ریال به عنوان قسمتی ازیک فقره چک بشماره 942564 به بانک 
سپه به انضمام کلیه خسارات دادرسی وتاخیرتادیه ازتاریخ صدور لغایت اجرای حکم وحق الوکاله وکیل بموجب حکم شماره97/6/10-153 
درپرونده کاسه2/188/97حکم محکومیت علیه شما صادرگردید مراتب یک نوبت درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج 

درروزنامه ظرف بیست روز قابل واخواهی دراین شورا وسپس قابل تجدیدنظردردادگاه حقوقی شهرستان می باشد
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان سرخس

512/216آگهی اباغ دادنامه به آقایان حبیب اله اسکندرپور وعباس اسکندرپور
وفق دادنامه ش�ماره 9709977795501237 مورخ1397/09/20 کاس�ه بایگانی1/961637 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهار 
آقایان حبیب اله اسکندرپور وعباس اسکندرپور درخصوص دادخواست خواهان ها1-معصومه اسکندرپور دیجوجین فرزندمحب ا...2-روح 
الباد ناصری فرزندخسرو به خواسته تقسیم ترکه ومطالبه مهریه حکم به فروش اموال موصوف طبق نظریه کارشناس ازطریق مزایده وتقسیم 
وجوه آن فی مابین ورثه مطابق قانون وپرداخت مهریه به نرخ روز به عنوان دیون ممتازه درحق زوجه صادر واعام می گردد بدیهی است مابه 
التفاوت هزینه دادرسی نیز درزمان وصول محکوم به استیفا خواهد شدرای صادره غیابی ظرف مهلت 20روزپس ازاباغ قابل واخواهی درهمین 

شعبه وپس ازاقابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 1دادگاه عمومی بخش گلبهار-هنری شعبانی
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آگهی مزایده اموال منقول)مرحله اول(
درپرون�ده کاس�ه960743-اجرای اح�کام مدن�ی ش�ورا محک�وم علی�ه مرضیه ق�ره محمودلو فرزن�د ن�وروز محکوم اس�ت بپرداخت 
مبلغ127/495/840ریال بابت اصل خواس�ته و... درحق محکوم له محمد آیش�ه و که یک دستگاه خودروی سمند تک گانه جهت پرداخت 
محکوم به از س�وی محکوم له معرفی و پس ازتوقیف توس�ط کارشناس منتخب اجرای احکام مدنی بش�رح ذیل کارشناسی گردیده است 
خودروی فوق سمند مدل 1392 بشماره انتظامی 972و44-ایران69 به مبلغ340/000/000ریال معادل 34/000/000ریال ارزیابی گردیده است 
که این اجرا درنظر دارد ملک مربوطه را ازطریق مزایده حضوری باشرایط ذیل بفروش برساند1-حسب نظریه کارشناسی مال مورد مزایده جمعا 
بمبلغ340/000/000 ریال ارزیابی گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت پشنهادی فروخته میشود3-موعد 
مزایده روز یکشنبه 97/10/23 ساعت10الی 11صبح میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری گالیکش  میباشد5-متقاضیان 
میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتش�ر میش�ود 7- برنده مزایده مکلف اس�ت10 
درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری کاله تودیع الباقی رادرمهلت 1 ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای 
احکام کیفری دادسرای کاله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد8-ارائه کارت شناسایی ملی برای احراز 

هویت خریداران الزامی است.
920-قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف گالیکش-آریان پور 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)مرحله اول(
درپرونده کاس�ه970790-اجرای احکام مدنی ش�ورا محکوم علیه قاسم شجاعی فرزند حسین محکوم است بپرداخت مبلغ 185/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و... درحق محکوم له عباس تیموری و پرداخت مبلغ9/250/000 ریال یه عنوان نیم عشردرحق دولت که یک قطعه 
زمین مسکونی جهت پرداخت محکوم به از سوی محکوم له معرفی و پس ازتوقیف توسط کارشناس منتخب اجرای احکام مدنی بشرح ذیل 
کارشناسی گردیده است ملک موردنظر به مساحت 687مترمربع دارای پاک 64/1294-اصلی واقع در گالیکش ینقاق بخش9حوزه ثبتی 
گالیکش که با توجه به مشخصات ملک عرف محل قیمت عادانه روز و ... از قرار هر مترمربع1/150/000ریال  و جمعا790/050/000 ریال برآورد 
وارزیابی گردیده است که این اجرا درنظر دارد ملک مربوطه را ازطریق مزایده حضوری باشرایط ذیل بفروش برساند1-حسب نظریه کارشناسی 
مال مورد مزایده جمعا بمبلغ  790/050/000ریال ارزیابی گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت پشنهادی 
فروخته میشود3-موعد مزایده روز دوئشنبه 97/10/24 ساعت10الی 11صبح میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری گالیکش  
میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتشر میشود 7- برنده مزایده 
مکلف است10 درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری کاله تودیع الباقی رادرمهلت 1 ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا 
تحویل اجرای احکام کیفری دادسرای کاله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد8-ارائه کارت شناسایی 

ملی برای احراز هویت خریداران الزامی است.
 918-قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف گالیکش-آریان پور

آگهی مزایده اموال منقول)مرحله اول(
  درپرونده کاسه 960128-اجرای احکام مدنی شورا محکوم علیه رضا کوهی فرزند پرویز محکوم است بپرداخت مبلغ 12/060/777 ریال 
بابت اصل خواس�ته و... درحق محکوم له محمدحس�ن قاسمی جهت پرداخت محکوم به از س�وی محکوم له کوله برزنتی 34عدد هر کدام 
بمبلغ 550/000ریال و کوله کتانی 6 عدد بمبلغ550/000ریال و کیف مدرسه ای بچه گانه چشمی 31عدد هرکدام 450/000ریال و کیف مدرسه 
ای بچگانه س�ایز کوچک 25عدد به ارزش250/000ریال وکیف مدرس�ه ای بچه گانه سایزبزرگ 144عدد به ارزش 350/000ریال معرفی وپس 
ازتوقیف توس�ط کارشناس منتخب اجرای احکام مدنی بشرح ذیل کارشناس�ی گردیده است جمعا معادل 92/600/000ریال ارزیابی گردیده 
اس�ت که این اجرا در نظر دارد ملک مربوطه را از طریق مزایده حضوری با ش�رایط ذیل بفروش برس�اند 1-حس�ب نظریه کارشناس�ی مال 
مورد مزایده جمعا بمبلغ920/600/000 ریال ارزیابی گردیده اس�ت2-مزایده ازمبلغ اعامی کارش�ناس شروع وبه بااترین قیمت پشنهادی 
فروخته میشود3-موعد مزایده روزیکشنبه 97/10/23 ساعت10الی 11صبح میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری گالیکش  
میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتشر میشود 7- برنده مزایده 
مکلف است10 درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری کاله تودیع الباقی رادرمهلت 1 ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا 
تحویل اجرای احکام کیفری دادسرای کاله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد8-ارائه کارت شناسایی 

ملی برای احراز هویت خریداران الزامی است.
 909-قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف گالیکش-آریان پور

آگهی مزایده اموال منقول
   در پرونده کاسه 970242/شعبه اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری آزادشهر محکوم له عبداله قربانی بطرفیت 
محمد سمیعی پاقلعه بخواسته مطالبه وجه لذا اجرای احکام درنظر دارد خودرو سواری ام وی ام550مدل1395سفید بشماره پاک 939ص32-

ایران69 که توسط کارشناس ارزیابی گردیده است از طریق مزایده بفروش برساند یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام550مدل 1395سفید 
به ش�ماره پاک 939ص 23-ایران 69 بشماره موتور004746بشماره شاس�ی1004342رنگ سفید مدل1395بمبلغ700/000/000ریال معادل 
70میلیون تومان ارزیابی گردیده اس�ت  مقررگردید خودروفوق الذکر درروزسه ش�نبه 1397/10/25ساعت11صبح ازطریق مزایده درمحل 
دادگستری آزادشهربفروش برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهدشد 
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.
883-معاون قضائی دادگستری آزادشهر-حسینی فر

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   خواهان زیبا توانا کول فرزند غامحسین وزهرا توانا کول بطرفیت خواندگان مریو خداوردی وامید بارانی وغیره بخواسته اثبات وقوع بیع 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرس�تان گرگان که جهت رس�یدگی به ش�عبه 4حقوقی گرگان واقع در گرگان خیابان شهید بهشتی روبروی 
اداره مخابرات مجتمع ش�هید بهشتی ارجاع وبکاس�ه پرونده 9709980056300467 بش�ماره بایگانی)4/97/596ح( ثبت گردیده ووقت 
رسیدگی آن 1397/12/6وساعت 12 شده است بعلت مجهول المکان بودن خواندگان امید بارانی فرزند محمد وموسی اکبری فرزند غامعلی 
ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یکنوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم رادریافت ودرقت  مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
940-منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   خواه�ان تعاونی فرش�تگان بطرفی�ت خواندگان عبداه جال�ی فرزند محمد باقر ومحم�ود جالی وغیره بخواس�ته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس�تان گرگان که جهت رس�یدگی به ش�عبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان شهید بهش�تی روبروی اداره 
مخابرات مجتمع شهید بهشتی ارجاع وبکاسه پرونده 9709980056300534بشماره بایگانی )4/97/688ح( ثبت گردیده ووقت رسیدگی 
آن1397/12/5وساعت11/30شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده سلیمه ساوری فرزند صفیح اه ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود 
تا خوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودرقت  

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
939-منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

 آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به سید ابراهیم میرحسینی 
   خواهان ها س�هیا خانی لیچائی واللهه خانی لیچائی هر2فرزندان حش�مت دادخواس�تی بطرفیت خوانده فوق به خواسته اثبات مالکیت 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709980059100651 بایگانی970765/ شعبه10دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت ووقت 
رسیدگی مورخ1397/12/11ساعت 12تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضر گردد.
938-منشی دفترشعبه10دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به رضا دانش
   خواهان ها زهرا عرب احمدی فرزند محمد حسین -زهره- مریم- مرجانه همگی دربان فرزند محمد دادخواستی بطرفیت خواندگان مرضیه 
عجم حسینی وغیره به خواسته اثبات مالکیت-اثبات وقوع بیع-اعتراض به عملیات اجرایی-ابطال عملیات اجرایی واثبات وقوع بیع مابین 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان مرکز تحقیقات کشاورزی مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709980056500538وشماره 
بایگانی970622/ش�عبه 6دادگاه عموم�ی حقوق�ی گرگان  ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 1397/11/16س�اعت11/30صبح تعیین که حس�ب 
دس�توردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده رضا دانش ودرخواست خواهان مراتب 
یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
935-منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به ملیحه هاشم آبادی 
   خواهان محمد توحیدی مهر فرزند عبدالحکیم دادخواس�تی بطرفیت خواندگان محمد بریچی صفا فرزند غام س�رور-صدیقه کرد والش 
آبادی فرزند طیب-ملیحه هاشم آبادی فرزند صفرعلی به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی واثبات وقوع بیع مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبشماره پرونده کاسه 9709980056500764وشماره بایگانی970897  /شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ 
1397/11/13س�اعت10صبح تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده ملیحه هاشم آبادی فرزند صفرعلی ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف 
یکماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
937-منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

 اباغ وقت رسیدگی
   خواهان جمشید خسروی کتولی دادخواستی بطرفیت زهرا مهاجرمجنی -سید طاهر میرفندرسکی-فخرالدین کر بخواسته واخواهی نسبت 
به دادنامه ش�ماره9509970059201410صادره ازش�عبه11دادگاه حقوقی گرگان به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس از ارجاع به این 
شعبه وثبت بکاسه11/950529بایگانی شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی گرگان وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه 
جهت طرفین نظربه اینکه خوانده سید طاهر میرفندرسکی مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار درج میگردد تا خوانده سید طاهر میرفندرسکی دردفترشعبه11حقوقی گرگان حاضر ونسخه 
ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزدوشبه تاریخ 11/15 /1397ساعت11صبح تعیین شده است 

جهت رسیدگی شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
932-دفترشعبه 11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان  

اباغ وقت رسیدگی
   خواهان حس�ین نجفی فرد فرزند صفرعلی دادخواس�تی بطرفیت خوانده س�هیل تیزرویان بخواس�ته ابطال اجاره نامه والزام به تنظیم 
سندرسمی اثبات وقوع بیع ومطالبه وجه وابطال سند مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه970625/شعبه 3دادگاه عمومی 
وحقوقی گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/14ساعت11تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تاخوانده 
ظرف یکماه پس ازانتش�ار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
936-منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان-نظریان

اباغ وقت رسیدگی
   خواهان س�ید علی خاورمیری فرزند س�ید غامرضا دادخواس�تی بطرفیت خوانده اکبر اقدامی مایان فرزند شاهباز بخواسته مطالبه وجه 
ومطالبه خسارت دادرسی وغیره مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 970763/شعبه سوم دادگاه عمومی وحقوقی گرگان 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/15ساعت 10/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی میشود تاخوانده ظرف یکماه 
پس ازانتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
928-منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان-نظریان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به سید مصطفی رضوی
   خواهان داود ابوالتختی دادخواستی بطرفیت خوانده سید مصطفی رضوی فرزند محمد به خواسته تعدیل تقسیط محکوم به مطرح که به 
این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709982764200460بایگانی970665/شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گالیکش ثبت 
و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/13س�اعت10/30تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی واستماع گواهی گواهان دردادگاه حاضر گردد.
922-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گالیکش-مسلمی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   به تجویزماده 174قانون آئین دادرس�ی کیفری به متهم عبدالغنی تاجی فرزند عید محمد  که به اتهام جعل واس�تفاده ازس�ند مجعول 
ازطریق نش�رآگهی درپرونده کاس�ه 970582/این ش�عبه تحت تعقیب میباش�د بعلت متواری بودن مش�ارالیه اباغ میگردد تا درتاریخ 
دوشنبه1397/11/15س�اعت10صبح جهت رس�یدگی به اتهام ودفاع ازخود درش�عبه اول دادیاری دادس�رای عمومی وانقاب مینودش�ت 
حاضرش�ود درصورت عدم حضور درمهلت مقرر یاعدم ارس�ال ایحه دفاعیه ازسوی مشارالیه-دادیاری غیابا" مبادرت به رسیدگی واتخاذ 

تصمیم مقتضی خواهد نمود.
  923-مدیردفترشعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقاب مینودشت

آگهی احضارمتهم واباغ وقت دادرسی
   مطابق ماده 343قانون آیین دادرسی کیفری باانتشار این آگهی برای یکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار آقای گل محمد کتوک 
فرزند تاج محمد  که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به نامبرده ممکن نگردیده اس�ت احضار میش�ود تا دروقت رسیدگی مورخ 
1397/11/13س�اعت9 دراین شعبه)106کیفری2 گرگان واقع درخیابان شهید بهشتی روبروی مخابرات(حاضرشده وازاتهام منتسبه دایربه 
سرقت تعزیری 1دستگاه کمباین جاندیز درپرونده بشماره 106/970964-ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضورمتهم یا عدم اعام عذرموجه 

دادگاه تصمیم مناسب اخذ مینماید.
 934-مدیردفتر شعبه 106دادگاه کیفری 2گرگان-مرادی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای صادق رضائی فرزند صفرعلی بشرح درخواستی که بکاسه 970722-این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده واعام داش�ته که صفرعلی رضائی فرزند درویش  بشماره شناسنامه 464صادره ازبهش�هر درتاریخ 97/7/12دراقامتگاه دائمی خود 
شهرس�تان گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-بتول رضائی ف صفرعلی ش ش2373دخترمتوفی2-

طیب�ه رضائی ف صفرعل�ی ش ش2580دخترمتوفی3-حمید رضائی ف صفرعلی ش ش2374پس�رمتوفی4-علی رضائی ف صفرعلی ش 
ش2631پس�رمتوفی5-هادی رضائی ف صفرعلی ش ش1709پس�رمتوفی6-صادق رضائی ف صفرعلی ش ش1707پسرمتوفی7-درویش 
رضائی ف صفرعلی ش ش1706پسرمتوفی8-س�ید بیگم حس�ینی ف س�ید قاسم ش ش19همس�رمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار 

آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 943-عضوشعبه 10شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   خان�م معصوم�ه لکزائ�ی ف�رد ف عید محمد فرزند عید محمد بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه 970652-این ش�ورا ثب�ت گردیده 
درخواس�ت صدورگواهی انحص�ار وراثت نموده واعام داش�ته که عید محمد لکزائی فرد فرزند محمد بش�ماره شناس�نامه690صادره 
ازگنب�د کاوس درتاریخ1385/5/8دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان گ�رگان فوت نموده وورث�ه/ وراث حین الف�وت وی عبارتنداز/
عبارتس�ت از1-معصوم�ه لکزائ�ی فرد ف عی�د محم�د ش ش2110582995دخترمرحوم2-فاطم�ه لکزائی فرد ف عی�د محمد ش ش 
2110582944دخترمرحوم3-محم�د لکزائ�ی فرد ف عید محمد ش ش2111590355 پسرمرحوم4-نس�رین لکزائی فرد ف عید محمد 
ش ش2110582979دخترمرحوم5-زین�ب لکزائ�ی فرد ف عید محمد ش ملی2110583010دخترمرحوم6-حس�ین لکزائی فرد ف عید 
محم�د ش ملی2110582960پسرمرحوم7-حس�ن لکزائی ف�رد ف عید محمد ش ملی2110582952پس�رمرحوم8-عباس لکزائی فرد 
ف عید محمد ش ملی2110582987پس�ر مرحوم9-کنیز لکزائی فرد ف -ش ملی-همس�رمرحوم10-کلثوم لکزائی فرد ف حس�ین ش 
ش710مادرمرحوم11-محمد لکزائی ف –ش ش-پدر مرحوم متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ انتش�ار آگهی ظرف1ماه به این شورا 

مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 941-عضو شعبه 10شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی حصر وراثت
بانو : نصرت شهرت: حیدری  نام پدر: مهدی بشناسنامه : 320  صادره از: دشت آزادگان درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم 
و توضیح داده که ش�ادروان مرحوم نعیم شهرت: حیدری بشناسنامه 7106 صادره: دش�ت آزادگان در تاریخ 1396/12/11 در اهواز  اقامتگاه 
دائم�ی ف�وت ورث�ه اش عبارتند از 1- متقاضی  نصرت حیدری ش ش 320 صادره دش�ت آزادگان نام پدر : مهدی ) زوجه متوفی ( 2 – خالد 
حی�دری ش ش 1211 ص�ادره اهواز 3 – حمزه حیدری ش . ملی 1742091938 صادره اهواز 4 – ماهر حیدری ش . ملی 1742091921 صادره 
اه�واز 5 – عل�ی حیدری ش . ملی 1980534661 صادره اهواز 6 – فهد حیدری ش . ملی 1742091946 صادره اهواز 7 – ناجی حیدری ش . 
ملی 1987871022 صادره اهواز ) پسران متوفی ( 8 – ناجیه حیدری ش ملی 1987871014 صادره اهواز 9 – زهور حیدری ش ش 197 صادره 
دشت آزادگان ) دختران 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 شورای تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت 

نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
27 / 10 -شعبه 12 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 اهواز

آگهی اباغ وقت رسیدگی
 نظر به اینکه پرونده اقای حسن عبادی فرزند سالی معروف به حسون بدوی متهم به شرکت در سرقت مسلحانه با ساح گرم به شماره پرونده 
کاسه 960070 شعبه 1 دادگاه کیفری یک استان خوزستان ثبت و وقت رسیدگی آن  مورخه 1 / 12 / 1397 ساعت 9 صبح تعیین شده است . 
به علت متواری بودن متهم و به تجویز یک ماده 394 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب 
دو نوبت و به فاصله 10 روز در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود بدینصورت که از آخرین آگهی تا وقت رسیدگی 1 ماه فاصله باشد 

تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  نوبت اول :  25 /  9 /   97   نوبت دوم :  6 / 10   /  97
2680 - مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه کیفری یک استان خوزستان ) 1 کیفری استان سابق ( – علی 
ملکی

آگهی احضار
آرش بهجتی فرزندخسرو درپرونده شماره 970441 /3 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد به اتهام ایرادضرب و جرح عمدی وتهدیدبه 
ضرر های جانی باشکایت پیمان بهزادی تحت تعقیب قراردارید به این وسیله براساس ماده174 قانون ائین دادرسی کیفری به شماره اباغ 
میشود ظرفمهلت یکماه ازتاریخ نشراگهی ضمن داشتن حق وکیل به هنگام حضور دراین شعبه حاضرشود درغیراینصورت پس ازانقضا مهلت 

مقرر به موضوع رسیدگی واظهارنظر میشود.
3561-دادیارشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد-یاسرگوزلی

آگهی احضار
سیده عصمت شکری فرزندعبداله درپرونده شماره 970656 /3 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد به اتهام ایرادضرب و جرح عمدی 
وتهدیدبه ضرر های جانی باشکایت علی باغبانی تحت تعقیب قراردارید به این وسیله براساس ماده174 قانون ائین دادرسی کیفری به شماره 
اباغ میشود ظرفمهلت یکماه ازتاریخ نشراگهی ضمن داشتن حق وکیل به هنگام حضور دراین شعبه حاضرشود درغیراینصورت پس ازانقضا 

مهلت مقرر به موضوع رسیدگی واظهارنظر میشود.
3562-دادیارشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد-یاسرگوزلی

آگهی احضار
س�هراب درویش�ی فرزندقادر درپرونده ش�ماره 970591 /3 دادیاری دادس�رای عمومی و انقاب مهاباد به اتهام ایرادضرب و جرح عمدی 
وتهدیدبه ضرر های جانی باشکایت علی باغبانی تحت تعقیب قراردارید به این وسیله براساس ماده174 قانون ائین دادرسی کیفری به شماره 
اباغ میشود ظرفمهلت یکماه ازتاریخ نشراگهی ضمن داشتن حق وکیل به هنگام حضور دراین شعبه حاضرشود درغیراینصورت پس ازانقضا 

مهلت مقرر به موضوع رسیدگی واظهارنظر میشود.
3563-دادیارشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد-یاسرگوزلی

آگهی احضار
شیرکونیکبخت فرزندرحمان درپرونده شماره 970833و970834و970835 /3 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد به اتهام تهدیدبه 
قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی باچاقو وورود بعنف باشکایت کمال عزیززاده ومحمدصالح شنگه ویاورخضری تحت تعقیب قراردارید به این 
وسیله براساس ماده174 قانون ائین دادرسی کیفری به شماره اباغ میشود ظرفمهلت یکماه ازتاریخ نشراگهی ضمن داشتن حق وکیل به 

هنگام حضور دراین شعبه حاضرشود درغیراینصورت پس ازانقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی واظهارنظر میشود.
3564-دادیارشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد-یاسرگوزلی

گواهی حصروراثت
خانم ژاله پرویزی فرزاد بش�ماره شناسنامه 1868 فرزند عزت اله متولد 1349 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1106/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که ش�ادروان عزت اه پرویزی فرزاد 
فرزند ش�کراله بشماره شناس�نامه 221 درتاریخ 97/5/10 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- علیرضا 
پروی�زی فرزاد فرزندعزت اله ش.ش6113پس�رمتوفی2- محمد رضا پرویزی فرزاد فرزندعزت اله ش.ش44پس�رمتوفی3- پروین پرویزی 
ف�رزاد فرزندعزت ال�ه ش.ش444دخترمتوف�ی4- ژاله پرویزی ف�رزاد فرزندعزت ال�ه ش.ش1868دخترمتوفی5- س�هیا پرویزی فرزاد 
فرزندعزت اله ش.ش5822دخترمتوفی6- زینب پروی�زی فرزاد فرزندعزت اله ش.ش105دخترمتوفی7- فاطمه پرویزی فرزاد فرزندعزت 
اله ش.ش1076دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه 
هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3496 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم س�یما رازقندی بشماره شناسنامه 11069 فرزند عباس�علی  متولد 1354 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 1109/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته اس�ت که شادروان عباسعلی رازقندی فرزند 
علی اکبر بش�ماره شناس�نامه 155 درتاریخ 97/8/28 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- زهرا ترابی 
نصر آبادی فرزندغام حس�ین ش.ش4758همسرمتوفی2- سعید رازقندی فرزند عباسعلی ش.ش 14040پسرمتوفی3- پارسینا رازقندی 
فرزند عباسعلی ش.ش5560749486پسرمتوفی4- سیما راز قندی فرزند عباسعلی ش.ش11069دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات 
مقدماتی جهت انتش�اردر جرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3502 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم  
به خوانده: س�کینه سلطان نوری کاس�ه پرونده: 804/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/10/15 ساعت15/30 خواهان: محمد رضا کنج 
کاو خوانده: سکینه سلطان نوری خواسته: تحریرترکه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری 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 
ودستورش�ورا وبه تجویزماده72قانون آئین دادرس�ی مدنی باعنایت ماده19قانون ش�وراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شوراحاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ 
شده محسوب وشوراغیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده 

روز خواهد بود. م الف 3501 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه  
بدینوس�یله اعام می نماید بموجب درخواس�ت محمد رضا کنج کاو به طرفیت سکینه سلطان نوری قرار تحریر ترکه مرحوم حسین کنج 
کاو طی ش�ماره 804/7/97 درش�ورای حل اختاف صادرووقت اجرای قرارساعت 15/30 مورخه 97/10/15 تعیین گردیده است لذا ازورثه یا 
نماینده قانونی آنها بستانکاران ومدیونین به متوفی وکسان دیگری که حقی برترکه متوفی دارند دعوت می شود درموعد مذکور در محل این 
شورا واقع درشهرستان با آدرس: اسامشهرروبروی زرافشان ساختمان شورای حل اختاف حاضرشوند عدم حضورمدعوین مانع ازاجرای 

قرارنخواهد بود. م.الف 3501 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی  مزایده اموال غیر  منقول و منقول نوبت اول 
شماره بایگانی پرونده 970443 به موجب دادنامه شماره 9609970404800749 صادره از شعبه هشتم دادگاه  عمومی حقوقی اردبیل و معرفی 
ملک  و خودرو به عنوان اموال از طرف محکوم له خودرو و محکوم  علیه )ملک( جهت تادیه محکوم به و نیم عشر دولتی 2/466/840/000 
ریال بابت محکومیت محکوم علیه آقای حسین جوانمرد ششدانگ یک باب مغازه به شماره قطعه 176 از قطعات تفکیکی شهرک کشاورزی 
بنام آقای حسین جوانمرد واقع در شهرک کشاورزی  و همچنین دو فقره خودرو معرفی شده تقاضای فروش اموال مذکور را نموده اند  که 
با توجه به نظر  کارشناس رسمی دادگستری   به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. مشخصات  ملک مورد مزایده:  ملک مورد ارزیابی دارای 
ا عیانی به ابعاد 3/60*9/0  متر به مس�احت 32/40 متر و نیم طبقه داخل مغازه 3/60*3/30 متر به مس�احت  11/80 متر مربع که مس�احت 
کل مغازه به متراژ 38/34 متر مربع که یکی از مغازه های قرداد واگذاری  تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه 176 از قطعات 
تفکیکی شهرک کشاورزی  که از سمت شمال بطول 20 متر خیابان 18 متری واز سمت جنوب بطول 20  متر به قطعه 175 و از غرب بطول 9 
متر به قطعه 186 و از شرق بطول 9 متر به کوچه محدود می گردد  ساختمان تجاری در یک طبقه از  نوع سازه اسکلت بتنی و سقف تیرچه 
بلوک و درب کرکره برقی و دیوار داخلی تا ارتفاع 1/10 متری سرامیک و بقیه گچ کاری سفید کف سرامیکی قدمت  احداث ساختمان مورد 
ارزیابی در سال جاری می باشد بنابراین ارزش ملک مورد نظر بدون اعمال هرگونه دیون دیگر ارزش  اعیان و عرصه بر اساس نرخ روز به مبلغ  
2/415/420/000 ریال معادل )دویستو چهل و یک میلیون و پانصد و چهل و دو هزار تومان برآورد قیمت شده است.  مختصات خودروهای 
مورد مزایده:  خودرو وانت مزدا به شماره 192ج27- ایران 91 به عمل آمد که نتیجه آن بشرح ذیل انشاء می گردد نوع خودرو وانت – سیستم 
مزدا بی 2000 آی – ش�ماره موتور 536775 – ش�ماره شاس�ی بدنه B15190- رنگ نقره ای متالیک مدل 1388 اتاق سالم اطاق بار نیز دارد 
تعداد محور 2 تعداد چرخ: 4 س�یلندر: 4 نوع س�وخت: بنزی  خودرو فوق از لحاظ ظاهری و فنی سالم می باشد به لحاظ توقف چند ماهه در 
پارکینگ برای راه اندازی مجدد نیاز به بازدید فنی دارد. استیک ها از نوع خارجی و در حد 50 درصد ا ست بیمه نامه خودرو در دسترس نبود 
و ماحظه نشد. قسمت هایی از اتاق خودرو سابقه نقاشی  دارد. قیمت فوق با لحاظ شرایط باا به عنوان قیمت پایه کارشناسی تعیین و به مدت 
6 ماه  اعتبار دارد. بنابراین قیمت پایه خودرو با در جمیع جهات به مبلغ 320/000/000 ریال معادل سی و دو میلیون تومان ارزیابی شده است.   
خودرو پراید به شماره انتظامی 611ب46 ایران 68 به شرح زیر ارزیابی می گردد. سیستم پراید جی تی ایکس آی – شماره موتور 00944576 
شماره شاسی بدنه 1412283346873S رنگ مشکی مدل 1383 اتاق سالم بعضی قسمت ها نیاز به صافکاری و نقاشی دارد. تعداد محور 2 
تعداد چرخ : 4 تعداد سیلندر: 4 نوع سوخت: بنزین خودرو فوق از قسمت های مختلف ا طاق سابقه نقاشی دارد و در حال  حاضر نیز گلگیر 
و درب راست نیاز به نقاشی و صافکاری  جزئی دارد از قسمت جلو پنجره  و سپر جلو  نیز نیاز به تعمیر دارد وضعیت ظاهری خودرو در حد 
ضعیف و استیک ها 50 درصد می باشد بیمه نامه خودرو در دسترس نبود بنابراین با لحاظ شرایط  فوق قیمت پایه خودرو به مبلغ 50/000/000 
ریال معادل پنج میلیون تومان برآورد شده است. بنابراین  جلسه مزایده به روز یکشنبه مورخ 1397/10/23 از ساعت 10  الی 11 صبح در اتاق 
اجرای احکام مدنی  شعبه سوم واقع در شهرک  اداری کارشناسان ساختمان دادگاه  های حقوقی طبقه اول  در حضور نماینده محترم دادستان 
برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی مزبور شروع و به باا ترین قیمت پیشنهادی فروخته خو اهد شد. طالبین می توانند در 
موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را ا عام نمایند. مورد مزایده به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار 
خواهد شد و از برنده مزایده در صورت عدم پرداخت  کل ثمه معامله فی المجلس 10  درصد اخذ و نسبت به پرداخت مابقی آن حد اکثر یک 
ماه  مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خو اهد شد . ضمنا کلیه مخارج به 

عهده محکوم علیهم می باشد و متقاضیان شرکت در مزایده در صورت تمایل می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند. 
1099976 مدیر دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی )جدید( دادگستری اردبیل 

7- اباغیه
مشخصات اباغ شونده حقیقی : فواد رضائیان، فرزند : نصراله، کدملی : 2980108936 ، نشانی : کرمان، خیابان دستغیب کوچه مسجد امام 
رضا 3 درب آخر ، تاریخ حضور : 1397/11/01 ساعت حضور : 09:30 ، در خصوص دعوی محمدامین مختارآبادی به طرفیت شما مبنی بر الزام 

به تنظیم سند خودرو و مطالبه خسارت دادرسی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
565 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

8- حصروراثت
آقای محمودرضا قراچه داغی فرزند محمد دارای شناس�نامه 1125 ش�رح دادخواست ش�ماره 97/21/684 مورخ 1397/10/3 توضیح داده 
شادروان محمد قراچه داغی فرزند علی اکبر بشناسنامه 121  در تاریخ 1397/9/9 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- پروین دخت میرحسینی فرزند سیدمحمدعلی ش.ش 513 متولد 1322 صادره از کرمان زوجه )همسر( متوفی. 2- مجید قراچه داغی 
فرزن�د محمد ش.ش 155 متولد 1342 صادره از کرمان فرزند )پس�ر( متوف�ی. 3- مرجان قراچه داغی فرزند محمد ش.ش 500 متولد 1346 
صادره از کرمان فرزند )دختر( متوفی. 4- محسن قراچه داغی فرزند محمد ش.ش 1443 متولد 1349 صادره از کرمان فرزند )پسر( متوفی. 
5- محمودرضا قراچه داغی فرزند محمد ش.ش 1125 متولد 1351 صادره از کرمان فرزند )پسر( متوفی. 6- مهسا قراچه داغی فرزند محمد 
ش.ش 368 متولد 1364 صادره از کرمان فرزند )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.
684 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم شها بحیرائی دارای شناسنامه شماره 959 به شرح دادخواست به کاسه 9701200575 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  مهتاب پااورنجن به شناسنامه شماره 869  در تاریخ 85/2/27 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته 
و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 1. اه مراد ساکی به ش ش  10 پسر متوفی 2. احترام بحیرائی به ش ش  1 دختر 
متوفی  3. شهربانو بحیرائی به ش ش  21 دختر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد. 
3789 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای رضا عباس�یان دارای شناس�نامه شماره 161 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 97012007008 از این شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  رمضان عباس�یان به شناس�نامه ش�ماره 17662 در تاریخ 94/10/3 در اقامتگاه دائمی 
خود درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 1. متقاضی  پس�ر متوفی 2. زهرا عباسیان به ش ش  9575  
دختر متوفی  3. معصومه عباس�یان به ش ش  21669 دختر متوفی 4. اعظم عباس�یان به ش ش  3950435441 دختر متوفی 5. فاطمه 
عباس�یان به ش ش  27596 دختر متوفی و اغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد. 
3788 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی 
بدینوسیله به خانم صدیقه پور رضائی فرزند حسین مجهول المکان اباغ می گردد مبنی بر اینکه خانم معصومه حاج محمدی فرزند علی 
دادخواس�تی به خواس�ته  الزام به تنظیم سند خودرو سمند به ش�ماره پاک 659د13 ایران 45 علیه شما به این شورا تقدیم که به کاسه 
970998348720 مورخ 97/11/10 در روز چهارش�نبه س�اعت 10 صبح در وقت تعیین ش�ده در شورای حل اختاف  شماره 2 شهرستان بم 

حاضر در غیر اینصورت  تصمیم مقتضی برابر مقررات اتخاذ  خواهد شد. 
10654 رئیس شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان بم 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  خانم حمیده مرادی فرزند عوض 
 خواهان بانک مهر اقتصاد  با وکالت  خانم مریم زمانی پور دادخواستی به طرفیت خوانده   خانم حمیده مرادی  فرزند عوض به خواسته  مطالبه  
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709987076300248 شعبه 3 شورای حل اختاف  شهرستان بهبهان ثبت و وقت 
رسیدگی یکشنبه مورخ 1397/11/07 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 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. 
قاضی شعبه 3  حل اختاف شهرستان بهبهان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای علی پناه صالحی زاد فرزند ملک 
خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مریم زمانی پور دادخواستی  به طرفیت خوانده  آقای  علی پناه صالحی زاد به خواسته مطالبه مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709987076300248 شعبه 3  شورای حل اختاف  شهرستان بهبهان ثبت و وقت رسیدگی  
یکشنبه مورخ 1397/11/07 ساعت 09:00 تعیین  که حسب دستور شورا  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 کثیر اانتش�ار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا  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. 
468 قاضی شعبه 3  شورای حل اختاف شهرستان بهبهان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درپرونده کاسه 970823/شعبه101دادگاه کیفری 2رامیان علی ساروی کتولی فرزند حبیب مجهول المکان به اتهام سرقت تحت تعقیب 
میباشد ووقت رسیدگی آن به روز1397/11/17ساعت9 تعیین گردیده است بدینوسیله به استناد ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
برای 1نوبت در یکی ازروزنامه های کثیراانتشار درج وبه نامبرده اباغ که شخصا یا درمعیت یکی ازوکای رسمی دادگستری دردادگاه حاضر 

وازاتهام انتسابی خود دفاع ودرغیراینصورت دادگاه وفق مادتین 406قانون آئین دادرسی کیفری غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
908-دادرس شعبه101 دادگاه کیفری 2دادگستری رامیان-ابوالحسنی

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده: 575/12/97 وقت رسیدگی: 97/11/15 ساعت 9 خواهان: مهدی ناطقی نژاد خوانده: 
کوچکعلی دودانگه خواس�ته: مطالبه خس�ارت خواهان آقای مهدی ناطقی نژاد فرزند عبدالحسین 
دادخواس�تی بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رس�یدگی به حوزه  12  شورای حل اختاف 
بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ  97/11/15 ساعت  9 تعیین شده و بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور ش�ورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و ش�رکت 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.  
         1975    دبیر حوزه  12 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 14/97ش/404  وقت رسیدگی: چهارش�نبه 97/11/17  ساعت 9  خواهان: سید گل 
تاجیک خوانده: امیر حمدی خواسته: مطالبه وجه خواهان آقای سید گل تاجیک فرزند محمد عمر 
دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه  14  شورای حل اختاف بخش 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ   97/11/17  روز  چهارش�نبه  ساعت  9 تعیین شده 
و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت 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.  
           1977    دبیر حوزه 14 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 628/12/97  وقت رس�یدگی: 97/11/15 س�اعت 9:30 خواهان: محمد احمد زاده با 
وکال�ت مجید حبی�ب زاده خوانده: اصغر پناهی خواس�ته: مطالبه چک خواهان محم�د احمد زاده 
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  ساعت  9:30 تعیین شده و بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور ش�ورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و ش�رکت 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.  
        1978     دبیر حوزه  12 شورای حل اختاف قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای حس�ین حلوائی داراي ش�ماره شناسنامه 2 به شرح دادخواست به کاسه  1035/1/97  از این 
ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مریم عرب حلوائی 
بشناس�نامه ش�ماره  923 درتاریخ 97/9/23  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر حسین حلوائی داراي شماره 
شناسنامه 2 متولد 1343 پسرمتوفی 2- محمد حلوائی دارای شماره شناسنامه 7399 متولد 1351 
پس�رمتوفی 3-امیر آریا نس�ب دارای شماره شناس�نامه 515 متولد 1361 پس�رمتوفی 4- سعید 
آریا نس�ب دارای شماره شناسنامه 1896 متولد 1362 پس�رمتوفی 5-فاطمه حلوائی دارای شماره 
شناس�نامه 860 متولد 1340 دخترمتوفی 6-زهرا حلوائی دارای ش�ماره شناس�نامه 5936 متولد 
1349 دخترمتوفی 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.
                         1976  رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
 دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف دادگستری شیروان در نظر دارد نسبت به مزایده شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دو تفکیکی 
بودن 11543  فرعی از 6917 فرعی از 13 اصلی بمس�احت 107/74 متر مربع  واقع در طبقه اول  در س�هم محمود رشیدی  قرار گرفته است  
ثبت و س�ند مالکیت صادر  و تس�لیم گردیده اس�ت  به ش�ماره پاک 11543 فرعی از 6917 فرعی از 13 اصلی  بخش 5 قوچان به نشانی خ 
جواداائمه  24 - قطعه  چهارم ش�مالی به مس�احت عرصه طبق سند 180 جزء مشترکات  و کاربری مسکونی  اپارتمان و به مساحت اعیان 
مسکونی آپارتمان 107/74 که به مبلغ 1/504/490/000 ریال توسط کارشناس بازدید و ارزیابی شده است و در خصوص پرونده کاسه 960359  
در اجرای احکام مدنی در حضور نماینده دادستان و دادورز اجرای احکام شورا مزایده را به فروش برساند  مورد مزایده از قیمت کارشناسی 
مذکور شروع و فرد یا افرادی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد  در ضمن هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار میباشد 

مکان مزایده:  دادگستری شیروان - دفتر اجرای احکام مدنی شورا 
 زمان مزایده: پنج شنبه 1397/10/20  از ساعت 11 الی 12 ظهر 

 تاریخ انتشار: 97/10/06
 طالبین خرید می توانند جهت بازدید در مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده با مراجعه به این اجرا معرفی نامه اخذ نمایند.16
 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شیروان/ شورا 

آگهی مفقودی 
برگه سبز خودروی سواری پژو پارس  سفید – روغنی، بنزینی مدل 1387 به شماره پاک ایران 26-

267 ج 37  به شماره موتور 12487181259و شماره شاسی NAAN01CAX9E745241 متعلق به 
آقای غام علی ربانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بجنورد10

آگهی مزایده نوبت اول
در مورد پرونده اجرائی کاسه 930005 /ش 1ح فیمابین خواهان فریبا رادبرجی و خوانده امین رحمانی مبنی بر مطالبه مهریه و با عنایت به 

مشخصات ذیل الذکر : 
1- ملک توقیفی مورد نظر به صورت مش�اع به میزان س�هم اارث محکوم علیه به میزان دو س�هم از هش�ت سهم از سه چهارم یک سهم 
از مدار 9 س�هم از شش�دانگ دانگ ملک به پاک ثبتی 315 فرعی از 171 اصلی بخش دو بجنورد واقع در بجنورد-طالقانی ش�رقی- کوچه 
صبحدوش 7  2- مالک ملک مرحوم علیمردان قنبری می باشد 3- ملک به مساحت 233 متر مربع می باشد 4 - ملک شماا به طول 12/20 
دیواریست به منزل 317 فرعی شرقا بطول 19/50متر دیواریست به منزل 314 فرعی جنوبا بطول 11/70 متر درب ودیواریست به ممر عام غربا 
بطول 19/50سانتیمتر دیواریست به منزل شماره 161 فرعی میان النگ و منزل شماره 225 فرعی فاطمه سلطان می باشد 5- ملک بصورت 
ششدانگ بوده و فقط به میزان سهم اارث محکوم علیه به فروش می رسد و در حال حاضر خالی از سکنه می باشد ملک فوق دارای قدمت 
باا و سقف چوبی می باشد و دارای امتیازات آب وبرق و گاز می باشد 6 - سهم اارث محکوم علیه به میزان دو سهم از هشت سهم از سه 
چهارم یک سهم از مدار 9 سهم ششدانگ پاک فوق می باشد که با توجه به جمیع موارد وقدمت بنا ارزش کل ملک توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ 000/ 000 /825 /5 ریال معادل 000/ 500 / 582 تومان می باشد که سهم اارث محکوم علیه به مبلغ 123/437/500 ریال 
معادل 12/343/750 تومان ارزیابی گردیده است و اینک پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده که سهم اارث محکوم علیه از ملک توقیفی 
در روز دوش�نبه مورخ 02 /11 /97 راس س�اعت 10/30 الی 11 و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگس�تری بجنورد به 
فروش برسد ، بنابراین متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و 
در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند . بدیهی است مزایده از قیمت 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 

)نود درصد( در مهلت مقرر ، مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.15
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد – رضا شیرازی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای ابراهیم مکارمی و رضا جوهرزاده 
خواهان آقای ناصر سرلک  دادخواستی به طرفیت خواندگان  شرکت تعاونی بازنشستگان  شهرک دریا و حسن امیری و رضا  جوهرزاده و 
ابراهیم مکارمی  به خواسته  اثبات مالکیت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709986310500289 شعبه 5  دادگاه 
عمومی حقوقی  شهرستان ابادان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/11/16 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 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: 694/1/97 ح  خواهان:  امین ناصری پور به نشانی آبادان احمدآباد لین ده کارون بلوار کارون ، نبش کارون 8 خوانده : ایوب 
س�عیداوی   نش�انی: مجهول المکان خواسته: مطالبه  وجه س�فته مرجع رسیدگی : شعبه اول ش�ورای حل اختاف آبادان وقت رسیدگی: 
97/11/10 ساعت 9 صبح  خواهان دادخواستی به خواسته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کاسه 694/1/97ح 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. 
- رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آبادان 

آگهی حصر وراثت 
آقای  عبدالزهرا هندالی  فرزند عبدالساده دارای شماره شناسنامه 726 به شرح کاسه 781/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده و  چنین توضیح داده که شادروان  یوسف  هندالی فرزند عبدالزهرا  به شماره شناسنامه 1810039649 در تاریخ 95/4/13 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی  گفته وورثه مرحوم منحصر است به: 1.  بنیامین هندالی شماره شناسنامه 1811317596 پسر متوفی 2. مریم هندالی 
شماره شناسنامه 1811518516  دختر متوفی 3. شها هندالی شماره شناسنامه 1810249503 همسر متوفی  4.  عبدالزهرا هندالی شماره 
شناسنامه 726 پدر متوفی  5. زهرا  هندالی شماره شناسنامه 1864 مادر متوفی  و ا غیر 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 باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف ابادان 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609982821200928 شعبه 2  شورای حل اختاف شهر قزوین تصمیم نهایی   شماره 9709972821200542 خواهان: بانک 
مهر اقتصاد  با  وکالت خانم سمیه  حاجی آقائی یزدی پور فرزند ابوالفضل  به نشانی قزوین  چهارراه ولیعصر  نبش گلستان سوم مدیریت شعب 
بانک مهر اقتصاد خواندگان: 1. آقای علی صالحی فرزند کاظم 2. آقای تقی امینی فرزند ابراهیم همگی به نشانی 3. آقای حسن رضی فرزند  
صیاد به نشانی استان قزوین شهرستان بویین زهرا شهر ارداق میدان بسیج فروشگاه همشهری  خواسته ه ا: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2.   
مطالبه وجه چک 3.  پرداخت حق الوکاله  4. مطالبه  خسارت دادرسی رای قاضی شورا  در  خصوص  دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم 
سمیه حاجی آقائی یزدی پور  به طرفیت خواندگان  1. حسن رضی فرزند  صیاد 2. تقی ا مینی فرزند ابراهیم 3. علی صالحی فرزند کاظم به 
خواسته  مبلغ 55/000/000 ریال وجه یک فقره  چک به شماره 803721  مورخ 96/10/17 از حساب جاری به شماره 795462120 عهده بانک 
کشاورزی  با  احتساب خسارات دادرسی  و تاخیر تادیه بدین شرح که  خواهان مدعی شده که به موجب یک فقره چک فوق التوصیف مبلغ  
55/000/000  ریال از خواندگان طلبکار می باشد که مشارالیه با وصف مراجعات متعدد از تادیه دین خود امتناع می نماید شورا با عنایت  به 
خواسته مطروحه و مداقه در مفاد مدلول  چک موصوف که  بر طبق مقررات قانونی صادر شده و علی ااصول وجود و بقای آن در ید خواهان 
ظهور  در اشتغال و استمرار ذمه خوانده   و اماره بر مدیونیت وی  و  حاکی از استحقاق خواهان  در مطالبه وجه آن دارد و از آنجایی که خوانده  
ردیف اول دعوی با  وصف حضور در جلسه شورا دفاع موثری در قبال خواسته مطروحه به عمل نیاورده است و خواندگان ردیف دوم و سوم 
علیرغم در جلس�ه حضور نیافته و دفاع موثری ارائه ننموده اند  بدین ترتیب مس�تندات دعوی و خواسته مطروحه مصون از هرگونه ایراد و 
تعرض خوانده  باقی مانده از این شورا  با عنایت به نظریه مشورتی ا عضاء محترم به شرح منعکس در صورتمجلس  تنظیمی مورخه 1397/7/10 
با توجه به مراتب مطروحه دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 198، 502، 515، 519، 522  از قانون آئین دادرسی  دادگاه 
های عمومی و انقاب در ام ور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک  مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده 
استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و مواد 9 و  27 از قانون شوراهای حل اختاف  خواندگان را به صورت 
تضامن به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 1/484/250 ریال بابت هزینه دادرسی  و پرداخت حق الوکاله طبق  تعرفه 
در حق خواهان محکوم و ا عام می دارد که اجرای احکام شورا مکلف است که خسارت تاخیر تادیه چک فوق الذکر را از تاریخ سررسید آن 
مورخ 96/10/17 لغایت اجرای حکم بر طبق ش�اخص بانک مرکزی  محاس�به و از  خواندگان اخذ و در حق  خواهان ایصال نماید. رای صادره 
نسبت به خوانده  ردیف اول  حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از   اباغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم عمومی حقوقی 
قزوین است و نسبت به  خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی  در همین شعبه و سپس به 

مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم عمومی حقوقی محترم قزوین می باشد. 
1620/1 قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان قزوین 
آگهی تغییرات شرکت آرشا داروی پارس شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 519277 و شناسه ملی 14007236567 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/03 تصمیمات 
ذی�ل اتخاذ ش�د : محل ش�رکت در واحد ثبتی ته�ران به آدرس : 
اس�تان ته�ران ، شهرس�تان ش�میرانات ، بخ�ش مرکزی ، ش�هر 
تجریش، پیراسته ، خیابان پسیان ، خیابان مقدس اردبیلی ، پاک 
-31 ، س�اختمان اکی�اس ، طبقه چه�ارم ، واحد 18به کد پس�تی 
1986833343 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه بش�رح 

فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )330570(

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709982822500123 ش�عبه 18  ش�ورای حل اختاف شهرس�تان قزوین تصمیم نهایی  ش�ماره 9709972822800362  
خواهان: آقای بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم س�میه حاجی اقائی یزدی پور فرزند ابوالفضل  به نش�انی قزونی خیابان دانش�گاه بااتر از ک 
استاندارد پ455 خواندگان: 1.  آقای مرضیه رضایی فرزند جلیل  به نشانی قزوین خیابان غیاث آباد کوچه اشراق  کوچه 36 پاک 7، 2. آقای 
محمدعیسی عبادی فرزند زیادعلی  به نشانی قزوین  خیابان خیام وسط کوچه نیاوران پاک 11  ، 3. آقای امیرحسین رضائی فرزند جلیل  
به نش�انی قزوین  شهرک کوثر گلها حافظیه سلحش�ور 2 پاک 22 خواسته ها: 1.  پرداخت حق الوکاله 2 . مطالبه وجه چک  پرونده کاسه 
9709982822800123 شعبه 18  شورای حل اختاف شهرستان قزوین تصمیم نهایی   شماره 9709972822800362  خواهان: بانک مهر  
اقتصاد با وکالت  خانم سمیه حاجی  اقائی یزدی پور فرزند ابوالفضل  به نشانی قزوین خیابان دانشگاه بااتر از ک  استاندارد پ455 خواندگان:  
1.  آقای محمدعیس�ی عبادی فرزند زیادعلی  به نش�انی قزوین خیابان  خیام وس�ط  کوچه نیاوران پاک 11،  2. خانم مرضیه رضایی فرزند 
جلیل به نشانی قزوین خیابان  غیاث آباد کوچه اشراق کوچه 36  پاک 7، 3. آقای امیرحسین رضائی فرزند جلیل  به نشانی قزوین شهرک 
کوثر  گلها حافظیه سلحش�ور 2  پاک 22   خواس�ته ها: 1.  پرداخت حق الوکاله  3. مطالبه وجه چک  رای قاضی ش�ورا  در  خصوص دعوی  
خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت  خانم سمیه حاجی آقایی یزدی پور به طرفیت  خواندگان 1. مرضیه رضایی فرزند جلیل  2.  محمد عیسی 
عبادی فرزند  زیادعلی  3. امیرحسین رضایی فرزند جلیل  به خواسته   مبلغ 65000000 ریال وجه یک فقره چک  به  شماره 11/692280 از 
حساب جاری به شماره 27647471- 3- 293 عهده بانک سینا با احتساب  خسارات دادرسی  و تاخیر تادیه بدین شرح  که خواهان مدعی 
شده  به موجب یک فقره چک  فوق به مبلغ 65000000 ریال از خواندگان طلبکار می باشد که مشارالیه را وصف مراجعات متعدد از تادیه دین 
خود امتناع می نماید شورا  با عنایت به خواسته مطروحه و مداقه در مفاد مدلول چک موصوف که بر طبق مقررات قانونی صادر شده و علی 
ااصول و جود و بقای آن در ید خواهان ظهور در اشتغال  و استمرار ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در  مطالبه  وجه آن دارد و از آن جایی 
که خواندگان دعوی با وصف اباغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر  نشده و ایحه دفاعیه ای نیز به این مرجع تقدیم ننموده و بدین ترتیب 
مستندات دعوی و خواسته مطروحه مصون از هرگونه ایراد  و تعرض خوانده  باقی مانده از این رو  شورا  با توجه به مراتب مطروحه و  با عنایت 
به  نظریه مشورتی  اعضاء محترم به شرح منعکس در صورتمجس مورخه 97/6/3 دعوای خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198، 
502، 515، 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های  عمومی و انقاب در امور  مدنی و تبصره الحاقی به ما ده 2 قانون صدور چک  مصوب 
1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام   و ماده واحده  استفساریه تبصره مذکور  مصوب 1377 و مواد 310 و 313  از قانون تجارت و مواد  9 و 
27 از قانون شوراهای حل اختاف  مصوب 1394  خواندگان را متضا منا به پرداخت 65000000 ریال  به عنوان اصل خواسته و 1707000 ریال 
بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان محکوم و  ا عام می دارد که اجرای احکام  ش�ورا مکلف اس�ت که 
خسارت تاخیر تادیه چک فوق الذکر  را از تاریخ سررسید آن مورخ 96/12/20 لغایت اجرای حکم بر طبق شاخص بانک مرکزی  محاسبه و از  
خوانده  ردیف اول خانم مرضیه رضایی اخذ و در حق خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و پس از گذشت مدت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم عمومی قزوین می باشد. 
1619/1 قاضی شعبه 18  شورای حل اختاف شهرستان قزوین 

تاسیس موسسه غیر تجاری سبان نامور صالح 
درتاری�خ 1397/09/28 ب�ه ش�ماره ثب�ت 4104 ب�ه شناس�ه مل�ی 
14008020312 ثب�ت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن 
به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع : انجام فعالیت 
ه�ای حقوقی و وکال�ت و داوری وح�ل و فصل دعاوی ش�ماره مجوز 
1396050504122272 تاری�خ مجوز 1396/05/22 مرجع صادرکننده 
م�دت : از تاری�خ ثبت به مدت نامح�دود مرکز اصلی : اس�تان البرز ، 
شهرس�تان کرج ، بخش مرکزی ، شهر محمدش�هر، شهرک امیدوار ، 
کوچه )نوزدهم(شهیدمحمود امان آبادی ، کوچه عدل ، پاک 0 ، طبقه 
دوم کدپس�تی 3184795411 سرمایه ش�خصیت حقوقی : 1.000.000 
ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم سمیه رحیمی 
پ�ور درویش گورنمز به ش�ماره مل�ی 1467374733 دارن�ده 10.000 
ریال سهم الشرکه آقای قاس�م صالح پور به شماره ملی 1620461511 
دارنده 490.000 ریال سهم الشرکه آقای مجید علی پور به شماره ملی 
2142431143 دارنده 500.000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم 
س�میه رحیمی پور درویش گورنمز به ش�ماره ملی 1467374733 و 
به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای قاسم صالح پور به 
ش�ماره ملی 1620461511 و به س�مت رئیس هیئت مدیره و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2سال آقای مجید علی پور به شماره ملی 
2142431143 و به س�مت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه 
از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسامی با امضاء قاسم 
صالح پور رییس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسس�ه معتبر می باشد. 

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری کرج )330910(
آگهی تغییرات شرکت آرتمن بی بی پارت شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 1108 و شناسه ملی 14006139080 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/28 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : - موسس�ه حسابرس�ی 
وخدمات مدیریت سامان پندار ش�ماره ثبت 13919 و به شناسه ملی 
10100525069 به عنوان بازرس اصلی و آقای میاد اسامی به کد ملی 
006503203 به عنوان بازرس علی البدل ش�رکت برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری اشتهارد )330921(
آگهی تغییرات شرکت زرین آبکار رنگین گلستان سهامی خاص 

به شماره ثبت 4009 و شناسه ملی 10700124467 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/21 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - تراز نامه حس�اب سود و 
زیان سال مالی 1395و1396 به تصویب رسید. - آقای سعید صاحبی 
با ش�ماره مل�ی 2121589961 و آقای صاحب صاحبی با ش�ماره ملی 
2121496726 و خان�م صفیه عرب نژاد با ش�ماره ملی 2120202834 
و خانم س�مانه صاحبی با ش�ماره ملی 2120322988 و خانم س�میرا 
صاحبی با ش�ماره ملی 2122556633 به سمت اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دوس�ال خدمت هیئت مدیره تعیین گردیدند. - بازرسین 
شرکت با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یکسال بشرح ذیل 
انتخاب گردیدند . 3 – خانم فرزانه مسیبی با شماره ملی 2121605703 
ب�ه عنوان ب�ازرس اصلی 4 – خان�م مریم فرهنگ نیا با ش�ماره ملی 
4609905681 ب�ه عنوان بازرس علی البدل - روزنامه کثیر اانتش�ار 

حمایت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید .
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )329259(
آگهی تغییرات شرکت آژند آرمه کرج سهامی خاص به شماره 

ثبت 483070 و شناسه ملی 10100227460
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد 
حسین خریدار با شماره ملی 2529619069 به نمایندگی بنیاد تعاون 
و حرفه آموزی وصنایع زندانیان کشور به شناسه ملی 14002750322 
بس�مت رئیس هی�أت مدیره - آق�ای فرهام مقدم راد با ش�ماره ملی 
0054859980 به نمایندگی شرکت خدماتی تأمین نیروی حامی امید 
به شناس�ه ملی 10320823837 بس�مت نائب رئیس هیأت مدیره - 
آقای محمود الوندی با شماره ملی 3782065042 به نمایندگی شرکت 
بازرگانی حامیان امید فردا به شناس�ه ملی10102019451 بسمت عضو 
هیأت مدیره - آقای مصطفی لطفعلی پور با شماره ملی 0070046549 
بس�مت مدیر عامل )خارج از اعضاء( - کلیه اس�ناد تعه�دآور و اوراق 
بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب 
رئیس هیأت مدیره با امضاء نائب رئیس هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر 
شرکت معتبر بوده و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل 

منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )330573(
آگهی تغییرات شرکت آژند آرمه کرج سهامی خاص به شماره 

ثبت 483070 و شناسه ملی 10100227460 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عموم�ی عادی بطور ف�وق العاده 
م�ورخ 1397/08/19 تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : اعض�ا هیئت 
مدی�ره به ق�رار ذیل برای مدت 2 س�ال انتخ�اب گردیدند: بنیاد 
تع�اون وحرفه آم�وزی وصنایع زندانیان کش�ور به شناس�ه ملی 
14002750322به نمایندگی آقای محمد حسین خریدار با شماره 
ملی 2529619069 - شرکت خدماتی تأمین نیروی حامی امید به 
شناس�ه ملی 10320823837به نمایندگی آقای فرهام مقدم راد 
با شماره ملی 0054859980 - شرکت بازرگانی حامیان امید فردا 
به شناس�ه ملی 10102019451به نمایندگی آقای محمود الوندی با 

ش�ماره ملی 3782065042
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )330574(
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511/217آگهی
بدینوس�یله پی�رو آگهی های قبلی به آق�ای وحید حبیبی    فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواس�ت مهدی نعمانی 
علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977514201482  مورخ 97/9/28در پرونده کاسه 312/970720 
خوانده محکوم است به مبلغ 54/000/000 ریال ابت اصل خواسته 2-مبلغ 2/375/000 ریال بابت هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه 
نش�ر آگهی به مبلغ 450/000 ریال و مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 95/6/12 و 97/4/11 و 97/5/2 که توسط واحد 
محترم اجرای احکام محاس�به می گردد در حق خواهان محکوم ش�ده اید رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست 

روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است 
شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/218رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت علی ن�وروزی ش�اد فرزن�د محمد تق�ی  به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506702146 ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان تکتم وصالی  دراقامتگاه  
دائم�ي خ�ود بدرود زندگ�ي گفته ورثه حین الف�وت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-نیایش نوروزی ش�اد )فرزن�د(2- علی نوروزی 
شاد)همس�ر(3-محمود وصالی )پدر(4-مریم کرمانی )مادر( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

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

511/219رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت ن�وروز محم�د صاحب�ی فرزن�د غ�ام   ب�ه ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701746 ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غام صاحبی  دراقامتگاه  
دائم�ي خود بدرود زندگ�ي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-نوروز 2-قربان 3-نعم�ت اله4- معصومه 5-زهرا 
همگ�ی صاحبی )فرزند(6-خدیجه صاحبی )همس�ر( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را ی�ک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا 

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

511/220رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت  حج�ت یوس�فیان فرزن�د غامرض�ا   ب�ه ش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506702275 ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان اقدس رحمانی مشهدی  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-غامرضا یوسفیان دستمالچی )همسر(2-
مهدی 3-کاظم 4-اس�معیل 5-حجت 6-ملیحه 7-فرش�ته همگی یوسفیان دس�تمالچی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي 

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

511/221آگهي  
بدینوسیله به اقای/خانم محسن خوشنود   فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که رامین ابیزی  دادخواستي به خواسته مطالبه وجه چک 
به طرفیت ش�ما به شعبه 186  ش�وراي حل اختاف مشهد تقدیم نموده است  که به کاسه 970943 ثبت  و برای روزبتاریخ97/11/16 
س�اعت 9 وقت رس�یدگی تعیین و لذا به اس�تناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراانتشار درج 
میگردد ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف شعبه186 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به 
نشانی کوثر شمالی 15  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در 

این شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد   
مسئول دبیرخانه شعبه 186 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/222آگهي
بدینوس�یله ب�ه اقای/خان�م مرتض�ی بهاء الدینی    فعا مجهول المکان اباغ مي ش�ود  که محمد یس�اقی  دادخواس�تي به خواس�ته 
مطالبه وجه چک به طرفیت ش�ما به ش�عبه 186  ش�وراي حل اختاف مشهد تقدیم نموده است  که به کاس�ه 970988 ثبت  و برای 
روزبتاریخ97/11/13 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه 
کثیراانتش�ار درج میگردد ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف شعبه186 شهرستان مشهد مستقر در 
مجتمع ش�ماره 4 به نش�انی کوثر شمالی 15  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت 

مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد   
مسئول دبیرخانه شعبه 186 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/223آگهی 
خواهان مهدیه مجاوری   دادخواستی به طرفیت خواندگان 1-فاطمه حمامی 2-ارزو زاهدی 3-زهرا سپهری 4-الهه زاهدی  به خواسته 
مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد واقع 
در بلوار وکیل آباد کوثر ش�مالی 15 ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه  970853 ثبت گردیده وقت رسیدگی آن 97/11/17 و ساعت 9 
تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر 
آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
دفترشعبه 302 شورای حل اختاف  مجتمع شماره4  مشهد

511/224آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به سیده نجمه حسینی   فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست حسین نظامی قوی  
علیه ش�ما به خواس�ته اثبات وقوع عقد بیع و تنظیم س�ند خودرو به موجب حکم ش�ماره 9709977514601219  مورخ 97/9/25 در 
پرونده کاسه 970653 ضمن تایید اثبات عقد  بیع فی مابین خواندگان )سیده نجمه حسینی و حمید آقائی (رابه تنظیم سند رسمی 
یک دستگاه خودروی پراید 682 ص 57 ایران 74 و پرداخت مبلغ 2260000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید 

رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره 6 مشهد

511/225آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به حمید رضا قادری    فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواس�ت وحید اکبری  علیه 
ش�ما به خواسته مطالبه وجه  به موجب رای شماره 97099775079001254  مورخ 97/9/28 در پرونده کاسه194/970668 به اینکه 
1-مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 2/074/000 ریال هزینه دادرس�ی الصاق تمبر 3- خس�ارت تاخیر تادیه از زمان 
تقدیم دادخواست 97/6/26 محاسبه و در حق خواهان صادر و محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد  رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف 20 روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه می باشد
مسئول دفتر شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

512/226رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمدصالح عباس�ی مهرآبادی داراي شناس�نامه ش�ماره 14-40/1/10 به شرح دادخواس�ت به کاسه 1/675/97  از 
این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله عباسی مهرآباد به شناسنامه 16 در تاریخ 
88/4/27 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- محمد صالح عباس�ی مهرآبادی 
به ش�ماره شناس�نامه 16 متولد 1340 فرزند 2- مرتضی عباسی مهرآبادی به شماره شناسنامه 589 متولد 1349 فرزند3- غام محمد 
عباسی مهرآبادی به شماره شناسنامه 4 متولد 1337 فرزند4- غام رسول عباسی مهرآبادی به شماره شناسنامه 7 متولد 1334 فرزند 
5- غام عباس عباسی مهرآبادی به شماره کد ملی 0769593767 متولد 1321 فرزند6-  گلثوم عباسی مهرآبادی به شماره شناسنامه 
525 متولد 1343 فرزند7- حیات عباسی مهرآبادی به شماره شناسنامه 557 متولد 1346 فرزند8- زهرا عباسی مهرآبادی به شماره 
شناسنامه 612 متولد 1351 فرزند 9- حافظه جواهر مهرآباد به شماره شناسنامه 4 متولد 1311 همسر . 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.
دبیرخانه شورا شعبه یک شوراي حل اختاف شهرستان خواف

512/227رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه محمدی مهرآبادی داراي شناس�نامه ش�ماره 564 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 1/687/97 از این ش�ورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غام محمدی مهرآبادی به شناسنامه 179 در تاریخ 77/9/20 
در اقامت�گاه دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- تاج گل محمدی  فرزند غام به ش�ماره 
شناس�نامه 5 دختر متوفی 2- حمیده محمدی مهرآبادی فرزند غام به ش�ماره شناسنامه 8 دختر متوفی3- ساره محمدی مهرآبادی 
فرزند غام به ش�ماره شناس�نامه 17 دختر متوفی4- فاطمه محمدی مهرآبادی فرزند غام به ش�ماره شناس�نامه 564 دختر متوفی 
5- حنیفه محمدی مهرآبادی فرزند غام به شماره شناسنامه 3 دختر متوفی6- صدیقه رسولی مهرآبادی فرزند عبدالرسول به شماره 
شناس�نامه 314 همس�ر متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهي صادر خواهد شد.
دبیرخانه شورا شعبه یک شوراي حل اختاف شهرستان خواف

512/228رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي جعفر زنگنه داراي شناسنامه شماره 0769307752 به شرح دادخواست به کاسه 3/787/97 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی اکبر زنگنه قاس�م آبادی به شناس�نامه 24 در تاریخ 1384/5/9 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- لیلی میش مس�ت به شناس�نامه ش�ماره 106 
متولد 1331/5/12 نس�بت با متوفی همسر متوفی 2- فرخ زنگنه قاسم آبادی به شناسنامه شماره 164 متولد 1353/4/1 نسبت فرزند 
متوفی 3- اعظم زنگنه قاسم آبادی به شماره ملی 0769307612 متولد 1361/5/20 نسبت فرزند متوفی 4- مریم زنگنه قاسم آبادی به 
شناسنامه شماره 24 متولد 1360/1/1 نسبت فرزند متوفی5- حبیب اله زنگنه قاسم آبادی به شناسنامه شماره 1476 متولد 1349/9/6 
نسبت با متوفی فرزند متوفی 6- فاطمه زنگنه قاسم آبادی به شناسنامه شماره 270 متولد 1365/12/6 نسبت با متوفی فرزند متوفی 
7- جعفر زنگنه قاسم آبادی به شماره ملی 0769307752 متولد 1356/1/1 نسبت با متوفی فرزند متوفی و ورثه دیگری ندارد. 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.
رئیس شورا شعبه 3 شوراي حل اختاف شهرستان خواف

512/229رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم مبارکه آهویی داراي شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کاسه 97/539 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبری به شناسنامه9 در تاریخ 97/5/11 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورث�ه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- مبارکه آهوئی فرزند مصطف�ی ش ش 11 ت ت 1342/2/12 2- امیررضا اکبری فرزند 
علی ش ش 0781367964 ت ت 1386/8/23 3- مینا اکبری فرزند علی ش ش 5720195701 ت ت 1384/9/7 4- مینو اکبری فرزند 
علی ش ش 5720195718 ش ش 1384/9/7 5- زهرا ابراهیم خو فرزند محمدحسین ش ش 37 ت ت 1366/2/20 6- امیرعلی اکبری 
فرزن�د عل�ی ش ش5720405763 ت ت 1397/9/11 7- عزیز ا... اکبری فرزند غامرض�ا  ش ش 15 ت ت 1334/1/15 . اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد 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.
رئیس شورا شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان بردسکن

512/230آگهی
خواهان: نام: مسعود منصوری فرزند منصور  کد ملی :0731791312 محل اقامت: سنگان ، خ شهریاری   خوانده: نام 1- رضا ربانی فرزند 
شاه محمد  محل اقامت: تربت جام، امیرحمزه یک، آخر میان   خوانده:2- ام البنین خیابانی فرزند رضا مجهول المکان موضوع: تنظیم 
س�ند -رای ش�ورا-در خصوص دعوی مسعود منصوری فرزند منصور به نشانی سنگان خیابان شهریاری به طرفیت 1- آقای رضا ربانی 
فرزند شاه محمد به نشانی تربت جام امیر حمزه یک آخر میان 2- ام البنین خیابانی فرزند رضا مجهول المکان به خواسته صدور حکم 
به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره 
انتظامی 776 ص 14 ایران 74 مقوم به یکصد میلیون ریال به انضمام خسارات و هزینه دادرسی. با عنایت به خواسته خواهان ماحظه 
اسناد ارائه شده که حکایت از مالکیت خوانده ردیف دوم داشته و حسب پاسخ واصله از پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان خواف 
به شماره 740714776 که حکایت از شماره گذاری خودروی مذکور به نام خوانده ردیف دوم دارد و با توجه به تصویر مبایعه نامه عادی 
بین خواهان و خوانده ردیف اول و لحاظ تصرفات مالکانه خواهان که حکایت از انتقال مالکیت دارد و توجها به اسناد و مدارک ارائه شده 
که حکایت از تعلق سند به نام خوانده ردیف دوم داشته و عدم حضور خوانده ردیف دوم علیرغم اباغ قانونی و بالتبع عدم ارائه دفاع 
موثر در خصوص موضوع لذا ش�وری با عنایت به مراتب موصوف خواس�ته را موجه دانسته با استناد به مواد 225/223/222/220/219 
قانون مدنی و تجویز حاصل از ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب درامور 
مدنی مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم که س�ند خودرو بنام وی می باش�د به حضور در یکی از دفاتر اس�ناد رسمی 
و تنظیم س�ند رس�می انتقال مالکیت بنام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال صادر و اعام می 
نماید اما در مورد دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول به خواسته فوق با توجه به اینکه حسب اسناد ارائه شده اتومبیل متعلق 
به آنها نبوده لذا دعوی را متوجه وی ندانس�ته و با اس�تناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون قرار 
رد دعوی صادر و اعام می گردد را ی صادره در قس�مت محکومیت غیابی و ظرف مهلت بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 
همین ش�ورا و پس از آن ظرف مهلت بیس�ت روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خواف می باشد و در 
قسمت رد دعوی حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خواف خواهد بود.
مصطفی مروی – قاضی شورای حل اختاف شعبه 5 سنگان

512/231احضار متهم
در پرونده کاس�ه 970793 ش�عبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی شهرستان چناران آقای مجتبی نقی نیا فرزند علی قنبر به اتهام 
کاهبرداری به مبلغ 700 هزار تومان موضوع شکایت معصومه قربان پور قوچانی تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقام�ت نامب�رده و به تجویز  ماده 174  قانون آیین  دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در ام�ور کیفری مراتب در روزنامه آگهی، 
نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب  چناران حاضر و  از اتهام انتسابی دفاع 

نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی شهرستان چناران

511/232آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست و ضمائم 
کاسه پرونده :40/970131 وقت رسیدگی : 97/11/13 ساعت 8/30  خواهان :محمود معصومی بدرآباد فرزند غامحسین خوانده:1- 
مهرناز مصطفوی 2- رضا معصومی بدرآبادی 3- احمد رهنما خواس�ته : الزام به تنظیم س�ند خودرو . خواهان دادخواس�تی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس�یدگي به ش�عبه 40 حقوقی ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده است. بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده  و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 ق. آ. د مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود 
ت�ا خوانده از تاریخ نش�ر آخرین آگه�ي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه نموده و آدرس خویش را اعام داش�ته و نس�خه دوم 

دادخواست را ضمن اباغ وقت دادرسی از دفتر دادگاه دریافت نماید.
دفتر شعبه 40  دادگاه عمومی حقوقی مشهد

511/233آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواه�ان آق�ای ابوالفضل خواجه بچه دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای�ان: ابوالفضل عالمی صفامنش فرزن�د علی 2- محمدرضا 
علیزاده به خواس�ته مطالبه خس�ارت دادرس�ی- الزام به تنظیم س�ند خودرو- رفع اثر از اموال توقیفی منقول – اثبات وقوع بیع – 
اعت�راض ب�ه عملیات اجرایی ) موضوع مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی( مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده 
کاس�ه 9709987575400674 ش�عبه4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/13 س�اعت 10/30 تعیین که حس�ب 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، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/234آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاسه پرونده: 37/970957 خواهان : امیرحمزه مالکی نژاد فرزند اله نظر خوانده: سعید بهادر سلحشور فرزند برات خواسته: الزام 
به تسلیم مبیع و تنظیم سند و ایفای تعهد وقت رسیدگی: 1397/11/16 ساعت 12 ظهر. محل حضور شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد. 
علت دعوت و حضور خوانده رسیدگی به خواسته خواهان ،خوانده می تواند از تاریخ نشر آگهی  ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در غیر این صورت دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/235آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان تعاونی اعتبار ثامن با وکالت خانم س�ارا صفری دادخواس�تی به طرفیت خواندگان حمید علی پور فرزند اس�داله، محس�ن 
حس�نی فرزند برات، محمدعلی اکبریان کاهانی فرزند علی به خواس�ته مطالبه وجه، مطالبه خس�ارات دادرس�ی و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580500636 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55 حقوقی سابق( و شماره بایگانی 970817 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/15 ساعت 
9/30 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
حمید علی پور فرزند اس�داله ، محس�ن حس�نی فرزند برات، محمد علی اکبریان فرزند علی 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. 
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55 حقوقی 
سابق(

512/236آگهی احضار و کسب اطاع در مورد متهم
در پرون�ده کاس�ه: 970892   1- امین نوذری فرزند نیکبخت به ش�ماره شناس�نامه352 2- مریم مهدیان بایگ�ی فرزند محمد به 
ش�ماره شناس�نامه 1061407977  به اتهام : مش�ارکت در کاهبرداری رایانه ای به میزان چهارصد و بیس�ت میلیون ریال موضوع 
ش�کایت آقای هرمز توکلی پور فرزند علی اصغر تحت تعقیب می باش�ند ،محل اقامت نامبردگان نامشخص است،لذا به تجویز  ماده 
174  قانون آیین  دادرس�ی کیفری مصوب1392 مراتب در روزنامه آگهی می گردد و متهمین مکلف اند با حق همراه داش�تن وکیل 
و ضامن معتبر ظرف مدت س�ی روز از تاریخ انتش�ار آگهی در این ش�عبه حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نمایند. نتیجه عدم حضور 

اتخاذ تصمیم قانونی است.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی وانقاب شهرستان سرخس

512/237رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم الهه برغمدی فرزند حسین داراي شماره شناسنامه 292 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی به ش�ماره 97/452 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که ش�ادروان : کاظم شمس آبادی فرزند 
علیرضا به شماره شناسنامه:1 در تاریخ 1397/08/15 در اقامتگاه دائمي خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1- الهه 
برغمدی نام پدر حسین ش ش 292 ت ت 1366/12/27 کد ملی 5739932246 همسر متوفی 2- امیر مهدی شمس آبادی نام پدر 
کاظم ش ش 0200529374 ت ت 1384/3/30 کد ملی 0200529374 پس�ر متوفی 3- امیرارس�ان ش�مس آبادی نام پدر کاظم ش 
ش 0781943108 ت ت 1394/06/18 کد ملی 0781943108 پس�ر متوفی 4- مهین ش�مس آبادی نام پدر علیرضا ش ش 213 ت ت 
1345/08/17 کد ملی 57397223426 مادر متوفی. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختاف حوزه یک شهرستان جوین – حسن منجی فر

512/238آگهی اجرائیه
مش�خصات محک�وم علی�ه: نام و نام خانوادگی: امی�ر کفاش فرزند مهدی 2- حمی�د کاته آقای محمد فرزند علی اکبر ش�غل: آزاد 
محل اقامت: 1- مجهول المکان 2- روس�تای حاج آباد حاج صفر مش�خصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : علی محمد نوری فرزند 
قربانعلی ش�غل :آزاد محل اقامت روس�تای بهرامیه . محکوم به : به موجب آراء  شماره 258 صادره از حوزه یک شورای حل اختاف 
شهرستان جوین و رای شماره صادره از شعبه یک دادگستری شهرستان جوین که قطعیت یافته است محکوم می باشند به : تنظیم 
و انتقال س�ند یک دس�تگاه موتور سیکلت تیزتک 125 سی س�ی به شماره ش�هربانی 28161/733 به نام محکوم له و آقای حمید 
کاته آقامحمدی محکوم به پرداخت پانزده هزار تومان بابت هزینه دادرس�ی . باس�تناد ماده 19 آیین نامه اجرائی ماده 189 قانون 
برنامه س�وم توس�عه اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی محکوم علیهم مکلف هس�تند پس از اباغ این اخطار اجرائی ظرف  ده روز مفاد 
آن�را ب�ه موقع اج�را بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مف�اد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد64 و 
66 و 24 و 34 و 35 و 38 و قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین دادرس�ی مدنی اقدام قانونی از س�وی 

اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شورای حل اختاف حوزه یک شهرستان جوین

512/239آگهی مزایده اموال منقول
ب�ه موج�ب پرون�ده کاس�ه 970106 اجرائی محک�وم علیه آقای س�جاد نظری فرزن�د علیرضا محک�وم گردیده ب�ه پرداخت مبلغ 
30000000ریال بعنوان اصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1397/02/10 تا یوم الوصول و پرداخت مبلغ 1500000ریال بعنوان 
نیم عشر دولتی و مبلغ 1832524 بعنوان هزینه دادرسی در حق  آقای ابراهیم پورعبداه . با توجه به استنکاف نامبرده از پرداخت 
محکوم به ، محکوم له تقاضای توقیف اجناس مغازه شامل 1- یک دستگاه یخچال چهاردرب ویترینی کارکرده که به مبلغ 20000000 
ری�ال ارزیابی گردیده و 2- تعداد 50 قفس�ه فل�زی مغازه ای و 3- ترازوی دیجیتال علمکی با مارک 50acs که با قفس�ه ها به مبلغ 
10000000 ریال ) جمع سه قلم کاا مبلغ 30000000ریال می باشد( ارزیابی گردیده را نموده و قرار است ازطریق مزایده بفروش برسد 
مزای�ده به صورت حضوری و در مورخه 1397/11/03 راس س�اعت 9 صبح درمحل اجرای اح�کام دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد  
برگزار می ش�ود فروش ازقیمت کارشناس�ی ش�روع وبه بااترین قیمت پیشنهادی واگذارخواهد ش�د. ده درصد بهای مورد مزایده 
ازبرنده اخذ والباقی ظرف یکماه ازموعد مزایده به حس�اب س�پرده دادگس�تری نزد بانک ملی واریز و رسید آنرا ارایه واا ده درصد 
اولیه بنفع صندوق دولت ضبط خواهد ش�د. انتقال قطعی مورد مزایده پس از انقضای مهلت قانونی و عدم اعتراض به مزایده خواهد 

بود. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار خواهد بود.
دفتراجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خلیل آباد

512/240رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا زارع ثانی داراي شناس�نامه ش�ماره 39 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 2/707/97از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه کاش�فی به شناس�نامه 2122 در تاری�خ 1390/9/6 در اقامتگاه 
دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- حس�ین زارع ثان�ی فرزند عبداله متولد 1304/4/1 
ش�ماره ملی 6509311321 همس�ر متوفی 2- سکینه زارع ثانی فرزند حسین متولد 1352/1/4 ش�ماره ملی 6509825732 فرزند 
متوفی 3- زهرا زارع ثانی فرزند حسین متولد 1350/1/7 شماره ملی 65098188485 فرزند متوفی4- محمدرضا زارع ثانی فرزند 
حس�ین متولد 1348/1/5 ش�ماره ملی 6509337762 فرزند متوفی5- علی اکبر زارع ثانی فرزند حسین متولد 1344/1/7 شماره 
مل�ی 6509794632 فرزن�د متوفی6- رحمت اله زارع ثانی فرزند حس�ین متولد 1340/11/20 ش�ماره مل�ی 6509333473 فرزند 
متوف�ی7- صغری زارع ثانی فرزند حس�ین متولد 1354/8/1 ش�ماره مل�ی 6509342235 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.
قاضی شورا شعبه 2 شوراي حل اختاف جنگل رشتخوار

512/241رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد ابراهیم کریمی جنگل داراي شناس�نامه ش�ماره به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 2/684/97 از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مریم کاشفی به شناس�نامه 852 در تاریخ1388/1/11  در 
اقامت�گاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت ب�ه: 1- قربان کریمی جنگل فرزند محمدابراهیم 
و مری�م متول�د 1344/1/5 بش�ماره مل�ی 6509334496 فرزند متوفی 2- علی کریم�ی جنگل فرزند محمدابراهی�م و مریم متولد 
1354/11/1 ش�ماره مل�ی 6509343010 فرزن�د متوف�ی 3- زبیده کریمی جن�گل فرزن�د محمدابراهیم و مریم متول�د 1348/1/5 
ش�ماره مل�ی 6509337835 فرزند متوفی4- ش�هربانو کریمی جنگل فرزن�د محمدابراهیم و مریم متولد 1340/1/4 ش�ماره ملی 
6509334488 فرزند متوفی 5- محمدابراهیم کریمی جنگل فرزند حبیب اله متولد 1311/06/1 ش�ماره ملی 6509308381 همسر 
متوفی . اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکس�ي اعتراض�ي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدی�م دارد واا گواهي 

صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه2 شوراي حل اختاف شهرستان جنگل رشتخوار

512/242رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي س�لطان چنگ داراي شناس�نامه شماره 2257 به شرح دادخواس�ت به کاسه 2/686/97 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�کینه خداداری به شناس�نامه 180 در تاریخ  1391/7/5در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- س�لطان چنگ فرزند ش�یر محمد متولد 1329/3/2 
بشماره ملی 6509330547 مادر متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه2 شوراي حل اختاف شهرستان جنگل رشتخوار 

512/243رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا زارع ثانی داراي شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کاسه 2/706/97 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین زارع ثانی به شناس�نامه 415 در تاریخ  1396/3/9 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- س�کینه زارع ثانی فرزند حس�ین متولد 1352/1/4 شماره 
ملی 6509825732 فرزند متوفی2 - زهرا زارع ثانی فرزند حس�ین متولد 1350/1/7 ش�ماره ملی 6509818485 فرزند متوفی3- 
محمدرضا زارع ثانی فرزند حسین متولد 1348/1/5 شماره ملی 6509337762 فرزند متوفی4- علی اکبر زارع ثانی فرزند حسین 
متولد 1344/1/7 ش�ماره ملی 6509794632 فرزند متوفی5- رحمت اله زارع ثانی فرزند حس�ین متولد 1340/11/20 ش�ماره ملی 
6509333473 فرزند متوفی6- صغری زارع ثانی فرزند حس�ین متولد 1354/8/1 ش�ماره ملی 6509342235 فرزند متوفی اینک 
با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت 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 شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان جنگل رشتخوار

511/244آگهي اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگه�ي های قبل�ي به آقاي مهدی محم�دی فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ مي ش�ود درمورد دادخواس�ت 
خانم  اعظم صادقیه فرزند غامرضا علیه ش�ما در کاس�ه پرونده 11/960540  به موجب حکم ش�ماره 9709977576101161 مورخ 
1397/9/21 حک�م بر رفع توقیف و تحویل اتومبیل توقیفی یک دس�تگاه اتومبیل پژو 206 ه�اچ بک پاک انتظامی 12-45 ن 296 
در حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله درروزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي واز تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانوني قابل واخواهي دراین دادگاه است 0
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/245آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمد دهقان سفید سنگی 
فرزند حسین

خواهان آقای س�ید علی س�یادتی دادخواس�تی به طرفیت آقای احمد دهقان س�فید سنگی فرزند حس�ین به خواسته مطالبه وجه 
چک – مطالبه خس�ارت مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987575900693 شعبه 9 داداگه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/24 ساعت 8  تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید 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.
منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/246آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلي به عباس س�عادتی فرزند ابوالحس�ن فعا مجهول المکان  در خصوص دادخواست سعید مشهدی حسینی بخواسته 
مطالبه خس�ارت بموجب دادنامه 9709977575901056 حکم به بی حقی خواهان صادر ش�ده اس�ت مراتب ضمن درج در روزنامه 

ظرف مهلت مقرر قابل رسیدگی در این دادگاه می باشد.
شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  امام خمینی شهرستان مشهد

511/247آگهي اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگه�ي ه�ای قبلي به آقاي عل�ی برادران ش�رکاء فرزند اس�ماعیل  فعا مجه�ول المکان اباغ مي ش�ود درمورد 
دادخواس�ت علیرضا احمدی جایر فرزند نریمان علیه ش�ما در کاس�ه 11/970583 به موجب حکم شماره 9709977576101015 
مورخ -1397/8/9 به تنطیم س�ند رس�می ش�ش دانگ یک واح�د آپارتمان واقع در طبق�ه اول دارای پاک ثبت�ی 42499 فرعی 
مفروز و مجزی ش�ده از 10054 فرعی از 182 اصلی واقع در بخش 10 مش�هد در حق خواهان محکوم ش�ده اید.  مراتب بدینوس�یله 

درروزنامه درج مي گردد .
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

512/248مفقودی
ب�رگ س�بز خ�ودروی پرای�د م�دل 1390 ب�ه ش�ماره پ�اک ای�ران 936/42ص29 شاس�ی 
S 1412290765384 موت�ور 4075889 از اینجان�ب غام محمد حنفی فرزند نورمحمد اهل و 

ساکن خواف سنگان شماره شناسنامه 3501 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
خواف

512/249متن آگهی
پیرو آگهی های قبلی بدین وس�یله به آقای س�ید جال حس�ینی فرزند سید حس�ین و مبارکه عطار جابوزی فرزند محمد اباغ می 
شود به موجب دادنامه شماره 9709975191801260 در پرونده های کاسه های 961339 و 970384 این دادگاه در خصوص دعوای 

بانک ملت به طرفیت شما قرار رد دعوا صادر شده است.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشمر

512/250متن آگهی
پی�رو آگهی های قبلی بدین وس�یله ب�ه آقایان و خانم ها عصمت، اقدس، عزت، محمدصاق، ابراهیم، احمد و محمود ش�هرت همگی 
مکاریان فرزندان علی، زکیه طالبی، خدیجه حسن، زهرا و معصومه شهرت همگی حاتمی راد فرزندان علی اباغ می شود به موجب 
دادنامه ش�ماره 9709975191801248 در پرونده کاس�ه 970382 این دادگاه، حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند نسبت به 43 
متر مربع) بنحو مشاع( از پاک 2546 فرعی از 3027 اصلی و پرداخت چهار میلیون و سیصد و سی و سه هزار هفتصد و پنجاه ریال 
بابت خسارات دادرسی به نسبت سهم اارث در حق خواهان صادر و لیکن در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک نسبت به 259 متر مربع از پاک 457 فرعی از 117 فرعی از 3027 اصلی، قرار رد دعوا در این قسمت صادر  شده 
اس�ت. رای صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از  بیس روز قابل تجدیدنظر خواهی 

دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشمر

آگهي اباغ دادنامه511/251
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم آذر ابراهیمی مقدم فرزند غامرضا فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
آق�ای محم�د رجبی قرجق�ه فرزند محمدرضا علیه ش�ما بخواس�ته الزام زوجه ب�ه تمکین عام و خ�اص از زوج در پرونده کاس�ه 
24/970492 حکم به تمکین از خواهان دعوی )زوج( را صادر می نماید. تمکین زوجه از زوجه پس از بررس�ی و تایید منزل و اثاث 
البیت مورد ادعای زوج در مرحله اجرای حکم خواهد بود و رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
این شعبه بوده و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)51خانواده سابق(

511/252آگهي اباغ دادنامه به خوانده
بدینوسیله در پرونده کاسه 9709985112300598 به شماره بایگانی 970622 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای فرشاد اکبری 
فرزن�د محمدظاه�ر با وکالت آق�ای محمدرضا حاجی زاده فرزند امراه به طرفیت خانم پریس�ا طوفانی فرزند قربانعلی به خواس�ته 
الزام به تمکین عام وخاص به ش�رح و متن دادخواست تقدیمی توجها به مفاد دادخواست تقدیمی، فتوکپی عقدنامه عقدنامه عادی 
پیوست پرونده که دالت بر وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین دارد و نظر به اینکه به محض انعقاد عقد نکاح زوجین مکلف 
ب�ه انج�ام وظایف قانونی در مقابل یکدیگر می باش�ند وس�کونت در من�زل زوج و تمکین از وظایف زوجه می باش�د و نظر به اینکه 
خوانده با وصف اباغ قانونی در جلس�ه دادرس�ی حاضر نش�ده و ایحه ای نیز ارسال نداش�ته متعاقبا دلیلی که عدم تمکین وی از 
ش�وهرش را توجیه نماید ارائه ننموده اس�ت، لذا بنا به مراتب یاد ش�ده دادگاه با نظر موافق قاضی محترم مش�اور دعوی خواهان را 
وارد تشخیص و مستندا به مواد 1102 و 1104 و 1105 و 1114 قانون مدنی، طی دادنامه 9709975112301059 مورخ 1397/10/3 حکم 
ب�ه ال�زام خوانده به تمکی�ن عام وخاص از خواهان صادر و اعام م�ی نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در این دادگاه بوده و س�پس ظرف مدت بیس�ت روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)28خانواده سابق(

اعام حمایت کامل وزیر نیرو از اجرای طرح 
ساماندهی آب بندان ها و رودخانه های استان گیان

مصطفی  دکتر  گیان؛  استانداری  اطاع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
سااری استاندار گیان در دیدار با دکتر اردکانیان وزیر نیرو از 
روند تدوین شیوه نامه 2 طرح ساماندهی آب بندان ها و تااب 
با  گیان  استان  های  رودخانه  سیاب  کنترل  و  ساماندهی  و  ها 
همکاری ومشارکت 7 ماهه مدیران دستگاه های اجرایی، قضایی 
و نظارتی در ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای معادن و مزیت های 
سااری  دکتر  همچنین  کرد.  ارائه  گزارشی  ها  طرح  این  اجرای 
خواستار تامین اعتبار وزارت نیرو درخصوص پروژه های اولویت 
برق  و  برق، آب و فاضاب شهری و روستایی  توزیع  دار شرکت 
منطقه ای گیان و نیز تقویت اعتبار اجرای پروژه های در حال 
احداث سدهای مخزنی گیان شد. در این دیدار دکتر اردکانیان 
حمایت کامل وزارت نیرو از اجرای طرح های ساماندهی آب بندان 
ها، تااب ها و کنترل سیاب رودخانه های استان گیان را اعام 
کرد و دستورهای ازم درخصوص تسهیل و رفع موانع موجود در 
اجرای این طرح ها را صادر کرد. همچنین وزیر نیرو درخصوص 
و  گیان  استان  در  وزارتخانه  این  های  پروژه  اجرای  در  تسریع 

تامین اعتبارهای ازم دستورهای مقتضی را صادر کرد.

کسب رتبه برتر شرکت آبفار گیان در بخش پایش 
کیفی شبکه توزیع و منابع آب کشور

زمینه  در  را  برتر  رتبه  گیان  روستایی  فاضاب  و  آب  شرکت 
کرد.  کسب  کشور  آب"  منابع  و  توزیع  شبکه  کیفی  ""پایش 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی گیان امروز گفت: مهندس 
جانباز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مهندسی آب 
و فاضاب کشور با ارسال لوح تقدیر، رتبه برتر شرکت آبفار گیان 
 را در زمینه “پایش کیفی شبکه توزیع و منابع آب” اعام کردند. 
رتبه  شد  موفق  شرکت  این  افزود:  ور  رنج  علی  محب 
کند.  کسب  کشور  سراسر  آبفار  های  شرکت  بین  را   برتر 
بهداشت شرکت  ارزیابی های دفتر  اساس  بر  وی گفت: همچنین 
گیان  روستایی  فاضاب  و  آب  شرکت  کشور،  آبفای  مهندسی 
توانست امتیاز کامل شاخص های ارزیابی مدیران عامل شرکت های 
آب و فاضاب را در سه محور برنامه ایمنی آب، گزارش تحلیلی 
سازمان  به  ارائه  برای  کیفی  ارزیابی  خود  و  شهرستان  یک 
کند. دریافت  آب  بهداشت  و  کیفیت  بخش  در  بودجه  و   برنامه 
رئیس  جانباز  حمیدرضا  تقدیر  لوح  متن  در  گزارش؛  بنابراین 
فاضاب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
است؛  آمده  گیان  آبفار  شرکت  مدیرعامل  به  خطاب   کشور 
کسب  موجب  شرکت  آن  کارکنان  و  مدیریت  همت  و  تاش 
در  منابع آب”  و  توزیع  کیفی شبکه  “پایش  زمینه  در  برتر  رتبه 
 بین شرکت های آب و فاضاب روستایی در سال 1396 گردید.
مدیر  جنابعالی،  از  ارزنده  زحمات  این  پاس  به  وسیله  بدین  لذا 
افراد  سایر  و  آب  کیفیت  کنترل  بخش  در  شاغل  کارشناسان  و 

تاثیرگذار در کسب این موفقیت تقدیر و تشکر می گردد.

تجهیز و یکپارچه سازی بیش از 500 هکتار 
شالیزارهاي گیان

545 هکتار از شالیزارهای گیان در سال زراعی کنونی تجهیز و 
یکپارچه سازی می شود. معاون آب، خاک و امور فنی - مهندسی 
جهاد کشاورزی استان امروز گفت : در سال زراعی کنونی عملیات 
خواهد  پایان  به  شالیزار  هکتار   545 سازی  یکپارچه  و  تجهیز 
رسید. مهندس آقابیگی افزود : این کار در 6 شهرستان اهیجان 
 ، صومعه سرا ، رشت ، تالش ، انزلی و سیاهکل انجام خواهد شد.
از  شالیزارها  سازی  یکپارچه  و  تجهیز  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
در 83  تاکنون  این طرح   : افزود  گیان شروع شد  در  سال 74 
شده  اجرا  استان  های   شالیزار  درصد    35 معادل  هکتار  هزار 
مصرف  در  جویی  صرفه  و  آبیاری  سرعت  افزایش  ایشان  است. 
 50 کاهش  و  محصول  افزایش   ، دسترسی  جاده  ساخت   ، آب 
فراهم  از طریق  برداشت محصول  و  کاشت  های  هزینه  درصدی 
مزایای  مهمترین  از  را  مکانیزه  کشت  توسعه  امکان  کردن 
دانست.  شالیزارها  سازی  یکپارچه  و  تجهیز  طرح   اجرای 
شایان ذکر است مساحت برنجکاری در استان گیان 238 هزار 

هکتار می باشد .

کیوی کاران گیانی امسال 160 هزار تن کیوی 
برداشت کردند

در  محصول  این  تولید  نخست  قطب  گیان  در  کیوی  برداشت 
گیاهی  تولیدات  بهبود  معاونت  سرپرست  رسید.  پایان  به  ایران 
جهاد کشاورزی استان امروز از پایان برداشت کیوی در گیان ، 
قطب نخست تولید این محصول در ایران خبر داد. خانم بذرکار با 
اشاره به اینکه برداشت کیوی در گیان اواخرمهر  آغاز شد گفت 
: باغداران گیانی امسال 160هزار تن کیوی به ارزش 560 میلیارد 
تومان از باغ هایشان برداشت کردند.  وی افزود :  حدود 60 هزار 
تن کیوی تولیدی گیان امسال به خارج از کشور به ویژه جمهوری 
آذربایجان صادر شد.  گیان 11هزار و 500 باغدار و 5 هزار و 746 

هکتار باغ کیوی دارد. 
مصرف کیوی عاوه بر تقویت ایمنی بدن در پیشگیری ازسرطان 

و بیماری های قلبی موثر است. 

بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گیان از 
شهرستانهای شرق گیان

اتفاق  به  مهندس درجانی؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی گیان 
معاونین ومدیران سازمان وارد شهرستان رودسر شدند. درابتدا 
پیرامون  و  با فرماندار شهرستان رودسر دیدار  مهندس درجانی 

مسایل مختلف بخش کشاورزی گفتگو کردند.
جهاد  مدیریت  مختلف  واحدهای  از  بازدید  در  ایشان  ادامه   در 
های  وپروژه  طرحها  خصوص  در  رودسر  شهرستان  کشاورزی 
متعدد بخش کشاورزی، مسایل ومشکات موجود و ... با همکاران 
یکروزه  سفر  درادامه  درجانی  مهندس  پرداختند.  نظر  تبادل  به 
کاچای  جهاکشاورزی  مراکز  از  رودسر  شهرستان  به  خود 
وچابکسر وهمچنین از سردخانه مدرن میوه ومرکبات شرق گیان 

بازدید بعمل آوردند

کیفیت روغن زیتون گیان بهبود می یابد

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی گیان گفت: 
در صدد بهبود کیفیت روغن زیتون تولیدی گیان هستیم.

دکتر جوادزاده با بیان اینکه گیان هفت کارخانه روغن کشی دارد 
بازار می کنند،  روانه  پنج هزار تن روغن زیتون  که ساانه حدود 
آمارهای  این  از  بیشتر  گیان  زیتون  روغن  تولید  میزان  گفت: 
رسمی است چرا که تعداد زیادی از کارگاه های خانگی، به صورت 
سنتی از زیتون روغن می گیرند و به بازار عرضه می کنند که در 
آمارهای تولید نمی گنجد. وی افزود: اگرچه گیان جایگاه نخست 
تولید روغن زیتون گیان را دارد، اما در عین حال مشکاتی در 
مدیر  دارد.  وجود  آن  بازار مصرف  و  روغن کشی  فرآوری،  بخش 
پایین  گیان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  غذایی  و  تبدیلی  صنایع 
بودن سرانه مصرف روغن زیتون، کمبود ماده اولیه کارخانه های 
روغن کشی، تعداد زیاد واحدهای دیگر محصوات جانبی زیتون، 
تمایل بیشتر باغداران به فروش زیتون سبز در مقایسه با زیتون 
روغنی، ساختار قدیمی کارخانه های روغن کشی و وجود کارگاه 
مشکات  مهمترین  از  را  خانگی  مجاز  غیر  کشی  روغن  های 
صنایع روغن کشی زیتون در گیان عنوان کرد. وی سرانه جهانی 
مصرف روغن زیتون را 500 گرم اعام کرد و ادامه داد: در کشور 
یعنی  این  و  است  گرم   200 زیتون حدود  روغن  ما سرانه مصرف 
ذائقه ایرانی ها کمتر با روغن زیتون سازگار است و همین موضوع 
باعث می شود انگیزه تولید بیشتر، کاهش یابد. دکتر جوادزاده با 
روغن  مصرف  سرانه  بودن  پایین  در  هم  را  ها  قیمت  اینکه  بیان 
زیتون بی تاثیر نیست، خاطر نشان کرد: در حالیکه قیمت هر کیلو 
روغن معمولی در بازار حدود هشت  هزار تومان است، قیمت هر 
 80 هزار  تا   55 بین  کیفیت  میزان  اساس  بر  زیتون  روغن  کیلو 
جهاد  سازمان  غذایی  و  تبدیلی  صنایع  مدیر  است.  تومان  هزار 
کشاورزی گیان با بیان اینکه ظرفیت واقعی کارخانه های روغن 
زیتون گیان، حدود 8 هزار تن است، گفت: به علت کمبود مواد 
اولیه فقط از 5 هزار تن از این ظرفیت استفاده می شود. جواد زاده 
میوه  تن  هزار   35 حدود  به  هم  زیتون  روغن  تن  هزار   5 افزود: 
زیتون به عنوان ماده اولیه روغن کشی نیاز دارد. وی تصریح کرد: 
فقط 12 هزار تن از زیتون تولیدی گیان سر از کارخانه های روغن 
کشی این استان در می آورد و کارخانه داران مجبورند بقیه نیاز 
استان های دیگر  تولیدی  زیتون  از  را  کارخانه های روغن کشی 
تامین می کنند. وی خاطرنشان کرد: یکی از دایل کمبود زیتون 
زیاد  تعداد  را  زیتون  تولید  قطب  سومین  در  کشی  روغن  برای 
کنسروی،  زیتون  از جمله  زیتون  جانبی  دیگر محصوات  صنایع 
ادامه گفت: عاوه  در  دکتر جوادزاده  کرد.  عنوان  پرورده  و  شور 
بر هفت کارخانه روغن کشی زیتون، 15 واحد فرآوری محصوات 
است  فعال  گیان  در  تن  12هزار  ظرفیت  با  زیتون  دیگر  جانبی 
که بیشتر محصول باغداران را بصورت سردرختی و سبز از آنان 
می خرند و بیشتر کشاورزان برای اینکه می خواهند زودتر به پول 
برسند، محصول زیتون را زودتر برداشت کرده و بصورت زیتون 
روغن  مخصوص  زیتون  که  درحالیست  این  فروشند؛  می  سبز 
کشی باید دیرتر برداشت شود تا دانه ها روغن بیندازند. وی افزود: 
برای ایجاد تعادل در صنایع فرآوری زیتون به سرمایه گذارانی که 
برای دریافت مجوز مراجعه می کنند، پیشنهاد می دهیم در کنار 
محصوات جانبی جدید زیتون به روغن کشی هم روی بیاوردند. 
به  زیتون  روغن  از  درصد  اینکه حدود 5  بیان  با  زاده  دکترجواد 
گیان  کشی  روغن  های  کارخانه  سنتی  و  قدیمی  ساختار  علت 
: برای رفع  این  هدر می رود و به ضایعات تبدیل می شود، گفت 
کشی  روغن  کارخانه های  ساختار  اصاح  طرح  امسال  از  مشکل 
زیتون را آغاز  و تاکنون 2 سرمایه گذار را برای دریافت تسهیات 
تعدادی هم  و  معرفی کرده ایم  بانک های عامل  به  اصاح ساختار 
غذایی  و  تبدیلی  صنایع  مدیر  هستند.  تقاضا  بررسی  مرحله  در 
فرآوری  کارگاه های  خصوص  در  گیان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
خانگی زیتون گفت:اگرچه این کارگاه ها در رودبار تنها شهرستان 
گیان که در آن زیتون تولید می شود، برای خیلی ها اشتغالزایی 
و درآمدزایی در پی داشته اما از آنجا که محصول تولیدی شان، 
شناسنامه دار نیست و از زیر ذره بین کیفیت و سامت نمی گذرد 
با اما و اگرهایی روبروست و کیفیت نه چندان مطلوب آن که به 
عنوان روغن زیتون رودبار فروخته می شود، ممکن است به برند 
از  یکی  افزود:   زاده  جواد  دکتر  بزند.  لطمه  رودبار  زیتون  روغن 
برنامه های مهمی که مدیریت صنایع جهاد کشاورزی پیگیر آن 
است، شناسایی و ساماندهی این کارگاه هاست تا در سایه مشاوره، 
نظارت و کنترل کیفیت و سامت، در قالب مشاغل خانگی بصورت 
مجاز روغن زیتون تولید کنند . وی افزود: پیشنهاد اختصاص خط 
اعتباری ویژه برای اصاح ساختار باغ های زیتون و ایجاد زنجیره 
تولید از باغدار تا کارخانه دار و بازار را به وزارت جهاد کشاورزی 
ارائه کرده ایم تا با این کار مشکات و موانعی که بر سر راه فرآوری 
زیتون بویژه روغن کشی وجود دارد، تا حدود زیادی رفع  شود. 
با  گیان  کشاورزی  غذایی سازمان جهاد  و  تبدیلی  مدیر صنایع 
بیان اینکه تاش می کنیم از تحقیقات و پژوهش هایی که در حوزه 
تولید و فرآوری زیتون انجام شده هم بهره بگیریم گفت: از طرفی 
از دستگاه ها در صدد بهبود کیفیت  با کمک توان نظارتی برخی 

روغن زیتون تولیدی گیان هستیم.

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

کاغذ است
نماینده ولی فقیه در گیان اشاره به اینکه واردات چوب و صنایع 
وابسته به آن بهتر از استفاده از چوب جنگل های داخلی است، 
اظهار کرد: جنگل ها در حال از بین رفتن است و باید تمهیداتی در 
این زمینه اندیشیده شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان گیان و به نقل از،دفتر نماینده ولی 
فقیه در گیان، آیت اه رسول فاحتی امروز در دیدار با مدیرکل 
منابع طبیعی گیان و دست اندرکاران گردهمایی مسئوان حوزه 
های نمایندگی ولی فقیه در منطقه3 ادارات کل سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید براینکه حفاظت از محیط زیست 
یکی از دغدغه های استان است اظهار کرد: بیشترین آسیب ها 
توسط نیروهای انسانی به جنگل های گیان وارد می شود و این 
در  تحقیقاتی  مراکز  به  توجه  وی،  است.  ویژه  توجه  نیازمند  امر 
احیای منابع طبیعی به ویژه جنگل ها را مهم عنوان کرد و افزود: 
امروز حفظ محیط زیست از مسائل واجب محسوب می شود زیرا 
امام جمعه رشت  به آن گره خورده است.  انسان ها  حیات مادی 
تصریح  است،  کاربری  تغییر  در حال  اراضی گیان  اینکه  بیان  با 
کرد: هجوم بازنشستگان از استان های دیگر سبب تخریب منابع 

طبیعی استان شده است.
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آگهی درخواست حصر وراثت
   صغری محمدیان فرزند محمد حس�ن بشرح درخواستی که بکاس�ه970721/ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داش�ته که حسین نظیفی فرزند برات اله بشماره شناس�نامه1438صادره ازکاشمر درتاریخ 97/9/12 دراقامتگاه دائمی 
خ�ود شهرس�تان گرگان فوت نم�وده وورثه/ وراث حین الف�وت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-صغری محمدیان ف محمد حس�ن ش ش 
36ت ت1339همس�رمتوفی2-زهرا نظیفی ف حس�ین ش ش1818ت ت 1363دخترمتوفی3-س�میرا نظیفی ف حس�ین ش ش 4666ت 
ت1365دخترمتوفی4-س�مانه نظیفی ف حسین ش ش 1553ت ت 1362دخترمتوفی5-محس�ن نظیفی ف حسین ش م2110162775ت 
ت1369پسرمتوفی6-علی اکبرنظیفی ف حسین ش ش639ت ت1353پسرمتوفی7-محمد نظیفی ف حسین ش ش 8022ت ت 1366پسر 
متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
945 -رئیس شعبه15شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم مژده بهرام زاده چکین لو فرزند حس�ین بش�رح درخواستی که بکاسه970685/ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که حسین بهرام زاده چکین لو فرزند اقبال بشماره شناس�نامه189صادره ازچالوس درتاریخ 93/2/22 
دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان گرگان ف�وت نموده وورث�ه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت از1-مژده به�رام زاده چکین 
ل�و ف حس�ین ش ش2110339330ت ت71/2/19 دخترمتوفی2-مرضی�ه به�رام زاده چکی�ن ل�و ف حس�ین ش ش2122575085ت ت 
64/11/4دخترمتوفی3-ماریه بهرام زاده چکین لو ف حسین ش ش2110196785ت ت69/10/8دخترمتوفی4-محمد علی بهرام زاده چکین 
لو ف حسین ش ش2121714979ت ت62/5/19پسرمتوفی 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 صادر خواهد شد.
944 -قاضی شعبه 14شورای حل اختاف شهرستان گرگان-مومنی کشتلی

آگهی جلسه مزایده
   درپرونده950310/اجرائی�ه ش�عبه اول اج�رای اح�کام مدن�ی دادگس�تری مینودش�ت محکوم علیه بی�ژن بیژنی محکوم اس�ت بپرداخت 
مبلغ460000000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ14280000ریال هزینه دادرسی درحق محکوم له محمد باقر قزل سفلو ف غامعلی ونیزپرداخت 
مبلغ23000000ریال بابت نیم عشر اجرایی درحق جمهوری اسامی ایران حال وی درقبال بدهی خویش محکوم له اموالی بشرح ذیل:چراغ جلو 
س�مت چپ معمولی طرح قدیم پراید2عدد فی240000ریال جمع480000ریال میل واس�طه تعویض دنده 2عدد فی90000ریال جمع180000ریال 
راهنما141جل�و چ�پ 2ع�دد فی80000جمع160000ری�ال کاس�ه چ�رخ عقب4ع�دد فی250000ری�ال جمع1000000ریال راهنما جل�و26 عدد 
فی80000جمع2080000ریال درپوش ترموستات20عدد فی60000ریال جمع1200000ریال خطرعقب صبا راست 2عدد فی180000جمع360000ریال 
چراغ جلو132پراید1عدد550000ریال سگدست3عدد فی320000ریال جمع960000ریال موتورفن3عدد فی450000ریال جمع1350000ریال دیسک 
کاچ 7عدد فی450000ریال جمع 3150000ریال دیسک چرخ جلو2عدد فی250000جمع500000ریال سرپلوس19خار6عدد فی380000ریال جمع 
2280000ریال سویچ کامل پراید 1عدد 300000ریال وایرشمع زیمنس13عدد فی220000ریال جمع2860000ریال ساعت دیجیتالی 1عدد220000ریال 
فندک1عدد60000ریال واس�طه چهارشاخ واسطه فرمان 1عدد180000ریال تس�مه تایم 5عدد فی280000ریال جمع1400000ریال درب باک 6عدد 
فی50000ری�ال جمع300000ریال چرخ عقب 7عدد فی350000ریال جمع2450000ریال کلید دربازکن برقی132یکعدد60000ریال کلید برف پاک 
کن2عدد فی50000 ریال جمع100000ریال پمپ بنزین1عدد فی330000ریال جمع330000ریال ریگاتورگاز1عدد250000ریال مجموعه دستگیره 
داخ�ل درب2ع�دد فی35000ریال جمع70000ریال مقاومت فن 3ع�دد فی75000ریال جمع225000ریال کلی�د باابربرقی7عدد فی65000ریال 
جمع455000ریال دسته موتور شماره یک7عدد فی130000ریال جمع910000ریال فشنگی روغن9 عدد فی80000ریال جمع720000ریال راهنما بغل 
گلگیر5عدد فی20000ریال جمع100000ریال موتور آب پاش4عدد فی120000ریال جمع480000ریال شمع آب گرم کن پراید 3عدد فی60000ریال 
جمع180000 ریال پمپ شیشه شوی4عدد فی70000ریال جمع280000ریال رله سه قلو پراید1عدد150000ریال سنسور دریچه گاز 1عدد280000ریال 
ش�مع45عدد فی65000ریال جمع2925000ریال کاس�ه چرخ عقب2عدد فی250000ریال جمع 500000ریال سنسور فشارهوا 1عدد300000ریال 
واترپمپ 4عدد فی350000ریال جمع1400000ریال راهنما داخل س�پر6عدد فی50000ریال فی300000ریال قفل درب موتور22عدد فی50000ریال 
جمع1100000ریال وایرش�مع lks 29عدد فی230000ریال جمع 6670000ریال مقاومت فن4عدد فی80000ریال جمع320000ریال رله فن2عدد فی 
50000ریال جمع100000ریال سنسورسرعت معمولی5عدد فی100000ریال جمع500000ریال توپی چرخ جلو 4 عدد فی230000ریال جمع920000ریال 
س�یلندر ترنرچرخ عقب2عدد فی120000ری�ال جمع240000ریال کلید قطع کن 4عدد فی120000ری�ال جمع480000ریال یاتاقان متحرک2عدد 
فی150000ری�ال جمع300000ریال یاتاقان ثابت 3عدد فی120000ریال جمع360000ریال دنده1و2و3و4و5 اولیه وخالی تعداد7عدد فی300000ریال 
  abc جمع 2100000ریال دوشاخ بلبرینگ4عدد فی80000جمع320000ریال کوئل دوبل ساژم2عدد فی450000ریال جمع 900000ریال کاسه چرخ عقب
8عدد فی250000ریال جمع2000000ریال تسمه دینام 17عدد فی80000ریال جمع1360000ریال تسمه کولر5عدد فی80000ریال جمع400000ریال 
افتاب گیرجلو3عدد فی60000ریال جمع 180000ریال فنرلول4عدد فی240000ریال جمع960000ریال سنسوراکس�یژن س�اژم1عدد700000ریال 
ترمزدس�ت 1عدد130000ریال ریگاژ هندلی2عدد فی120000ریال جمع240000ریال پیچ چرخ17عدد فی10000ریال جمع170000ریال واش�ردرب 
س�وپاپ پراید10ع�دد فی70000ریال جمع700000ریال واشرسرس�یلندر پراید 7ع�دد 100000ریال جمع700000ریال طل�ق چراغ405جلو7عدد 
فی100000ریال جمع700000ریال تس�مه هیدرولیک پژو9 عدد فی250000ریال جمع 2250000ریال تس�مه هیدرولیک rd 1عدد90000ریال طلق 
خطرعقب صبا 6عدد فی 60000ریال جمع360000ریال کابل ترمزدست سمند9 عدد فی180000ریال جمع1620000ریال کابل گاز405-انژکتوری 3عدد 
فی100000جمع300000ریال کابل کاچ roa 4عدد فی85000ریال جمع340000ریال نواردور کاف درب عقب8عدد فی250000ریال جمع2000000ریال 
کاب�ل206 کاچ3ع�دد فی250000ریال جم�ع 750000 ریال حباب گیربنزی�ن 1عدد180000ریال کابل ترمزدس�ت پراید 5ع�دد فی200000ریال 
جمع1000000ری�ال کابل گاز پراید 7ع�دد فی70000ریال جمع 490000 ریال کابل گازپیکان7عدد فی40000ریال جمع280000ریال دیس�ک چرخ 
جلو5عدد350000ری�ال جمع1750000ری�ال صاف�ی بنزین پژو36ع�دد فی50000ریال جمع1800000ریال دس�ته موتور206دورس�ه پیچ16عدد 
فی220000ری�ال جمع3520000ری�ال پمپ بنزی�ن داخل باک3ع�دد فی150000ریال جم�ع 450000ریال کنیس�تربنزین2عدد فی250000ریال 
جمع500000ریال اویل پمپ 206دوعدد فی480000ریال جمع 960000ریال پایه آینه405بزرگ8عدد فی90000ریال جمع720000ریال آینه بغل کامل 
206یکعدد400000ریال پمپ بنزین کامل1500000ریال دس�ته دنده 1عدد60000ریال کویل زیمنس2عدد فی550000ریال جمع1100000ریال کویل 
ساژم1عدد550000ریال درب آلومینیوم روی گیربکس پیکان2عدد فی200000ریال جمع400000ریال رینگ وپیستون پراید 2عدد فی700000ریال 
جمع1400000ریال رینگ وپیس�تون پیکان1عدد1200000ریال درب ترمس�تارت30عدد فی70000ریال جمع2100000ریال دسته موتور206دوعدد 
فی180000ری�ال جمع360000ری�ال ترمزدس�ت405دوعدد فی250000ریال جمع500000ری�ال گیت س�وپاپ405تعداد29فی420000ریال جمع 
12180000ریال محرک برقی درب پژو6عدد فی120000ریال جمع720000ریال یونیت فن پژو2عدد فی 250000ریال جمع500000ریال وایر پیکان2عدد 
فی130000ری�ال جمع260000ری�ال س�وپاپ هوا پراید 5عدد ف�ی 320000ری�ال جمع1600000ریال س�یلندرچرخ عقب3ع�دد فی130000ریال 
جمع390000ریال بلبرینگ کاچ 6عدد فی250000ریال جمع1500000ریال ترموستات405ده عدد فی120000ریال جمع1200000ریال رله فلش8عدد 
ف�ی 50000ریال جمع400000ریال دیس�ک کام�ل پژو2عدد فی1500000ری�ال جمع3000000ریال دیس�ک چرخ پیکان10 ع�دد فی250000ریال 
جمع2500000ریال لنت جلو roa دوعدد فی160000ریال جمع320000ریال لنت زانتیا 1عدد 600000ریال قلتک هرزگر405پنج عدد فی150000ریال 
فی750000ریال رله تهویه زرد8عدد فی100000ریال جمع800000ریال مقاومت فن206سه عدد فی120000ریال جمع360000ریال میل توپی چرخ عقب 
پژو4عدد فی 150000ریال جمع600000ریال میل ژامبون405سه عدد فی280000ریال جمع840000ریال فولی3میل لنگ405 دوعدد فی450000ریال 
جمع900000ریال زیرباطری405پنج عدد فی160000ریال جمع800000ریال دس�ته موتور گرد405پنج عدد فی120000ریال جمع600000ریال چراغ 
جلوپیکان2عدد فی120000ریال جمع240000ریال چراغ خطر405وپارس6عدد فی250000ریال جمع1500000ریال مه شکن206چپ1عدد200000ریال 
آینه بغل کامل405 ش�ش عدد فی330000ریال جمع1980000ریال لنت جلو206س�ه عدد فی500000ریال جمه1500000ریال لنت جلو پیکا 4عدد 
فی160000ری�ال جمع640000ریال دیس�ک صفحه کامل1عدد1400000ریال دیس�ک صفحه 206یکعدد 1500000ریال دیس�ک پ�ژو L90 دوعدد 
فی1900000ریال جمع3800000ریال واشردرب سوپاپ405ده عدد فی100000ریال جمع1000000ریال بوش پیستون1800یکعدد2500000ریال گردگیر 
پلوس405س�مت چرخ91ع�دد فی100000ریال جمع9100000ریال گردگیر پلوس206س�مت چرخ79عدد فی100000ری�ال جمع7900000ریال رام 
زیرگیربکس 2ع�دد فی80000ریال جمع160000ریال طبق مثلثی405یکعدد700000ریال پروانه پیکان1عدد50000 ریال توپی س�رکمک 405لبه 
دار62ع�دد فی130000جمع8060000ری�ال اگ�زوز پراید3ع�دد فی250000ری�ال جم�ع 750000ری�ال پروان�ه فن)405(15ع�دد فی70000ریال 
جمع1050000ریال اکس�ل پراید 1عدد650000ریال دیاق س�پر 206دوعدد فی180000جمع360000ریال رام زیرموت�ور پراید1عدد200000ریال رام 
زیررادیاتور س�مند2عدد فی 250000ریال جمع500000ریال پفکی سپرپژو20عدد65000 جمع1300000ریال کاپوت206یکعدد2000000ریال سینی 
فن405سه عدد فی 1250000ریال جمع3750000ریال پوسته سقف پراید 3عدد فی1100000ریال جمع 3300000ریال پوسته سپرعقب پراید3عدد 
فی330000ریال جمع990000ریال توپی سرکمک پراید 36عدد فی 100000ریال جمع3600000ریال پوسته کاچ پراید 1عدد 1000000ریال سوپاپ دود 
استاندارد سفید1800پژو 56 دست فی600000ریال جمع33600000ریال سوپاپ دود استاندارد پراید 8دست فی250000ریال جمع2000000ریال گیت 
س�وپاپ پیکان آونجر14عدد فی150000ریال جمع2100000ریال لنت چرخ جلوپیکان 3ع�دد فی150000ریال جمع450000ریال رله 4فیش10عدد 
فی80000ریال جمع800000ریال لوازم لنت ترمز پژو5عدد فی80000ریال جمع 400000ریال کاسه چرخ405دوعدد فی400000ریال جمع800000ریال 
صفحه کاچ 405هانشمیت 2عدد1500000 ریال جمع3000000ریال میل موژگیر405بوش فلزی 6عدد1700000ریال جمع10200000ریال دسته موتور2 
سرپیچ 206و405تعداد 8فی 250000ریال جمع2000000ریال چراغ خطر سمند روی صندوق2عدد فی200000 ریال جمع400000ریال یاتاقان متحرک 
پیکان4عدد فی150000ریال جمع600000ریال سوپاپ پژو4عدد فی 800000ریال جمع3200000ریال تیغه برف پاک کن پراید21عدد فی80000ریال 
جمع16800000ریال تیغه برف پاک کن پژو9 عدد فی180000ریال جمع1620000ریال س�یم کاچ405کوتاه8عدد فی100000ریال جمع800000 ریال 
ترمزدست405سه عدد فی250000ریال جمع750000ریال جلوپنجره سمند 3عدد فی200000ریال جمع600000 ریال شیشه باابر برقی سمند 9 عدد 
فی550000ریال جمع4950000ریال واشرسرسیلندر پیکان8عدد فی200000ریال جمع1600000ریال اورینگ بوش سیلندر پژو4عدد فی190000ریال 
جمع760000ریال درب پمپ روغن )206(13 عدد فی100000ریال جمع1300000ریال راهنمای405پنج عدد فی50000ریال جمع250000ریال میله موج 
گیرپژو )206(6عدد فی250000ریال جمع1500000ریال واش�رگلویی اگزوز6عدد فی130000ریال جمع780000 ریال توپی سرکمک لبه دار50عدد 
فی100000ری�ال جمع5000000ریال ترموس�تات پراید1عدد90000ریال جمعا بمبلغ کل 285/625/000ریال تعرفه نموده که ارزیابی ش�ده ونظریه 
مزبورمصون ازهرگونه اعتراضی باقیمانده است لذا حسب درخواست محکوم له اموال را ازطریق مزایده درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری 
مینودشت درمورخه19/ 1391/10ساعت10الی11صبح باحضور نماینده دادسرا ومامور اجراء انجام میگردد قیمت پایه ازمبلغ کارشناسی وبارعایت 
سایرقیود مندرج درماده131قانون اجرای احکام مدنی شروع ومال بکسی تعلق خواهد گرفت که بااترین قیمت پیشنهادی را قبول کرده است 
خریدار یاخریداران میتوانند 5روزقبل ازفروش وتشکیل مزایده ازاموال مورد مزایده باهماهنگی اجرای احکام مدنی بازدید نموده وسپس درصورت 
تمایل درجلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده باید10درصد بهاء را نقدا” ویا بصورت چک پول فی المجلس بعنوان سپرده به واحد اجراء تسلیم 
نماید والباقی بهاء را حداکثر ظرف1ماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید در غیراینصورت سپرده اوپس ازکسرهزینه مزایده بنفع دولت ضبط میگردد 
وتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده دادنامه صورت میگیرد وکلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده است توصیف اجمالی اموال 
مورد مزایده پیوست آگهی بفروش میرسد محکوم له محمد باقر قزل سفلو فرزند غامعلی مینودشت شرکت سایپا قزل سفلی محکوم علیه بیژن 

بیژنی بنشانی گنبد فلکه مرکزی میدان بسیج لوازم یدکی احمد ملکی وبیژنی پژو مرکزی
 522-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مینودشت-افشاری

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به سیدعادل موسوی 
   خواهان فرشاد فرقرازی دادخواستی بطرفیت خوانده سیدعادل موسوی فرزند سیدعبداله به خواسته مطالبه طلب و غیره مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709983037800820بایگانی970684/شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان 
گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ11/13/ 1397ساعت9/30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی از جراید کثیراانتشارآگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه 
پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
598-مسئول دفترشعبه 8شو رای حل اختاف گرگان-خداوردی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درکاسه پرونده9709980059500719وشماره بایگانی96/1068/شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به علی اکبرمازندرانی فرزند قاسم مجهول 
المکان اخطارمیگردد خواهان فاطمه ایران زادی بطرفیت شما بخواسته  اثبات وقوع بیع والزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی والزام به فک رهن والزام به 
تنظیم سندرسمی ملک والزام به اخذ پایان کارو مطالبه خسارات دادرسی به دادگستری گرگان 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 اول دادگاه عمومی حقوقی 
گرگان حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزسه شنبه مورخه1397/11/16ساعت9/45صبح 

تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
961-منشی شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به رضا فروزان فرو... 
   خواهان تعاونی منحله فرش�تگان)درحال تصفیه(با وکالت موسس�ه اعتباری کاس�پین دادخواستی بطرفیت خواندگان سعید فاح فرزند 
برات-کریم حقیقت سرخنکایی فرزند عظیم-رضا فروزان فرفرزند علی اکبر-منصور تازیکه فرزند مصیب به خواسته مطالبه وجه مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709980056500656وشماره بایگانی970775/شعبه6دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت ووقت 
رس�یدگی مورخ1397/11/13ساعت9تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان 
بودن خواندگان کریم حقیقت سرخنکایی ورضا فروزان فرودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی میگردد تا 
خوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
960-منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی احضار
کاوه خضری فرزندعمر درپرونده شماره 970619 /3 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد به اتهام کشف ونگهداری یکدستگاه دودزاو 
دوعدد پاک باش�ماره های جعلی ومخدوش باگزارش مامورین انتظامی تحت تعقیب قراردارید به این وس�یله براساس ماده174 قانون ائین 
دادرسی کیفری به شماره اباغ میشود ظرفمهلت یکماه ازتاریخ نشراگهی ضمن داشتن حق وکیل به هنگام حضور دراین شعبه حاضرشود 

درغیراینصورت پس ازانقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی واظهارنظر میشود.
3565-دادیارشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد-یاسرگوزلی

آگهی احضار
امیربنائی فرزندس�لطان درپرونده ش�ماره 970866 /3 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد به اتهام تهدیدبه ضررهای جانی و توهین 
فحاشی وایجادمزاحمت تلفنی باگزارش مامورین انتظامی تحت تعقیب قراردارید به این وسیله براساس ماده174 قانون ائین دادرسی کیفری 
به شماره اباغ میشود ظرفمهلت یکماه ازتاریخ نشراگهی ضمن داشتن حق وکیل به هنگام حضور دراین شعبه حاضرشود درغیراینصورت 

پس ازانقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی واظهارنظر میشود.
3566-دادیارشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد-یاسرگوزلی

آگهی احضار
حسین عده فرزندرحمن درپرونده شماره 970745 /3 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد به توهین وفحاشی و ایجادمزاحمت باشکایت 
حسین رحیمی تحت تعقیب قراردارید به این وسیله براساس ماده174 قانون ائین دادرسی کیفری به شماره اباغ میشود ظرفمهلت یکماه 
ازتاریخ نش�راگهی ضمن داش�تن حق وکیل به هنگام حضور دراین ش�عبه حاضرش�ود درغیراینصورت پس ازانقضا مهلت مقرر به موضوع 

رسیدگی واظهارنظر میشود.
3568-دادیارشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد-یاسرگوزلی

آگهی احضار
به استناد پرونده شماره بایگانی  2/970535بازپرسی دادسرای مهاباد احمدبیگ زاده کوره فرزندعطارمتهم است به توهین نسبت به ابراهیم 
خضری که فعا متواری و مجهول المکان می باشد لذا به استناد ثماده 174قانون آئین دادرسی دادگاههای عمویم و انقاب درامور کیفری به 
نامبرده اباغ می شود تاظرف ملت یکماه از تاریخ نشرآگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه بازپرسی باحق داشتن وکیل حاضرشوند 

ضمنا مراتب یکبار به مدت یکماه دریکی از روزنامه های محلی یاکثیراانتشار اعان و آگهی می گردد.
3569-بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب مهاباد

آگهی احضار
به اس�تنادپرونده شماره 970763 /3 دادیاری دادسرای مهاباد چمران بایزیدی فرزندعلی متهم است به1.قدرتنمایی باچاقو2.تمرددرمقابل 
مامورین که فعامتواری و مجهول المکان میباشد به این وسیله براساس ماده174 قانون ائین دادرسی کیفری به شماره اباغ میشود ظرفمهلت 
یکماه ازتاریخ نشراگهی ضمن داشتن حق وکیل به هنگام حضور دراین شعبه حاضرشود درغیراینصورت پس ازانقضا مهلت مقرر به موضوع 

رسیدگی واظهارنظر میشود.
3570-دادیارشعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب مهاباد-یاسرگوزلی

اگهی
بموجب این آگهی به متهم متواری ومجهول المکان فاروق جایمندی اباغ میگردد تادرجلسه دادگاه مورخ 97/12/8 ساعت 13 جهت دفاع 
ازاتهام انتسابی1.قتل عمد حسن عیسی زاده2.خروج غیرمجازازمرزازخود دفاع نمایید درغیراینصورت دادگاه تصمیم مقتضی خواهدگرفت.
3571-مدیردفتردادگاه کیفری یک شهرستان مهاباد

رونوشت آگهی حصر وراثت
فرحنازامینی ارنائی دارای شناس�نامه ش�ماره 4344 بش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 970403 این دادگاه در خواس�ت گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان آمینه ویسی بشناس�نامه 13340 در تاریخ 96/11/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر اس�ت به1- توحیدامینی ارنائیفرزندعبداله وآمین�ه ش ش3854فرزندمتوفی2.امیدامینی ارنائی فرزندعبداله آمینه ش 
ش49994فرزندمتوفی3.فرحناز امینی ارنائی فرزندعبداله آمینه ش ش4344فرزندمتوفی4.شایس�ته امینی ارنائی فرزندعبداله امینه ش 
ش59فرزندمتوفی5.ثریاامینی ارنائی فرزندعبداله آمینه ش ش112فرزندمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3567- رئیس شعبه پنجم شورای حل اختاف مهاباد- ایوبی

دادنامه
پرونده کاسه9509984434100225ش�عبه101دادگاه کیفری دوشهرمهاباد101جزایی س�ابق تصیمم نهایی9709974432601438-شاکی 
عزیزرس�ت فرزندعبدالرحمن بنش�انی مهابادنبش کاودان پش�ت مدرس�ه ش�هیدفهمیده ک مایاس�ین-متهم رحمان عثمان زاده زارع 
فرزندسعیدبنشانی مهاباد متواری-اتهام 1.تحصیل خودرووتغیردرارکان خودرو2.الصاق پاک خودروی دیگر-رای دادگاه- درخصوص اتهام 
رحمان عثمان زاده فرزندسعیدمجهول المکان متواری دایربرموردمعامله قراردادن خودروی مسروقه توجها به اوراق ومحتویات پرونده دادگاه 
باعنایت به فقدادله بزه انتس�ابی رامحرزندانسته و مس�تندا به ماده4قانون ائین دادرسی کیفری وماده120قانون مجازات اسامی مصوب92 
حاکمیت اصل برائت حکم بربرائت متهم صادر واعام میدارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازاباغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 

تجدیدنظراستان آ.غ است.
2960-دادرس شعبه101دادگاه کیفری دومهاباد

دادنامه 
پرونده کاسه 9609986310600924  شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان تصمیم نهایی  شماره 97099763106000674  خواهان: 
آقای محمد گاطعپور خزینه فرزند رمیض به نش�انی ا س�تان خوزس�تان شهرستان اهواز  ش�هر اهواز کوی  ملت فاز 2 بلوار 32 متری خ 12 
ذوالفق�ار پ26 خوان�دگان: 1. خان�م زینب بالدی مهر  فرزند عبدالنبی  2. آقای  علی بالدی مهر فرزند عبدالنبی  3. آقای رحیم بالدی   مهر 
فرزند صنیخ، 5. آقای احام بالدی  مهر فرزند عبدالنبی 6. آقای عاطفه بالدی  مهر فرزند عبدالنبی 7. خانم رباب بالدی مهر فرزند صنیخ ، 8. 
آقای مریم بالدی  مهر فرزند عبدالنبی  9.  خانم رسمیه بالدی  مهر  فرزند  صنیخ همگی به نشانی مجهول المکان 10.  آقای سازمان مسکن 
شهرسازی شهرستان آبادان به نشانی استان خوزستان  شهرستان ابادان آبادان  ذوالفقار سازمان مسکن و شهرسازی آبادان  خواسته: الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک  پرونده کاسه 9609986310600924 شعبه 6  دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان آبادان تصمیم نهایی  شماره 
9709976310600674  خواهان: آقای محمد گاطعپور خزینه فرزند رمیض  به نشانی استان خوزستان شهرستان اهواز  شهر اهواز  کوی ملت 
فاز 2 بلوار 32 متری خ 12 ذوالفقار پ26، خواندگان: 1. آقای سازمان مسکن شهرسازی شهرستان ابادان به نشانی استان خوزستان  شهرستان 
ابادان  آبادان ذوالفقار سازمان  مسکن و شهرسازی ابادان  2. آقای  عاطفه بالدی  مهر  فرزند  عبدالنبی  3. خانم  کاظمیه بالدی مهر   فرزند 
صنیخ  4.  خانم زینب بالدی  مهر فرزند عبدالنبی 5. آقای احام بالدی مهر فرزند  عبدالنبی  6. خانم مریم بالدی مهر فرزند عبدالنبی 7.  
آقای علی بالدی مهر  فرزند  عبدالنبی 8. آقای رحیم بالدی مهر فرزند صنیخ 9. خانم رسمیه بالدی مهر فرزند صنیخ 10. خانم رباب بالدی  مهر 
فرزند صنیخ  همگی به نشانی  مجهول المکان  خو استه: الزام به تنظیم سند رسمی ملک  رای دادگاه در خصوص دادخواست  آقای محمد 
گاطعپور فرزند رمیض به طرفیت  1. اداره مسکن و شهرسازی شهرستان ابادان 2.   خانم رباب بالدی مهر فرزند منیخ 2.  آقای رحیم  بالدی 
مهر فرزند منیخ 3.  خانم کاظمیه بالدی مهر فرزند منیخ 4. خانم رسمیه بالدی مهر فرزند منیخ 5. خانم زینب بالدی مهر  فرزند عبدالنبی 6. 
خانم مریم بالدی مهر فرزند عبدالنبی 7. آقای علی بالدی مهر فرزند عبدالنبی 8. خانم عاطفه بالدی فرزند عبدالنبی 9. خانم احام بالدی 
مهر  فرزند عبدالنبی  به خواسته  صدور حکم بر الزام خواندگان  به انتقال سند رسمی پاک  شماره 1782 اصلی واقع در بخش 4 ابادان بدین 
شرح که ملک مذکور در تاریخ 1374/11/4 طی اصاحیه قرارداد و اگذاری شماره 9347 از سوی  خوانده  ردیف اول به مرحوم منیخ بالدی 
مهر واگذار گردیده اس�ت و خواهان ملک موصوف را در تاریخ 91/8/18 از خانم پریس�ا هدایتی به عنوان وکیل مع الواسطه ی  مالک اصلی 
مورث خواندگان خریداری نموده است و چون به و اسطه ی فوت مالک اصلی ، وکالت نامه های ثبتی انتقال باطل شده است، نسبت به طرح 
دادخواست حاضر اقدام نموده   است نط حسب جمیع محتویات پرونده از جمله تصویر  مصدق قرا رداد و  اگذاری، مبایعه نامه و وکالتنامه 
های ثبتی پیوست دادخواست  وقوع عقد بیع فی مابین خواهان  و و کیل مع الواسطه مورث خواندگان  نسبت به ملک  موصوف محرز می 
باشد و خواندگان  علیرغم اباغ و اقعی و قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی  این دادگاه حاضر نشده و دفاع موثری ایراد ننموده اند دادگاه 
دعوی  خواهان را  وارد دانسته و به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی  مدنی و  مواد 10، 219 و 223  قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان 
به انتقال س�ند رس�می  ملک مذکور به نام خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره نسبت به خوانده  ردیف اول حضوری  و ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان خوزستان  می باشد و نسبت به خواندگان ردیف دوم تا 
نهم غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ  اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه های تجدید نظر استان خوزستان می باشد. 
دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی ابادن

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم  
به خوانده: کریم ابوالفتحی کاسه پرونده: 816/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/10/15 ساعت 17/00 خواهان: موسی علی پور خوانده: 
کریم ابوالفتحی خواس�ته: مطالبه طلب که خواهان دادخواستی تس�لیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 
شورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستورشورا 
وبه تجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی باعنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ود تا خوانده ازتاریخ نش�رآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین شوراحاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب 
وش�وراغیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتش�رومدت آن ده روز خواهد 

بود. م الف 3509 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

برگ اجرائیه بکاسه پرونده  328/8/97
مشخصات محکوم له: ابوطالب موائی بنشانی تهران خ مولوی ک قاسمی ک عظیم زادگان ک چاوشی پ5 واحد5  مشخصات محکوم علیه: 
مرتضی گودرزی مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 320 مورخ 97/4/12 دادگاه حل اختاف شعبه 8 اسامشهرکه وفق دادنامه 
شماره 9709972885100942 شعبه اول دادگستری دادگاه تجدیدنظراستان اسامشهرقطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم است 
به استرداد چک به شماره 9052/863814- 12 درحق ابوطالب موائی ونیزهزینه دادرسی درحق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی درحق 
صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میسرباش�د ودر صورتی که خود را قادربه اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف ده روز صورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کنداگرمالی ندارد صریحا« اعام نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعدازانقضاء مهلت مذکورمعلوم شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید 
یاصورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس از61روزتا6ماه محکوم 
خواهید شد 4-عاوه برمواردباا که قسمتی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشدبه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب79/1/21وهمچنی�ن مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس�ت توجه 

نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 3493 مدیردفترشعبه 8 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر 

برگ اجرائیه بکاسه پرونده  602/8/97
مشخصات محکوم له: حسین ابهر باوکالت حجت صفری بنشانی قزوین بلوار امام خمینی تقاطع شهید مدنی نبش حکمت 5 ساختمان الف 
واحد4  مش�خصات محکوم علیه: صغری افرازه مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه ش�ماره 681 مورخ 97/7/29 دادگاه حل اختاف 
شعبه 8 اسامشهرکه وفق دادنامه شماره  شعبه   دادگاه تجدیدنظراستان اسامشهرقطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم است 
به تنظیم س�ند رس�می انتقال خودروی ام وی ام 315 س�فید رنگ مدل 1396 بش�ماره انتظامی 10- 271 ص 35 بنام محکوم له بابت اصل 
خواس�ته به انضمام هزینه دادرس�ی به مبلغ 2/115/000 ریال و حق الوکاله وکیل به می�زان 2/000/000 ریال درحق محکوم له وپرداخت نیم 
عش�ردولتی درحق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتی که خود 
را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کنداگرمالی ندارد صریحا« اعام نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاء مهلت مذکورمعلوم شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال 
خود رامعرفی نکنید یاصورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس 
از61روزتا6ماه محکوم خواهید شد 4-عاوه برمواردباا که قسمتی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشدبه قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آیین دادرس�ی مدنی مصوب79/1/21وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان1377که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 3503 مدیردفترشعبه 8 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای محمد فاح باقری نژاد نیکو سیاهگورابی داراي شماره شناسنامه 492 به شرح دادخواست به 
کاسه 1040/1/97 از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کاظم فاح باقری نژاد نیکو س�یاهگورابی بشناسنامه شماره  26 درتاریخ 97/9/15  اقامتگاه دائمی 
خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق 
الذکر محمد فاح باقری نژاد نیکو سیاهگورابی داراي شماره شناسنامه 492 متولد 1351 پسرمتوفی 
2- علی فاح نژاد دارای شماره شناسنامه 1213 متولد 1352 پسرمتوفی 3-سکینه فاح باقری نژاد 
نیکو س�یاهگورابی دارای شماره شناس�نامه 7 متولد 1350 دخترمتوفی 4- فاطمه فاح باقری نژاد 
نیکو دارای شماره شناسنامه 13 متولد 1357 دخترمتوفی 5- سلیمه غام پور یوسفده دارای شماره 
شناس�نامه 4 متولد 1324 همس�رمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش�عبه یکم  شورای حل اختاف شهرس�تان قرچک تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
                           1980         رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم فهیمه مژگان داراي ش�ماره شناس�نامه 10725 به شرح دادخواست به کاس�ه 1041/1/97 از 
این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  حبیب مژگان 
بشناس�نامه شماره  5774 درتاریخ  96/8/18 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر فهیمه مژگان داراي شماره 
شناس�نامه 10725 متولد 1350 دخترمتوفی 2- سحر مژگان دارای شماره شناسنامه 25240 متولد 
1365 دخترمتوفی 3- ابوالفضل مژگان دارای ش�ماره شناس�نامه 5706 متولد 1356 پس�رمتوفی 
4-معصومه نجفی دارای ش�ماره شناسنامه 311 متولد 1332 همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان 

قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                         1981  رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای ابوالفضل ش�اهرخ داراي شماره شناسنامه 817 به ش�رح دادخواست به کاسه 1042/1/97 از 
این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  حیدر شاهرخ 
بشناسنامه شماره  4 درتاریخ  97/3/20 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر ابوالفضل ش�اهرخ داراي ش�ماره 
شناس�نامه 817 متولد 1362 پسرمتوفی 2- علی اکبر شاهرخ دارای شماره شناسنامه 456 متولد 
1345 پسرمتوفی 3-علی اصغر شاهرخ دارای شماره شناسنامه 527 متولد 1349 پسرمتوفی 4-علی 
صفدر ش�اهرخ دارای شماره شناسنامه 2 متولد 1354 پسرمتوفی 5- حسین شاهرخ دارای شماره 
شناسنامه 744 متولد 1359 پسرمتوفی 6- محمد شاهرخ دارای شماره شناسنامه 123 متولد 1366 
پسرمتوفی 7- فاطمه شاهرخ دارای شماره شناسنامه 2 متولد 1347 دخترمتوفی 8- صغری شاهرخ 
دارای شماره شناسنامه 686 متولد 1357 دخترمتوفی 9- رقیه شاهرخ دارای شماره شناسنامه 33 
متولد 1361 دخترمتوفی 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.
                        1982   رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خانم لیا بهنام تقدسی داراي شماره شناسنامه 32128 به شرح دادخواست به کاسه 1038/1/97  
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود بهنام 
تقدس�ی بشناس�نامه ش�ماره  39754 درتاریخ 97/9/21  اقامت�گاه دائمی خود را ب�درود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر لیا بهنام 
تقدسی داراي شماره شناسنامه 32128 متولد 1357 دخترمتوفی 2-حجت اله بهنام تقدسی دارای 
شماره شناس�نامه 1309 متولد 1352 پسرمتوفی 3- عباس بهنام تقدسی دارای شماره شناسنامه 
8755 متولد 1354 پس�رمتوفی 4- هما بهنام تقدسی دارای شماره شناسنامه 9135 متولد 1355 
دخترمتوفی 5- اعظم بهنام تقدسی دارای شماره شناسنامه 1349 متولد 1362 دخترمتوفی 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.
                       1983    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی مفقودی
برگ س�بز )س�ند مالکیت( خودروی دنا به ش�ماره پاک ایران 26- 626 ص  24  و ش�ماره موتور 
147H0355206 و شماره شاسی NAAW01HE6JE020167 به نام محمد برازنده شیروان  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان

آگهی مفقودی
برگ سبز سمند مدل 95 به ش�ماره پاک ایران 26- 762 ت  12  و شماره موتور 147H0216676و 
شماره شاسی NAACJ1JW2GF320955 به نام مهدی حاتم زاده باغان  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. شیروان

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت  بی بی سارا فروتن اصل فرزند آشر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100340  از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آشر فروتن اصل فرزند آنا محمد به ش ملی 5919337664  
طب�ق گواه�ی فوت  به ش�ماره ثب�ت 6752 در مورخ�ه 1395/10/27  در اقامتگاه دائمی خود ب�درود حیات گفته و ورثه حی�ن الفوت آن 
مرحوم منحصر اس�ت به:  1- اوقل دولت فروتن به ش  ملی 5919335076  همس�ر متوفی2- آی جمال فروتن اصل فرزند آش�ر به ش ملی 
5919248548  فرزند متوفی 3- عبداه فروتن اصل فرزند آشر به ش ملی 5919248556  فرزند متوفی4- بی بی سارا فروتن اصل فرزند 
آش�ر به ش ملی 5919248858  فرزند متوفی5- صاحب جمال فروتن اصل فرزند آش�ر به ش ملی 5919846194  فرزند متوفی6- حبیبه 
فروتن اصل فرزند آش�ر به ش ملی 5919888131  فرزند متوفی7- درس�ن جمال فروتن اصل فرزند آشر به ش ملی 5919815558  فرزند 
متوفی  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره 

رحیمی

اگهی مزایده نوبت دوم 
ب�ه موجب پرونده کاس�ه 970266 اجرائی محکوم علیه غامعلی رحیمی فرزند آدینه قلی محکوم اس�ت به پرداخ�ت مبلغ 198/606/000 
ریال  درحق محکوم له علی محمد دولتی و مبلغ 000/ 000/ 6 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از اموال محکوم علیه در 
اجرای وصول محکوم به شش�دانگ یک باب مغازه تحت پاک 666 فرعی مجزی از 93 فرعی از 10 اصلی واقع در بخش 3 بجنورد واقع در 
شهر آشخانه روستای ماحسن روبروی مسجد و حسینیه به مساحت 14/53 مترمربع باحدودات اربعه شماا بطول 6/02 متر دیوار به دیوار 
متصرفی امان جمالی و شرقا بطول بطول 2/20 متر درب و دیواریست به ممر عام و جنوبا بطولهای 1/90 متر و 3/50 متر تماما درب و دیواریست 
به ممر عام و غربا بطول 3/70 متر دیواریست به متصرفی ورثه پاکزاد که با در نظر گرفتن برخورداری از امتیازات آب و برق و تلفن بصورت 
مستقل سازه مناسب اسکلت آهن و سقف تیرآهن و آجر و کف و دیوارهای سرامیک شده و درب فلزی و همچنین ملک مذکور دوبر می باشد 
، ارزش ملک  با در نظر گرفتن قیمت روز از قرار هر متر 16/000/000 ریال که مجموعا به مبلغ دویست و سی و دو میلیون ریال ارزیابی گردیده 
که در مورخه 1397/10/25 ازس�اعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختاف شهرستان آشخانه به فروش می رسد 
مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بااترین  پیشنهاد به فروش می رسد لذا طالبین خرید می توانند جهت بازدید و هماهنگی های 
ازم 5 روز قبل از مزایده درمحل دفتر اجرای، احکام مدنی شورا واقع در دادگستری شهرستان مانه و سملقان حاضرشوند. ضمنا درصورت 

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

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709988610500306  شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان ا 
راک تصمیم نهایی  شماره 9709978610500951   خواهان: خانم کبری صفائی  فرزند صفر با وکالت 
آقای علیرضا رحیمی فرزند علی  به نشانی استان مرکزی شهرستان ا راک ارا ک خیابان هپکو روبه 
روی  دانش�گاه علمی کاربردی کدپ3818994394- هم�راه 09161619524 خوانده :  خانم فاطمه 
ساکی به نشانی  خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه   2. مطالبه   خسارت دادرسی  3. مطالبه 
وجه سفته  گردشکار: خواهان دادخواستی را به خواسته فوق و به طرفیت خواندگان مزبور  مطرح می 
نماید. متعاقب تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه اظهارات اصحاب دعوا را استماع نموده و به استناد  و 
مدارک و دایل ایشان ا لتفات نموده و پس از جری تشریفات ازم با استعانت از خداوند متعال با ا عام 
ختم رسیدگی  به شرح آتی ا قدام به اصدار تصمیم نهایی می نماید. رای دادگاه   پیرامون دعوی خانم 
کبری صفائی به وکالت آقای علیرضا رحیمی به طرفیت خانم فاطمه ساکی  به خواسته مطالبه وجه دو 
فقره سفته به شماره های 997372 )سری /الف( و 334498 )سری الف/1( به مبلغ 40 میلیون تومان 
به انضمام  خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از 
جمله مفاد اظهارات وکیل خواهان نظر به اینکه وجود اشه اسناد  عا دی مستند دعوی در ید خواهان 
دالت بر اش�تغال ذمه خوانده    به میزان خواس�ته در حق خواهان  دارد و خوانده  نیز با وصف عدم 
حضور در جلسه دادگاه دلیلی بر برائت خویش اقامه ننموده علی هذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون 
به صحت تشخیص و با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده  با استناد به مواد 228، 1321، 1301، 1258، 
1257  قانون مدنی و مواد 519، 515، 198  و 522  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی  خوانده  را به عنوان  صادر کننده سند تجاری به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال بابت اصل 
خواسته  به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و هزینه اوراق وفق تعرفه و حق الوکاله 
وکیل وفق قرارداد وکالت تا س�قف تعرفه مربوطه و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه تا یوم الوصول از 
تاریخ تقدیم دادخواست در حق خواهان با محاسبه اجرای احکام محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض و و اخواهی در این شعبه سپس با انقضای مهلت یاد 
شده ظرف بیست روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان مرکزی است. 
3995 رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک 

آگهی 
به موجب پرونده کاسه 970601 شعبه چهارم دادگاه بوشهر خواهان  عباسعلی مرادی فرزند اسد به طرفیت سیف اه قانعی فرزند  حسین 
و رضا محمدشاهی فرزند محمدامین دادخواستی با عنوان اثبات مالکیت به  این دادگاه تقدیم نموده و برای مورخ 1397/11/14 ساعت 12:30 
صبح مقید به وقت رسیدگی است. با توجه به  اینکه  خواندگان دعوی مجهول المکان می باشند جهت درخواست خواهان  و تجویز ماده 73 
ق.آ. دادگاه  های عمومی و انقاب در امور مدنی آگهی مذکور را در یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار درج خوانده  می تواند آدرس 
خود را به این دادگاه ا عام تا اوراق اخطاریه  و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت آنان ارسال شود در غیر اینصورت دادگاه غیابا به موضوع 

رسیدگی  و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. 
850 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر 

آگهی احضار 
به موجب پرونده کاسه 970537 شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب بوشهر آقای  حسن باقر برجی فرزند هانی که مشخصات 
بیشتری از مشارالیه در دست نیست به اتهام سرقت  25 عدد گلدان به ارزش دو میلیون و پانصد هزار  تومان تحت تعقیب می باشد به نامبرده 
اخطار و اباغ می گردد که جهت دفا ع از بزه انتسابی تا یک ماه پس از انتشار این آگهی در شعبه  حاضر گردد. در صورت عدم حضور  غیابا 
به موضوع رس�یدگی  و اتخاذ تصمیم خواهد ش�د. این آگهی به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی   کیفری برای یک نوبت در یکی از جر 

اید کثیر اانتشار درج می گردد. 
849 بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب بوشهر 

آگهی احضار 
به موجب پرونده کاسه 961055  شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب بوشهر آقای  علی  وحیدی فرزند عمران به شماره  ملی 
1920429832 متولد 1379/10/10 که مشخصات بیشتری از مشارالیه در دست نیست به اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه تحت تعقیب می 
باشد به نامبرده اخطار و اباغ می گردد که جهت دفا ع از بزه انتسابی تا یک ماه پس از انتشار این آگهی در شعبه  حاضر گردد. در صورت 
عدم حضور  غیابا به موضوع رسیدگی  و اتخاذ تصمیم خواهد شد. این آگهی به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی   کیفری برای یک نوبت 

در یکی از جر اید کثیر اانتشار درج می گردد. 
848 بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب بوشهر 

مزایده نوبت اول * تاریخ برگزاری  1397/10/18*
 شماره بایگانی شعبه 970143 آقای پیمان زریاب به موجب اجرائیه شماره 9410425232800034 محکوم به تادیه مبلغ  68/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر  از تاریخ  1393/10/1 تا اجرای  حکم  و مبلغ 2/000/000 ریال  بابت هزینه دادرسی در حق  آقای داریوش  
ش�کوری ونیم عش�ر اجرائی  گردیده که در ازای آن یک  دهنه مغازه واقع در بازارچه خوشابر- خیابان ولیعصر- که محکوم علیه دارای 1/5 
دانگ سهام در آن است جهت مزایده و فروش به شرح  ذیل تعرفه گشته : مشخصات ملک طبق نظریه کارشناسی: 1/5 دانگ از ششدانگ 
یک دهنه مغازه به مساحت  44/74 متر مربع ،  اسکلت مغازه بتن آرمه  ودیوارهای آن  آجر فشاری و سقف مغازه چوبی  و پوشش شیروانی  
از ورق گالوانیزه است ، دارای امتیاز آب و برق  بوده ، طبق اسناد ابرازی سه دانگ از مغازه متعلق به آقای  پیمان  زریاب بوده  ، که 1.5 دانگ  
از سه دانگ از طریق مزایده  به غیر واگذار و در حال حاضر تنها 1.5 دانگ متعلق به آقای  زریاب  می باشد که موضوع  توقیف است، شماا 
به زمین آقای بابا ذوالفقاری متصل است- شرقا  به خیابان ولیعصر- جنوبا  محدود  به مغازه آقای شمس – غربا  خانه ومحوطه پیمان زر یاب 
محدود است ، ارزش 1.5 دانگ آن مبلغ 180/000/000 ریال توسط کارشناس ارزیابی  گردیده و فاقد حق انتفاع یا ارتفاغ غیر  است. لذا ملک 
فوق با ش�رائط اعامی جهت مزایده و فروش وتس�ویه دین درحق محکوم  له ارائه  گردیده و در تاریخ  1397/10/18 س�اعت 11 الی 11:30 به 
مزایده و فروش  خواهد رسید و نظر به اینکه  دارای سهم  مشاء بوده سایر سهامداران مشاعی  در خرید ملک دارای  حق اولویت می باشند 
، بنابر این کلیه متقاضیان می باید پیش�نهاد های خود را  تا قبل از  س�اعت 11:30 تحویل ش�عبه  نمایند واا ترتیب اثر داده  نخواهد ش�د و 
کلیه درخواستها حتی اامکان در پاکت دربسته به همراه تصویر کارت شناسایی و شماره تماس متقاضی تحویل شعبه گردد و برنده مزایده 
در صورت عدم وجود اشخاص دارای اولویت شخصی است که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید و در روز مزایده10 درصد قیمت پیشنهادی 
را به حس�اب دادگس�تری واریز نماید ، ومابه اتفاوت را ظرف یکماه واریز نماید در صورت عدم  واریز 10 درصد متقاضی بعدی با  شرائط فوق 

برنده مزایده شناخته  می گردد. 
ح  5732   دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری رضوانشهر- مراد طلب

مزایده
شماره بایگانی شعبه 950210 برابر محتویات پرونده اجرایی کاسه 2/950210 و به موجب رای شماره 9409971838201061 مورخ  94/12/24 
صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی  حقوقی فومن دعوی رقیه حسین پور وغیره به طرفیت سکینه حسین پور و غیره مبنی برحکم به فروش 
کلیه اماک مورث مرحوم جمالعلی حسین پور و تقسیم بهای حاصل از فروش اماک مورث فیمابین ورثه، علیهذا این اجرا قصد دارد اماک 
ذیل را بر اس�اس قیمت پایه به ش�رح نظریه کارشناسی مورخ 1397/09/15 طی مزایده حضوری بفروش برساند. مورد تعرفه عبارت است از 
عرصه مسکونی بمساحت 1477/90 متر مربع با مسکونی احداثی در آن با زیر بنا 84 متر مربع به جهات حدود اربعه از شمال به شالیزار حسین 
حسین پور از جنوب به مسکونی حسین حسین پور از شرق به استخر حسین حسین پور و ازغرب به شالیزار حسین حسین پور محدودمی 
باشد ، مسکونی مورد تعرفه به مساحت 84 متر مربع با قدمت ساخت 27 ساله با مصالح بکار رفته در آن از جنس آجر کوره ای و دارای  شناژ 
بتنی قایم ، مشتمل  بر دو اتاق خواب وپذیرایی و آشپز خانه و دارای  امتیاز آب و برق و گاز می باشد. الف : با توجه به شرایط زمانی وموقعیت 
مکانی وهمچنین دسترسی به شوارع و ارزش قرب اماک مجاور با همین نوع کاربری  ارزش پایه  کارشناسی هر متر مربع از عرصه مسکونی 
بمبلغ 400/000 ریال و در مساحت 1477/90 متر مربع  بمبلغ 591/160/000 ریال ارزیابی وتعیین می گردد.ب: مسکونی احداثی در آن  با زیر 
بنا84 متر مربع از قرارمتر مربع 4/000/000 ریال  جمعا بمبلغ 336/000/000 ریال ارزیابی  وتقویم می گردد. زمان برگزاری  مزایده 1397/10/23  
روزیکشنبه  ساعت 10 الی 11  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  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  5733  دادورز شعبه دوم  اجرای احکام  مدنی دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
فومن- مژگان اکبرزاده للکامی 

 مزایده
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970164 ماحظه می گردد به موجب اجرائیه ش�ماره 9210421841100186 آقای  هیبت اله امیری  محکوم به فروش 
ماترک وتقس�یم  بها در حق خانم توران بهرامی گردیده و ماترک به ش�رح  ذیل تعرفه گش�ته” مشخصات مطابق نظر کارشناسی: 1- خانه 
ومحوطه واقع در ییاق سورمه  دول روستای  اورمامال عبارت از 3000 متر مربع زمین که 1800 متر مربع آن که از آن مقداری به خانم توران 
بهرامی فروخته شده  به میزان سه دانگ از ششدانگ ارض واعیان خانه  و 50 متر مربع  زمین به خانم  توران بهرامی فروخته شده مساحت 
خانه متر مربع  و درحال تخریب است بنابراین از مقدار 1200 متر مربع مستثنیات مقدار 30 متر مربع عرصه و 50 متر مربع زمین متعلق به خانم  
بهرامی ومابقی  1120 متر مربع جهت مزایده و فروش به ارزش 672/000/000 ریال ارزیابی  گشته.2- مزارع شالیزاری شامل  2850 متر مربع  
تجهیز شده از جانب جهاد کشاورزی که مساحت  1000 متر مربع به خانم  توران بهرامی واگذار گشته و مازاد 1850 متر مربع  واقع در جنب 
مسجد آقمسجد شماا محدود به زهکش مزارع- شرقا زمین توران بهرامی – جنوبا نهر آب- غربا زمین رحمت اله امیری متصل بوده و به 
ارزش 70/300/000 ریال بر آورد گشته .لذا اماک فوق به تاریخ 1397/10/23 ساعت 11 الی 11:30 در این دادگاه به مزایده و فروش خواهد رسید 
وهر کس از قیمت پایه بااترین قیمت رادر پاکت در بسته و قبل از  ساعت 11:30 روز مزایده تحویل این شعبه نماید برنده  مزایده شناخته 
خواهد شد ودرخواستها حتی اامکان در پاکت در بسته و به همراه شماره تماس وتصویر کارت شناسایی مخاصب تحویل شعبه گردد، برنده 

مزایده می بایست 10 درصد قیمت را فی المجلس وما به التفاوت را ظرف یکماه  واریز نماید.
ح  5734    دادورز اجرای احکام مدنی  دادگاه رضوانشهر- مرادطلب

 آگهی مزایده
 کاسه اجرایی 970897 شعبه اجرای  مدنی دادگستری صومعه سرا موضوع محکومیت فرج اله طاهر پوربپرداخت مبلغ4039298369 ریال 
درحق آقای محمد سفید کن و پرداخت مبلغ  201964918 ریال بابت حق ااجرا در حق دولت ، درقبال محکوم به دو /2 دانگ پاک ثبتی  
261 فرعی از 70 اصلی واقع در بخش 22 گیان متعلق به محکوم علیه  که شامل  یک قطعه زمین زراعی که حالیه به صورت صنوبر کاری 
واقع درروستای شارم میباشد پس از توقیف و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری اینک از طریق مزایده بفروش میرسد. مشخصات 
ملک مورد تعرفه برابر نقش�ه کاداس�تر منضم ونامه  مورخ  97/8/6 اداره ثبت اس�ناد و اماک  صومعه س�را یک قطعه زمین  زراعی ) حایه 
صنوبر کاری( است که دو دانگ مشاع  از ششدانگ آن متعلق به آقای  فرج اله طاهر پور)محکوم علیه( می باشد. مشخصات آن به شرح زیر 
مندرجات  صفحات چهارم و پنجم سند مالکیت مربوط و حدود اربعه آن  درطبیعت  از طرف شمال وصل است به اراضی اشخاص ، جنوبا به 
جاده  محلی ، شرقا به اراضی مزروعی  کریم پور صالح ونوروز کاردوست وغربا  به مرز مشترک اراضی کشاورزان. با عنایت به  وضعیت عمومی، 
موقعی�ت مکان�ی و ن�وع کاربری  ) زراعی ( ، فاکتورها وعوامل موثر در ارزیابی  قیمت پای�ه آن  در ازاء هر متر مربع 200000 ریال جمعا بمبلغ  
11/440/800/000 ریال که از  منبع فوق به نس�بت دودانگ از شش�دانگ متعلق به آقای  فرج اله طاهر پور می باش�د: دو سهم  از شش سهم 
مش�اع متر مربع  19068=2*9534   یک دانگ متر مربع 9534=6  /   57204 س�ه میلیارد وهشتصد وسیزده میلیون و ششصد هزار ریال 
3813600000=200000*19068 اینک از طریق  مزایده  با حضور  نماینده  محترم دادستان  درتاریخ  97/10/25 روزسه  شنبه  از ساعت 10 الی 
11 در  شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری  صومعه  سرا بفروش  میرسد هر کس  از قیمت  پایه  بااترین  قیمت را  پیشنهاد  نماید  فروخته  
خواهد شد و ضمنا خریدار  باید فی المجلس 10 درصد  قیمت پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری 2171294508003 سیبای  بانک 
ملی  واریز و فیش  را به دفتر   شعبه  تحویل  نماید   ضمنا  برنده  مزایده مابقی  مبلغ را  باید حداکثر  ظرف  مدت یک  ماه   به حساب  سپرده 
دادگستری  واریز  نمایید در غیر اینصورت مبلغ  واریزی به نفع  دولت ضبط  خواهد شد و کلیه  هزینه های اجرایی به عهده  خریدار میباشد.
ح  5735   مدیر اجرای  مدنی شعبه 2 دادگستری  صومعه سرا-  حامدرافع

 آگهی مزایده
 شماره بایگانی شعبه 960974  اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 960974 له 
آقای حمید پیری وعلیه آقای محمد علی قاس�می ماتک وعباس خدایی به خواس�ته 498/294/552 ریال بابت اصل خواسته وهزینه های  
دادرس�ی وخسارات تاخیر تادیه تا اس�فند1396 و مبلغ 24/914/720 ریال بابت حق ااجراء دولت جلسه مزایده ای به منظور فروش ملک 
تعرفه ش�ده توسط آقای عبدالعلی قاسمی ماتک به استناد فروش�نامه عادی مورخ1396/12/05 تنظیمی  دربنگاه معاماتی پارسیان تولم 
ش�هربه عبارت یک قطعه  زمین صیفی کاری درروس�تای ماتک به متراژ تقریبی 850 متر مربع بدست  آمده باgps که با مساحت ذکر شده 
در فروشنامه حدود 150 متر مربع کمتر است با حدود اربعه از شمال متصل به کوچه فرعی شخصی از جنوب به شالیزار مرحوم رضا صادقی  
و باغ صنوبر خانم مرضیه قاس�می از ش�رق متصل به باغ وشالیزار مرحوم رضا صادقی وغربا به شالیزار ولی قاسمی وباغ مهدی صفری که با 
توجه بهامکانات زیر بنایی در جوار ملک ش�امل آب و برق وگاز و فاصله حدود40 متری از جاده  آس�فالته موس�وم به گلستان ارزش هر متر 
مربع  زمین به مبلغ 400/000 ریال  ومساحت 850 متر مربع جمعا 340/000/000 ریال ارزیابی گردیده وهم اکنون در تصرف مالک آن می باشد 
برگزار نماید .طالبین میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده در محل آن  پاک دیدن کرده وجهت ش�رکت  درخرید در تاریخ 1397/10/26 
از س�اعت 10 تا 11 در دفتر این اجرای احکام واقع در دادگس�تری شهرس�تان  صومعه سرا حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شده شروع و 
برنده کسی خواهد  بود که پیشنهاد کننده بااترین قیمت بوده و 10 درصد مبلغ  تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده  دادگستری واریز 

وهزینه های مربوطه را متقبل شود.
ح  5736    مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری  شهرستان صومعه سرا- رافع مقدم

آگهی تجدید مزایده- مرحله دوم 
کاس�ه اجرایی 960169 و 940325 ش�عبه اجرای مدنی دادگستری صومعه س�را موضوع محکومیت آقای کاس شهبازی به پرداخت مبلغ 
488732735 ریال در حق شرکت سفیدرود و محکوم به پرداخت مبلغ 24436636 ریال بابت حق ااجرا در حق دولت در قبال محکوم به 
ششدانگ یک قطعه زمین شالیزاری به استناد سوابق نسقی پدری و تقسیم نامه و تصرفات فعلی به مساحت 3950مترمربع واقع در روستای 
باقاکش محکوم علیه تعرفه و توقیف و ارزیابی و اینک از طریق مزایده بفروش می رسد. مشخصات ملک: قطعه زمین مورد تعرفه با مشخصات 
جغرافیای�ی 4137012- 367529و 4136933- 367603 و 4136913- 367591 و 4139657- 367500 بص�ورت ش�الیزاری که بحدودات 
اربعه شماا به اراضی آقای ولی شهبازی شرقا به اراضی شالیزاری آقای محمد علی شهبازی جنوبا به اراضی شالیزاری آقای علی شهبازی و 
غربا به جاده آسفالته محلی محدود بوده است. ارزش کل قطعه زمین موصوف در مقدار مساحت 3950مترمربع طبق نظریه هیات کارشناسی 
رسمی دادگستری به مبلغ 592/500/000 ریال )پانصد و نود و دو میلیون و پانصد هزار ریال( محاسبه و ارزیابی گردیده است. اینک از طریق 
مزایده باحضور نماینده محترم دادستان در تاریخ 97/10/29 روز  شنبه از ساعت 10 الی 11 در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه 
سرا بفروش می رسد هرکس از قیمت پایه بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا خریدار باید فی المجلس 10 درصد قیمت 
پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری 2171294508003 سیبای بانک ملی واریز و فیش را به دفتر شعبه تحویل نماید ضمنا برنده مزایده 
مابقی مبلغ را باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط 

خواهد شد و کلیه هزینه های اجرایی به عهده خریدار می باشد.
ح  5737    مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا- حامد رافع

آگهی اباغ دادرسی 
 بدینوسیله به خانم گل بی بی رودینی فرزند دادمحمد شماره  ملی 3590832827  به آدرس مجهول المکان  اباغ می گردد مبنی بر اینکه 
آقای حسین مشکی  فرزند محمود دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی 65- 622ج99 علیه شما 
به این ش�ورا به کاس�ه 9709983487100843   ثبت و برای روز دوشنبه  مورخ 1397/11/15 ساعت 08:30  در وقت تعیین شده در شورای 

حل اختاف شهرستان  بم حاضر و در غیر اینصورت تصمیم مقتضی برابر مقررات اتخاذ خواهد شد. 
10653 شورای حل اختاف شماره اول شهرستان بم 

آگهی تغییرات شرکت آژند آرمه کرج سهامی خاص به شماره 
ثبت 483070 و شناسه ملی 10100227460

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای محمد حسین خریدار به شماره ملی 2529619069 به 
نمایندگی شرکت نفت و پاایش حامی پاسارگاد کیش )سهامی خاص(
جایگزین آقای حمیدرضا محس�نی به ش�ماره مل�ی 0439574390 
گردید. - آقای مصطفی لطفعلی پور به ش�ماره ملی 0070046549 به 
عنوان مدیرعامل شرکت برای باقی مدت، تصدی هیئت مدیره تعیین 

شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )330575(
آگهی تغییرات شرکت آژند آرمه کرج سهامی خاص به شماره 

ثبت 483070 و شناسه ملی 10100227460 
به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به عمران و ساختمان حامی امید 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. - شرکت بوسیله 
هیأت مدیره ای مرکب از 3 الی 5 نفر عضو که بوس�یله مجمع عمومی 
عادی از بین صاحبان سهام برای مدت دو سال انتخاب می گردند اداره 
خواهد شد و مدیران کاً یا بعضاً قابل عزل می باشند. و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )330576(
آگهی تغییرات شرکت آژند آرمه کرج سهامی خاص به شماره 

ثبت 483070 و شناسه ملی 10100227460 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : مؤسسه حسابرس�ی امین مشاور بصیر ) 
حس�ابداران رسمی ( به شناس�ه ملی 10100613380 به عنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی 10380076460 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد. - ترازنامه 
و ص�ورت ه�ای مالی منتهی ب�ه تاریخ 96/12/29 ب�ه تصویب مجمع 
عمومی رس�ید. - روزنامه کثیراانتشار حمایت جهت نشر آگهی های 

شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )330577(
آگهی تغییرات شرکت آژند آرمه کرج سهامی خاص به شماره 

ثبت 483070 و شناسه ملی 10100227460 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : اعض�ا هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت دو س�ال تعیین گردیدند: بنیاد تعاون و حرفه آموزی 
و صنایع زندانیان کش�ور به شناسه ملی 14002750322 به نمایندگی 
آقای محمود طهماسبی مقدم با ش�ماره ملی 0491072341 - شرکت 
تامین نیروی خدماتی حامی امید به شناس�ه مل�ی 10320823837 
ب�ه نمایندگی آقای فرهام مقدم راد با ش�ماره مل�ی 0054859980 - 
ش�رکت بازرگانی حامی�ان امید فردا به شناس�ه مل�ی 10102019451 
ب�ه نمایندگی آق�ای عباس نظیف�ی با ش�ماره مل�ی 0048588751 
- ش�رکت کش�ت و صنعت حامیان فدک فش�افویه به شناس�ه ملی 
14004251531 به نمایندگی آقای علیرضا حسین زاده سوره با شماره 
ملی 2754182357 - شرکت نفت و پاایش حامی پاسارگاد کیش به 
شناس�ه ملی 14003915044 به نمایندگی آقای حمید رضا محسنی با 

شماره ملی 0439574390 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )330578(

آگهي فقدان سند مالکیت
  خانم س�ید ش�ب بو مختاپوریانی با تقدیم استش�هادیه به ش�ماره 6097 � 
97/10/3 که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره 52 سنندج رسیده است مدعی 
هس�تند که س�ند مالکیت 12 شعیر مشاع از شش�دانگ پاک 27 فرعی از 1 
فرعی از 315 اصلی بخش 1 سنندج به شماره مسلسل 933706 سهل انگاری 
مفقود و از بین رفته و از و از این اداره تقاضای صدور س�ند مالکیت المثني را 
نموده اس�ت. مراتب در اجراي ماده 120 آئین نامه اصاحی قانون ثبت مصوب 
1380/11/14 دریک نوبت منتشر تا هرکس مدعی انجام معامله و یا وجود سند 
مالکیت نزد خود است از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض نماید درغیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی 

صادر خواهد شد.
شماره: 8462/م الف -رئیس ثبت منطقه دو  سنندج �جال  شجاعی

آگهی حصر وراثت
آقای رضا شهرت اسدی عیدی وند  نام پدر سوراعلی  بشناسنامه419   صادره از کوهرنگ در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم س�وارعلی ش�هرت   اس�دی عیدی وند  بشناس�نامه 419 صادره از کوهرنگ در تاریخ97/9/30 در 
مسجدسلیمان اقامتگاه  دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-کتایون ظهرابی نیا بشماره شناسنامه290  صادره از مسجدسلیمان )همسر 
متوفی(2-رضا اسدی عیدی وند بشماره شناسنامه 1960596926 صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(3-پروانه اسدی عیدی وند  بشماره 
شناس�نامه710 صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(4-ندا اس�دی عیدی وند  بشماره شناسنامه 1972211412 صادره از مسجدسلیمان 
)فرزند متوفی(5-نگین اسدی عیدی وند  بشماره شناسنامه 4007 صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(6-آزاده اسدی عیدی وند  بشماره 
شناس�نامه 1960221523 صادره از مسجدس�لیمان )فرزند متوفی(7-طاهره اسدی عیدی وند  بشماره شناس�نامه1960065025 صادره از 
مسجدسلیمان )فرزند متوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او 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:6708 شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

   آگهی حصر وراثت
آقای س�عید  ش�هرت ورناصری قندعلی  نام پدر مراد   بشناس�نامه227 صادره از اندیکا در خواستی بخواس�ته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که پدرش  مرحوم مراد  ش�هرت ورناصری قندعلی بشناس�نامه 1843  صادره از ش�وراب فارسان  در تاریخ 97/9/13 
در  اندیکا چزی اقامتگاه دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-س�عید  ورناصری قندعلی  )فرزند متوفی(2-ش�اپور ورناصری قندعلی 
)فرزند متوفی(3-حمید  ورناصری قندعلی  )فرزند متوفی(4-رضا  ورناصری قندعلی  )فرزند متوفی(5- سیامک ورناصری قندعلی  )فرزند 
متوفی(6- اله ورناصری قندعلی  )فرزند متوفی(7-افسانه ورناصری قندعلی )فرزند متوفی(8-زینب ورناصری قندعلی )فرزند متوفی(9-
شب چراغ ورناصری یوسفی )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: 6709شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

   آگهی حصر وراثت
خانم خیرالنس�اء ش�هرت  ارزانی بیرگانی  نام پدر س�لطان محمد  بشناس�نامه 436 صادره از اندیکا در خواس�تی بخواسته صدور گواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همس�رش  مرحوم محمدمراد ش�هرت  شاحس�ینی وند  بشناس�نامه  378 صادره از اندیکا در تاریخ  
97/9/12 در مسجدسلیمان اقامتگاه  دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1- خیرالنساء  ارزانی بیرگانی  بشماره شناسنامه 436 صادره 
از اندیکا )همس�رمتوفی(2-مریم شاحسینی وند  بشماره شناسنامه1960104586  صادره از شوشتر)فرزند متوفی(3-رضا شاحسینی وند  
بشماره شناسنامه 1960424971صادره از مسجدسلیمان)فرزند متوفی(4-مهسا شاحسینی وند  بشماره شناسنامه 1960343599 صادره 
از  اهواز)فرزند متوفی(5-علی شاحسینی وند  بشماره شناسنامه 1960527533  صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(مرحوم بجزافراد 
یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او 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: 6707شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

   آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در پرونده کاسه 961696 اجرایی صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه محکوم له فرشته برزگری فرزند یعقوبعلی بطرفیت مهدی 
اسپرورینی فرزند محمدعلی که محکوم له درخواست توقیف اموال متعلق به محکوم علیه را نموده و دستور فروش آن صادر شده که عبارتند 
از یک واحد امتیاز خط تلفن همراه ثابت به شماره 09128819476 که به مبلغ 600/000 تومان ارزیابی گردیده است که این دادگاه قصد دارد در 
روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 راس ساعت 10:00 در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه- قزوین از طریق مزایده عمومی، 
اموال فوق الذکر را به فروش برساند. خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی 
دادگاه بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و در راس ساعت مقرر و در محل مقرر برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند 
که اوا منع قانونی نداشته ثانیا 10 درصد قیمت پیشنهادی خود را نقدا به همراه داشته باشند. مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود 
که بااترین قیمت را پیشنهاد کند. کسی که در مزایده اخال کند مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد. کسی که به عنوان خریدار مزایده 
شناخته شد بدوا نسبت به پرداخت 10 درصد مبلغ پیشنهادی به صورت نقدی اقدام و حداکثر ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام مزایده جهت 
تودیع مابقی آن به حساب سپرده دادگستری اقدام کند. انتقال سند در اموال غیر منقول و یا تسلیم مال منقول منوط به واریز بهای مزایده و 
تایید مزایده از سوی دادگاه می باشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده 
در مهلت قانونی و یا اعام انصراف از سوی خریدار 10درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تشریفات 

مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی می باشد. مورخه: 97/10/5
م الف: 2793/15-مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه- اکبری

آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان: سعید امامی فرزند: چراغ  آدرس:مسجدسلیمان- هشت بنگله – اداره ثبت اسناد و اماک خوانده:محسن ابراهیمی هراتمه فرزند: 
صمد  آدرس: مجهول المکان تعیین خواس�تهو بهای آن : صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال س�ند یک 
کامیون بنز آتکو بش�ماره پاک 37ع825-ایران 43 بنام اینجانب کلیه خس�ارات دادرسی مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال دایل و 
منضمات دادخواس�ت:کپی مصدق: مبایعه نامه-کارت خودرو – برگ س�بز- مدارک مورد نیاز دیگرتاریخ حضور: 97/11/6 ساعت10ریاست 
محترم دادگستری شهرستان مسجدسلیمان با سام احتراما به استحضار میرساند اینجانب یک دستگاه خودرو با مشخصات فوق از خوانده 
خریداری نمودم با عنایت به اینکه مش�ارالیه تاکنون علی رغم پرداخت کل ثمن معامله اقدامی نس�بت به انقال سند نمی کند با تقدیم این 

دادخواستتقاضای رسیدگی و صدور حکم استدعا میشود.
شماره : 6710شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان
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دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان البرز از بازداشت یکی از 
کارمندان پست بانک به اتهام کاهبرداری خبر داد.

حاجی رضا شاکرمی در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: کارگزار پست 
بانک که اقدامات مربوط به افتتاح حس��اب افراد را انجام می داد، در 

هنگام انجام مراحل افتتاح حساب دو فیش به مشتریان ارایه می کرد.
وی افزود: یکی از این فیش های مذکور، فیش واریز و دیگری فیش 

برداشت بوده که مشتریان فیش برداشت را نیز امضا می کردند.
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان البرز ادامه داد: در ادامه کارمند 

مذکور به برداشت از حساب مشتریان اقدام و با این شیوه حدود سه 
میلیارد تومان کاهبرداری کرده بود.

وی خاطرنش��ان کرد: کارمند کاهبردار هم اکنون در بازداشت به 
سر می برد.

کارمند پست بانک به اتهام کاهبرداری بازداشت شد
دیدار مدیرکل زندان های خراسان 
جنوبی با شهردار و فرماندار بیرجند

 مدیرکل زندان های اس��تان خراس��ان 
جنوبی با ش��هردار و فرماندار شهرستان 
بیرجن��د دی��دار و گفت وگو ک��رد. علی 
هاش��می در دیدار با ش��هردار و فرماندار 
شهرستان بیرجند ضمن تاکید بر اهمیت 
توسعه همکاری، تعامل و هم افزایی بین دستگاهی گفت: 75 درصد 
جمعیت کیفری زندان های اس��تان خراسان جنوبی در مرکز استان 
هستند لذا زندان های مرکز استان به اختصاص اعتبارات بیشتری 
برای توسعه فضاهای آموزشی، فنی و حرفه ای و تعمیر و تجهیز نیاز 
دارند. وی افزود: در زمینه توسعه اش��تغال زندانیان، آماده هرگونه 
همکاری با شهرداری، فرمانداری و دستگاه های اجرایی هستیم. به 
گفته مدیرکل زندان های استان خراس��ان جنوبی، توسعه اشتغال 
زندانیان منجر به کاهش جمعیت کیفری و در نهایت کاهش ارتکاب 
جرم می ش��ود زیرا زمانی که زندانیان پس از آزادی، شغل مناسب و 
درآمد خوبی داش��ته باش��ند، می توانند برای خان��واده خود زندگی 
آبرومن��دی مهیا کنند؛ درغیر این صورت، مس��لما ب��ه چرخه جرم 

بازخواهند گشت.

مهیا کردن بستر اشتغال مددجویان 
باعث آرامش روانی آنها می شود

 مدیرکل زندان های استان اردبیل گفت: 
مهیا کردن بس��تر اشتغال زندانیان باعث 
کاهش آسیب های درون زندان و آرامش 
روانی مددجویان می شود. مراد فتحی در 
جلسه شورای اداری اردوگاه حرفه آموزی 
و کار درمانی استان اردبیل با اش��اره به اهمیت این مرکز در بازتوانی 
اجتماعی مددجویان اظهار کرد: با مهیا کردن زمینه اشتغال، هویت 
تازه ای به مددجو می بخشید. هویتی که در سامت روان او و کاهش 
آسیب های درون زندان تاثیر بس��زایی دارد. وی خاطرنشان کرد: از 
مددجویان بخواهید ایده های خود در باب اش��تغال را مطرح کرده و 
سپس کارشناسان، ایده های رسیده از سوی مددجویان را بررسی کنند. 

افتتاح کارگاه اشتغال و حرفه آموزی 
زندان داراب

 کارگاه اشتغال و حرفه آموزی زندان داراب 
با حضور مدی��رکل زندان های اس��تان 
ف��ارس افتتاح ش��د. س��ید حش��مت اله 
حیات الغیب، مدیرکل زندان های استان 
فارس در آیین افتتاحیه کارگاه اشتغال و 
حرفه آموزی مددجویان زندان داراب گفت: یکی از سیاس��ت های 
مهم سازمان زندان ها، پر کردن اوقات فراغت زندانیان و اشتغال و 
حرفه آموزی آنهاست و سال گذشته بیش از 7 هزار گواهینامه مهارت 
فنی و حرفه ای برای زندانیان ش��رکت کننده در دوره های آموزشی 
صادر شد. وی تاکید کرد: در گواهینامه های مهارت زندانیان، اسمی 
از زندان قید نمی شود و مددجویان بعد از آزادی می توانند از تسهیات 

اعطایی استفاده کنند.

ضرورت تخصیص اعتبارات کافی برای 
توسعه فضاهای عمرانی زندان کرمان

 مدیرکل زندان های استان بر ضرورت تخصیص 
اعتبارات کافی برای بهبود و توس��عه فضاهای 
عمرانی زندان مرکزی کرمان تاکید کرد.  رمضان 
امیری در بازدید اعضای کمیسیون ارتقای امنیت 
اجتماعی فرمانداری کرمان از زندان مرکزی این 
شهر، با اش��اره به اینکه کارهای فرهنگی، هنری، مذهبی و قرآنی در زندان 
کرمان مناسب و چشمگیر است، بیان کرد: بهسازی در بندهای مختلف زندان 
مرکزی با هدف برقراری آرامش روانی و بهداشت زندانیان و تاثیر گزاری بهتر 
در روند اصاح و تربیت مددجویان در حال اجراست. وی تخصیص اعتبارات 
کافی را برای بهبود و توسعه فضاهای عمرانی زندان ازم دانست و خواستار 
حمایت جدی مسئوان در تخصیص اعتبارات عمرانی به زندان های استان 

کرمان علی الخصوص زندان مرکزی کرمان شد.

برگزاری طرح ارتقای مهارت های 
زندگی همسران و فرزندان مددجویان

 سرپرس��ت زندان ه��ای اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان گفت: بیش از 900 نفر از همسران و 
بیش از یک هزار نفر از فرزندان مددجویان تحت 
پوش��ش طرح ارتقای مهارت ه��ای اخاقی و 
زندگی همس��ران و فرزن��دان مددجویان قرار 
می گیرند. ناصر سلیمانی در نشست هماهنگی طرح ارتقای مهارت های 
اخاقی و زندگی همسران و فرزندان مددجویان زندان زاهدان با اشاره به 
اینکه این طرح برای س��ومین سال پیاپی در زندان های استان اجرا خواهد 
شد، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری بیش از 
900 نفر از همس��ران و بیش از یک هزار نف��ر از فرزندان مددجویان تحت 

پوشش این طرح قرار می گیرند.

حضور معاون اداره آموزش سازمان 
زندان ها در زندان های استان مرکزی

معاون اداره آموزش سازمان زندان ها، در زندان های استان مرکزی حضور 
یافت و از پروژه پیش��نهادی جهت احداث مرکز آم��وزش و پژوهش این 
استان در اردوگاه کاردرمانی بازدید کرد. فضل اه پاکیده در سفر به استان 
مرکزی، از پروژه آماده بهره برداری و مجموعه پیشنهادی استان مرکزی 
جهت راه اندازی مرکز منطقه ای آموزش و همچنین زندان های مرکزی، 

خمین و محات بازدید کرد.

 مس�تاجر یک باب مغازه 
ک�ه تاب�ع قان�ون س�ال 
1356 بوده، فوت کرد که 
دارای چندین ورثه است. 
یک�ی از وراث، مدتی بعد 
از فوت پدر، مغ�ازه را به 
غی�ر انتقال داده اس�ت. 
موجر چندی بعد متوجه انتقال به غیر ش�ده و دادخواس�ت 
تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر را مطرح کرده و وراث 
دیگر دفاعاً اظهار داش�ته اند ک�ه انتقال م�ورد اجاره بدون 
رضایت آنها صورت گرفته و دخالتی در این انتقال نداشته اند. 

تکلیف دادگاه در قبال دعوای تخلیه چیست؟
در مورد محل های کس��ب و پیشه، چنانچه در قرارداد اجاره حق واگذاری 
مورد اجاره به غیر، از مستاجر سلب ش��ده و مستاجر بدون رضای مالک، 
مورد اجاره را به غیر انتقال ده��د، در صورتی که مالک مبادرت به تقدیم 
دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال به غیر کرده و دادگاه انتقال مورد اجاره 
به غیر را احراز کند، با توجه به قانون روابط موجر و مس��تاجر مصوب سال 
1356 تکلیفی جز صدور حکم تخلیه ندارد. عدم دخالت و عدم توافق سایر 
وراث در انتقال مورد به غیر، تاثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم 

انتقال دهنده ندارد.

با عنایت به اینکه ماده 2۹ قانون حمایت خانواده مقرر داشته 
اس�ت در صورتی که طاق توافقی به درخواست زوج باشد 
دادگاه گواه�ی عدم امکان س�ازش ص�ادر و در صورتی که 
طاق به درخواست زوجه باشد دادگاه حسب مورد حکم به 
الزام زوج به طاق یا احراز ش�رایط اعمال وکالت در طاق 
ص�ادر می کند و در مواد 33 و 34 هم�ان قانون، اعتبار حکم 
طاق 6 ماه و اعتبار گواهی عدم امکان س�ازش سه ماه بعد 
از اباغ رای قطعی اعام ش�ده اس�ت، احکامی که در قالب 
احراز ش�رایط اعمال وکالت در طاق صادر می شوند دارای 
مدت اعتبار هس�تند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاس�خ، 
مدت اعتب�ار احکام فوق 6 م�اه از تاریخ اب�اغ رای قطعی 

است یا سه ماه؟
حکم احراز ش��رایط اعمال وکالت موضوع قس��مت اخیر ماده 26 قانون 
حمایت خانواده مصوب سال 1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری 
زوجه از زوج برای طاق بر جواز اعمال وکالت صادر می ش��ود متفاوت از 
حکم طاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طاق توافقی است 
زیرا زوجه به وکال��ت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر 
طاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یادشده است که مدت اعتبار آن 

سه ماه از تاریخ اباغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

تکلی�ف انتقال منافع محل تجاری بدون حق انتقال به غیر با 
تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 چیست؟

ماده 10 قانون روابط موجر و مس��تاجر مصوب سال 1356 در حال حاضر 
ناظر به محل های تجاری اس��ت و بند یک م��اده 14 این قانون که ناظر 
به محل های مس��کونی بوده، تبدیل به بند الف ماده 8 قانون روابط موجر 
و مستاجر سال 1362 شده اس��ت. تخلف مستاجری که حق انتقال مورد 
اجاره محل تجاری به غیر را نداش��ته باشد و آن را به شخص ثالث واگذار 
کند، با توجه به مقررات بند 7 ماده 14 و ماده 19 قانون سال 1356 از موارد 
تخلیه بوده و موجر به استناد تخلف مذکور می تواند درخواست تخلیه کند.

بازپرس دادسرای ارش�اد گفت: حسب ماده 61۸ بخش 
تعزیرات قانون مجازات اس�امی مصوب س�ال 1375،  
هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض 
ب�ه افراد موجب اخ�ال نظم و آس�ایش و آرامش عمومی 
ش�ود یا مردم را از کس�ب  و کار بازدارد به حبس از سه ماه 
تا یک س�ال و تا 74 ضربه شاق محکوم خواهد شد البته 
در صورتی  که س�ر و صدا و هیاهو مخل آس�ایش عمومی 

باشد نه یک نفر.

مهدی آقایی در خصوص اینکه آیا نوازندگی نیازمند اخذ مجوز است؟ 
و اینکه این مجوز از کجا باید اخذ ش��ود، اظه��ار کرد: اگر بخواهیم 
دقیق به این موضوع نگاه کنیم مطابق ماده 2 قانون »نحوه مجازات 
اشخاصي که در امور سمعي و بصري، فعالیت هاي غیرمجاز انجام 
می دهند« مصوب سال 1386 انجام هرگونه فعالیت در زمینه امور 
س��معی و بصری که جنبه  تجاری دارد و به عبارتی فعالیت تجاری 
محس��وب می ش��ود، نیازمند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسامی اس��ت. بنابراین اگر خوانندگی یا نوازندگی تفننی )از روی 

سرگرمی و تفریح( باشد، نیازی به مجوز ندارد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد نوازندگی خیابانی نیز با توجه به اینکه 
یک نوع فعالیت موسیقیایی سمعی و بصری محسوب می شود چنین 
مج��وزی را ازم دارد. هرچند قانون مزبور حکای��ت از این دارد که 
افرادی باید از وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی در خصوص فعالیت 
سمعی بصری مجوز بگیرند که در این زمینه فعالیت تجاری- شغلی 
انجام می دهند. بنابراین اگر شغل این افراد باشد و از این طریق امرار 

معاش می کنند، باید مجوز اخذ کنند. 
بازپرس دادسرای ارشاد ادامه داد: بهتر است بگوییم هرگونه خدمت 
عمومی مستلزم اخذ مجوز از نهاد مربوطه است و فعالیت موسیقی از 
این قاعده مستثنی نیست. به عبارتی مانند سایر صنوف و اتحادیه ها 
فردی که قصد راه اندازی یک محل کس��ب، ش��غل و تجارت مانند 
سوپرمارکت را دارد باید مجوز بگیرد. اما به نظر می رسد که نوازندگان 
خیابانی مانند دست فروش ها به دلیل اینکه رفتارشان به معنای واقعی 
ش��غل و تجارت محسوب نمی شود، بی نیاز از اخذ مجوز هستند و به 
عبارتی اگر مجوز نگیرند جرم موضوع ماده 2 قانون سمعی و بصری 

که همان فعالیت تجاری است را مرتکب نشده اند.
ب��ه گزارش مهداد، وی اضافه کرد: ماده 638 بخش تعزیرات قانون 
مجازات اسامی مصوب س��ال 1375 دو نوع رفتار را جرم انگاری 
کرده اس��ت. در صدر ماده به افعال حرامی که علن��ی و متظاهرانه 
اتفاق می افتند و در قوانین کیفری جرم انگاری ش��ده اند، اشاره شده 
که هرکس این کاره��ا را در اماکن عمومی انجام دهد مرتکب جرم 
شده و دو شرط اصلی دارد؛ نخست اینکه فعل افراد حرام باشد و دوم 
اینکه فعل مزبور قبا در قوانین جزایی مختلف جرم انگاری ش��ده 
باش��د. این در حالی اس��ت اوًا تردید جدی وجود دارد که آیا افعال 
این ها حرام اس��ت یا خیر؟ دوم اینکه ص��رف نوازندگی خیابانی در 

هیچ یک از قوانین جرم انگاری نش��ده است. به عبارتی هرچند این 
اعمال  در اماکن عمومی اتفاق افتاده ولی به دلیل اینکه رفتارش��ان 
از قبل جرم انگاری نش��ده و از این لحاظ فاقد وصف کیفری است و 
همچنین تردید جدی در حرام بودن افعال این ها )نوازندگی( وجود 

دارد، لذا با صدر ماده 638 تطبیق ندارد. 
آقایی با بیان اینکه این جرم دو قسمت صدر و ذیل دارد، عنوان کرد: 
در ذیل ماده به یک رفتار دیگر اشاره  شده و مقرر شده است »هر فعلی 
که عفت عمومی را جریحه دار کند.« عفت عمومی جامعه ما از  زمانی 
به  زمان دیگر و از مکانی به یک دیگر متفاوت است. به عنوان مثال 
انجام چنین اعمالی در شب های شهادت ائمه )ع( موجب جریحه دار 
شدن افکار و احساسات عمومی می شود اما اگر همین اقدام در ایام 
ش��ادی صورت گیرد، به نوعی باید گفت که نه  تنها عفت عمومی را 

جریحه دار نمی کند بلکه می توان خوشایند هم باشد.
وی در پاس��خ به این پرسش که در مواردی که برخورد با نوازندگان 
مجاز است، چه نهادی و چگونه باید برخورد کند؟ گفت: در خصوص 
نحوه رفتار با این قش��ر، م��ردم حق ندارند باعث تخریب وس��ایل، 
ضرب وجرح و توهین شوند. به عبارتی در برخورد با جرم مردم حق 
ندارند خود مرتکب نقض قانون ش��وند. در مب��ارزه و مقابله با جرم، 
قانون نهادی به اس��م ضابطین پیش بینی ک��رده و باید در این گونه 
موارد ضابطی��ن ورود پیدا کنن��د. در این رابطه م��ردم می توانند با 
ضابطی��ن تماس بگیرن��د و پلیس باید آات موس��یقی را با رعایت 
احترام و حقوق ش��هروندی جمع آوری کرده و متهمان را به مرجع 

انتظامی هدایت کند.
بازپرس دادسرای ارشاد بیان کرد: هرگونه برخورد مردم با نوازندگان، 
اعم از ضرب وجرح، تحقیر، توهین و تخریب آات موس��یقی خود 
نقض قانون و جرم محسوب می ش��ود. مردم حق ندارند در برخورد 

با یک رفتار مجرمانه، خودش��ان واکنش نشان دهند. لذا قانونگذار 
در این خصوص نهادهای خاصی مثل نیروی انتظامی را پیش بینی 

کرده است.
وی در پاسخ به اینکه در خصوص نوازندگان دوره گردی که در ایام 
استراحت شهروندان اقدام به نوازندگی می کنند و بعضاً موجب آزار و 
اذیت مردم را فراهم می کنند، چه باید کرد؟ آیا در این رابطه قانونی 
وجود دارد؟ اظهار کرد: اوًا برخاف برخی کشورها مقرره  صریحی 
در این خص��وص وجود ندارد و به اس��تفاده از ابزارهای موس��یقی 
نامتعارف با ارتعاش صوتی زیاد اشاره نشده و جرم انگاری یا مقرره ای 
وضع نشده است. البته براساس ماده 29 ایحه  هوای پاک: »ایجاد 
هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع است و 
در مورد منابع  ثابت، متخلف به پرداخت جریمه نقدی از 10 میلیون 
تا 20 میلیون ریال محکوم می شود.« هرچند بحث موسیقی خیابانی 
ارتباطی به این مقرره ندارد و این ماده بیشتر در خصوص کارخانه ها 
و وسایل نقلیه است. پس ناگزیر به مراجعه به مواد عمومی خصوصًا 

قوانین جزایی هستیم.
آقایی ادامه داد: حس��ب ماده 618 بخش تعزی��رات قانون مجازات 
اسامی مصوب سال 1375،  هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات 
غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخال نظم و آسایش و آرامش 
عمومی شود یا مردم را از کس��ب  و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا 

یک سال و تا 74 ضربه شاق محکوم خواهد شد. 
وی در ادامه تاکید کرد: البته این در صورتی اس��ت  که س��ر و صدا و 
هیاهو مخل آسایش عمومی باشد نه یک نفر؛ زیرا امکان دارد یک 
نفر اعصابش ضعیف باشد یا فقط یک نفر در خانه مریض نگهداری 
کند که این ماده، این موضوع را شامل نمی شود بلکه باید سر و صدا 
به حدی باشد که مثًا همه در کوچه اعتراض کنند یا موجب اخال 

در نظم و رفت  و آمد مردم ش��ود و کوچه را بن��د بیاورند. مثًا فرد در 
حال نوازندگی باش��د و چند نفر در اطرافش جمع ش��وند و رقص و 
پایکوبی و تجمع ایجادشده موجب اخال در رفت  و آمد مردم و نظم 
کوچه شود. در این حالت بر اساس ماده مذکور، جرم اخال در نظم 
عمومی و سلب آسایش عمومی صورت گرفته است و شاکی می تواند 
به دادس��رای محل وقوع جرم یا کانتری مراجعه و اعام شکایت 
کند. بنابراین نباید فراموش کرد که هرگونه نوازندگی خیابانی باعث 
تحقق جرم مزبور نمی ش��ود بلکه باید به گونه ای باش��د که آسایش 
عمومی آن محل با سر و صدای عجیب  و غریب مختل شود و همه 
یا اکثر مردم از خانه بیرون بیایند. بازپرس دادسرای ارشاد همچنین در 
پاسخ به این پرسش که بعضاً ممکن است هیات های سینه زنی، زمان 
طوانی و نیمه شب در یک کوچه طبل بزنند و با بلندگو نوحه خوانی 
کنن��د. در این رابطه دیدگاه قانونی چیس��ت؟ تصریح کرد: در مورد 
هیات های مذهبی هم همان گونه اس��ت چ��را که ماده 618 بخش 
تعزیرات قانون مجازات اسامی برای رفتارهایی که آسایش و نظم 
عمومی را بر هم می زند، استثنا قائل نشده است و حتی حضور و تردد 
هیات های مذهبی در کوچه و خیابان می تواند با وجود شرایط مقرر 

در ماده، واجد وصف مجرمانه باشد. 
وی ادامه داد: هدف مقدس داشتن باید در چارچوب و اجرای قانون 
بوده و مثًا در حس��ینیه یا تکایا باشد و هیچ  کس حق ندارد با هدف 
مقدس عزاداری یا نماز جماعت قانون را نقض کند. موارد اشاره شده 
جزو ش��عائر مذهبی ماست ولی نه با نقض قانون و راهبندان. در این 
رابطه مس��جد، مصا، تکیه، حس��ینیه و… برای عزاداری و نماز 

جماعت پیش بینی شده است.
آقایی در پاسخ به اینکه آیا نوازندگی در سطح شهر به لحاظ شرعی 
مجاز است یا خیر، گفت: شرع مقدس در مورد آات موسیقی یعنی 
س��اخت، نگهداری، حمل و فروش و همچنین نواختن با این آات 
یک تقس��یم بندی دارد که می گوید اگر موج��ب غنا و از خود بیخود 
شدن و حالت رقص و طرب و… باشد، حرام است و واکنش شرع، 
حرمت این گونه رفتار است. ولی اگر موسیقی باشد که موجب غنا و 
طرب و رقص نشود، هیچ مشکلی ندارد. اگر در خیابان آهنگ های 
میهنی و سنتی مانند آنچه که  در صداوسیما نواخته و پخش می شود و 
غیرغنایی است، بنوازند یا بخوانند، واکنش شرع قطعاً،حرمت نخواهد 
بود. ماک غنایی بودن، نوعی و عرفی است یعنی عامه مردم باید آن 

موسیقی را طرب انگیز بدانند.
وی در خصوص اینکه برخی با آهن��گ محلی هم حرکات موزون 
انجام می دهند. در این خصوص چه نظری دارید، خاطرنشان کرد: 
در قانون درباره آهنگ بومی، محلی و غیره چیزی ذکر نشده است. 
هرچن��د عرف محلی، باید آن را موس��یقی غنای��ی بداند. در حقوق 
اسام به عرف خیلی اهمیت داده  شده اس��ت؛ مثًا اینکه آیا عرف 
مناطق کردنش��ین این موس��یقی را غنایی و طرب انگیز می داند یا 
خیر؟ ترکمن ها یا بیرجندی ها چطور؟ مثًا  در خیلی از مناطق ایران 
عزیزمان رقص با چوب وجود دارد و این به عرف محل بستگی دارد.

نوازندگی در خیابان از منظر قانون
بازپرس دادسرای ارشاد بررسی کرد

گزیده ها

رییس کل دادگس�تری استان کهگیلویه 
و بویراحمد با بی�ان اینکه احکام مخان 
نظ�م در ب�ازار یاس�وج، ب�ه زودی اجرا 
می ش�ود، گف�ت: ایج�اد امنی�ت تکلیف 
ماست و در امنیت مجموعه  بازار، با همه  

وجودمان به میدان آمده ایم.

حجت ااس��ام غامرضا مزارعی در ماقات 
مردمی در مسجد حضرت صاحب الزمان )عج( 
شهر یاسوج اظهار کرد: احکام مخان نظم در  

بازار یاسوج به زودی اجرا می شود.
وی با بیان اینکه مردم س��رمایه  نظام اسامی 
هستند، ادامه داد: قوه قضاییه به عنوان بخشی از 
نظام در خدمت مردم بوده و وظیفه  ما گره گشایی 

از کار مردم است.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 
کهگیلویه و بویراحمد، مزارعی به موضوع ایجاد 
امنیت برای کس��به و اصناف اشاره و بیان کرد: 
ایجاد امنیت تکلیف ماست و در امنیت مجموعه  

بازار، با همه  وجودمان به میدان آمده ایم.

در این مراس��م مس��ئوان قضایی به بیش از 
یکصد مورد از درخواس��ت  ها ی مردمی پاسخ 
دادن��د و دس��تورات قضای��ی ازم صادر ش��د 
همچنین کارگران اخراجی کارخانه  قند یاسوج از 
تاش ها و پیگیری های دستگاه قضایی استان 
کهگیلویه و بویراحم��د به منظور احقاق حقوق 
جامعه کارگ��ری این کارخانه تش��کر کردند و 
خواستار تسریع در رسیدگی به حقوق خود شدند.

رییس کل دادگستری استان گلستان از 
دادس�تان های سراسر اس�تان خواست 
ب�ه مدی�ران بانک هایی که ب�دون توجه 
به بخش�نامه های بانک مرکزی، هنگام 
استمهال وام کشاورزان، جریمه دیرکرد 
می گیرن�د، تذکر داده و درص�ورت ادامه 
تخلف، برای آنان پرونده قضایی تشکیل 

دهند.

رعای��ت نکردن بخش��نامه های بانک مرکزی 
مبنی بر استمهال و بخشودگی جرایم و دیرکرد 
تسهیات کش��اورزان از مهمترین مشکاتی 
بود که اعضای سازمان نظام صنفی کشاورزی 
اس��تان گلس��تان با ریی��س کل دادگس��تری 
ای��ن اس��تان در می��ان گذاش��تند. رییس کل 
دادگس��تری اس��تان گلس��تان پس از دیدار با 
اعضای س��ازمان نظام صنفی کش��اورزی این 
استان از دادس��تان های سراسر استان خواست 
تا ب��ه مدی��ران بانک هایی که ب��دون توجه به 
بخشنامه های بانک مرکزی، هنگام استمهال 

وام کش��اورزان، جریم��ه دی��ر ک��رد و کارمزد 
می گیرند، تذکر دهند و در ص��ورت ادامه روند 
تخلف از این بخش��نامه ها، ب��رای آنان پرونده 

قضایی تشکیل دهند.
 به گزارش میزان، هادی هاش��میان از آمادگی 
دادگستری این اس��تان برای آموزش حقوقی 
رایگان خب��ر داد و گفت: مباحث حقوقی در این 

دوره ها آموزش داده خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد:
احکام مخان نظم در بازار یاسوج 

به زودی اجرا می شود

رییس کل دادگستری به دادستان های  گلستان دستور داد
تشکیل پرونده برای مدیران بی توجه 

به بخشنامه های بانک مرکزی 

ریی�س کل دادگس�تری اس�تان خراس�ان 
شمالی، سیاست دستگاه قضایی این استان 

را حمایت از تولید و اشتغال پایدار دانست.

حجت ااسام اس��داه جعفری در بازدید از فاز جدید 
تولید شمش در مجتمع آلومینای ایران در جاجرم، با بیان 

اینکه یکی از سیاست های مهم دستگاه قضایی استان، 
حمایت جدی و همه جانبه از تولید و اشتغال پایدار است، 
تصریح کرد: با توجه به ش��رایط فعلی حاکم بر کشور و 
تاش دش��منان نظام برای القای ناکارآمدی نظام و 
ایجاد فضای بی اعتمادی، ی��أس و نامیدی بین مردم 
با توسل به ابزارهای مختلف ازجمله تهدید و تحریم، 

دادگستری این استان در تاش است به طور میدانی از 
واحدهای تولیدی بازدید کرده و در راستای حمایت از 
سرمایه گذاری گام های موثری بردارد که قطعا در این 
مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.  به گزارش 
روابط عمومی دادگستری استان خراسان شمالی، وی 
با بیان اینکه برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 

و حمایت از تولید و سرمایه گذاری، کاما جدی و مصمم 
هستیم، خاطرنشان کرد: طی بررسی های به عمل آمده، 
مجتمع آلومینای جاجرم توانسته است با تولید آلومینیوم 
عاوه بر صرفه جویی ارزی، نیاز کشور را در بخش های 
مختل��ف از جمله صنای��ع دفاعی و فضای��ی و دیگر 

زیرساخت های تولیدی تأمین کند . 

حمایت قضایی از تولید و اشتغال پایدار

رییس کل دادگس�تری اس�تان آذربایجان ش�رقی، سامانه 
سجام را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر دانست.

حجت ااس��ام  حکمتعل��ی مظف��ری در همایش دیده بان اس��تان 
آذربایجان شرقی، س��امانه جامع اطاعات مردمی )سجام( را یکی از 

طرح های مهم قوه قضاییه دانست که به عنوان ابزاری برای پیشگیری 
از معضات اجتماعی و مبارزه با فساد از آن استفاده می شود. به گزارش 
روابط عمومی دادگس��تری استان آذربایجان ش��رقی، وی سجام را از 
مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و یکی از اهداف مهم این طرح را 
استفاده از ظرفیت مردمی برای نظارت همگانی در حوزه هایی همچون 

بهداش��ت، حقوق عامه، منابع طبیعی، حفظ و حراست از بیت المال و 
ثروت های عمومی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی دانست. مظفری 
خاطرنش��ان کرد: هزینه پیشگیری از جرم پایین تر از هزینه های جرم 
است؛ با اصاح قوانین می  توان بس��یاری از ساختارها را عوض کرد و 

زمینه ارتکاب جرم را از بین برد.

سامانه سجام از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است
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   اجتماعی  

چهره ها

مشکل کاغذ کتب  درسی حل شد
 سرپرس��ت س��ازمان پژوه��ش و 
برنامه ریزی آموزشی از حل مشکل 
کاغ��ذ کتاب های درس��ی خبر داد و 
گفت: مشکل کاغذ کتاب های درسی 
س��ال 98 حل ش��د و اکنون در حال 
مذاکره برای خرید کاغذ کتاب های 
سال 99 هستیم. حیدر تورانی با بیان 
اینکه تا س��ال 1400 کتاب جدیدالتألیف نداریم، افزود: در سال تحصیلی 
آین��ده روی بخش عمده ای از کتاب ها »ُمهر مان��دگاری تا 1400« درج 
می شود.البته این موضوع به این معنی نیست که به تغییرات جزسی توجه 

نکنیم بلکه چنسن تغییراتی لحاظ می شود.

برخورد ناجا با جرایم اقتصادی
 در بنادر 

 رییس پلی��س پیش��گیری نیروی 
انتظامی با اش��اره به اینک��ه بنادر از 
حس��اس ترین نقاط حیاتی در چرخه 
حمل و نق��ل فعالیت   های اقتصادی 
به شمار می روند و بستر مناسبی برای 
اجرای توطئه های دش��من در ایجاد 
ناامنی هس��تند، گفت: ب��ا هرگونه 
جرایم اقتصادی در بنادر قاطعانه برخورد خواهیم کرد. سردار محمد شرفی 
افزود: برقراری امنیت اقتصادی در بنادر و خطوط دریایی از اهمیت باایی 

در جنگ اقتصادی برخوردار است.

تدوین برنامه ملی توانبخشی 
 مش��اور وزی��ر بهداش��ت در ام��ور 
توانبخش��ی از تدوی��ن برنامه ملی 
توانبخشی خبر داد و گفت: چهارهزار 
تخت توانبخش��ی کم داریم و فقط 
200 تخ��ت در این حوزه در کش��ور 
فعال است. محمد تقی جغتایی افزود: 
به دلی��ل هزین��ه ب��ر ب��ودن ایجاد 
تخت های توانبخشی و عدم پوشش بیمه ای، این کمبود وجود دارد، اکنون 
این خدمات فقط به تعداد معدودی از افرادی که دچار بیماری های ستون 
فقرات و مشکات اسکلتی، عضانی، کمر درد و دست درد هستند، ارائه 

می شود.

دشواری اعمال قانون معاینه فنی 
برای موتورسیکلت ها

سرپرست ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه در 
زمینه موتورسیکلت مشکات بسیار زیاد است، گفت: درحال حاضر 
دوربین های پاک خوان، پاک جلو را می خوانند این درحالی است 
که موتورسیکلت ها پاک جلو ندارند، به همین دلیل اعمال قانون 
معاینه فنی بر موتورس��یکلت ها به صورت اتوماتیک دش��وار است.

حس��ین ش��هیدزاده تصریح کرد: اولین قدم برای رفع مش��کات 
موتورسیکلت این اس��ت که هویت موتورشناس��ایی شود چرا که 

ممکن است بسیاری از موتورها به نام راکب نباشد.

درخواست تخصیص 3میلیارد دار 
برای ایمن سازی کاس های ناایمن

رییس سازمان نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس کشوربا اشاره 
به وجود 160هزار کاس درس ناایمن در س��طح کشور، خواستار 
تخصیص بودجه س��ه میلیارد داری تصویب شده در قالب برنامه 
ششم توس��عه برای ایمن سازی مدارس شد. مهراله رخشانی  مهر با 
بیان اینکه حدود 107هزار مدرس��ه با 530ه��زار کاس درس در 
کش��ور داریم اظهار کرد: از این میزان، 30درص��د مدارس نیازمند 
مقاوم س��ازی و تخریب و بازسازی اند که به تفکیک می توان گفت 
18درصد مدارس باید مقاوم سازی و 12درصد تخریب و بازسازی 

شوند. به عبارت دیگر 32هزار مدرسه سطح کشور ناایمن هستند.

نام نویسی 170 هزار نفر 
در سامانه حج تمتع

س��ازمان حج و زیارت در فراخوانی اعام ک��رد تمامی افرادی که 
متقاضی اعزام به حج تمتع س��ال 98 هستند باید اطاعات خود را 
در سامانه رزرو این س��ازمان به روزرسانی کنند، تاکنون نیز بیش از 
170 هزار نفر در این سامانه نام نویسی کرده اند. درسامانه فراخوان 
تکمیل اطاعات اس��ناد حج تمت��ع امکان ویرای��ش، اصاحات، 
همچنین بازیابی کدرهگیری به سامانه اضافه شده است، بنابراین 
اطاعات س��جلی متقاضی در ثبت نام اولیه از سازمان ثبت احوال 
اس��تعام می ش��ود در صورتی که صاحب س��ند فوت کرده باشد، 
باید مراحل انحصار وراثت، انجام س��پس ب��رای درج اطاعات در 

سامانه اقدام شود.

تدوین شیوه نامه فعالیت 
استارت آپ های حوزه گردشگری 

معاون فناوری و کاربردی س��ازی پژوهش��گاه می��راث فرهنگی و 
گردش��گری کش��ور با بیان اینکه اس��تارت آپ های ح��وزه علوم 
انسانی به ویژه گردشگری موردنظر بخش های دولتی و خصوصی 
قرارگرفته اس��ت، گفت: درصورتی که بخواهید نقش��ه توپوگرافی 
کارآفرینی کش��ور در دوره های مختلف را ترس��یم کنید، می بینید 
که کش��ور ما نیز فراز و نش��یب های مختلفی را در این حوزه پشت 
سرگذاشته است.علیرضا قلی نژاد ادامه داد: در این زمینه کمیته ای 
تشکیل شده است، شیوه نامه های این موضوع نیز تدوین و تا پیش 

از پایان سال با حضور بخش خصوصی نهایی می شود.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران:

اطاعی از میزان کاغذ وارداتی و مصرفی در سال97 نداریم
وزیر فرهنگ و ارش�اد اسامی با اشاره به اینکه از میزان تولید و مصرف کاغذ در نیمه 
نخست سال اطاعی نداریم، گفت: با توجه به شرایط پیش آمده، از مهرماه شروع به 

بررسی و استخراج اطاعات مربوط به کاغذ کرده ایم.

صالحی روز سه شنبه در نشست خبری پایان سفر خود به آذربایجان غربی، اظهار داشت: مطبوعات 
کاغذی باید مزیت های خود را در صحت، دقت و تولید محتوای کیفی نشان بدهند و جایگاه واقعی 
خود را حفظ کنند. وی، اضافه کرد: مطبوعات محلی در شرایط سختی منتشر می شود و یارانه های 
امسال در 6 ماهه دوم با نگاه حمایتی و تغییر ایجاد شده توزیع می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، 
ادامه داد: در سه ماهه اخیر 20 هزار تن کاغذ در کشور توزیع شده که 90 درصد آن به نشریات غیردولتی 

تخصیص یافته است. وی، با اشاره به اینکه ش��فافیت در زمینه نظام حمایت از آگهی ها وجود دارد 
اما کافی نیست، گفت: باید دس��تورالعمل ها، مجوزها و نظارت ها در اتاق شیشه ای دیده شود تا در 
نتیجه برطرف شدن س��وءتفاهم ها، نقدپذیری افزایش پیدا کند. صالحی، در پاسخ به سوالی مبنی 
بر راهکارهای موجود برای افزایش بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، گفت: محدودیت های 

فراوانی در تخصیص بودجه وجود داشت و برای سال بعد نیز وجود خواهد داشت.
وی، افزود: بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و در سایه هم افزایی نهادهای دولتی، عمومی 
و خصوصی مشکل ناکافی بودن بودجه فرهنگی تاحدی برطرف می شود. وی، درباره فعالیت های 
سایت ها و کانال های تلگرامی غیرمجوزدار نیز گفت: تذکرهای ازم توسط معاونت مطبوعاتی به 
این رسانه ها داده شده است و برای این تذکرها پایان و محدوده ای وجود خواهد داشت. به گزارش 

خبرگزاری ها،  وزیر فرهنگ و ارش��اد اسامی، با اشاره به اینکه ایحه نظام جامع رسانه ای در حال 
طی مس��یر قانونی بوده و قسمتی آن اصاح شده است، گفت: برداشت تدوین کنندگان این ایحه 
این بود که این قانون می تواند به کمک فضای نظام رسانه ای بیاید و در دفاع حقوق رسانه موثر باشد. 

نماین��ده ولی فقی��ه و رئیس 
سازمان اوقاف و امور خیریه، 
در مراس��م افتتاحی��ه دوره 
ن  س��ا رشنا کا موزش��ی  آ
هماهنگی و پیگیری سازمان 
اوقاف و امور خیریه گفت: باید 
ر  د وق��ف  ظرفی��ت  ز  ا

اشتغال زایی استفاده کنیم.
حجت ااسام خاموش��ی اظهار داشت: در مسیر40 ساله انقاب 
اسامی، ش��هدای زیادی را ملت ایران تقدیم اسام کردند و بنده 
در هر مسئولیتی که قرار می گیرم، یاد شهدا و راه شهدا را فراموش 
نمی کنم.  وی افزود: امروز دشمنان انقاب اسامی نیز به امنیت 
ایران در منطقه اذعان می کنند که این امر حاصل جان فشانی ها و 

خون شهدای عزیز ماست. 
رئیس س��ازمان اوقاف خاطرنشان کرد: انقاب اسامی یک پیام 
فرهنگی است که اسام و آزادی مبتنی بر اسام را در مقابل آزادی 
غربی فریاد می زند. وی تأکید کرد: ضرورت دارد اگر در جایی با خأ 

قانونی مواجه هستیم آن را مرتفع نماییم.
حجت ااسام خاموشی اضافه کرد: سازمان اوقاف در حوزه اقتصاد 
مقاومتی باید با استفاده از ظرفیت وقف و موقوفات وارد عرصه شده و 

با شناسایی راه های علمی به نظام و مردم کمک کند
وی ادامه داد: همچنین برای جهش علمی در کش��ور هم می توان 
از ظرفیت وقف اس��تفاده کرد. خاموش��ی گف��ت: فرصت ما برای 
کارهای زیادی که باید انجام دهیم کم است و باید از زمانی که در 

اختیارداریم، به صورت بهینه استفاده کنیم.

 معارف

باید از ظرفیت وقف 
در اشتغال زایی استفاده کنیم

علیرضا مزاری مولف کتاب »گردان 409« و فرزند شهید حجت ااسام علی مزاری درباره انگیزه اش برای 
تألیف این کتاب گفت: من یکی از اعضای گردان 409 بودم، البته در چند عملیات به صورت رزمی شرکت کردم 
اما در عملیات والفجر 10 به عنوان تبلیغات حاضر شدم و از رزمندگان پیش از عملیات، حین عملیات و بعد از 
عملیات عکس هایی می گرفتم. نویسنده کتاب »گردان 409« افزود: گاهی بعضی از بچه های رزمنده به من 
می گفتند دست از عکس گرفتن بردار و اسلحه بردار و با ما جلو بیا، اما من به دلیل جراحتی که در عملیات های 
قبلی برایم ایجاد ش��ده بود توان کافی برای شرکت در عملیات ها نظامی بعدی را نداشتم، اما تصمیم گرفتم 
کار فرهنگی و تبلیغی کنم. وی می گوید: حدود س��ی سال از جنگ گذشته بود که تصمیم گرفتم این تصاویر 
را در قالب کتابی منتشر کنم و در اختیار عاقه مندان قرار دهم، اما این کار سختی بود چراکه چاپ آن نیازمند 

منابع مالی بود. البته قبًا این عکس ها را به خانواده های شهدا تقدیم کرده بودم.
نویس��نده کتاب »گردان 409« تصریح کرد: چهار سال منتظر بودیم تا یکی از نهادهای ذی ربط این کتاب را 
چاپ کند. بیشتر نهادهایی که با آنها برای چاپ کتاب رایزنی کرده بودم، از کمبود بودجه می گفتند، اما ما دست 

از کار نکشیدیم و با تاش دوستان و حرکتی آتش به اختیار نسخه اول این کتاب را چاپ کردیم.
مزاری در گفت وگو با تس��نیم،  گفت: کتاب گردان 409 دومین اثر بنده اس��ت و پی��ش از این، آلبومی با نام 
»خاطرات خاکی« چاپ ش��ده بود. در اثر جدید س��بک جدیدی را بکار گرفتم و در ذیل هر تصویر خاطره ای 
متناسب با آن درج کردم. در این کتاب 160 عکس وجود دارد، حدود 64 عکس تکی و مابقی عکس ها تصاویری 

از خود عملیات والفجر 10 است.

دفاع مقدس

مجید موایی تهیه کننده سریال »بانوی عمارت« با اشاره به استقبال و توجه مخاطبین از سریال بانوی 
عمارت، دایل این اس��تقبال را کارگردانی خوب و انتخاب بازیگران مناسب عنوان کرد و گفت: در کنار 
این موارد  طراحی صحنه، لباس، گریم و تصویربرداری و دیگر اجزاء استاندارد سریال باعث این استقبال 

شده است، قصه گویی و بافت داستان بیشترین نقش را در این موفقیت داشته است. 
وی پیرامون قصه س��ریال نیز گفت: قصه  تو در تو و پیچیده ای که هر ش��ب با پاس��خ  به سواات 
گذش��ته بیننده را با تعلیق و ایجاد س��واات جدید به قس��مت بعد می کش��د، طراحی هوش��مندانه 
ش��خصیت پردازی مناسب کشمکش ها و تعلیق های حساب ش��ده در متن کاری کرده که هر شب 

بیننده مش��تاق پیگیری داس��تان اس��ت.
 تهیه کننده سریال بانوی عمارت در خصوص درصد بیننده های این سریال اظهار داشت: خبر رسمی به 
ما اعام نش��ده و بزودی توسط شبکه سه اعام خواهد شد، اما شواهد و خبرهایی هم که به ما از گوشه 
و کنار کشور می رس��د باید بگویم خدا را شکر سریال مورد استقبال هموطنان واقع شده و پس از پخش 
20 قسمت از مجموعه، می شود با اطمینان گفت که این سریال یکی از پربیننده ترین آثار نمایشی اخیر 
صدا و سیماس��ت و بخش��ی از مخاطبین که حتی تلویزیون را نگاه نمی کردند دوباره برگشتند و ااقل 
تلویزیون را در این ساعت نگاه می کنند. موایی همچنین پیرامون نقدهایی که به گویش شخصیت ها 
و امروزی بودن جماتی که از زبان ش��خصیت های دوران قاجار بیان میشود، گفت: بعضی از این نقدها 

را خوانده و یا شنیده ام.

احداث صحن رسول اکرم )ص( در  حرم علوی  دایل استقبال مردم از »بانوی عمارت«
احداث صحن رسول اکرم )ص( به منظور توسعه حرم امام علی )ع( به همت عتبه علویه )ع( از دو ماه گذشته آغاز شد. 

عکس واژه

رزمنده ای که روایتگر دفاع مقدس شد 
تلویزیون

طبق آخرین آمار اعام شده تا زمان تنظیم 
گروه

این گزارش درحادث�ه واژگونی اتوبوس اجتماعی
واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسامی 

10 نفر از دانشجویان جان باخته اند و 26 نفر نیز زخمی شدند 
که اکنون با مرخص شدن تعدادی از مصدومان، همچنان 1۸ 
نفر در سه بیمارستان بستری هستند. این درحالی است که 

هنوز علت دقیق این حادثه مش�خص نش�ده است و طبق 
اظهارات مسئوان پلیس راهور سه تیم کارشناسی تخصصی 

در حال بررسی دایل وقوع این حادثه هستند.

بررسی علت تصادف توسط 3 تیم کارشناسی
»حمایت« از آخرین جزییات حادثه دلخراش اتوبوس دانشگاه آزاد گزارش می دهد

کریم مجتهدی، چهره ماندگار فلس�فه در نشس�ت »فلسفه 
فارابی؛ بازخوانی روایت قاسم پورحس�ن از فلسفه فارابی« 
گفت: فلس�فه ما را به گذشته نمی برد، بلکه به آینده می برد و 

امکانات آتی را به ما نشان می دهد.

نشس��ت »فلس��فه فارابی؛ بازخوانی روایت قاس��م پورحسن از فلسفه 
فارابی« در پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. 
کریم مجتهدی چهره ماندگار فلسفه در این نشست گفت: من متخصص 
فلسفه اسامی نیس��تم و کتاب آقای پورحسن را هم متأسفانه مطالعه 
نکرده ام، اما این را می دانم که فارابی یک چهره تاریخی است و از آنجائی 

که من متخصص فلسفه غرب هستم، می دانم که در غرب با اسم فارابی 
و ابن سینا همه آشنا هستند. یعنی می خواهم بگویم فارابی یک چهره 
گمنام نیس��ت، ولی متاس��فأنه ما متوجه ارثیه خود نیستیم و فاجعه هم 
همین اس��ت. افرادی که قبل از فارابی بودند و افرادی که بعد از فارابی 
آمده اند، همگی فاسفه بزرگ آینده انسان هستند و این ما هستیم که 
جزء گذشته ایم. فلسفه، آتی است و این را خیلی ها نمی فهمند. فلسفه 
ما را نس��بت به آینده بیدار می کند و برخاف تصور اغلب افراد، ما را به 
گذش��ته نمی برد بلکه به آینده می برد و امکانات آتی را به ما نشان می 
دهد. وی افزود: فلس��فه در تعلیمات نقش اصلی دارد و ما به وسیله آن 
می توانیم خود را بشناس��یم. فلس��فه جبران کمبودها است. فیلسوفان 

واقعی، دانشجویانی هستند که به تحصیل ادامه می دهند و هیچ وقت 
 تحصیلش��ان تمام نمی شود. بنده در دانشگاه س��وربن، پیرمردهایی را 
 م��ی دی��دم که س��ر کاس فلس��فه م��ی نشس��تند. خاص��ه اینکه
 فیلسوف ها را دست کم نگیرید چون تنها راه اعتای فرهنگی، اهمیت به

فیلسوف ها است. فلسفه اگر درست تدریس شود، شاهکار می کند ولی 
متأسفانه در اغلب موارد اینگونه نیس��ت. عده ای فکر می کنند فلسفه 
یک رشته تحصیلی مصرفی نیس��ت ولی کار مهمتری که فلسفه می 
کند، این است که تعیین مصرف می کند. این استاد بازنشسته دانشگاه 
تهران ادامه داد: در زندگینامه فاس��فه یکی از چیزهایی که برای من 
خیلی اهمیت دارد، مسافرت های آنان است چون سفرهای فیلسوفان به 

نوعی مجاهدت و ریاضت است. این موضوع در سفرهای فارابی وقتی که 
به بغداد و حلب می رود هم دیده می شود. فارابی در این راه هایی که می 
رفته تفکرات عمیقی پیدا کرده است و در واقع فارابی آنچه که در آن تحول 
پیدا کرده را خواسته به ریشه هایش برگرداند. من برای فارابی احترام بسیاری 
قائلم و حتی می توانم بگویم از ابن سینا هم برای او بیشتر احترام قائلم. چون 
شخص بسیار باوقاری است که از جان و دل خدمت کرده است. به گزارش 
مهر، مجتهدی گفت: ارثیه یونانی که فارابی دنبال آن رفته است چند چهره 
دارد. تفکیک بحث وجود و ماهیت در اندیشه یونانی خیلی مشخص نیست. 
کاری که فارابی می کند، این است که وجود و ماهیت را از یکدیگر تفکیک و 

از آن برای اثبات خدا استفاده می کند.

کریم مجتهدی:  فیلسوفان جهان اسام اهل مجاهدت و ریاضت  بودند

اتوبوس معاینه فنی نداشت
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران گفت: اتوبوس حادثه دیده حامل دانشجویان دانشگاه آزاد، 
برگه معاینه فنی نداش��ت. سید نواب حسینی منش با بیان اینکه در بررسی های اولیه از اتوبوس واژگون 
شده مشخص شد، زمان تولید این اتوبوس مربوط به سال81 است، افزود: براساس سن فرسودگی، این 
اتوبوس که مربوط به اسامش��هر بوده، باید سال91 از رده خارج می شد، درحالی  که مشغول فعالیت در 

سه بخش سرویس دانشگاه آزاد بوده  است. 

تاش برای نجات جان مصدومان بدحال
مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداش��ت گفت:  تاش تیم درمانی برای نجات جان مصدومان بدحال 
این حادثه نیز همچنان ادامه دارد.  عباس زارع نژاد توضیح داد: هفت مصدوم حادثه از بیمارس��تان امام 
خمینی)ره( و یک مصدوم از بیمارس��تان حضرت رس��ول  اکرم)ص(مرخص شده اند.  وی افزود: تعداد 
مصدومان بستری درحال حاضر 18 نفر است، همچنین هفت مصدوم این حادثه در بخش  ICU  بستری 

هستند که حال عمومی چهار نفر از آنها مناسب  نیست.  

نظارت بر روند درمان مصدومان 
وزیر بهداشت در پیام تسلیت خود در پی درگذشت تعدادی 
از دانش��جویان دانشگاه آزاد در س��انحه واژگونی اتوبوس 
دانش��گاه آزاد گفت: مراح��ل درمان فرزن��دان  عزیزمان 
 با نظارت قائ��م مقام اینجانب و روس��ای دانش��گاه های 

علوم پزشکی پایتخت، به دقت پیگیری می شود. 
سید حسن قاضی زاده هاش��می، ابراز امیدواری کرد که از 
این پس با مدیریت مناسب، شاهد حوادثی چنین دردناک 

نباشیم.

شیب مسیر استاندارد نیست
اس��تاندار تهران گفت: شیب مس��یر عبور اتوبوس واحد 
علوم تحقیقات دانشگاه آزاد استاندارد نیست. انوشیروان 
محسنی بندپی افزود: این مس��یر می تواند در زمستان ها 
حادثه ساز شود. وی یادآورشد: از روز وقوع حادثه دستور 
تش��کیل کمیته بررس��ی حادثه و پیگی��ری آن را صادر 
کرده ایم. اس��تانداری به عنوان نماین��ده عالی دولت در 
اس��تان تهران وارد عرصه می ش��ود و ابع��اد موضوع را 

پیگیری می کند.

پیگیری تصادف توسط 3 تیم کارشناسی
رییس پلیس راهنمایی ورانندگی تهران بزرگ از پیگیری تصادف دانش��گاه آزاد اسامی توسط 
س��ه تیم کارشناسی خبر داد. سردار محمدرضا مهماندار اظهار کرد: با توجه به اینکه این تصادف 
ابعاد مختلفی دارد که باید تمام آنها درنظرگرفته شود، براین اساس با دستور و هماهنگی دادستان 
تهران، سه تیم کارشناسی خبره برای این موضوع تعیین کرده ایم. وی افزود: این سه تیم شامل 
گروهی از کارشناسان تصادفات پلیس راهور، تیم کارشناسان فنی و مکانیک خودرو برای مشخص 
کردن اش��کاات فنی احتمالی خودرو، همچنین یک تیم نیز از کارشناس��ان فنی و مهندسی در 
حوزه راه که از وزارت راه و شهرس��ازی می شود که با ما همکاری دارند.  سردار مهماندار تصریح 
کرد: ازم است سهم همه عواملی که در این تصادف مقصر بوده اند مشخص شود، اعم از خطای 
احتمالی راننده، اشکاات راه و نقص خودرو، همچنین کوتاهی مسئوان چه به عنوان پیمانکار 

حمل و نقل و چه کارفرمای این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

علت فوت راننده اتوبوس نهایی نشده است
مدیرکل پزش�کی قانونی استان تهران با بیان اینکه هنوز نمی توان علت نهایی فوت راننده اتوبوس را 
اعام کرد، گفت: کار کارشناسی تخصصی اولیه توسط متخصصان پزشکی قانونی انجام و جهت اظهار 
نظر درباره س�کته قلبی به عنوان علت فوت، نمونه های ازم اخذ شده است.مسعود قادی پاشا با بیان 
اینکه هنوز نتیجه آزمایش های تخصصی ازم در این رابطه واصل نش�ده است، افزود: برای تحقیقات 
بیش�تر نمونه های اخذ ش�ده درحال بررسی است. وی همچنین افزود: اجس�اد 10 نفر از قربانیان این 
حادثه به پزش�کی قانونی منتقل شد که پس از نمونه برداری و تشخیص علت مرگ به خانواده هایشان 

تحویل داده شده است.

بررسی حادثه در کمیسیون آموزش
س��خنگوی کمیسیون آموزش مجلس از جلس��ه بررسی گزارش هیات 
اعزامی این کمیسیون به محل حادثه واژگونی اتوبوس در جلسه یکشنبه 
هفته آینده کمیس��یون آموزش مجلس خبر داد که با حضور مس��ئوان 
مربوطه برگزار خواهد شد. میرحمایت میرزاده گفت: همزمان با وقوع این 
حادثه هیاتی از کمیس��یون آموزش مجلس برای بررسی محل حادثه و 

بازدید و عیادت دانشجویان زخمی اعزام شدند. 
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نشریه های هندی معتقدند »چابهار« برای هند یک »دروازه بازرگانی« 
به آسیای مرکزی است.  نشریه »هندوستان تایمز« نوشت: ایران استفاده 
از بندر راهبردی »چابهار« واقع در دریای عمان را به طور رسمی برای 
هند مهیا کرده است. این نشریه افزود: هندوستان برنامه ریزی کرده از 
طریق این بندر کاا به افغانستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی صادر 
کن��د. ایران پایانه بندری چابهار را به مدت 18 ماه با امکان تمدید تا 10 
سال در اختیار هند قرار داده است. قرارداد اجاره بین 2 کشور در ماه فوریه 
سال 2018 میادی امضا شد که در راستای اجرای قرارداد بازرگانی بین 
ایران، هند و افغانستان در ماه می سال 2016 میادی است. نشریه های 
هندی معتقدند »چابهار« برای هند یک »دروازه بازرگانی« به آسیای 
مرکزی است. این بندر می تواند رقیب بندر راهبردی »گوادر« پاکستان 
باشد که پایانه اصلی برای ارتباطات باری بین چین و کشورهای آسیای 

مرکزی از طریق اقیانوس هند است. 

 
»کیم جونگ هو« قانون گذار حزب حاکم در کره جنوبی به دلیل آنچه 
تحت عنوان »سوءاستفاده از قدرت« از آن یاد شده، از مردم این کشور 
عذرخواهی کرد. بنا بر گزارش »کوریا تایمز«، ظاهراً این نماینده پارلمان 
کره جنوبی در فرودگاه با مأمور امنیتی فرودگاه برخورد مناسبی نداشته 
و سعی کرده تا از نفوذ سیاسی خود استفاده کند. همین مسئله نیز خشم 
مردم این کشور را برانگیخته است. بر اساس این گزارش، درنهایت، فشار 
روانی حاصل از خشم و نارضایتی مردم، سبب شد تا وی در یک کنفرانس 
مطبوعاتی از پیش اعام نشده در ساختمان پارلمان تأکید کند: »من به 
دلیل ناامید کردن مردم کره جنوبی به خاطر رفتار خجالت آورم، از صمیم 
قلب عذرخواهی می کنم«. وی در ادامه گفت: »امروز صبح، من تلفنی 
از مأموران امنیتی هواپیمایی کره جنوبی )کی. ای. سی.( که در فرودگاه 
»گیمپو« مشغول به کارند، عذرخواهی کردم. از این فرصت نیز استفاده 

می کنم تا یک بار دیگر به آن ها بگویم که متأسفم«.

 
بلک واتر که از ش��رکت های جنجالی خصوص��ی آمریکایی در حوزه 
امنیتی اس��ت،  با چاپ تبلیغاتی در یک مجله با پیام "ما داریم می آییم" 
به ازسرگیری فعالیتش اش��اره کرد. به گزارش روزنامه »الرأی الیوم«، 
ظهور مجدد شرکت بدنام بلک واتر در بازار مقاطعه کاران نظامی موجب 
شده است تا تحلیلگران عمیق تر به نیت آمریکا در خروج از جنگ ها در 
خاورمیانه بنگرند. این ش��رکت بعد از رسوایی ها متعدد و تغییر نام های 
بسیار اکنون تحت عنوان "آکادمی" شناخته می شود. این تبلیغ که پس 
از استعفای جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا منتشر شد،  نگرانی درباره نیات 
دونالد ترامپ مبنی بر خصوصی سازی جنگ های کنونی در افغانستان 
و سوریه را تقویت کرده است. اصلی ترین حامی ایده خصوصی سازی 
جنگ آمریکا در خاورمیانه اریک پرینس، رئیس سابق بلک واتر است. این 
جمهوری خواه دیرینه در سال 2010 این شرکت را فروخت اما ارتباط با 
ترامپ را حفظ کرد و ظاهراً تاش کرده است تا برای حلقه داخلی خودش 
برای جایگزینی حضور نظامی آمریکا در این منطقه با مزدوران ابی کند. 
ماتیس که در جنگ خلیج فارس، افغانستان و عراق حضور داشت، قاطعانه 

با این ایده مخالفت کرده بود.   

 
مکالمه تلفنی ترامپ با یک کودک هفت س��اله در ش��ب کریسمس 
و بی��ان جماتی در خص��وص »بابانوئل« از س��وی رئیس جمهوری 
آمریکا واکنش های زیادی را در توییتر به دنبال داشته است. به گزارش 
روزنامه »نیویورک تایمز«، »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا و 
همسرش به مناسبت فرا رسیدن کریسمس طبق رسمی همیشگی کاخ 
سفید، در تماس های تلفنی با کودکان، این جشن را تبریک گفتند. اما 
برخاف همیشه، مکالمه تلفنی ترامپ با یک کودک هفت ساله به نام 
»کولمن« توجه رسانه ها را به خود جلب کرد. رئیس جمهوری آمریکا 
بعد از تبریک فرارسیدن کریسمس از کولمن می پرسد که »آیا هنوز به 
بابانوئل اعتقاد دارد؟« و ادامه می دهد که برای کودکان در هفت سالگی 
»اعتقاد به بابانوئل کمرنگ می ش��ود.« مکالمه ترامپ با این کودک 
هفت ساله واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی برانگیخت. 
»کریس مورفی« س��ناتور دموکرات کنگره آمریکا دراین باره نوشت: 
واقعاً ش��گفت انگیز است که ترامپ شب کریسمس را صرف پرسیدن 

اعتقادات کودک هفت ساله به بابانوئل می کند.

 
طراح حمله به کنسولگری چین در شهر »کراچی« پاکستان روز گذشته 
در حمله انتحاری در وایت »قندهار« افغانستان کشته شد. به گزارش 
روزنامه »پاکس��تان«، »اس��لم بلوچ« یکی از س��ران گروه آزادی خواه 
بلوچستان پاکستان، در حمله انتحاری روز گذشته در شهر »عیون مینه« 
واقع وایت قندهار افغانستان کشته شد. بلوچ که طراح حمله ماه گذشته 
به کنسولگری چین در شهر کراچی پاکستان بود به همراه 6 تن دیگر در 
این انفجار کشته ش��د. اسلم بلوچ از سوی پاکستان به طراحی حمله به 
کنسولگری چین در شهر کراچی پاکستان متهم شده بود و رسانه های 
پاکستانی با انتشار پاسپورت وی مدعی بودند که وی تابعیت افغانستانی 
دارد. وی که از سرشاخه های »لشکر آزادی خواه بلوچستان« پاکستان 
بود، از مخالفان دولت پاکستان به شمار می رفت پیش ازاین نیز در درگیری 
با نیروهای امنیتی پاکستان زخمی شده بود. در حمله به کنسولگری چین 
در شهر کراچی پاکستان که حمله با حضور 3 عامل تروریستی صورت 

گرفت، 2 نیروی امنیتی و 2 شهروند عادی کشته شدند.

 جلد روز
یک کودک مهاجر هشت س��اله 
دومین قربانی سیاست های ضد 
مهاجراتی رئیس جمهور آمریکا 
شد. »فیلیپه گونزالس« گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در امور حقوق 
بشر مهاجران خواستار تحقیقات 
کاملی درباره مرگ »ژاکلین کال« 
دختر هفت س��اله گواتماایی شد 
ک��ه در بازداش��تگاه های م��رزی 
آمریکا جان باخت. ای��ن در حالی 
اس��ت که پیش از این، رسانه های 
آمریکای��ی خب��ر مرگ پس��ربچه 
هشت ساله ای را در بازداشتگاه اداره 
گمرک و محافظت م��رزی آمریکا 

منتش��ر کرد. این دومین کودک مهاجر گواتماایی در هفته جاری است 
که در بازداش��تگاه های مرزی آمریکا فوت می کن��د. این کودک به علت 
سرماخوردگی و تب بسیار باا احتیاج به خدمات پزشکی داشته که نیروهای 
پلیس در رساندن وی به بیمارستان کوتاهی کرده اند. مأموران بازداشتگاه 
مرزی هن��وز دلیل مرگ کودک را اعام نکرده ان��د ولی اظهار کردند که 
تمامی جوانب این پرونده را موردبررس��ی قرار خواهند داد. رئیس جمهور 
آمری��کا از دوران رقابت های انتخاباتی ریاس��ت جمهوری 2016 بارها با 
حمله به مهاجران، ریشه تمامی مشکات اقتصادی و وقوع جرم و جنایت 
را ورود آنها به این کش��ور دانس��ته و بعد از ورود به کاخ س��فید دستوراتی 
برای سختگیری علیه افرادی که به صورت غیرقانونی وارد خاک آمریکا 
می شوند را صادر کرد. یکی از دستورات دونالد ترامپ بازداشت مهاجران 
غیرقانونی و جدا کردن کودکان از والدینشان بود که موجب خشم بسیاری 
از فعاان حقوق بشر شد. به گزارش روزنامه »نیویورک تایمز«، ترامپ در 
واکنش به انتقادها در پی کشته شدن دختر گواتماایی در حساب توئیتری 
خود مدعی شد که سیاس��ت دموکرات ها در جدایی کودکان از والدین در 
دوره باراک اوباما بس��یار بدتر از چیزی بود که وی اکنون در حال مدیریت 
کردن آن اس��ت. وی در توئیتر خود نوش��ت: تصاویر ک��ودکان در قفس 
را در 2014 در دوره اوبام��ا به خاطر بیاورید. بااین حال اگر این سیاس��ت 
جداسازی انجام نشود افراد بیشتری خواهند آمد و قاچاقچیان از کودکان 
بیشتری سوءاستفاده خواهند کرد. به نظر می رسد با این اتفاق، فشارهای 
بسیار زیادی علیه رئیس جمهور آمریکا که در حال حاضر با کنگره بر سر 
اختصاص بودجه برای س��اخت دیوار مرزی با مکزیک دچار چالش شده 

است، وارد شود.

گزارش

گاردین خبر داد 
اتحادیه عرب به دنبال بازگرداندن 

کرسی سوریه
روزنامه گاردین در گزارش��ی اعام کرد که به احتمال بس��یار زیاد کرسی 
سوریه در اتحادیه عرب سال آینده میادی به این کشور بازخواهد گشت.
یک منبع مطلع که گاردین نخواس��ت نامش فاش ش��ود به این نش��ریه 
گفته است که اتحادیه عرب س��ال آینده میادی به سوریه اجازه خواهد 
داد تا به این مجمع بازگردد. گاردین ادامه داد: واش��نگتن، ریاض و قاهره 
را تحت فشار قرار داده تا س��وریه به اتحادیه عرب بازنگردد و کرسی این 
کش��ور همچنان در اختیار معارضان قرار گی��رد ولی در میان اعضای این 
اتحادیه )22 عضو( برای بازگشت سوریه اتفاق نظر وجود دارد. این نشریه 
در ادامه گزارش خود سفر »عمر البشیر« رئیس جمهور سودان به دمشق، 
دیدار وزرای امور خارجه بحرین و سوریه و همچنین بازگشایی مرز اردن با 
سوریه را به عنوان نشانه هایی ذکر کرد که عادی سازی کشورهای عربی 
با س��وریه که طی هشت س��ال اخیر جزو مخالفان این کشور در جنگ با 
تروریست ها بوده اند در حال انجام است. اتحادیه عرب پس از آغاز جنگ 
س��وریه در 2011، سوریه را اخراج کرده و کرس��ی این کشور را در اختیار 
معارضان س��وری قرار داد. گاردین افزود که این راهبرد جدید کشورهای 
عربی تاش��ی برای دور کردن سوریه از ایران است. عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی ت��اش می کنند تا با وعده اعطای کمک های مالی 
به دمش��ق، روابط ایران و س��وریه را به زعم خود قطع کنند. سوریه برای 
بازس��ازی و بازگش��ت به ش��رایط پیش از جنگ احتیاج به 400 میلیارد 
دار س��رمایه گذاری دارد و کشورهای عربی س��عی می کنند تا با حضور 
در سوریه در این کشور نفوذ سیاسی خود را تثبیت کنند. گمانه زنی درباره 
بازگشایی سفارت امارات متحده عربی در سوریه نیز گواه همین ادعا بوده 
است. ابوظبی تاش می کند از طریق بازگشایی سفارت خود در دمشق به 
نحوی کانال ارتباطی میان پیمانکاران و فعالیت های اقتصادی در سوریه 
ایجاد کند و در نهان، فعالیت های سیاسی خود را انجام دهد. بنا به گزارش 
گاردین، س��فارت امارات متحده عربی که از 2011 تعطیل است، در حال 
بازگش��ت به حالت عادی بوده و س��یم خاردارها و موان��ع بتونی از مقابل 
ساختمان آن برچیده شده است. منبع دیپلماتیک به گاردین گفته است که 
اتحادیه عرب سال آینده در جلسه س��ران خود از بشار اسد دعوت خواهد 
کرد تا در  آن نشست شرکت کند. بااین وجود، این روزنامه تأکید کرده است 
که کش��ورهای اروپایی همچنان بر سیاس��ت انزوای دولت سوریه ادامه 
خواهند داد. یک دیپلمات اروپایی در این زمینه به گاردین گفته است: قطعًا 
این سؤال همواره مطرح اس��ت که انزوای بین المللی سوریه تا چه زمانی 
طول می کشد و چگونه به اتمام خواهد رسید. آنچه مشخص است اینکه 
به احتمال زیاد این اتفاق از غرب آس��یا آغاز خواهد شد ولی اروپاییان هنوز 
هیچ تصمیمی برای عادی سازی رابطه خود با دمشق اتخاذ نکرده اند. یکی 
از اعضای گروه های معارض سوری به گاردین گفت که تصمیم کشورهای 
عربی برای ازس��رگیری رابطه با دمشق به هیچ وجه خوب نیست و به حل 
مناقشه در این کشور کمکی نخواهد کرد. وی افزود: کشورهای عربی با 

ما همانند یک برادر رفتار نمی کنند.

سودان
معترضان س��ودانی بنا به دعوت انجمن مش��اغل حرفه ای س��ودان 
تظاهرات کردند و این نخستین بار بود که مخالفان دولت موفق شدند 
تظاهرات بزرگی برگزار و به سمت کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی 
کنند. این تظاهرات مسالمت آمیز بود و معترضان قصد داشتند با ارائه 
یادداشتی به ریاست جمهوری درخواست خود برای برکناری البشیر از 
قدرت را اعام کنند.  تظاهرات در حالی برگزار ش��د که البش��یر برای 
بازدید به ایالت الجزیره در جنوب خارطوم سفر کرده بود. انجمن مشاغل 
حرفه ای سودان همچنین خواستار اعتصاب عمومی و نافرمانی شد. نیز 
کمیته پزشکان سودان به استثنای بخش اورژانس و نیز کمیته صیادان 
اعتصاب عمومی اعام کردند. انجمن مشاغل حرفه ای سودان یک 
نهاد موازی با اتحادیه کارگران سودان است. »محمد ناجی« پزشک 
سودانی و عضو انجمن مذکور در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که این 
انجمن اقدامات خود را با اعتصاب پزشکان آغاز کرده و در مرحله آینده 
دیگر بخش های تخصصی و حرفه ای نیز به این اعتصاب و نافرمانی 
مدنی خواهند پیوست. ناجی افزود که تظاهرات خارطوم بیش از آنچه 
انتظار داشتیم موفقیت آمیز بود و هزاران سودانی در آن شرکت کردند. 
یک عضو دیگر انجمن مشاغل حرفه ای سودان ابراز امیدواری کرد که 
ورود این انجمن به اعتراضات سرنوشت ساز خواهد بود. باوجوداینکه 
معترضان موفق نشدند یادداشت خود را به دفتر ریاست جمهوری ارائه 
کنند، اما در خیابان منتهی به دفتر ریاست جمهوری راهپیمایی کردند و 
این نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن البشیر در ژوئن سال 1989 بود.

عکس نوشت 

نخستین بار در تاریخ آس��یای مرکزی در شهر »نمنگان« 400 دستگاه 
اتومبیل به ش��کل درخت کریس��مس صف کشیدند. س��ازمان محلی 
مدیریت ایمنی جاده ها نه تنها از این اقدام حمایت کرد بلکه تزئین اصلی 
کاج یعنی ستاره درخت کریسمس را با خودروهای پلیس راهنمایی ایجاد 
کرد. »نمنگان« مرکز استان نمنگان جمهوری ازبکستان و دومین شهر 

پرجمعیت پس از »تاشکند« است.

وزارت دفاع روس��یه اعام ک��رد پدافند هوایی 
س��وریه 14 فروند از 16 موش��ک شلیک شده از 
جانب رژیم صهیونیس��تی را منه��دم کرد. بنا بر 
گزارش شبکه »راشاتودی«، وزارت دفاع روسیه 
گفته است که موشک های رژیم صهیونیستی در 
ش��رایطی شلیک ش��ده اند که دو پرواز مسافری 
غیرنظامی در حال فرود در فرودگاه های بیروت 

و دمشق بوده اند.
در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: »اقدامات 
تحریک آمیز نیروی هوایی اسرائیل، 2 هواپیمای 
مس��افربری را که در حال فرود در فرودگاه های 
بیروت و دمش��ق بودند، به خطر انداخت. در این 
زمان، 6 فروند جنگنده »اف-16« اس��رائیل از 

حریم هوایی لبنان به سوریه حمله کردند«.

»ایگور کوناشنکوف« س��خنگوی وزارت دفاع 
روس��یه تأکید کرد: »حمله جنگنده های »اف-

16« اسرائیل در ش��امگاه 25 دسامبر، مستقیمًا 
هواپیماهای مسافربری را تهدید می کرد«.

وی در ادامه تصریح کرد ک��ه این دو هواپیمای 
مس��افربری که حین حمل��ه جنگنده های رژیم 
صهیونیستی در حال فرود در فرودگاه های دمشق 
و بیروت بودند، هیچ ارتباطی با روسیه نداشتند و 
متعلق به شرکت های هواپیمایی روسیه نبوده اند.

مسکو همچنین گزارش کرده که دست کم هفت 
نفر از نیروهای نظامی سوریه بواسطه برخورد دو 
موش��ک رژیم صهیونیس��تی با مرکز لجستیک 

ارتش سوریه زخمی شده اند.
در این گزارش عاوه بر این تأکید شده، بواسطه 

خطری که هواپیماهای مسافربری در حال فرود 
را تهدی��د می ک��رد، ارتش س��وریه از تجهیزات 
ارس��ال پارازیت و موش��ک های زمین به هوا در 
این عملیات پدافندی استفاده نکرد و اجازه داد تا 
مرکز کنترل ترافیک هوایی دمش��ق بتواند یکی 
از هواپیماهای مس��افربری را ب��ه یک باند فرود 

اضطراری در »الحمیمیم« هدایت کند.
بنا بر اعام وزارت دفاع روس��یه، نیروی هوایی 
رژی��م صهیونیس��تی در این حمل��ه از 16 بمب 
»جی.بی.یو-39« هدایت شونده لیزری ساخت 
آمریکا استفاده کرده است. سایت دبکا وابسته به 
رژیم صهیونیستی نیز به نقل از منابع آمریکایی 
آورده است، حمله رژیم صهیونیستی به مناطقی 
 در حوم��ه دمش��ق در دو موج حمل��ه و به مدت

 90 دقیقه بود.
منابع آمریکایی اظهار کردند، در موج اول حمات 
جنگنده ه��ای اف Sufa - 16 با موش��ک های 
بالدار از نوع Delilah اطراف دمش��ق را هدف 
گرفتند. منابع سوری نیز تاکید کردند، سامانه های 
پدافند هوایی سوریه توانستند تمام موشک های 
را س��اقط کنند، به گفته این منابع، اس��رائیلی ها 
از بمب های هوش��مند از نوع GB-39 استفاده 
کردند که خس��ارت هایی اندک برجای گذاشت. 
منابع افزودند، ارتش اس��رائیل بعد از شکست در 
حمله اول، موج دوم حمات هوایی را با استفاده از 
جنگنده های جدید Adir 35-F را صورت داد.

در حالیک��ه یک منبع در وزارت دف��اع آمریکا به 
نیوزویک گفته بود، در تماس با مسؤوان ارتش 
اس��رائیل، آن ها ب��ه وی گفته اند حمل��ه مذکور 
مسؤوان ارش��د حزب اه لبنان را در حال سوار 
ش��دن بر یک هواپیما هدف گرف��ت اما منابع به 
ش��بکه المیادین گفتند، خبر ای��ن مجله درباره 
هدف گرفتن فرماندهان ح��زب اه لبنان عاری 

از صحت است.
رژیم صهیونیستی چند ماهی است که همزمان 
با تحویل موشک های اس 300 روسیه به سوریه 
حمات خود را به حومه فرودگاه دمشق متوقف 
کرده است. وزیر دفاع روس��یه در تاریخ 10 مهر 
)دوم اکتبر( در جریان نشس��ت ش��ورای امنیت 
این کشور در مس��کو گفته بود که محموله های 
س��امانه دفاع موش��کی "اس 300" به س��وریه 

تحویل داده شدند.
به دنب��ال س��رنگونی ی��ک فرون��د هواپیمای 
ایلوشن-20 روسیه در جریان حمله جنگنده های 
رژیم صهیونیستی به اذقیه سوریه در پایان ماه 
سپتامبر گذشته، روسیه تصمیم گرفت تا تحویل 
س��امانه های اس-300 به س��وریه را تس��ریع 
بخشیده و عاوه بر اس��تقرار این سامانه ها، یک 
سری تجهیزات راداری پیشرفته نیز در این کشور 
مستقر کرد که گفته شده بود یک گنبد حفاظتی 
در برابر جنگنده های مهاجم به س��مت س��وریه 

ایجاد می کند.

حمله 90 دقیقه ای صهیونیست ها به اطراف فرودگاه دمشق بی نتیجه ماند

 شبکه تلویزیونی »س�انا« سوریه سه شنبه شب گزارش کرد که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی با چند فروند جنگنده 
گروه

»اف-16« حماتی را به سمت اهدافی در خاک سوریه انجام داده است. حمله سه شنبه شب حدود یک ساعت و نیم به بین الملل
طول انجامیده اس�ت. این بزرگترین تجاوز موشکی صهیونیست ها به س�وریه، بعد از اطاعیه مسکو مبنی بر استقرار 
سامانه های S-300 در دمشق بود. وزارت دفاع روسیه اما از انهدام 14 فروند از 16 موشک شلیک شده رژیم صهیونیستی 

توسط پدافند هوایی سوریه در حمله سه شنبه شب خبر داد.

 پاسخ پدافندی سوریه 
به حمات هوایی رژیم صهیونیستی

چهره خبر

تدوام اعتراضات و درگیری ها در تونس
در پی خودس�وزی عکاس خبری تونس درگیری هایی میان 
نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان در شهر »قصرین« واقع در 

غرب این کشورصورت گرفت.

نیروهای امنیتی تونس به ده ها تن از تظاهرکنندگان که در حال تشییع 
پیکر این عکاس بودند،  گاز اش��ک آور ش��لیک کردن��د. درگیری ها در 
مقابل دفتر فرمانداری ایالت قصرین جایی که نیروهای امنیتی مستقر 

بودند، رخ داد.
مرکز ش��هر القصرین روز دوش��نبه نیز زمانی که ده ها تن از معترضان 
استیک های خودروها را آتش زدند و مسیرها را در محله النور و خیابان  

اصلی بورقیبه بستند، شاهد تنش بود و نیروهای پلیس با استفاده از گاز 
اشک آور آن ها را متفرق کردند. در این راستا، سفان الزعق، سخنگوی 
رسمی وزارت کشور تونس اعام کرد که شش تن از نیروهای امنیتی 
 تونس در درگیری های دوش��نبه شب زخمی ش��دند و نیروهای پلیس

9 تن از معترضان را بازداشت کردند.
عبدالرزاق زرقی، عکاس خبری تونس پس از اینکه خود را در اعتراض به 
بیکاری و وضعیت بد منطقه قصرین آتش زد، درگذشت. زرقی در فیلم 
ویدئویی پیش از خودسوزی گفته بود: بیکاران قصرین که منبع درآمدی 
ندارند، هنگامی که آماده اعام اعتراض می شوند عملیات تروریستی 
رخ می دهد این یعنی اینکه ساکت شو و دهانت را ببند، به مردم قصرین 

می گویم که به تنهایی انقاب خواهم کرد... خودم را آتش خواهم زد.
س��ندیکای ملی روزنامه نگاران تونس، دولت را مس��ؤول خودسوزی 
عبدالرزاق زرقی دانس��ت و اعام کرد، دولت در تبدیل ش��دن بخش 
مطبوعات به مکانی برای اموال فاس��د و مش��کوک، خدمت به منافع 
محدود و عدم نظارت بر میزان پایبندی نهادهای رس��انه ای به قوانین 
حرفه ای مقصر اس��ت. این نهاد طرف های دولتی به ویژه وزارت امور 
اجتماعی را به تبان��ی با نهادهایی که قوانین را زی��ر پا می گذارند و نیز 
کوتاهی از انجام مسؤولیت خود در نظارت بر اجرای قانون متهم و اعام 
کرد، سلسله اقدامات اعتراض آمیز از جمله اعام اعتصاب سراسری در 

بخش مطبوعات را اتخاذ خواهد کرد.

ترامپ: تا بودجه دیوار تامین نشود 
تعطیلی دولت پایان نمی یابد

 شیخ عیسی قاسم 
به عراق رفت

رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی به مناسبت کریسمس بار دیگر بر ساخت دیوار حائل در مرز با مکزیک 
تاکید کرد.

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا روز سه ش��نبه بار دیگر بر ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک تاکید 
و پایان تعطیلی دولت را منوط به توافق با دموکرات ها درباره بودجه ساخت دیوار حائل با مکزیک کرد.

وی که در یک ویدئو کنفرانس به مناسبت کریسمس با نظامیان آمریکایی صحبت می کرد، گفت: » تا زمانی 
که بودجه دیوار یا حائلی در مرز با مکزیک تامین نشود تعطیلی دولت پایان نخواهد یافت.«

رئیس جمهور آمریکا از بانک مرکزی این کشور نیز انتقاد کرد و گفت: »نرخ سود توسط فدرال رزرو بسیار 
سریع در حال افزایش است.«

در پی خودداری سناتورهای دموکرات از پذیرش درخواست ترامپ برای تخصیص بودجه 
حدود 6 میلیارد داری به پروژه س��اخت 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.
ترامپ در ادامه س��خنانش گفت: »در حالی که در حال مبارزه برای تامین 
بودجه دیوار هس��تیم در حال ساخت نیز هستیم و این آرزوی من است که 

تمام 500 تا 550 مایل تکمیل شود.«

آیت اه »عیسی قاسم« رهبر ش��یعیان بحرین بعد از گذراندن دوره درمانی اش در لندن چهارشنبه وارد 
شهر نجف اشرف شد. شیخ عیسی قاس��م برای زیارت عتبات عالیات در نجف اشرف و کربای معلی به 

عراق سفر کرده است. 
بر اس��اس گزارش های منتشر شده، این سفر عیسی قاس��م به عتبات عالیات که بعد از گذشت نیم قرن 

صورت می گیرد زیر نظر دولت عراق نبوده بلکه ابتکار عملی از سوی روحانیون و مراجع نجف است. 
گفتنی اس��ت، آیت اه شیخ عیسی قاسم بیش از دو س��ال در محاصره نظامی رژیم آل خلیفه بود. تیرماه 
امسال و پس از گذش��ت 14 ماه از حبس خانگی و وخامت حال آیت اه عیسی قاسم  سرانجام با موافقت 

پادشاه بحرین وی برای درمان بیماری  به لندن منتقل شد.
از خرداد س��ال 1395 دولت بحرین پس از سلب تابعیت آیت اه عیسی قاسم، 
شهرک الدراز محل سکونت آیت اه را به محاصره خود درآورده و از سال گذشته 
نیز دادگاه بحرین وی را به بازداشت خانگی محکوم کرد که از آن زمان به بعد 
وضعیت جسمانی آیت اه وخیم شده و پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل 

جراحی قرار گرفته بود.
وزارت کش��ور بحرین در ژوئن س��ال 2016، تابعیت ش��یخ عیس��ی قاسم 
بزرگ تری��ن مرجع دینی ش��یعیان بحرین را هم به اته��ام »تاش برای 
اختاف افکنی در جامعه بحرین و تشویق جوانان به نقض قانون اساسی و 
ترویج جو فرقه گرایی« سلب کرد که سبب اعتراض هایی در بحرین شد.

ی�ک منب�ع آگاه در ائت�اف »اص�اح و 
بازس�ازی« از بررسی پیش�نهادات جدید 
برای حل بحران وزارتخانه های باقی مانده 

در دولت عادل عبدالمهدی خبر داد.

 به نوش��ته روزنامه فرامنطقه ای الحیاة، قرار بود 
پارلمان عراق طی جلس��ه دوش��نبه با تعیین پنج 
نامزد برای وزارتخانه ه��ای باقی مانده در دولت 
عادل عبدالمهدی موافق��ت کند اما تنها با تعیین 
شیما خلیل به عنوان وزیر آموزش و نوفل موسی 
به عن��وان وزیر مهاجرت موافق��ت کرد. پارلمان 
عراق با انتخاب فالح الفیاض برای وزارت کش��ور 

و فیصل الجربا برای وزارت دفاع مخالفت کرد.
یکی از نمایندگان فراکس��یون اصاح به رهبری 
مقت��دی صدر، رهب��ر جریان صدر ع��راق گفت: 
ائتاف البناء )وابسته به هادی العامری( پیشنهاد 
داده که فالح الفیاض از س��ه سمت خود )ریاست 
حشد الشعبی، مشاور امنیت ملی و دستگاه امنیت 
ملی( کنار برود و این سمت ها را با ائتاف اصاح 
تقس��یم کند تا در مقابل در جلس��ه هشتم ژانویه 

پارلمان به نفع وی رأی داده ش��ود اما فراکسیون 
اصاح با این پیشنهاد مخالفت و بر پیشنهاد خود 
برای تغییر الفی��اض با نامزد دیگری که مقبول تر 
باش��د و لیاقت و شایستگی بیشتری داشته باشد، 

پافشاری کرد. 
ای��ن نماینده گف��ت: برخی رهبران فراکس��یون 
اصاح در پارلمان پیشنهاد رأی گیری محرمانه 
در جلس��ه آتی پارلمان درباره نام��زدی الفیاض 
برای وزارت کش��ور را دادند اما فراکسیون البناء 
این پیشنهاد را با توجه به اینکه مخالفت زیادی با 

نامزدی الفیاض وجود دارد، رد کرد.
ائتاف الوطنیه به رهب��ری ایاد عاوی نیز بعد از 
اینکه فیصل الجربا نتوانس��ت در جلسه پارلمان 
برای پست وزارت دفاع رأی بیاورد، از تغییر نامزد 

خود برای این پست خبر داد.
انتصار الجب��وری، نماینده این ائتاف در پارلمان 
گفت: توافقی میان سنی های ائتاف اصاح وجود 
دارد مبنی بر اینکه در صورت رأی نیاوردن الجربا، 
س��لیم الجبوری، رئیس س��ابق پارلمان عراق به 

عنوان نامزد تصدی این پست مطرح شود.

کمیسیون انتخابات افغانستان اعام کرده 
که انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود به 
تاریخ 31 فروردین سال 13۹۸ برگزار شود 
با سه ماه تاخیر در ماه تیر برگزار خواهد شد.

یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 
تایید کرد که تاریخ دقیق برگزاری انتخابات امروز از 
طرف کمیس��یون انتخابات اعام خواهد شد. این 
منبع که نخواست از او نام برده شود، گفت که کندی 
روند ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان یکی از دایل این تاخیر است. به گفته این 
منبع تاکنون 50 نفر بسته های معلوماتی را برای ثبت 
نام در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری دریافت 
و هیج یک از این افراد نتواسته اند که شرایط ازم را 
برآورده کنند. این منبع کمیسیون انتخابات افغانستان 
افزود که شماری از نامزدها نتوانسته اند که معاونان 
خود را معرفی کنند و یا یک میلیون "افغانی" )حدود 
130 هزار دار( ضمانت بانکی را فراهم آورند. چند 
روز قبل رفیع اه بیدار، یکی از اعضای این کمیسیون 
نیز گفته بود که هدف از تعویق انتخابات، »آوردن 

اصاحات و بهترشدن امور انتخاباتی است که به کار 
و زمان بیشتری نیاز دارد.«

بیدار افزوده بود که کمیسیون مشورت های ازم را 
با جوانب دخیل آغاز کرده  و اکنون گفتگو با احزاب، 
نهادهای ناظر و نهادهای مدنی جریان دارد. نتیجه 
این دیدارها با حکومت افغانستان که تامین کننده 
امکانات مالی و امنیتی انتخابات است است، شریک 
ساخته خواهد شد. این مسئول کمیسیون انتخابات 
افزوده ب��ود: »اگر با جم��ع آوری نظریات جوانب 
دخیل به این نتیجه برسیم که برگزاری انتخابات 
در31 فروردین ناممکن است، روی تغییر زمان آن 

فکر می کنیم.«
گزارش های رس��یده نش��ان می ده��د که رئیس 
 و اعض��ای کمیس��یون انتخاب��ات افغانس��تان از 
چند روز پیش تاکنون با سران احزاب جهادی همانند 
عطا محمدنور، گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول 
س��یاف و محمد کریم خلیلی دیدار داشته اند.طرف 
دیگر این مذاکرات به گفته کمیس��یون انتخابات 
نامزدانی خواهند بود که پس از اعام فهرست نهایی 

نامزدها، به عنوان نامزد معرفی خواهند شد.

 ادامه اختافات در عراق 
بر سر وزارتخانه های دفاع و کشور

 انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
 ۳ ماه به تعویق افتاد
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مجوز حضور در جام تختی 
برای 3 آزادکار شاخص 

 مرحله اول رقابت های انتخابی تیم های 
ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساان که 
روز گذشته آغاز ش��ده است تا فردا ادامه 
دارد و با نظر کادر فنی تیم های ملی سه 
کشتی گیر شاخص هر وزن این مسابقات 
مجوز شرکت در رقابت های بین المللی 
جام تختی را به دس��ت می آورند تا در کنار م��دال آوران رقابت های 
جوانان، زیر 23 سال و بزرگساان جهان با حریفان خارجی به رقابت 
بپردازن��د. غامرضا محم��دی، س��رمربی تیم ملی کش��تی آزاد 
بزرگس��اان با تایید این خبر گفت: این افراد در کنار س��ایر نفرات 

شاخصی که مجوز دارند، به رقابت خواهند پرداخت.

ملی پوشان از 2۸ دی 
دست به وزنه می شوند

 مربی تیم مل��ی وزنه برداری اعام کرد: 
لیس��ت اولیه نف��رات برای حض��ور در 
مسابقات گزینشی المپیک جام فجر به 
فدراس��یون ارائ��ه ش��ده اس��ت. اکب��ر 
 خورش��یدی فر درباره آغ��از برنامه های

تیم ملی وزنه ب��رداری بیان کرد: اردوی 
تیم ملی 28 دی آغاز می شود، البته اسامی نفرات دعوت شده به اردو 
را بعدا اعام می کنیم، اما این تع��داد بین 15 تا 20 نفر خواهند بود. 
برای جام فجر هم لیست اولیه را به فدراسیون داده ایم که نام 9 نفر 

در این لیست است. 

قضاوت 6 داورایرانی 
در مسابقات جهانی تیروکمان

 فدراس��یون جهان��ی تیروکم��ان برای 
نخس��تین بار از چهار داور خانم و دو داور 
مرد ایرانی برای قض��اوت در دیدارهای 
پیش روی این فدراس��یون دعوت کرده 
است. حسین نصیری نژاد، غزاله رسولی، 
داوود نعمتی نیا، نس��رین قشقایی، زهرا 
فهیم و ش��هرزاد الهیاری، داورهای تیروکمان ایران هس��تند که از 
طرف فدراسیون جهانی تیروکمان به قضاوت در رویدادهای سال 

2019 این فدراسیون دعوت شده اند. 

شرط استقال برای بازیکنان جدید
 مسئوان باشگاه اس��تقال تهران که 
س��ابق جذب بازیکن مصدوم دارند، در 
نقل و انتقاات زمستانی قوانین جدیدی 
را ب��رای ج��ذب بازیکن وض��ع کردند. 
آبی پوش��ان پایتخت اع��ام کردند؛ هر 
بازیکنی که با استقال به توافق برسد، 
حتی اگر ستاره تیم ملی باشد باید در تست های پزشکی این باشگاه 
شرکت کند و پس از آن قرارداد ببندد. گفتنی است؛ نقل و انتقاات 

زمستانی لیگ برتر فوتبال ایران از 16 دی آغاز می شود.

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

لیست کی روش برای جام جهانی و جام ملت ها چه تفات هایی دارد؟

خیز 23 بازیکن برای فتح قاره کهن
س�رانجام روز گذش�ته

گــــروه
سر مربی تیم ملی فوتبال ورزشی

اسامی نهایی بازیکنان در 
جام ملت ها را اعام کرد، 
فهرستی که تفاوت کمی با اسامی حاضر 

در جام جهانی گذشته دارد.

 4 تفاوت در فهرست نهایی 2 جام
کارلوس کی روش، س��ر مربی تیم مل��ی فوتبال 
روز گذش��ته در حالی فهرس��ت نهای��ی بازیکنان 
برای حضور در مس��ابقات فوتب��ال جام ملت های 
آس��یا 2019 امارات را اعام کرد که تفاوت زیادی 
نسبت به همین لیست برای حضور در جام جهانی 
روسیه دیده نمی شود. به عبارتی نسبت به فهرستی 
که پیش از این کی روش برای حضور در بیس��ت و 
یکمین دوره رقابت های جام جهانی انتخاب کرده 
بود چند تفاوت اندک وجود دارد. به عنوان مثال در آن 
دروه از رقابت ها رشید مظاهری، محمدرضا خانزاده، 
رضا قوچان نژاد و سعید عزت اللهی حضور داشتند 
که اکنون نام این بازیکنان بنا بردایلی در فهرست 
جام ملت ها قرار ندارد. مظاهری به تیم ملی دعوت 
نش��د، عزت اللهی به دلیل مصدومیت از تیم ملی 
کنار گذاشته شد. قوچان نژاد هم از بازی های ملی 
خداحافظی کرده است و خانزاده هم در بین انتخاب 

نهایی کی روش حضور ندارد.

 غفوری، باتجربه ترین بازیکن
 اکنون نیز س��ید حسین حس��ینی، علی کریمی به 
دلیل مصدومیت، علی علیپور، عزت اللهی به علت 
مصدومیت، خانزاده و علی قلی زاده از فهرست نهایی 
تیم ملی خط خوردند. پیش از این نیز کاوه رضایی 
و صادق محرمی هم از تیم ملی برای جام ملت ها 
بازمانده و به اردو دعوت نشده بودند. البته باید گفت 
پیام نیازمند، کنعانی زادگان، ووریا غفوری و احمد 
نوراللهی چهار بازیکنی هس��تند که در فهرس��ت 
کی روش  برای حضور در مسابقات جام ملت های 

 آس��یا جایگزین این افراد شده اند، بازیکنانی که در
جام جهانی حضور نداشته اند. ضمن اینکه باید گفت؛ 
با تجربه ترین بازیکن در این جمع، غفوری است که 
23 بازی ملی را در کارنامه خود دارد و در دوره قبلی 
جام ملت های آسیا در استرالیا نیز حاضر بوده است.  

 تیم ملی مهره های خوبی دارد
در این میان هر چند که حمید درخشان، پیشکسوت 
فوتبال ایران معتقد است، تیم اصلی کی روش برای 
مسابقات جام ملت های آسیا از قبل معلوم بوده است، 
اما مرتضی کرمانی مقدم، یکی دیگر از پیشکسوتان 
تیم ملی فوتبال کشور براین باور است که این لیست 
شباهت زیادی به جام جهانی دارد و به این ترتیب 
تیم ملی ب��ا مهره های خوبی عازم این مس��ابقات 
می شود. البته درخش��ان نیز با این موضوع موافق 

است که تیم ملی مهره های خوب و باتجربه ای دارد.
از سوی دیگر اگرچه درخشان این را هم گفته است 
که بازیکنان لیگ  برتری که آمدند و خط خوردند، 
دعوت شان بیش تر حالت فرمالیته داشت، اما مسعود 
اقبالی، کارشناس فوتبال درباره ارزیابی اش از لیست 
تیم مل��ی فوتبال برای بازی ه��ای جام ملت های 
آس��یا براین نکته تاکید کرده که طبیعی است که 
بازیکنان مصدوم از لیس��ت تیم ملی خط بخورند 
و انتظار داش��تیم که این نفرات به تیم ملی دعوت 
نشوند. اکنون مهم این است که تیم ملی از انسجام 
کافی برخوردار اس��ت و بازیکنان شناخت کافی از 

یکدیگر دارند.

 12 لژیونر در جام ملت ها
به هر حال در فهرس��ت عنوان شده نام 12 لژیونر 

دیده می شود که شامل سه بازیکن از لیگ قطر، دو 
بازیکن لیگ انگلیس، دو بازیکن از لیگ ترکیه، دو 
بازیکن از لیگ روسیه، یک بازیکن از لیگ پرتغال، 
یک بازیکن از لیگ بلژیک و یک فوتبالیس��ت از 
لیگ فرانسه هستند، بازیکنانی که در کنار سایر هم  
تیمی های خود برای کسب عنوان قهرمانی به طور 
قطع تاش خود را خواهند کرد. 23 بازیکنی که قرار 
است با شعار » هش��تاد میلیون نفر، یک تیم ، یک 
قلب«، برای تحقق یک رویا به مستطیل سبز رنگ 
بروند و پاسخ خوبی به چشم انتظاری و حمایت های 

80 میلیون هوادار فوتبال کشور بدهند. 
به عبارتی همانطور ک��ه عبدالعلی چنگیز، بازیکن 
پیش��ین تیم ملی فوتبال ایران بیان کرده اس��ت؛ 
حداقل انتظاری که از تیم مل��ی می رود حضور در 
 فین��ال جام ملت های آس��یا اس��ت. انتظاراتی که 
کی روش، سر مربی که فاکس اسپورت نام وی را 
در میان پنج مربی برتر جام ملت های آسیا قرار داده 
است، باید به آنها پاسخ دهد. این درحالی است که 
از نظر اقبالی نیز اگر تیم ملی همانند بازی های جام 
جهانی روسیه تاکنیک دفاعی و ضد حمله را در جام 
ملت های آسیا را در دستور کار خود قرار دهد، به طور 
حتم شانس باایی برای صعود از مرحله گروهی این 

رقابت ها دارد.
 البته وی معتقد است؛ اگر تیم ملی فقط از سیستم 
دفاعی اس��تفاده کند و مالکیت توپ را تا یک سوم 
محوطه جریمه حریف در اختیار بگیرند تا مهاجمان 
را صاحب توپ کنند، شانس  زیادی برای موفقیت 
در آس��یا ندارند. البته نباید از این موضوع نیز غافل 
ش��د که در این رقابت نفسگیر کار تیم ملی سخت 
اس��ت، همه دوس��ت دارند این تیم قهرمان شود و 
براین اساس کی روش باید برای راضی کردن مردم، 
ایران را قهرمان آسیا کند. آنچه که کرمانی مقدم نیز 
به آن اشاره کرده است.اکنون ولی باید منتظر ماند 
و دید فوتبالیست های کشورمان 17 دی در مصاف 
با یمن چه نتیجه ای را ب��رای 80 میلیون ایرانی به 

ارمغان خواهند آورد.

ورزش جهان

ناپولی تا پایان فصل 
برای قهرمانی می جنگد

سرمربی تیم فوتبال ناپولی اظهار کرد: من اینجا در ناپولی هستم که برنده 
و موفق شوم. هدفم این اس��ت که با تیمم تا پایان فصل برای کسب مقام 
قهرمانی بجنگم. کارلو آنچلوتی افزود: تک تک نفرات تیمم برای این منظور 
میل و انگیزه فراوان دارند. به بازیکنانم می گویم که ما باید آنقدر بجنگیم 
که بتوانیم بر یوونتوس غلبه کنیم. این هدفی است که سخت می توان به 

آن رسید، اما برای دستیابی به آن تاش می کنیم.

پیروزی لیکرز با مصدومیت جیمز
در دیداره��ای لیگ بس��کتبال حرفه ای آمریکا، تیم   ل��س آنجلس لیکرز 
ب��ا 17 امتیاز و 13 ریباند لب��ران جیمز مقابل گلدن اس��تیت وریرز، مدافع 
عنوان قهرمانی لیگ به پیروزی رسید. اما این پیروزی برای لیکرز، بسیار 
گران تمام شد، چون لبران جیمز در کوارتر سوم بازی به دلیل مصدومیت 
کش��اله ران، زمین را ترک کرد. جیمز در این باره اظهار کرد: امیدوارم این 
مصدومیت، طوانی نباش��د. امروز برای MRI به بیمارستان می روم تا 

ببینم چه شده است. 

پدیده رن در آستانه ورود 
به جمع زنبورهای وستفالن

لوکاس داکونها به حضور در جمع زنبورهای وس��تفالن نزدیک شده است. 
این بازیکن 17 ساله که از مدت ها قبل در کانون توجه مشکی و زردپوشان 
قرارداشت، ظاهرا برای انتقال به بورسیا به توافق رسیده است. گفته می شود؛ 
این بازیکن فرانسوی قراردادی پنج ساله با دورتموند خواهد بست و سهم 
انتقال رن از ای��ن انتقال بالغ بر چهار میلیون یورو خواهد بود. این س��تاره 
جویای نام قادر است به عنوان وینگر چپ و راست بازی کند. این در حالی 

است که با تیم فرانسوی تا ژوئن سال 2021 قرارداد دارد.

واسکز سرباز جوخه مرگ سواری
انتصاب سانتیاگو سواری، به سمت سرمربی تیم رئال مادرید، مسیر فصل 
را برای لوکاس واسکز، تغییر داد. وینگر کهکشانی ها در دوران یولن لوپتگی، 
سرمربی برکنار شده سفیدپوشان مهره ای کلیدی محسوب نمی  شد، اما پس 
از تمرین و تاش س��خت در تمرینات و عملکرد قابل قبول در چند بازی، 
فرصت های بیشتری از سوی مرد آرژانتینی برای وی فراهم شد. در واقع، 
عملکرد تحس��ین برانگیز در دفاع و حمل��ه، وی را به چرخ دنده ای حیاتی 
برای ماشین مکانیکی سواری تبدیل کرد؛ قطعه ای که تعادل را به قطار 

از ریل خارج شده رئال بازگرداند.

درجام ملت های 2019، که کمتر از دو هفته دیگر آغاز می ش��ود؛ علیرضا بیرانوند، امیرعابدزاده پیام 
نیازمند به عنوان روازه بان ها حضور خواهند داش��ت. وریا غف��وری، میاد محمدی، رامین رضاییان، 
محمدحسین کنعانی زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، احسان حاج صفی، پژمان منتظری و سیدمجید 
حسینی به عنوان مدافع بازی خواهند کرد. اسامی هافبک ها نیز شامل روزبه چشمی،  امید ابراهیمی، 
احمد نوراللهی، اشکان دژاگه، وحید امیری و مسعود ش��جاعی می شود. مهاجمان نیز در این دوره از 
مسابقات س��امان قدوس، مهدی طارمی، س��ردار آزمون، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی و کریم 

انصاری فرد هستند.

آگهی

بانک س��په ب��ه بنگاه های کوچک و متوس��ط قزوین 
۱۰۰۰ میلیارد ریال تس��هیات پرداخ��ت کرد.مدیر 
ش��عب منطقه قزوین گفت: بانک سپه برای کمک به 
اجرای سیاس��ت های اقتصادی دولت در زمینه رونق 
تولید و اش��تغال زایی 9 هزار میلیارد ریال تسهیات 
به فع��اان بخش های مختل��ف اقتص��ادی پرداخت 
کرده اس��ت.عباس احمدی به همسویی فعالیت های 
بانک س��په با برنامه های اقتصادی دولت اشاره کرد و 
افزود: این بانک برای کمک به رونق تولید، کسب وکار 
و اش��تغال زایی از ابتدای سال گذش��ته به بنگاه های 
کوچک و متوس��ط فع��ال در بخش ه��ای صنعتی و 
کش��اورزی استان قزوین هزار میلیارد ریال تسهیات 
پرداخت کرده است.وی ادامه داد: بانک سپه به سبب 
پرداخت بیش��ترین تعداد تسهیات برای رونق تولید 
نسبت با سایر بانک ها در سال گذشته، مورد قدردانی 
مسئوان اس��تانی به ویژه استاندار قزوین قرار گرفت.
وی ضمن اش��اره به ظرفیت ه��ای بخش های صنعتی 
و کش��اورزی در اس��تان، تصریح کرد: بانک س��په در 
کنار حمایت از واحدهای تولیدی برای رفع مشکات 
اقش��ار مختلف هم تاش های زیادی کرده است.مدیر 
ش��عب منطقه قزوین ضمن اش��اره به حمایت بانک 
س��په از طرح های کان اقتصادی اس��تان در راستای 
همراهی و همگامی باسیاس��ت های اقتصادی دولت، 
تصری��ح کرد: این بان��ک برای حمای��ت از طرح های 
اقتص��ادی در بخش های مختلف کش��اورزی، صنعت 
و معدن، مس��کن، س��اختمان، بازرگانی و خدمات با 
پرداخت بیش از 9 هزار میلیارد ریال تسهیات نقش 
مؤثری در کمک به توسعه استان قزوین داشته باشد.
وی به حمایت بانک س��په از فع��اان بخش خدمات 
به ویژه گردش��گری اس��تان قزوین اشاره کرد و افزود: 
ب��ا راه ان��دازی پروژه هایی ک��ه بانک س��په در آن ها 
مش��ارکت دارد تحول قابل توجه��ی را در این بخش 

ش��اهد خواهیم بود.احمدی اظهار داشت: با توجه به 
حضور شرکت های صنعتی در س��طح استان قزوین، 
توجه وی��ژه به ش��رکت های دانش بنیان در دس��تور 
کار بانک س��په قرار گرف��ت و از محل منابع صندوق 
توس��عه ملی به ش��رکت های مختلف��ی ازجمله آذر 
بنیس ارونق، س��وخت آما و پارسیان پلیمر تسهیات 
پرداخت ش��د.مدیر ش��عب منطقه قزوین گفت: بانک 
سپه برای کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای 
مراودات بین المللی شرکت های استان قزوین در حال 
خدمات رس��انی به فعاان اقتصادی اس��ت و در نیمه 
نخست س��ال جاری 24۰ فقره اعتبارات اسنادی در 

شعب بانک سپه استان گشایش یافت.
وی رق��م فعالیت های ارزی ش��ش ماهه اول امس��ال 
بانک س��په در اس��تان قزوین را بیش از 5۰ میلیون 
دار اع��ام کرد و افزود: در همین مدت 4۱۰ میلیارد 
ریال اعتبارات اس��نادی داخلی در شعب این بانک در 
استان گش��ایش یافته است.احمدی به اهمیت اجرای 
مس��ئولیت های اجتماعی و خدمت رس��انی به اقشار 
آس��یب پذیر محروم در بانک سپه اشاره و خاطرنشان 
کرد: بانک سپه با پرداخت 46 میلیارد ریال تسهیات 
برای اش��تغال زایی مددجویان تحت پوشش سازمان 
بهزیس��تی و کمیت��ه ام��داد )ره( ط��ی س��ال 96 و 
شش ماهه اول سال جاری یکی از بانک های موفق در 

استان قزوین بوده است.
وی افزود: سال گذش��ته طی دو مرحله مدیر کمیته 
ام��داد امام خمین��ی )ره( از مس��ئوان بانک س��په 
اس��تان قزوین به دلیل حمایت از اقش��ار آسیب پذیر 
ب��ا اعطای لوح س��پاس قدردانی کردند.مدیر ش��عب 
منطق��ه قزوین اظه��ار داش��ت: در راس��تای اجرای 
سیاس��ت های بانک مرکزی و دولت ب��رای کمک به 
تسهیل ازدواج جوانان، بانک سپه 2 هزار و 296 فقره 
تس��هیات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 3۰6 میلیارد 

ریال از ابتدای س��ال گذشته تا ش��ش ماهه اول سال 
ج��اری اختصاص داده اس��ت.احمدی ضمن تأکید بر 
ض��رورت خدمت رس��انی مطلوب به خان��واده معظم 
ش��هدا و جانبازان، تصریح کرد: بانک س��په در استان 
قزوین با پرداخت 53 میلیارد ریال تس��هیات خرید 
و ساخت مسکن و تخصیص اعتبارات بیشتر در سال 
جدید، گام مؤثری در تأمین مس��کن و رفع نیازهای 
خانواده معظم ش��هدا و جانبازان در اس��تان برداشته 
است.مدیر شعب منطقه قزوین گفت: بانک سپه برای 
کم��ک به افزایش قدرت خرید هم اس��تانی ها 6 هزار 
فق��ره کارت اعتب��اری به مبلغ 65۰ میلی��ارد ریال از 
ابتدای سال 96 تا پایان شهریور سال جاری در استان 
قزوی��ن صادر و در اختیار اقش��ار مختلف قرارداد.وی 
با اشاره به توس��عه خدمات الکترونیک بانک سپه در 
اس��تان قزوین، تعداد پایانه های فروشگاهی این بانک 
در اس��تان را بیش از 6 هزار 4۰۰ دستگاه اعام کرد 
و افزود: با نصب ۱9 دستگاه خودپرداز از ابتدای سال 
گذشته تعداد دستگاه های خودپرداز منطقه قزوین به 
86 فقره رس��ید و برخی از این دستگاه ها با تراکنش 
باا جزو دس��تگاه های برتر در سطح کشور حائز رتبه 
عالی هستند.احمدی اظهار داش��ت: به منظور تکریم 
ارباب رجوع شعب بانک سپه در استان قزوین بازسازی 

و نوسازی شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: بانک س��په همچون سال های 
گذشته در کنار دولت مصّمم است عاوه بر کمک به 
تحقق اهداف کان اقتصادی، رفع نیازهای ُخرد مردم 
را نی��ز مدنظر قرار داده و برای حل آن تاش مضاعف 
کند.احمدی یاد آورد: استان قزوین به لحاظ موقعیت 
اس��تراتژیکی و برخورداری از واحدهای صنعتی فعال 
زیاد و همچنین تولید انواع محصوات باغی و زراعتی 
یک��ی از قطب های مهم اقتصادی کش��ور محس��وب 

می شود.

حمایت بانک سپه از فعاان اقتصادی قزوین طرح های آبخیزداری گیان دارای پیشرفت 
70 درصدی است

مدی��رکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیان، با اش��اره به اختصاص 
2۰۰ میلی��ون یورو از محل صندوق توس��عه ملی به امر آبخیزداری، 
یادآور شد: در حال حاضر جزو استان های پیشرو با پیشرفت فیزیکی 

7۰ درصدی طرح ها هستیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گیان و به نقل از ایس��نا – منطقه گیان، محس��ن یوس��ف پور در 
گردهمایی مسئوان حوزه های نمایندگی ولی فقیه منطقه 3 ادارات 
کل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور که به میزبانی گیان 
برگزار شد، اظهار کرد: استان گیان بالغ بر یک میلیون و 2۰۰ هزار 
هکتار مس��احت دارد که از این میزان حدود یک میلیون و ۱7 هزار 

هکتار)7۰ درصد( اراضی ملی است.
وی گیان را یک اس��تان به معنای واقعی سرسبز و بی نظیر در دنیا 
دانس��ت و افزود: 565 هزار هکتار از اراضی ملی گیان را جنگل های 
با ارزش هیرکانی تش��کیل می دهد و ح��دود 224 هزار هکتار مرتع 
ییاقی در باادس��ت داریم. اراضی س��احلی و بخشی از اراضی فاقد 

پوشش گیاهی نیز جزو اراضی ملی استان محسوب می شود.
مدی��رکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان گی��ان، با بیان اینکه 
وظیف��ه حفاظت و صیان��ت از انفال الهی را بر عه��ده داریم، تصریح 
کرد: بیش از 5۰ س��ال بود که از جنگل های طبیعی ش��مال کشور 
بهره برداری صنعتی صورت می گرفت و تنه درختانی همچون راش، 
بلوط و ممرز زیر اره صنایع بود، اما از س��ال 95 با توجه به تاکیدات 
مق��ام معظم رهبری و اعتبارات ویژه ای که در این راس��تا تخصیص 
یافت، طرح توقف بهره برداری صنعتی از جنگل های طبیعی شمال 
کشور را آغاز کردیم و به زراعت چوب روی آوردیم. این مقام مسئول، 
گیان را اس��تان پیش��رو در امر توقف بهره برداری صنعتی از جنگل 
دانس��ت و گفت: از اس��فند 96 هیچگونه پروانه قطعی برای درختان 
صادر نکرده ایم و افراد ش��اغل در ش��رکت های بهره برداری، اکنون 
در ام��ر حفاظت از جنگل ه��ا به کار گرفته ش��دند. همچنین برای 
جلوگیری از ایجاد تنش در صنایع چوب کشت درختان صنوبر را مد 
نظر قرار دادیم تا عاوه بر تامین ش��دن خوراک صنایع، قاچاق چوب 
به حداقل برس��د. وی با بیان اینکه از س��ال گذش��ته بحث کاداستر 
کردن اراضی ملی و مس��تثنیات را در دستور کار داریم، خاطرنشان 
کرد: کاداس��تر اس��تفاده از علم و تکنولوژی برای تعیین مختصات و 
جانمای��ی دقیق عرصه های ملی و انفال اس��ت. در واقع می خواهیم 
اراضی ملی با مستثنیات مردم تداخل پیدا نکند. یوسف پور با اشاره 
به قابل دس��ترس بودن نقشه های کاداستر برای عموم مردم، اضافه 
کرد: عملیات کاداس��تر کردن را به مس��احت ۱2۰ ه��زار هکتار در 
گی��ان اجرا و برای 5۰۰ هزار هکتار برنامه ریزی کردیم و تا س��ال 

آینده تمامی عرصه ها کاداستر خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی گیان، با اش��اره ب��ه عنایت ویژه مقام معظم 
رهبری نس��بت به مقوله آبخی��زداری و اختصاص 2۰۰ میلیون یورو 
از محل صندوق توس��عه ملی به این امر در س��ال جاری، یادآور شد: 
گیان س��هم خوبی از این اعتبار دارد و لذا پ��روژه های آبخیزداری 
استان را در سال جاری با شدت و حدت بیشتری دنبال کردیم و در 
حال حاضر جزو استان های پیشرو با پیشرفت فیزیکی 7۰ درصدی 
طرح ها هستیم.وی با بیان اینکه آبخیزداری به ما کمک می کند تا 
از نعمت الهی باران بهره مند و از مصائب و مشکاتی همچون سیل 
و زمین لغزش دور ش��ویم، گفت: طرح های آبخیزداری در سرشاخه 
های باادست اجرا می شود تا بتوانیم پوشش گیاهی را تقویت کنیم 
و مانع از حرکت س��ریع آب به پایین دست و به خطر افتادن جان و 

مال مردم شویم.

انتخاب همراه اول به عنوان شرکت برتر 
تحول آفرین

در همایش ملی مدی��ران فناوری 
اطاع��ات از هم��راه اول به عنوان 
ش��رکت برتر تح��ول آفرین تقدیر 

شد.
ب��ه گ��زارش اداره کل ارتباط��ات 
ش��رکت ارتباطات سیار ایران، روز 
س��ه ش��نبه 4 دیماه در ششمین 
همای��ش مل��ی مدی��ران فناوری 
اطاعات که در مرکز همایش های 

بین المللی صداوسیما برگزار شد، از اپراتور اول تلفن همراه کشور به 
عنوان »شرکت برتر تحول آفرین« با اعطای لوح ویژه تقدیر به عمل 
آمد.در این مراس��م عاوه بر تقدیر از شرکت های برتر تحول آفرین، 
مدی��ران برتر حوزه IT نیز معرفی و جایزه »ناب« به محصوات برتر 
اعطا ش��د. در شش��مین همایش ملی مدیران فن��اوری اطاعات که 
با ش��عار »کس��ب و کار داده محور در خدمت جامعه« برگزار ش��ده 
ب��ود، یک پنل تخصصی با حضور چند تن از اس��اتید و صاحبنظران 
حوزه IT کش��ور برگزار ش��د.اهداف این دوره تقدیر از دستاوردهای 
برگزیده در حوزه های گوناگون فناوری اطاعات با جایزه ملی فاب، 
حمای��ت از ایده های برتر و بومی فناوری اطاعات در کش��ور، ارائه 
 IT ت��ازه ترین دس��تاوردهای بومی فناوری اطاعات در نمایش��گاه
MANC2۰۱8 ، بهب��ود نگرش داده مح��ور در ایه های گوناگون 
س��ازمانی در مح��ور حکمرانی ب��ر داده ها و برگزاری نشس��ت های 
گوناگون هم اندیش��ی در حوزه های گوناگون در راس��تای گسترش 
نگرش حکمرانی بر داده ها در س��ازمان ذکر شده است.این همایش 
ملی که توسط پژوهش��گاه علوم و فناوری اطاعات ایران)ایرانداک( 
برگزار می ش��ود، می کوش��د با ارائه دس��تاوردهای بومی در زمینه 
فناوری اطاعات گام ارزش��مندی را برای دستیابی به اقتصاد دانش 

بنیان به عنوان رکن اقتصاد مقاومتی بر دارد.

انتخاب پژوهشگر برتر از بانک صنعت و معدن

س��ید نجیب ال��ه ش��نایی موفق 
به کس��ب عنوان پژوهش��گر برتر 
نظام بانکی در هش��تمین همایش 
و  پژوه��ش  هفت��ه  بزرگداش��ت 
فناوری شد.این همایش دربیست 
و شش��م آذرم��اه در بانک مرکزی 
با حضور اکبر کمیجانی قائم مقام 
بان��ک مرک��زی، عل��ی دیواندری 
رییس پژوهشکده پولی و بانکی و 
مدیران عامل بانک ها، کارشناسان 

و صاحب نظران سیس��تم بانکی برگزار ش��د و در این مراس��م س��ید 
نجیب اه شنایی کارشناس اداره تطبیق بانک صنعت و معدن عنوان 
پژوهشگر برتر را کسب نمود.گفتنی است، داوران همایش بزرگداشت 
هفته پژوهش و فناوری همه س��اله، پس از بررس��ی آث��ار تالیفی و 
مستندات پژوهشگران، افراد و آثار برگزیده در 6 بخش، مقاله، کتاب، 
پژوهشگران منتخب نظام بانکی، پژوهشگران منتخب بانک مرکزی، 
پژوهشگران منتخب پژوهشکده پولی و بانکی و پژوهشگران منتخب 

بانک ها را معرفی می کنند.

طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران، امتیازی ارزنده برای افرادی است که تمایل دارند 
صاحبخانه شوند.  به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، طرح ویژه مسکن بانک 
ملی ایران با در اختیار قرار دادن همزمان دو مزیت دریافت سود سپرده و نیز بهره 
مندی از تسهیات خرید و ساخت مسکن به مشتریان، فرصتی مناسب برای خانه 

دار شدن در بازار مسکن است.
طرح ویژه مسکن عاوه بر شکل گیری یک بازار رقابتی در بازار پرداخت تسهیات 
مس��کن، گزینه های متعددتری از روش های تامین مالی خرید یا س��اخت مسکن 
را پیش روی متقاضیان بازار قرار می دهد و متقاضیان می توانند با سپرده گذاری 
ه��ر۱82 میلیون ری��ال، به ازای هر یک ماه ماندگاری، ی��ک برگ اوراق حق تقدم 

استفاده از تسهیات مسکن دریافت کنند.
هر برگ اوراق قابلیت تبدیل شدن به پنج میلیون ریال تسهیات با نرخ سود 5/۱7 
درصد را دارد. در این طرح به مبلغ س��پرده مش��تریان ۱۰ درصد س��ود ساانه نیز 

تعلق می گیرد.
سقف تسهیات انفرادی در تهران به ازای هر نفر 6۰۰ میلیون ریال به همراه ۱۰۰ 
میلیون ریال تس��هیات جعاله اس��ت و زوجین می توانند تا س��قف یک میلیارد و 

2۰۰میلیون ریال از این تسهیات استفاده کنند.
س��قف این تس��هیات در مراکز اس��تان و ش��هرهای باای 2۰۰ هزار نفر جمعیت 
برای زوجین 8۰۰ میلیون ریال و در سایر مناطق شهری 6۰۰ میلیون ریال است. 
همچنین سقف میزان تسهیات جعاله در این مناطق همچنان ۱۰۰ میلیون ریال 

است.
از س��ویی بسیاری از ارائه دهندگان تسهیات و تامین کنندگان مالی حوزه مسکن 
نسبت به سن تسهیات گیرنده حساسند، ولی بانک ملی ایران این امکان را فراهم 
کرده که حساب تسهیات مسکن بدون شرط سنی افتتاح شود.بر این اساس افراد 
زیر ۱8 س��ال نیز می توانند از امکانات این تس��هیات اس��تفاده کنند، تا جایی که 
افتتاح حس��اب تسهیات مس��کن بانک ملی ایران از روز نخست تولد امکان پذیر 
اس��ت.مزیت دیگر این تس��هیات، تعلق گرفتن آن به خرید خان��ه، بدون در نظر 
گرفتن شرط س��نی ملک است. در واقع گیرنده تسهیات خرید مسکن بانک ملی 
ایران می تواند بدون توجه به سن بنا از این خدمت استفاده کند.با این وجود سن 
بنا باید به گونه ای باش��د که تا پایان دوره بازپرداخت تس��هیات، ارزش آن از بین 

نرود.

امتیاز بانک ملی ایران برای خانه دار شدن شما!


