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احکام جدیدپرونده های اقتصادی  
به زودی صادر می شود

دادستان تهران:

»حمایت« از رویکرد سازمان استخدامی 
برای به کارگیری معلمان جدید گزارش می دهد

»حمایت« بررسی کرد

محمدجواد اریجانی:

شرط مهم برای جبران کسری معلم 

 چرا با کاهش نرخ دار 
قیمت کااها ارزان نشد؟

جوانان فعال کشور
 امید آینده انقاب هستند

 تقدیر ائمه جمعه از قاطعیت قوه قضاییه 
در برخورد با مفسدان اقتصادی

ائمه جمعه شهرهای مختلف کشورمان در خطبه  های خود، از قوه قضاییه به 
دلیل برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی قدردانی کردند. 

برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی که با سوداگری های اخیرشان، 
آرامش و س�امت جامعه و بازار را ب�ه مخاطره انداختند، ب�ا تقدیر خطبای 
نمازجمعه کشور روبرو شد. شنبه هفته گذشته باقری درمنی به جرم افساد 
فی اارض اعدام شد و پیش از او نیز وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی 
ملقب به ساطین سکه اعدام شده بودند. در همین رابطه، آیت اه سیداحمد 
خاتمی خطیب نمازجمعه تهران طی س�خنانی اظهار داش�ت: بر خود ازم 

می دانم که از قوه قضاییه به جهت جلوه های برجسته قاطعیتی که طی یک 
ماه گذشته انجام داد و با مفسدان اقتصادی برخورد کرد، تقدیر و تشکر کنم. 
امیدواریم که این تیغ همچنان علیه مفسدان اقتصادی تیز باشد و قوه قضاییه 
در سالم سازی جامعه در همه عرصه ها تاش های ازم و کافی را داشته باشد. 
حجت ااسام  سید محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز هم در خطبه های 
نمازجمعه این ش�هر گفت: از اقدامات اخیر قوه قضاییه در برخورد قاطع با 
مفاسد اقتصادی تشکر می کنم. این برخورد موجب اعتماد بیشتر مردم در 

برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی شده است. درخواست...
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با حضور رهبر انقاب صورت گرفت

مراسم ترحیم آیت اه هاشمی شاهرودی 
2در حسینیه امام خمینی)ره(

3

مسابقه کشورهای مرتجع و هم پیمان تروریست های 
مواجب بگیر جنگ سوریه برای افتتاح سفارتخانه ها 
و مراکز دیپلماتیک خود در این کشور در حالی است 
که پیش ازاین، روزنامه »گاردین« به نقل از منابع خود، 
خبر داده بود که اتحادیه عرب قصد دارد در نشست 
آتی، از سوریه برای ش�رکت در آن دعوت به عمل 
آورد و نماینده رسمی دمشق را روی کرسی سابق 
خود بنشاند. »بش�ار اس�د«، رئیس جمهور قانونی 
و مشروع سوریه هفت س�ال پیش، چنین روزی را 
پیش بینی می کرد. وی در جم�ع گروهی از جوانان 

گفته بود: »آن دسته از ...

سیاست های رنگ باخته!

یاد د اشت
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  دکتر سیدهادی سیدافقهی

آگهی

شهرداری آمل به استناد مصوبه شورای اسامی محترم شهر در نظر دارد یک دستگاه خط تولید کارخانه 
آسفالت، همراه با متعلقات با ظرفیت تولید 160 تن ) میکس 2000( از طریق مزایده عمومی )به صورت 
کتبی( به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 
5 روز جهت تحویل اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری، واقع در خیابان انقاب مراجعه نمایند.

1- تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده به شهرداری آمل 1397/11/6
2- تاریخ تشکیل کمیسیون معامات: ساعت 14:30 مورخ 1397/11/7

3- شهرداری آمل به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول پیشنهادات مختار 
است.

4- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و انجام معامله یا نفر اول مسترد نخواهد 
شد.

5- سایر جزئیات و اطاعات در اسناد مزایده قید شده است.
برای اطاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری www.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011 تلفن: 011-44229001
شهردار آمل- احمد امیرسلیمانی

آگهی مزایده عمومی

براب�رآرائ ص�ادره هیئ�ت اول موض�وع قان�ون تعیی�ن تکلیف وضعی�ت ثبتی 
اراضی وس�اختمانهای فاقدسندرس�می مس�تقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک 
بم تصرفات مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل واقع درشهرس�تان بم  ونرماش�یر 
بخش�های  28لغای�ت 33کرم�ان محرزگردیده اس�ت لذابمنظور اط�اع عموم 
مراجعی�ن دردونوب�ت به فاصل�ه 15روز آگهی میش�ود ودرصورتیکه اش�خاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رس�یدظرف مدت یکماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خودرابه مراجع 
قضائ�ی تقدیم نمایند بدیهی اس�ت درصورت انقضاء م�دت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان شهربم

پاک 4فرع�ی از490اصل�ی  زهراپورابراهیم کدمل�ی 3209612307فرزندقنبر 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 487مترمربع واقع درخیابان ابوذرکوچه 6شهربم 

ازمالکیت امان اه شمس المعالی.
پاک 13فرعی از1021اصلی رضااس�کندری کدملی 3111594599فرزندرس�تم 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 249متر مربع واقع درشهربم خیابان خیام کوچه 

1ازمالکیت علی فخاری پور.
پاک 629فرعی از1024اصلی سجاد هاشمی فرکدملی 3100180585فرزندعلی 
خیاب�ان  درش�هربم  واق�ع  119مترمرب�ع  بمس�احت  یکبابخان�ه  شش�دانگ 
س�یدطاهرالدین محمدخیابان قطب الدین ازمالکیت وجیهه السادات وحشمت 

السدات ظهیر.
کدمل�ی  غزن�وی  فروت�ن  موس�ی  از2586اصل�ی  32فرع�ی  پ�اک 
3209859140فرزنداحمدشش�دانگ یکبابخان�ه بمس�احت 330مترمربع واقع 

درشهربم خیابان پاسداران کوچه 8ازمالکیت احمدفروتن.
کدمل�ی  حدی�دی  بت�ول  2811اصل�ی  از  93فرع�ی  از  650فرع�ی  پ�اک 
3110898950فرزندرمضان شش�دانگ یکبابمغازه بمس�احت 24مترمربع واقع 

درخیابان سیدجمال الدین شهربم ازمالکیت محمدرئیسی اکبری.
کدمل�ی  بخ�ش  فی�اض  فاطم�ه  2851اصل�ی  از  16فرع�ی  پ�اک 
3110438331فرزندحس�ین ششدانگ یکبابخانه بمس�احت 280مترمربع واقع 

درشهربم بلوارامام خیابان خلیل زاده ازمالکیت سیدامان اله خلیل زاده.
کدمل�ی  منش�ی  معصوم�ه  از2884اصل�ی  20فرع�ی  پل�اک 
2991497939فرزندجهانگیر ششدانگ یکبابخانه بمساحت 304مترمربع واقع 

درشهربم خیابان طالقانی کوچه یک ازمالکیت جهانگیرمنشی.
کدمل�ی  حدی�دی  فرخن�ده  3160اصل�ی  از  3فرع�ی  پ�اک 
3111818671فرزنداکبرشش�دانگ یکبابخان�ه بمس�احت 272مترمرب�ع واق�ع 

درشهربم خیابن طالقانی کوچه سعدی ازمالکیت اکبرحدیدی  وربابه دامغانی.
پاک  74  فرعی از 3233اصلی مهران رنجبرکدملی 311112454فرزندحس�ین 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 243مترمربع واقع درشهربم قصرحمید ازمالکیت 

عبداله زاده.
پاک یکفرعی از 3407اصلی فاطمه عبدالهی کدملی 3111045889فرزندعیسی 
شش�دانگ یکبابخانه بمس�احت 315مترمربع واقع درش�هربم خیابان طالقانی 

کوچه 21ازمالکیت محمدعبدالهی.
کدمل�ی  حی�دری  ش�جاع  معصوم�ه  از3568اصل�ی  41فرع�ی  پ�اک 
3110677237فرزندحسین شش�دانگ یکبابخانه بمساحت 438متر مربع واقع 

درشهربم بلوارباهنرکوچه 11ازمالکیت رضاحسین پورقدرت آبادی.
کدمل�ی  بروات�ی  باران�ی  اله�ام  از3773اصل�ی  یکفرع�ی  پ�اک 
2991654635فرزندمحمدشش�دانگ یکبابخانه بمس�احت 367مترمربع واقع 

درشهربم خیابان مدرس ازمالکیت خاتون صوفی آبادی.
کدمل�ی  الصالحی�ن  زی�ن  حس�ین  3777اصل�ی  از  2فرع�ی  پ�اک 
3110144832فرزندعب�اس شش�دانگ یکبابخانه بمس�احت 559مترمربع واقع 

درشهربم خیابان مدرس کوچه صوفی آبادازمالکیت عباس زین الصالحین.
کدمل�ی  آب�ادی  حج�ت  حس�ین  4392اصل�ی  از  13فرع�ی  پ�اک 
3110050673فرزندحس�ن ششدانگ یکبابخانه بمساحت 346مترمربع واقع در 

شهربم خیابان هنرستان ازمالکیت محمدابراهیم عامری.
پاک 73فرعی از 4541اصلی احمدجزینی زاده کدملی 3110688451فرزندباران 

شش�دانگ یکبابخانه بمس�احت 342مترمرب�ع واقع درش�هربم بلوارجمهوری 
اسامی خیابان الزهراازمالکیت عامری.

پاک 3فرعی از 4709اصلی نجمه مشرفی کدملی 3100214110فرزنداکبرششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 600مترمربع واقع درشهربم بلوارجمهوری کوچه 8ازمالکیت 

سیدمحمدسجادی.
کدمل�ی  ن�ژاد  علیرضاابراهی�م  4775اصل�ی  از  70فرع�ی  پ�اک 
3110955997فرزندعل�ی شش�دانگ یکبابخان�ه  بمس�احت 197مترمربع واقع 

درشهربم میدان آزادی خیابان طالقانی ازمالکیت علی ابراهیم نژاد.
کدمل�ی  امین�ی  ح�اج  غامعب�اس  4762اصل�ی  از  یکفرع�ی  پ�اک 
3110876493فرزندرضاشش�دانگ یکبابخان�ه بمس�احت 293مت�ر مربع واقع 
درشهربم کمربندی مهداب کوچه شهیدمصطفائی ازمالکیت درویش حاج امینی.

کدمل�ی  امین�ی  ح�اج  فاطم�ه  4762اصل�ی  از  2فرع�ی  پ�اک 
3110642581فرزندرضاشش�دانگ یکبابخانه بمس�احت 181مترمربع درشهربم 

کمربندی مهداب کوچه شهیدمصطفائی ازمالکیت درویش حاج امینی.
کدمل�ی  احمدقاس�می  4843اصل�ی  از  2فرع�ی  از  140فرع�ی  پ�اک 
3030794784فرزندلطفعلی شش�دانگ یکبابخانه بمساحت 281متر مربع واقع 

دربلوارصاحب الزمان شهربم ازمالکیت غامحسین بمی.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 30کرمان

کدمل�ی  ماحس�ینی  مری�م  657اصل�ی  از  31فرع�ی  پ�اک 
3110396645فرزندمحمدشش�دانگ یکبابخان�ه بمس�احت 258مترمربع واقع 

درشهربم روستای اسفیکان ازمالکیت عباس لنگری زاده.
پاک یک فرعی از 1001اصل�ی محمدتقدیری کدملی 3100040732فرزندمهدی 
شش�دانگ یکبابخان�ه بمس�احت 163مترمربع واقع در ش�هربم ده ش�ترکوچه 

صنعتی ازمالکیت عذری رنجبر.
پاک 176فرعی از 1362اصلی رویالرستانی کدملی 3111492958فرزندسهراب 
شش�دانگ یکبابخانه بمساحت 95مترمربع واقع درشهربم خیابان بوعلی کوچه 

49ازمالکیت سااربهزادی.
کدمل�ی  دوراندی�ش  مصطف�ی  از2377اصل�ی  یکفرع�ی  پ�اک  
بمس�احت  یکبابخان�ه  اعیان�ی  شش�دانگ  3111343413فرزندغامحس�ین 

545مترمربع واقع درشهربم روستای بیدران ازمالکیت محمدجوادعماد.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 31کرمان

کدمل�ی  بروات�ی  ن�ژاد  نداپوراس�معیل  از1315اصل�ی  189فرع�ی  پ�اک 
3100137191فرزندرضاشش�دانگ خانه بمساحت 341مترمربع واقع دربم بروات  

ازمالکیت علی تدین .
کدمل�ی  نس�ب  اس�معیلی  فاطم�ه  از2410اصل�ی  یکفرع�ی  پ�اک 
3110659077فرزندعلی شش�دانگ یکبابخانه وباغچه بمس�احت 705مترمربع 
واقع دربم ب�روات خیابان توحیدکوچه 17ازمالکی�ت زهرازینلی برواتی وفاطمه 

برجی.
پاک 2فرعی از 2923اصلی حسین باغگلی کدملی 3110461285فرزندامیدعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 251مترمربع واقع دربم بروات ازمالکیت امیدعلی 

باغگلی.
اماک تقاضا شده واقع دربخش 32کرمان

پ�اک 267فرع�ی از 2593اصلی عل�ی جال آب�ادی  کدمل�ی 3110522462 
فرزندخدام�راد شش�دانگ یکبابخان�ه وب�اغ بمس�احت 6115مترمرب�ع واق�ع 

درشهرستان بم – نظام آباد روستای حسین آباد ازمالکیت محمدنظام آبادی.
پاک 6فرعی از3883اصلی رضاجال آبادی کدملی 3110522489فرزندخدامراد 
ششدانگ یکبابخانه مشتمل برباغچه بمساحت 4610مترمربع واقع درشهرستان 

نرماشیر روستای جال آباد ازمالکیت مسافرجال آبادی.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 33کرمان

ازط�رف  وایت�ا  دریجان�ی   فاطم�ه  از3103اصل�ی  758فرع�ی  پ�اک 
فرزندصغیرخودحم�زه زنگ�ی دارس�تانی کدمل�ی 3110684557فرزندخداداد 
شش�دانگ یکبابخانه بمس�احت 380مترمربع واقع درشهرس�تان بم روس�تای 

دریجان ازمالکیت قادردریجانی.
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/09/22 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1397/10/08

محمدامیری خواه - رئیس ادراه ثبت اسناد واماک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

 نوبت اول

رییس جمهور آمریکا از هزینه 7تریلیون داری کشورش در غرب آسیا ابراز ندامت کرد

سفر دزدانه ترامپ  
به عراق!
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سفرا ی کشورهای عربی 
در صف بازگشت به دمشق

پیروزی سیاسی دیگری برای دولت قانونی سوریه رقم خورد

خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و احتمال حمله نظامی ترکیه به شمال این کشور، کردهای سوریه را با ارتش این کشور 
همپیمان کرده است. در همین حال به نظر می رس�د دنیای عرب نیز در حال پذیرفتن شرایط سیاسی موجود در سوریه و 
بازگرداندن سفرای خود به دمشق هستند. بعد از سفر عمر البش�یر، رییس جمهور سودان به سوریه و درخواست برای از 
سرگیری روابط دو کشور، امارات نیز خواستار بازگشایی سفارتش در دمشق شد. روز پنجشنبه با این حال بحرین نیز اعام 
کرد که به دنبال بازگرداندن سفیر خود به دمشق است و خواهان برقراری ارتباط بهتر میان دولتهای دو کشور است. به نظر 
می رسد با از بین رفتن داعش در سوریه و تثبیت نظام سیاسی این کشور، کشورهای عربی که در ابتدای بحران سوریه به 
این نتیجه رسیده بودند که رابطه خود با نظام بشار اس�د را قطع کنند، در حال تاش برای بازگشت به دمشق هستند. روز 

جمعه منابع سوری از برافراشته شدن پرچم سوریه در میادین شهر منبج خبر دادند. یگان های مدافع خلق کرد ...

  سخنگوی جنبش النجبای عراق، سفر ترامپ 
به  پایگاه عین ااسد را سفر دزدان دانست

   مردم عراق در فضای مجازی به ترامپ 
هشدار دادند که عراق، عربستان نیست!

بسیاری از مقامات ریاض ازجمله عادل الجبیر برکنار شدند

زلزله دوباره در دولت سعودی
15
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ائمه جمعه ش�هرهای مختلف کش�ورمان در 
خطبه  های خود، از قوه قضاییه به دلیل برخورد 

قاطع با مفسدان اقتصادی قدردانی کردند. 

برخورد قاطع دس��تگاه قضا با مفس��دان اقتصادی 
که با سوداگری های اخیرش��ان، آرامش و سامت 
جامعه و بازار را به مخاطره انداختند، با تقدیر خطبای 
نمازجمعه کش��ور روبرو ش��د. ش��نبه هفته گذشته 
باقری درمنی به جرم افس��اد فی اارض اعدام شد 
و پیش از او نیز وحید مظلومین و محمد اس��ماعیل 
قاسمی ملقب به ساطین س��که اعدام شده بودند. 
در همین رابطه، آیت اه س��یداحمد خاتمی خطیب 
نمازجمعه تهران طی سخنانی اظهار داشت: بر خود 
ازم می دان��م که از قوه قضاییه به جهت جلوه های 
برجسته قاطعیتی که طی یک ماه گذشته انجام داد 
و با مفس��دان اقتصادی برخورد کرد، تقدیر و تشکر 
کنم. امیدواریم که این تیغ همچنان علیه مفسدان 
اقتصادی تیز باشد و قوه قضاییه در سالم سازی جامعه 

در همه عرصه ها تاش های ازم و کافی را داشته 
باشد. حجت ااسام  سید محمدعلی آل هاشم امام 
جمعه تبریز هم در خطبه های نمازجمعه این ش��هر 
گفت: از اقدامات اخیر قوه قضاییه در برخورد قاطع با 
مفاسد اقتصادی تشکر می کنم. این برخورد موجب 
اعتماد بیش��تر مردم در برخورد با مفاسد اقتصادی و 
اجتماعی شده است. درخواست مردم آذربایجان از 
مس��ئوان قوه قضاییه تداوم ای��ن حرکت انقابی 
است. آیت اه علی خاتمی امام جمعه زنجان نیز در 
خطبه های نمازجمعه این ش��هر عنوان کرد: از قوه 
قضاییه تشکر می کنیم که در برابر مفسدین اقتصادی 
محکم ایس��تاده اس��ت. در ادامه تقدیر ائمه جمعه 
کشور از قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفسدان 
اقتصادی، آیت اه نوراه طبرسی امام جمعه ساری 
در بخشی از خطبه های نمازجمعه این شهرستان، با 
قدردانی از اقدامات دستگاه های قضایی و اطاعاتی 
در اعدام سلطان قیر و سکه، گفت: متخلفان دیگری 
هم که چوب ای چرخ دولت و ملت می گذراند، باید 

به سزای عمل شان برسند.

  باید از دس�تگاه قضا تا ریشه کنی فساد 
حمایت کرد

حجت ااسام سیدکاظم حافظ نیا امام جمعه آستارا 
هم در خطبه های نماز جمعه این شهرستان، گفت: از 
برخورد قاطع قوه قضاییه با برخی مفسدین اقتصادی 
تشکر می کنم. اعدام مفسدین اقتصادی در خور تقدیر 
است. این حرکت مرهمی بر دل های مردم بوده و باید 
از قوه قضاییه در برخورد قاطع با مفسدین تا ریشه کنی 
همه فاس��دان به نظام، انقاب و مردم حمایت کرد. 
همچنین حجت ااسام »سید ابراهیم حسینی« امام 
جمعه ابرکوه نیز طی سخنانی گفت: دستگاه قضایی با 
جدیت در زمینه مواجهه با عوامل فساد اقتصادی ورود 
کرده و ازم اس��ت هر سه قوه بر این موضوع اهتمام 
ویژه داش��ته باش��ند تا خروجی این برخوردها، بهبود 

معیشت مردم باشد.
حجت ااسام  علی زاهددوست امام جمعه دلوار هم در 

همین ارتباط تأکید کرد: اقدامات قاطعانه و قابل تقدیر 
قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی تضمین کننده 
سامت جامعه است. ممکن اس��ت برخی رسانه ها 
علیه قوه قضاییه جریان سازی کنند اما این برخوردها 
و اقدامات قاطع و مقتدرآنه همان خواست و مطالبه به 
حق مردم از قوه قضاییه اس��ت و آثار ارزشمند آن  در 

اقتصاد کشور مشهود خواهد بود. 
حجت ااس��ام عل��ی خورش��یدی اطهر خطیب 
نمازجمعه ش��هر دندی ه��م در واکنش به قاطعیت 
دستگاه قضا در برخورد با مفسدان اقتصادی، با تقدیر 
از اقدامات قاطعانه ق��وه قضاییه در زمینه برخورد با 
مفس��دان اقتصادی در ماه های اخیر گفت: اینگونه 
اقدامات زمینه ساز سامت و آرامش جامعه است. به 
گزارش میزان، وی با بیان اینکه مفسد اقتصادی که 
پرونده قطوری از انواع کاهبرداری و ارتشاء از چند 
بانک و صرافی و شرکت های مختلف داشتند، تصریح 
کرد: از دولت هم می خواهیم نظارت را افزایش دهد تا 

شاهد دست درازی به بیت المال نباشیم.

تقدیر ائمه جمعه از قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی

  سیاست  

رییس جمه�ور آمریکا که مدعی هزینه ک�رد 7 تریلیون دار 
در غرب آسیا ش�ده، در س�فری دزدانه و در سکوت کامل به 
عراق س�فر کرد که این س�فر با واکنش های مختلفی روبرو 

شده است.

»دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا و همسرش، چهارشنبه شب گذشته 
در سفری از پیش اعام نشده وارد عراق شده و در پایگاه عین ااسد در اانبار 
با نظامیان آمریکایی دیدار کردند. بر اساس متنی که پایگاه اطاع رسانی 
کاخ سفید منتشر کرده، ترامپ در سخنان خود مدعی شد: نیروهای آمریکا 
به نحوی قدرتمندانه، حساب شده و بابرنامه از سوریه خارج خواهند شد. 
همزم��ان، به حضور آمریکا در عراق ادامه می دهی��م تا از احیای داعش 
جلوگی��ری کرده و از منافع آمریکا حفاظ��ت کنیم. تا همچنین هرگونه 
شکل گیری احتمالی دوباره داعش را زیر نظر داشته باشیم و همین طور تا 
ایران را هم زیر نظر داشته باشیم. وی همچنین در توجیه خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه، به خبرنگاران گفت: ژنرال ها اخیرا گفتند می توانیم 
وقت بیشتری داشته باشیم؟ من گفتم نه، نمی توانید وقت بیشتری داشته 
باشید. به اندازه کافی وقت داشته اید. آنها را نابود کردید. دخلشان را آوردیم. 
ترامپ گفت: به ژنرال ها گفتم آمریکا پلیس جهان نیست. ترامپ که پس 
از این دیدار 4 س��اعته با هواپیمای چراغ خاموش عراق را ترک کرد، هم 
گفت: خیلی غم انگیز است که هفت تریلیون دار در خاورمیانه هزینه کنی، 
اما برای رفتن به آنجا ناچار باشی سفرت را تا این حد فوق العاده مخفیانه 
نگه داری و هواپیما ها)ی اسکورت( و بزرگترین تجهیزات جهان دور و برت 

باشند و هر کاری بکنی تا سالم به مقصد برسی.

   سفر دزدان به عراق
نوع ورود ترامپ به خاک عراق که حاکمیت این کشور را زیر سوال برد، با 
واکنش های تندی از سوی جریانات داخلی عراق روبرو شد. این جریان  ها 
سفر ترامپ را اهانت آمیز و بی توجهی به حاکمیت ملی عراق توصیف و 
آن را محکوم کردند. فراکسیون های پارلمانی عراق بر تسریع در تدوین 
قانون خروج نظامیان آمریکایی از کشورشان در پارلمان تاکید کردند و به 
آمریکا هشدار دادند. فراکسیون »اصاح و بازسازی«)ااصاح و ااعمار( 
در مجلس نمایندگان هم با صدور بیانیه ای سفر ترامپ را محکوم کرد و 
گفت: اقدام رییس جمهور آمریکا به نقض آشکار حاکمیت عراق و ورودش 
به پایگاه عین ااسد در اانبار گویای این گونه است که این کشور ایالتی از 
ایالت های آمریکا است. همچنین »محمود الربیعی« عضو دفتر سیاسی 
جریان »عصائب اهل الحق« تأکید کرد: این اقدم ترامپ، ضروری می کند 
که بر لزوم سرعت بخشیدن به تصویب قانونی جهت اخراج نیروهای بیگانه 
از عراق تأکید کنیم. »جعفر الحسینی« سخنگوی »گردان های حزب اه 
عراق« هم وابسته به سازمان حشدالشعبی، گفت: این نیروهای مقاومت 
اسامی هس��تند که آمریکا را مجبور خواهند کرد نیروهایش را از عراق 
بیرون بکشد. ائتاف البناء)سازندگی( عراق به رهبری هادی العامری در 
بیانیه ای سفر رییس جمهور آمریکا به این کشور را نقض آشکار و واضح 

قوانین و موازین دیپلماتیک دانست و تأکید کرد: این سفر بیانگر برخورد 
برتری جویانه ترامپ در قبال دولت عراق است. ائتاف سائرون به ریاست 
مقتدی صدر رهبر جری��ان صدر هم در اولین موضعگیری خود خواهان 
برخورد محتاطانه با س��فر دونالد ترامپ رئی��س جمهور آمریکا به عراق 
ش��د. جریان اصاح ملی عراق به رهبری ابراهیم الجعفری نیز با صدور 
بیانیه ای س��فر رییس جمهور آمریکا و همسرش به عراق را محکوم و از 
بیانیه توجیه آمیز دفتر نخست وزیر عراق در این باره انتقاد کرد. همچنین 
فراکسیون صادقون در پارلمان عراق سفر غیرمنتظره رئیس جمهور آمریکا 
به عراق را بی توجهی به حاکمیت عراق دانست و بر لزوم تسریع در وضع 
قانون اخراج نظامیان آمریکایی از عراق تأکید کرد. حیدرالعبادی رییس 
ائتاف النصر عراق نیز بر مخالفت خود با سفر ترامپ به عراق تأکید کرد و 
گفت که این روش ترامپ به روابط دوجانبه زیان وارد خواهد کرد. »سید 
هاشم الموسوی« سخنگوی رس��می جنبش النجبای عراق هم درباره 
ارزیابی خود از سفر سرزده و سّری دونالد ترامپ به عراق به تسنیم گفت: 
معتقدیم آمریکا یک دولت تروریست است. سفر ترامپ به عراق را سفر 
دزدان قلمداد می کنیم که مخفیانه وارد پایگاه عین ااسد شد و این ترس 
و رعبی که دولت آمریکا نشان دادند و اینکه گفتند چراغ های هواپیمای 
ترامپ را خاموش کردند، نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق 
است. مردم عراق نیز در فضای مجازی از خجالت ترامپ درآمده، و به وی 

هشدار دادند که عراق، عربستان نیست!

    ملت های منطقه اجازه تفرقه افکنی به واشنگتن نمی دهند
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم با انتقاد از سفر 
خارج از عرف دیپلماتیک »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا به عراق، 

آن را بی احترامی به حاکمیت ملی عراق خواند و اظهار داشت:  دولت ها و 
ملت های منطقه هیچگاه اجازه سوءاستفاده به بیگانگان متجاوز و منفور 
برای تفرقه افکنی بین کشورهای منطقه را نخواهند داد. وی افزود: این 
نه آمریکای زیاده خواه و حامی به تمام معنای تروریسم، بلکه ملت های 
بیدار منطقه بودند که با درک به موقع شرایط و با هم افزایی امکانات مادی 
و معنوی خود توانستند تروریست های تشکیل، تسلیح و تامین مالی شده 
توسط آمریکا و صهیونیسم را تار و مار و سرکوب کنند. قاسمی ادامه داد: 
همانگونه که آقای ترامپ در س��خنان خود در جمع نظامیان آمریکا در 
عین ااس��د بدان تصریح کرد به رغم دخالت های بی شمار، هزینه های 
هزاران میلیارد داری و پرداخت های س��نگین حیثیتی غیرقابل جبران 
برای مردم آمریکا که منجر به حضور نظامی غیرقانونی و نامشروع آمریکا 
در منطقه به ویژه عراق ش��د، وی امروز مجبور است کاما مخفیانه و به 
عبارتی دزدانه و تحت شدیدترین تدابیر حفاظتی- امنیتی قدم به سرزمین 
یکی از کشورهای منطقه بگذارد و این چنین مورد انتقاد صاحبنظران و 

بی توجهی مقامات عراقی و مخالفت مردم این کشور قرار گیرد.

   واقعیت ایران و آمریکا!
در ادامه واکنش مقامات کش��ورمان به س��فر ترامپ به عراق، حس��ین 
امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل، در پیامی 
که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر شد، نوشت: در یک 
زمان، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورایعالی امنیت 
ملی با اعان قبلی به افغانستان پرخطر سفر کرد و ترامپ فرمانده کل قوا 
و رییس جمهور آمریکا بصورت مخفیانه به بغداد کم خطر سفر و دقایقی در 

جمع نظامیان آمریکا حاضر شد. این است واقعیت ایران و آمریکا!

سفر دزدانه ترامپ  به عراق!
رییس جمهور آمریکا از هزینه 7تریلیون داری کشورش در غرب آسیا ابراز ندامت کرد

  دکتر سیدهادی سیدافقهی  
یادداشت

سیاست های رنگ باخته!
مسابقه کشورهای مرتجع و هم پیمان تروریست های مواجب بگیر جنگ 
سوریه برای افتتاح سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک خود در این کشور در 
حالی اس��ت که پیش ازاین، روزنامه »گاردین« به نقل از منابع خود، خبر 
داده بود که اتحادیه عرب قصد دارد در نشست آتی، از سوریه برای شرکت 
در آن دعوت به عمل آورد و نماینده رس��می دمشق را روی کرسی سابق 
خود بنشاند. »بشار اسد«، رئیس جمهور قانونی و مشروع سوریه هفت سال 
پیش، چنین روزی را پیش بینی می ک��رد. وی در جمع گروهی از جوانان 
گفته بود: »آن دس��ته از برادران عرب ما که در حال حاضر علیه ما توطئه 
می کنند، بعد از بحران آن ها را در دمشق خواهید دید که برای عذرخواهی 
آمده اند«. برای تجزیه وتحلیل آنچه این روزها در سوریه اتفاق می افتد و 
به منظور واکاوی دستپاچگی برخی کشورهای عربی برای کلید انداختن 
به ساختمان های دیپلماتیک خود باید ابتدا به سیاست های گذشته و فعلی 
آمریکا به عنوان خالق تروریس��ت ها نگاهی داشته باشیم و سپس بر این 

اساس، به عقب گرد کشورهای عربی در خصوص سوریه نقبی بزنیم.
1. اولین علت بازگش��ایی سفارتخانه کشورهای پش��یمان در سوریه به 
شکست توطئه های تو در تو و چندایه آمریکا برای به اصطاح سرنگونی 
حکومت دمشق و شکستن خط مقاومت از تهران و بغداد گرفته تا دمشق 
و بیروت بازمی گردد. این ناکامی و فضاحت به بار آمده نیز قواعد و دایل 
خ��اص خود را دارد، چراکه تبعات میدانی این حجم عظیم از س��رمایه ها، 
توانمندی ها، کمک های لجس��تیکی و عملیات روانی گس��ترده از سوی 
سوریه و نیروهای هم پیمانش بااقتدار پشت سر گذاشته شد و باافتخار به 
قله ظفر و پیروزی رسیدند. برای درک عمق و ارزش این پیروزی دل چسب، 
در گام بعدی ازم است که ارزش و وس��عت سرمایه گذاری های دشمن 

مورد کند و کاو قرار گیرد. 
2. »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا به کرات از بی فایده و هزینه ساز 
بودن حضور نظامیان آمریکایی در منطقه سخن به میان آورده و تاکنون 
چند بار از هزینه 7 تریلیون داری در غرب آسیا ابراز نارضایتی و پشیمانی 
کرده اس��ت. وی که فرود مخفیانه و چراغ خاموشش به عراق این روزها 
نقل محافل شده، در پایگاه »عین ااسد« در استان اانبار عراق دوباره از 
زخم هزینه های چند میلیارد داری آمریکا در منطقه به خود پیچید و ناله 
سر داد : »مایه تأسف است که 7 تریلیون دار در خاورمیانه هزینه کردیم 
ولی مجبور ش��دم به دایل امنیتی دوبار سفرم به عراق را لغو کنم. این بار 
هم زمان فرود هواپیما همه چراغ ها را خاموش کردند. هیچ نوری نبود. در 
عمرم در چنین محیط تاریکی نبودم.« مضاف بر اینکه علیرغم درخواست 
مستقیم و رسمی ترامپ از مقامات رسمی عراق، هیچ یک از آن ها به دیدار 
وی نرفتند. این امر، بیانگر اوج خفت، ذلت و درعین حال دریوزگی آمریکا و 
سیاست های رنگ باخته واشنگتن در مقابل محور مقاومت به شمار می رود.

3. آمریکا که بیش از 48 پایگاه نظامی، هوایی، دریایی، جنگلی، زیرزمینی 
و جاسوس��ی در اطراف واکناف منطقه دارد، کش��وری که منظومه ای از 
دولت ه��ای هم پیمان را در غرب آس��یا و به ویژه در حاش��یه خلیج فارس 
با خود همراه کرده، قدرتی که از ناوگان رس��انه ای بس��یار گس��ترده و پر 
پوشش برخوردار است، دولتی که جنایت هایش توسط وعاظ و ساطین 
خودفروخته منطقه همیش��ه تنقیح و توجیه می ش��ود و با نفوذ اقتصادی، 
اکث��ر آن ها را زیر یوغ خود گردآورده اس��ت، در مقابل کش��ورهای عضو 
محور مقاومت و چند س��ازمان چریکی زانو می زند ک��ه این امر اصالت، 
ثبات و پایداری اهداف، انس��جام و تشکل این محور و حقانیتی که به آن 
ایمان راس��خ دارند را بدون هیچ تردید و شبهه ای ثابت می کند. یانکی ها 
که رئیس جمهورش��ان بارها فری��اد زده که ارتش خود را ب��ه رایگان در 
اختیار کشورهای منطقه قرار نمی دهد بلکه با دریافت اجاره و بکارگیری 
اراذل واوباش آدم خوار و آدمکش، آن ها را به هر نقطه که ازم باشد اعزام 
می کند، اکنون به شکستی تلخ و بی سابقه اقرار کرده و دست ها را به نشانه 

تسلیم باا برده است.
4. این فضاحت تنها به کاخ سفید تعلق ندارد، بلکه پشت همه کشورهای 
منظومه کدخدا که پازل آمریکا را در جنگ سوریه پر می کردند نیز به خاک 
رسیده اس��ت. بدیهی است که اولین تجلی گاه شکست میدانی حریف در 
پای میز مذاکره برای نرخ گذاری فرصت ها و تهدیدات، ضررها و سودها 
مشخص می شود و نخستین نمونه آن را در نشست مشاوره ای استکهلم 
سوئد در گفتگوهای صلح یمن شاهد بودیم. سازمان ملل، شورای امنیت 
و آمریکایی ها اق��رار و اعتراف کردند که انص��ار اه یک طرف جدی در 
منازعه یمن به ش��مار می رود و چاره ای جز گفتگو با این گروه نیس��ت و 
خوش��بختانه خروجی آن جلس��ه، هم از منظر اخاقی و معنوی و هم از 
زاویه میدانی به نفع انصار اه بود. ضمن اینکه کارش��کنی و عدم رعایت 
آتش بس از سوی ائتاف سعودی حاکی از خشم عربستان و شرکایش از 

باخت میدانی و سیاسی است. 
5. مصالحه صوری و ظاهری برخی کشورهای عربی با سوریه از دریچه 
نگرانی آن ها بابت شکل گیری یک سوریه قوی و مقتدر قابل تحلیل است. 
رژیم صهیونیس��تی و مرتجعین تروریست پرور بیم دارند که سوریه ذیل 
محور مقاومت به یک ابرقدرت منطقه ای تبدیل ش��ود که با اس��تفاده از 
ضریب ای��ران و متحدانش، درصدد انتقام بر آید. ل��ذا از رهگذر برقراری 
ارتباط دیپلماتیک با دمشق، عمدتًا به دنبال آن هستند که ایران را به زعم 
خود از س��وریه دور کنند. نگارنده این سطور به ضرس قاطع معتقد است 
که رویداد چنین اتفاقی ابداً ممکن نیست و اینکه بتوانند بااین همه قتل و 
جنایت و ویرانی به این مقصود برسند، رؤیای آشفته ای است که قطعاً تعبیر 
نخواهد شد. توبه نامه ای که سودان، امارات، قطر، بحرین و ... برای بشار 
اسد نوشته اند، نوعی فرار روبه جلو محسوب می شود و مفهوم آن اوًا اقرار 
به شکست است و ثانیاً، به این منظور است تا سوریه را در فرایند بازسازی 
نمک گیر خود کنند زیرا متوهمانه فکر می کنند که ایران و سوریه نمی توانند 
در بازسازی این کشور شرکت داشته باشند، درحالی که روز گذشته، مسکو و 

دمشق برای اجرای 30 پروژه عمرانی به توافق رسیده بودند. 
6. از سوی دیگر، حرکت زبونانه و ذلیانه این کشورها خط بطانی است 
بر آن شعارها و دروغ های پرحجم در خصوص وقوع به اصطاح انقاب و 
بهار عربی و قتل عام مردم که ش��بانه روز در بوق و کرنا می شد. گروه های 
تروریستی که پرچم سوریه در زمان اشغال فرانسوی ها را برافراشته بودند، 
در حال حاضر به کدام س��وراخ گریخته ان��د؟ تکفیری هایی که زمانی 75 
درصد خاک سوریه را در دست داشتند، چه شد که اکنون در مربعی به نام 
»ادلب« محصور شده اند و عن قریب است که طومار آن ها درهم پیچیده 
شود ؟ چرا بن س��لمان که داعیه دار آزادی مردم س��وریه بود، در برهه ای 
که متوجه ش��د از طریق نظامی نمی تواند حریف دمش��ق شود، مخفیانه 
نماینده ای به سوی بشار اسد گسیل کرد و پیغام داد که اگر از ایران فاصله 
بگیرد و دست دوستی به سوی صهیونیس��ت ها دراز کند، افزون بر اینکه 
مادام العمر به عنوان رهبر سوریه ابقا می شود، این کشور را بهتر از گذشته 

بازسازی می کند؟!
با قرار دادن این اظهارات و مواضع در کنار یکدیگر، نمایی بسیار شفاف از خفت 
و رذالت این کشورها دیده می شود، چراکه به خوبی دریافته اند بازی را باخته اند، 
باید با قدرت بامنازعی به نام دولت س��وریه کنار بیایند و اگر چنین نکنند، با 
ش��دت گرفتن ناآرامی ها در تونس، اردن، س��ودان و احتماًا دیگر کشورها 
احتمال اینکه س��وریه بخواهد مقابله به مثل کند بااست. ازاین روست که با 
ترس و دستپاچگی به فکر احیای روابط خود با دمشق افتاده اند؛ روابطی که 
آن ها پیش قدم نوسازی آن شده اند و از این طریق، به شکست تاریخی خود 

و دست برتر ایران و محور مقاومت در تحوات منطقه اذعان و اقرار کردند. 

گزیده ها

گرامیداشت حماسه ۹دی 
در میدان امام حسین)ع( تهران

حجت ااسام محمودی رییس 
ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغات 
اس��امی اس��تان تهران گفت: 
مراسم گرامیداشت حماسه 9دی، 
یکشنبه در میدان امام حسین)ع( 
تهران برگزار می شود. وی افزود: 
در این مراس��م س��ردار حسین 
سامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران سخنرانی خواهد کرد و مردم 
بعد از تجمع در این میدان به سمت میدان شهدا راهپیمایی می کنند تا با 
آرمان های شهدای انقاب اسامی تجدید پیمان کنند وی گفت: عاوه 
بر مراسم تهران در سراسر کشور هم نکوداشت حماسه 9 دی از ساعت 
10 صبح برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمودی 
افزود: مردم با گرامیداشت این روز تاریخی نشان خواهند داد که هرگز 
فریب ابوموسی اشعری ها و عمرو عاص ها را نمی خورند و در برابر کسانی 
که به ارزش های اسامی، امام، انقاب و وایت جسارت می کنند و مزدور 

استکبار هستند برای همیشه ایستادگی خواهند کرد.

امکان افزایش اعتبارات دفاعی 
در بودجه ۹۸

 سردار رضا طایی نیک معاون 
حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع 
درباره بودجه دفاعی کش��ور در 
س��ال 1398 اظه��ار داش��ت: 
براس��اس مس��تندات و مت��ن 
»ایحه بودجه سال 1398 « و با 
احتساب تحقق وتأمین  منابع  از 
بودجه مازاد  پیش بینی شده، اعتبارات دفاعی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه 
در س��ال آینده امکان افزایش نیز دارد. وی با تشکر از دقت و حساسیت 
اصحاب رسانه و دلسوزان و عاقمندان به امور دفاعی کشور در خصوص 
ارقام منتشر ش��ده  پیرامون اعتبارات وزارت دفاع در سال 1398 افزود:  
برداشت رس��انه ها مربوط به وجود ابهاماتی در تفکیک بودجه دفاعی و 
تأمین آن از دو منبع اصلی و مازاد اس��ت که نیازمند شفاف سازی است و 
امیدواریم با اهتمام و تعامل مجلس محترم و دولت خدمتگزار محقق شود.

ایران، روسیه و ترکیه برندگان بزرگ 
خروج آمریکا از سوریه 

»علی اُزکوک« تحلیلگر ارشد 
مس��ائل اوراس��یا در ش��بکه 
درخص��وص  »راش��اتودی« 
شایعاتی مبنی بر توافق پشت پرده 
واش��نگتن و آنکارا درباره شمال 
سوریه گفت: نه به نظر نمی رسد 
که چنان توافق جدی پشت پرده 
رخ داده باش��د. چیزی که مشخص اس��ت که این است که ترامپ یک 
سیاستمدار سنتی نیس��ت، بلکه او یک تاجر است. از دیدگاه اقتصادی، 
باقی ماندن آمریکا در سوریه برای ترامپ نمی ارزد. پس تعجبی ندارد که 
عربستان سعودی مجددا با تزریق مالی به حمایت از نیروهای دموکراتیک 
سوریه بپردازد. وی افزود: ترکیه هیچ تمایلی به درخطر قرار دادن روابطش 
با ایران یا روسیه، برای خوش آمد یک متحد غیرقابل اعتماد ندارد. برای 
ترکیه، روابط قوی با تهران و مس��کو یک مسئله امنیت ملی است که 
می تواند از طریق آن خواسته هایش را بر غرب تحمیل کند. این تحلیلگر 
در ادامه گفت وگ��وی خود با فارس تأکید کرد: روس��یه، ایران و ترکیه 
اصلی ترین برندگان خروج آمریکا از سوریه هستند و هر سه آنها منافع 
مش��ترکی در همکاری دارند. شرق سوریه نیز ممکن است به لقمه ای 
بزرگتر از دهان ترکیه تبدیل شود، پس احتمال دارد که فقط به تمرکز روی 

مناطق مرزی خودش رضایت دهد.

تاکید رییس جمهور عراق 
بر ضرورت گسترش روابط با تهران

»برهم صال��ح« رییس جمهور 
عراق در دی��دار با رضا اردکانیان 
وزیر انرژی کشورمان، بر اهمیت 
گسترش روابط با تهران در حوزه 
انرژی و آب و تقویت همکاری ها 
بین دو کشور دوست تاکید کرد. 
وی اف��زود: همه کش��ورهای 
منطقه در خصوص برقراری و صلح و ثبات مسوولیت بزرگی بر عهده 
دارند. صالح تصریح کرد: کشورهای همسایه در قبال تقویت صلح و ثبات 
منطقه از طریق گفت وگوهای جدی و همکاری های مشترک مسئول 
هستند، چراکه توجه به این مساله می تواند باعث اعتمادسازی بیشتر در 

راستای منافع ملت های منطقه شود.

سال ۸۸ اصل نظام نشانه بود
محمدحسین صفارهرندی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در سخنرانی پیش از خطبه های 
نمازجمع��ه ته��ران ب��ا عنوان 
»فتوحات 9دی«، اظهار داشت: 
9 دی روز تاف��ی و جبران بود. 
جبران آن اتف��اق تلخی که روز 
عاشورا در تهران رخ داده بود و اگر جبران نمی شد؛ لکه تاریکی بر پیشانی 
این شهر وایی خودنمایی می کرد. فتنه گران اعتراف کردند در اتفاقات 
سال 88 تقلب بهانه و اصل نظام نشانه بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
صفارهرندی با بیان اینکه این بارگذاری بر دوش مردم محصول فهم 
غلط از مسائل است که می گوید دوره انقاب تمام شده و باید به کدخدا 
پناه برد، یادآور شد: این فهم، معلم برخی از مسئوان شد که به این نقطه 
رسیدیم. متأسفانه می بینیم، گفته می شود، قرار نبود مشکل اقتصادی با 
برجام حل ش��ود و با هدف دیگری برجام را پیگیری کردیم، این کار به 
تمسخر گرفتن مردم است. حاا که کارها ناکام مانده می گویند، قرار نبود 

اقتصاد و مسائل اقتصادی از این راه حل شود.

 HEMAYATONLINE. 
IR

آیت اه نوری همدانی تأکید کرد: مسئوان 
کشور باید مشکات اقتصادی و فقر موجود 
را حل کنن�د و همچنی�ن بر قیم�ت کااها 
اش�رافیت داشته باش�ند تا قیمت اجناس 
در سراس�ر کش�ور با یک قیمت به دست 

مردم برسد.

علی اریجانی رییس مجلس در س��فر به قم، با 
آیات مکارم ش��یرازی، صافی گلپایگانی و نوری 
همدانی از مراجع تقلید قم دیدار و گزارشی از روند 
شرایط اقتصادی کشور و کنترل ارز و همچنین در 
مورد شرایط منطقه و موفقیت هایی که کشور در 
این عرصه داشته ارائه کرد. اریجانی درخصوص 
مسائل مهم کشور هم تصریح کرد: موضوعی که 
کش��ور امروز با آن مواجه است مسائل اقتصادی 
اس��ت در این خصوص نیز رهبری تاکید داشتند 
بنابراین شورایی برای سامان بخشیدن مشکات 
اقتصادی کشور با حضور س��ران قوا تشکیل شد 
تا تصمیمات این ش��ورا بتواند برای مش��کات 
اقتصادی چاره جویی کن��د. رییس مجلس ادامه 
داد: البته تحریم های آمریکا نیز در به وجود آمدن 
ش��رایط اقتصادی کش��ور بی تاثیر نبود بنابراین 

مسئله مهم در بحث ارز کنترل قیمت آن بود البته 
برای کنترل قیمت ارز تدابیر اقتصادی در این شورا 
مدون شد که خوشبختانه ظرف دو، سه ماه قیمت 

ارز تغییر کرد.

    گروه های سیاس�ی از گرفتاری های 
مردم بی اطاع هستند

آیت اه مکارم شیرازی در دیدار با رییس مجلس 
اظهار داشت: به نظر من سران احزاب و گروه های 
سیاس��ی از اوضاع کش��ور و گرفتاری های مردم 
بی اطاع هس��تند وگرن��ه این گونه به مس��ائل 

حاشیه ای و فرعی نمی پرداختند.
آی��ت اه ن��وری همدانی ه��م در دی��دار خود با 
اریجانی اظهار داش��ت: مس��ئوان کشور باید 
مش��کات اقتصادی و فقر موجود را حل کنند و 
همچنین بر قیمت کااها اشرافیت داشته باشند 
تا قیمت اجناس در سراس��ر کش��ور با یک قیمت 
به دست مردم برس��د. به گزارش خانه ملت، این 
مرجع تقلید خاطرنش��ان کرد: در مسئله بانک ها، 
بانک باید به تولید کمک کند و اگر به تولید کمک 
کند، مسئله اشتغال و بیکاری در کشور حل شده و 

فقر ریشه کن خواهد شد.

سرلشکر محمدعلی جعفری گفت: قدرت 
ایران به اندازه ای رس�یده که آمریکایی ها 
دیگر جرأت بی�ان گزینه نظام�ی در برابر 

ایران هم ندارند.

فرمانده کل س��پاه پاس��داران طی س��خنانی در 
مراسم چهارمین سالگرد ش��هادت سردار شهید 
حمید تقوی با بیان اینکه این جلسات بزرگداشت 
شهیدان از اهمیت بزرگی برخوردار است، اظهار 
داش��ت: دلیل اصل��ی شکس��ت ناپذیری جامعه 
علیرغ��م توطئه ه��ای دش��مان ب��ا هزینه های 
ف��راوان، برکت خون ش��هیدان و چنی��ن روحیه 

شکست ناپذیری در جامعه است. 
فرمان��ده کل س��پاه بیان داش��ت: رهب��ری در 
س��خنرانی خود می گویند که اگر یاد ش��هدا در 
جامعه گسترش پیدا کرد، گرایش به دشمن رخت 
خواهد بست. مشکل اصلی جامعه ما دلبستن به 
خارج به جای تمرکز به داخل است و این تفکرات 
غیراس��امی اس��ت که برای جامعه مشکل پیدا 
می کند. اگر نگاه های ما در حوزه های مختلف به 
داخل برگردد مشکات ما برطرف خواهد شد ولی 
مشکل این است که گوش شنوا نداریم. سرلشکر 

جعفری تصریح کرد: ما س��ال ها از تهدید امنیتی 
فاصله گرفتیم و هیچ اب��ر قدرتی خیال تجاوز به 
خود راه نمی دهد و به ش��دت از درگیری با ایران 
واهمه دارند و تبعات آن و مجاهدت رزمندگان و 
ش��هدای ما را می دانند. برنامه ری��زی امنیتی در 
فتن��ه 78 و 88 رخ داد و فتنه 88 فتنه ای توس��ط 
آمریکایی ها علی��ه ملت ایران بود که ملت از این 
امتحان الهی سربلند بیرون آمدند و حماسه 9دی 

را رقم زدند.

    مشکل مدیریتی در کشور وجود دارد
وی بی��ان کرد: راه مقاومت اس��امی که انقاب 
اسامی می رود بر مبنای دستورات الهی است و 
جوهره آن راهی است که امام حسین)ع( به ما داده 
است و مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم است. فرمانده 
کل سپاه اظهار داشت: امروز مشکل اقتصادی و 
مدیریتی در کش��ور وجود دارد که مشکل بزرگی 
اس��ت و اگر گوش شنوا باش��د و توجه به فرامین 
رهبری و شهدا باشد مش��کل بر طرف می شود. 
امروز در جنگ اقتصادی با دش��منان هستیم و با 
این جنگ وضع عمومی کشور قابل مقایسه با دیگر 

کشورهای منطقه نیست.

 مسئوان باید مشکات اقتصادی 
موجود را حل کنند

 آمریکا دیگر جرأت بیان گزینه نظامی 
علیه ایران را ندارد

فرمانده کل سپاه:مراجع تقلید در دیدار رییس مجلس:

با حضور رهبر انقاب صورت گرفت
مراسم ترحیم آیت اه هاشمی شاهرودی در حسینیه امام خمینی)ره(

مراسم ترحیم و بزرگداشت فقیه عالیقدر آیت اه هاشمی شاهرودی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام پنجشنبه 
گذشته با حضور رهبر معظم انقاب اسامی در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد. در این مراسم که اعضای خانواده و 
بستگان آیت اه هاشمی شاهرودی، رؤسای قوای سه گانه، علما و روحانیون، مسئوان، شخصیت ها، میهمانان خارجی و 
قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، قاریان قرآن آیاتی از کام اه مجید را تاوت کردند و ذاکران اهل بیت)علیهم السام( 

به ذکر مصیبت پرداختند. همچنین حجت ااسام صدیقی در سخنانی، نزول هدایت را لطف دائمی پروردگار بر بندگان 
خود دانس��ت و با اشاره به نقش مهم علماء دین در این مسیر، گفت: آیت اه هاشمی شاهرودی از جمله فقیهان بزرگ و 
برجسته ای بود که با وجود قرار داشتن در قله های علم و معرفت، هیچ گاه از عمل به تکالیف اجتماعی و انقابی خود غافل 

نشد و با وایتمداری کامل تا آخرین لحظه مفتخر به خدمتگزاری مردم و نظام اسامی بود.



   شنبه
  8دی 1397   
  شماره  4376

3

  قض�ایی  

فعالیت دوباره کارگاه های نیمه تعطیل 
با ورود  دستگاه قضایی

رییس دادگستری پیشوا، گفت: شهرک صنعتی پیشوا با حدود 80 کارگر 
دچار مش��کاتی ش��ده بود که طی جلساتی مش��کات بررسی شد و با 
اقدامات ص��ورت گرفته تاش کردیم کارگاه های نیم��ه تعطیل به کار 

خود ادامه بدهند.
 حجت ااس��ام و المسلمین محمدی ش��مس با بیان اینکه از بدو ورود 
به این حوزه قضایی در س��ال 95 تاش کردم تا نقای��ص و کمبود ها را 
برطرف کنم، اظهارک��رد: از جمله این اقدامات کامل کردن س��اختمان 
نیمه ساز دادسرا و دادگستری، نزدیک شدن فاصله شورای حل اختاف 
با دادگستری، ایجاد نظم در محیط کار، کنترل ورود و خروج پرونده ها به 
ش��عبات، رفع مشکات در واحد اباغ، حفاظت، پارکینگ، بایگانی راکد 

نیز از اقدامات انجام شده است.
وی افزود: طی جلس��ات متعدد با شورای حل اختاف مشکات را مورد 
بررس��ی قرار دادیم و با حضور میدانی در سطح شهر از نزدیک مشکات 

شهرستان پیشوا را مورد بررسی قرار دادیم.
رییس دادگس��تری شهرستان پیش��وا با تأکید بر راه اندازی واحد ارشاد و 
معاضدت قضایی، تصریح کرد: با همکاری مس��ئوان تاش کردیم تا 
رضایت نس��بی را برای ارباب رجوع فراهم کنیم و در این واحد با استفاده 
از کارشناس��ان حقوق و به طور روزانه مشکات قضایی با مشاوره های 

انجام شده حل و فصل می شوند.

   واح�د ارش�اد و معاض�دت قضای�ی باع�ث کاه�ش 
اطاله دادرسی می شود

ب��ه گفته وی، واحد معاضدت قضایی باعث جلوگیری از طرح ش��کایات 
ودادخواست هایی می شود که محمل قانونی ندارد و مراجعه کنندگان در 
مسیر درس��ت ارشاد می شوند و دادخواستی را تنظیم می کنند که موجب 

اطاله دادرسی نشود.
رییس دادگس��تری شهرستان پیش��وا تصریح کرد: در معاضدت قضایی 
همچنین با مشاوره های انجام ش��ده ارباب رجوع از اقدام های بیهوده و 

زمان بر پرهیز می شوند و راهنمایی های ازم را دریافت می کنند.

   تشکیل شعبات صلح و سازش در شهرستان پیشوا
وی با اشاره به تش��کیل دو شعبه صلح و سازش در این شهرستان گفت: 
این موضوع از اقدامات مهم انجام ش��ده بود و افرادی که در حوزه صلح 
وس��ازش به کار گرفتیم از خبرگان و تحصیلکردها در این باره هستند و 
بخش عمده ای از پرونده هایی که به این قس��مت ارجاع داده می شد به 

صلح و سازش می انجامید.
محمدی ش��مس بیان کرد: عم��ده پرونده هایی که در این ش��عبه مورد 
بررس��ی قرار می گیرد شامل پرونده های خانواده، ضرب و جرح و تداخل 

اسناد است.

   قریب به ۸۹ پرونده منتهی به صلح و سازش شده است
رییس دادگستری شهرس��تان پیشوا گفت: طبق آمار در 6 ماه گذشته در 
شعبات صلح وس��ازش قریب به 89 پرونده منجر به صلح و سازش شده 
اس��ت ومهمترین آن ها دعوای خانوادگی چند س��اله ب��ود که منتهی به 

اختافات زیادی شده بود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین صلح و س��ازش بین همسران نیز در این 

شعبات به دفعات انجام شده است.

   برگ�زاری نشس�ت های قضای�ی ب�رای ارتق�ا اقدامات 
انجام شده

محمدی شمس با اشاره به برگزاری نشست های قضایی، گفت: اینگونه 
نشس��ت ها تقریبًا همه روزه با همکاران برای ارتقا اقدامات انجام ش��ده 
برگزارمی ش��ود. وی با اشاره به برگزاری جلسات ماقات مردمی گفت: 
طبق برنامه ریزی ها اینگونه جلس��ات همه روزه برگزار می ش��ود و ما از 
نزدیک به صحبت ها و مش��کات مردم گوش و رس��یدگی می کنیم و 
روزانه 50 الی 60 نفر در این ماقات های مردمی مس��ائل خودشان را با 

مسئوان قضایی مطرح می کنند.

   کاهش اطاله دادرسی با راه اندازی بایگانی راکد
رییس دادگس��تری شهرستان پیشوا ضمن اش��اره به راه اندازی بایگانی 
راکد، ادامه داد: در گذشته پرونده ها به شکل نامناسب نگهداری می شد 
واگر پرونده ای مورد نیاز بود، سه روز طول می کشید تا به دست آید بر این 

اساس با قفسه بندی های انجام شده پرونده ها را منظم و ثبت کردیم.
وی اف��زود: تمامی پرونده ها بع��د از این اقدام ثبت ش��د و کمتر از 6 ماه 
بایگان��ی راکد را صادر کردی��م و تمام پرونده های راکد مطابق س��ال و 
ش��عبات ثبت شده اس��ت که این موضوع در کاهش اطاله دادرسی نقش 

مهمی ایفا می کند.
محمدی شمس در ادامه گفت: همچنین از اقدامات دیگر بحث راه اندازی 
کمیسیون راهور ماده 5 که تخلفات راهنمایی و رانندگی قبًا به ورامین 
ارجاع می شد که برای شهروندان پیش��وا مشکاتی ایجاد می کرد که با 
معاونت راهور در شرق استان این کمیسیون در حال حاضر در شهرستان 

پیشوا فعالیت می کند.
ای��ن مقام قضای��ی ادامه داد: همچنی��ن کمیس��یون های مربوطه را در 
ش��هرداری، فرمانداری، اداره کار، محیط زیس��ت، اداره بهداشت فعال 
کردیم که از این به بعد در 12 کمیس��یون قضات ما حضور دارند و حضور 

قضات در کمیسیون ها باعث می شود آرا متناقض با قانون صادر نشود.
رییس دادگستری شهرستان پیشوا ادامه داد: یکی دیگر از مباحث بحث 
تشکیل جلسات پیشگیری از وقوع جرم است و با رؤسای ادارات مرتبط 
جلس��اتی را برای این موضوع برگزار کردیم که اگر بتوانیم پیش��گیری 
از وقع جرم را ش��دت و حدت بیشتری ببخشیم بس��یاری از پرونده ها در 

دادگاه ها تشکیل نمی شود.

   ایمن سازی محور ورامین – پیشوا 
وی با اشاره به ایمن سازی جاده ها، بیان کرد: در این باره اقدامات مهمی 
انجام ش��ده از جمله محور ورامین – پیش��وا متصل به خ��اوران که آمار 
تصادفات آن قابل توجه بود و طی جلسات با مسئوان مربوطه موقعیت 
آن بررسی شد و با تعبیه وسایل ایمنی از جمله چراغ، تابلو های راهنمایی و 
رانندگی، آسفالت، نمایان شدن خطوط، بسته شدن بعضی از بریدگی های 

غیرضروری، این جاده ها ایمن سازی شد.

  رفع مشکات شهرک صنعتی پیشوا با حمایت مسئوان 
قضایی 

رییس دادگس��تری شهرستان پیش��وا با اش��اره به حمایت از تولید ملی 
و کاای ایران��ی، گف��ت: در درجه اول تاش کردیم ت��ا همه کاا های 
مصرفی را در حوزه اداری از کاای ایرانی اس��تفاده کردیم ضمن اینکه 
شهرک صنعتی پیشوا با حدود 80 کارگر دچار مشکاتی شده بود که طی 
جلساتی مشکات بررسی شد و با اقدامات صورت گرفته تاش کردیم 

کارگاه های نیمه تعطیل به کار خود ادامه بدهند.

بهره  گیری از ابزار و فناوری های نوین 
برای پیشگیری از جرایم

مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه، گفت: راهکار های سنتی 
در مواجهه و پیشگیری از جرایم جوابگو نیست، به همین دلیل نیازمند 

بهره  گیری از ابزار و فناوری های نوین هستیم.
علیرضا ساوری اظهارکرد: جرایم و آسیب های اجتماعی در کشور پیچیده 
و چندوجهی است. راهکار های سنتی در چگونگی مواجهه و پیشگیری 
از جرایم و آسیب ها جوابگو نیست، به همین دلیل نیازمند بهره  گیری از 
ابزار، فناوری و تکنولوژی های نوین و برنامه ریزی نرم افزاری در حوزه 

پیشگیری از جرایم به ویژه جرایم اولویتی در کشور هستیم.
این مقام قضایی پیشگیری از جرایم سایبری، انواع کاهبرداری ها، فساد 
بانکی، قاچاق کاا و ارز، فرار مالیاتی، حوادث و تخلفات رانندگی و انواع 

سرقت ها را از جمله جرایم اولویتی برشمرد.
وی با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ش��یوه های نرم افزاری و مدیریت 
بهره گیری از سیس��تم های فن��اوری و تکنولوژی ه��ای نوین در این 
زمینه تصریح کرد: ایجاد سامانه های کنترل و نظارت شهری و اماکن، 
جرم یابی دیجیت��ال و ناوبری و موقعیت یابی ب��ا هدف کاهش فضای 
گمنامی و شفاف س��ازی رفتار های اجتماعی به منظور پیش��گیری از 
وقوع جرم از ضرورت های ملی و اجتناب ناپذیر است و به همین منظور 

برنامه ریزی های اولیه انجام شد و برخی برنامه ها نیز در حال اجرا است.

ضرب ااجل تعزیرات به فروشندگان 
پوشاک قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از تشدید مبارزه با قاچاق پوشاک 
خبر داد و از فروشندگان پوشاک قاچاق خواست برای جمع آوری اجناس 
خود اقدام کنند. محمدعلی اسفنانی از تشدید مبارزه با قاچاق پوشاک خبر 
داد و اظهارکرد: طبق تصمیم اتخاذ شده در ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز 
مقرر شد از هفته آینده با فروشندگان پوشاک خارجی که اجناس خود را 

به صورت قاچاق وارد کرده اند برخورد شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: این هفته به تذکر برای 
جمع آوری پوشاک قاچاق اقدام می شود و اگر هفته دیگر تخلفی مشاهده 

شود برخورد جدی خواهد شد.

ضرورت فرهنگسازی جهت استفاده 
مطلوب و بهینه از منابع آب 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان، 
گفت: موضوع صیانت از منابع آب به فرهنگسازی جهت استفاده مطلوب 

و بهینه از منابع آب نیاز دارد.
 علی دارینی در سومین جلسه شورای پیش��گیری از وقوع جرم استان 
سمنان، بیان کرد: موضوع صیانت از منابع آب، به فرهنگسازی جهت 
استفاده مطلوب و بهینه از منابع آب نیاز دارد و در این راستا باید بهره برداری 
از چاه های فاقد مجوز به صفر برسد.  وی ادامه دارد: استفاده از ظرفیت 
جوامع محلی به همراه مس��ئوان و رسانه ها در تنویر افکارعمومی در 
حوزه مصرف آب می تواند گام مؤثری در جهت رفع معضل کم آبی باشد.

دارینی اظهارکرد: در جهت تسریع در خدمات رسانی عموم هم استانی ها، 
سامانه ساماب )سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور 
مشترکین( در استان راه اندازی شده است و 450 نفر از مالکان و کشاورزان 
روستائی در سامانه موصوف ثبت نام کردند و بدون مراجعه حضوری از 

خدماتی همچون دریافت کنتور و حق آبه بهره مند شدند.

نظارت در دستگاه قضایی 
برای بهبود کیفیت خدمت رسانی

رییس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه نظارت ها به صورت 
مدون و برنامه ریزی شده به صورت دوره ای در دستور کار است، گفت: 
این اقدامات در راستای بهبود کیفیت خدمت رسانی در مجموعه قضایی 
انجام می ش��ود و نتایج بازرس��ی ها در کارنامه کاری قضات و کارکنان 

ثبت خواهد شد.
عل��ی القاصی در نشس��ت نهایی و جمع بن��دی بازرس��ی و نظارت بر 
حوزه ه��ای قضایی اس��تهبان و نی ری��ز در جمع قض��ات دادگاه ها و 
دادسرا های شهرستان های نی ریز و استهبان با تأکید بر اینکه نظارت ها 
به صورت مدون و برنامه ریزی ش��ده به صورت دوره ای در دستور کار 
اس��ت، اظهارکرد: این اقدامات در راستای بهبود کیفیت خدمت رسانی 
در مجموعه قضایی انجام می شود و نتایج بازرسی ها در کارنامه کاری 

قضات و کارکنان ثبت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تصمیمات قضایی باید علمی، مستدل و متقن باشد 
بیان داشت: آرایی که با این خصوصیات صادر می شوند احقاق حق و ابطال 
باطل، اجرای عدالت و رضایت خداوند متعال و طرفین دعوی را در پی 
خواهد داشت. رییس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه عاوه بر 
توجه ویژه به ماهیت قانونی رسیدگی ها، انجام امورات به صورت شکلی 
نیز مدنظر مدیریت قضایی استان و هیأت های بازرسی است، گفت: نتیجه 
و برداش��ت نهایی از ارزیابی کار قضات حاصل جمع بررسی بازرسان از 

هر دو منظر است.
رییس شورای قضایی استان فارس بازرس��ی ها را فرصت مناسبی در 
راس��تای ش��ناخت نقاط ضعف و قوت در مجموعه خواند و از کارکنان 
دادگستری شهرستان های استهبان و نی ریز خواست تا پس از آگاهی از 
ارزیابی نهایی تاش در جهت اصاح نقاط ضعف را آغاز و در کوتاه ترین 

زمان آن را به نقاط مثبت عملکرد خود و مجموعه قضایی تبدیل کنند.
القاصی نظم و انضباط اداری را یکی از شاخص های مهم ارزیابی بازرسان 
از حوزه های قضایی سراسر استان خواند و تصریح کرد: مسئولیت اصلی 
در نظارت بر امر انضباط اداری بر عهده رؤسای دادگستری و دادستان ها 
اس��ت و این موضوع توسط هیأت های بازرسی نیز مورد رصد و بررسی 
قرار خواهد گرف��ت و در امتیازات عملکردی حوزه های قضایی منظور 

خواهد شد.
وی بر حساسیت ویژه رؤس��ا و دادستان ها در حوزه های قضایی استان 
نس��بت به پرونده های جرایم مهم تأکید و بیان ک��رد: عموم مردم نوع 
برخورد دستگاه قضایی با مجرمان مهم و کسانی که امنیت مردم را سلب 
می کنند دنبال و پیگیری می کنند، بنابراین ازم است قضات در مواجه با 
پرونده های مهم و حساس موضوع را با حسایست بیشتری دنبال کنند و 
با جدیت در این خصوص زمینه تقویت اعتماد عمومی نسبت به مجموعه 

قضایی را فراهم کنند.
رییس کل دادگس��تری استان فارس در خصوص پرونده های موضوع 
جرایم اخاگران نظام اقتصادی، گفت: دادستان های حوزه های قضایی 
باید دقت ازم در خصوص تش��کیل این دس��ته از پرونده ها بر مبنای 
استجازه مقام معظم رهبری و دستورالعمل اباغی رییس قوه قضاییه را 
به کار ببندند و شاخص های عنوان شده در این دستورالعمل یعنی کان 
بودن جرایم و اقدامات اخال در نظم اقتصادی را مورد توجه قرار دهند.

رییس کل دادگس��تری اس��تان فارس با تأکید بر اجرا و پیگیری دقیق 
دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری با اشاره به آثار سوء زندانی کردن 
افراد در جرایم ُخرد، گفت: زندانی کردن افراد تنها در بردارنده آسیب های 
اجتماعی اس��ت، بنابراین قضات باید اِعمال مجازات های اجتماعی و 

جایگزین حبس بیشتر مد نظر قرار دهند.
وی اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام را مورد تأکید قرار 
داد و تصریح کرد: اجرای احکام نقطه نهایی به سرانجام رسیدن تاش 
همه قضات و کارکنان در اجرای عدالت است بنابراین باید اجرای احکام 
صادره در زمان مناسب و به موقع در دستور کار قرار گیرد چرا که خروجی 
اجرای به موقع احکام رضایتمندی مردم و تقویت اعتماد عمومی است.

روی خط خبر

دبیر ستاد حقوق بشر، گفت: امروز جوانان فعال کشورمان، 
امید آینده این انقاب هستند.

محمدجواد اریجانی در برنامه تلویزیونی »بدون توقف« در پاسخ 
به پرسشی مبنی بر اینکه چرا مسئوان بیشتر تئوریسین هستند، 
اظهارکرد: این موضوع نکته دقیقی اس��ت به خصوص در شرایط 
اقتصادی امروز، ما به افاطون ها و سقراط ها که فقط باا بنشینند 

و صحبت کنند، نیاز نداریم بلکه به مدیرانی نیاز داریم که در میدان 
آمده و بتوانند مسائل را مدیریت کنند.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی ستاد حقوق بشر، وی  خاطرنشان کرد: 
ما در زمان جنگ ب��ه خوبی بحران اقتص��ادی را اداره کردیم و در 
زمان ها و حوزه ه��ای مختلف کش��ورمان مدیریت های مختلفی 
داش��تیم؛ به طور مثال در بخش آبادانی کش��ورمان قابل مقایسه 
با کش��ورهای اطراف ما نیست، کمترین روس��تایی وجود دارد که 

دارای امکانات نباشند؛ درواقع این کارها را چه کسانی انجام دادند؟ 
بچه های جهادی آنها را انجام دادند.

دبیر س��تاد حقوق بش��ر قوه قضاییه در پاس��خ به پرسشی مبنی بر 
اینکه ب��ا توجه به اینکه ش��ما طرف��دار جوان گرایی هس��تید، در 
بحث بورس��یه ها زندگی 3 هزار و 700 نفر از جوانان نخبه، مؤمن، 
انقابی و تحصیلکرده مختل شده که زندگی شخصی خودشان را 
نمی توانند اداره کنند اما دولت هیچ توجهی نمی کند، در این زمینه 
راهکار چیست، گفت: مس��أله بورسیه ها حادثه تلخی برای ما بود، 
این موضوع به مس��ائل سیاسی آمیخته ش��د. خوشبختانه در حال 
حاضر بچه های بورسیه که عمدتأ تحصیاتشان تمام شده باید در 
دانشگاه هایی که قبول شدند عضو هیأت علمی شوند، البته به لطف 
الهی با دس��تورات رهبرانقاب، وزارت علوم عمأ این کار را تا حد 
بسیار خوبی پیش برد یعنی تعدادی که اکنون ماندند بسیار نسبت به 

قبل کمتر هستند و اکنون این تعداد زیر 300 نفر هستند. 
اریجانی در خصوص اینکه چرا مدیران حاضر نیستند جای خود را 
به جوانان بدهند و اینکه هنوز نتوانسته اند مدیری را به خوبی شما 
تربیت کنند که جای ش��ما بیاید، گفت: از من بس��یار بهتر هستند؛ 
درباره دو مؤسسه زیر نظر خود می گویم، اول، پژوهشکده دانشگاه 
دانش های بنیادین که تمام جوانانی فعال هستند و آنقدر بهتر از ما 
هستند. دوم، در ستاد حقوق بشر نیز کارهای کارشناسی، گزارشگری 
و کارهای اصلی ما چه مانیتورین��گ و چه پایش و مدافعات، همه 
توس��ط جوانانی در ِرنج س��نی 30 تا 35 انجام می ش��ود که بسیار 

حرفه ای هستند؛ امید من به آینده این جوانان هستند. 
وی در ادامه با اش��اره به اینکه جوانان فعال کش��ورمان امید آینده 
انقاب هس��تند، تصریح کرد: این امر نشان می دهد که اگر در این 

نظام مشکلی پیدا شد، رهبر انقاب، قوه قضاییه و جوانان هستند.
وی در پاس��خ به اینکه چرا مدیران نظام اشرافی گری را به در میان 
مردم بودن ترجیح داده اند، تأکید کرد: در نظام ما مدیران زحمت کش 

بسیار خوبی وجود دارد که اشرافی گر نیستند.

جوانان فعال کشور امید آینده انقاب هستند
محمدجواد اریجانی:

دادس�تان ته�ران درباره 
گروه
آخرین وضعیت رسیدگی قضایی

مفاس�د  پرون�ده  ب�ه 
اقتصادی نی�ز اظهارکرد: 
مبارزه با فس�اد جدی است و هر سه قوه در 
این رابطه عزم ج�دی دارند و احکام جدید 
درباره پرونده های مفاسد اقتصادی در حال 

صدور است.

عباس جعف��ری دولت آب��ادی در مصاحب��ه ای با 
رادیوتهران در خصوص آخری��ن وضعیت پرونده 
حادث��ه اتوب��وس دانش��جویان دانش��گاه علوم و 
تحقیقات، اظهارکرد: تحقیقات پیرامون علت حادثه 
از دو معاون و رییس دانشگاه علوم و تحقیقات توسط 

بازپرس صورت گرفت.
دادس��تان تهران در ادامه گفت: رییس دانشگاه به 
دلیل اینکه در ش��هریور ماه روی کار آمده اس��ت، 
اذعان دارد که بر روی حوزه های نظارتی پیش بینی 
ازم را انجام نداده اس��ت، لذا چند ت��ن از مدیران 
توسط دانشگاه آزاد عزل شدند؛ از اینکه دانشگاه آزاد 
خود به این موضوع ورود کرده اگر چه دیر بوده، ولی 
باز تشکر می کنیم که خودشان در این قضیه ورود 
کردند. وی افزود: تحقیقات قضایی ادامه دارد و دو 
نفر از کارکنان دانشگاه که روز حادثه دستگیر شدند، 
هنوز در بازداشت هستند. از پلیس درخواست کردیم 
تا شنبه نتیجه نهایی تحقیقات خود را در خصوص 
علت حادثه به دادس��تانی ارائه دهد، زیرا این حادثه 

چندین علت دارد.
وی در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه چه عللی 
ممکن است در وقوع این حادثه نقش داشته باشد، 
گفت: نقص فنی اتومبیل و اینکه عنوان ش��ده که 
معاینه فنی نداشته و مصدومان هم گفته اند که راننده 
در زمان حادثه عنوان کرده که ترمز ندارم؛ دوم خود 
اتومبیل ها بوده که از قدمت برخوردار بوده و جاده ای 
بوده که کمتر به آن توجه ش��ده ما در تصادفات به 
جاده، خودرو و عامل انس��انی توج��ه می کنیم؛ در 
ای��ن حادثه نیز موضوع جاده و خ��ودرو جای توجه 
دارد، در جاده هایی که با شیب همراه است و حالت 
کوهستانی دارد یا دارای عامت های هشدار دهنده 
است حتما برای راننده ها ازم است در اینجا پلیس 
به لحاظ مقررات نمی تواند وارد دانشگاه شود و باید 

این امر توسط خود دانشگاه انجام می شد.
دادس��تان تهران تأکید کرد: ما بیش��تر به موضوع 
پرونده رسیدگی می کنیم خیلی از رسانه ها به مسائل 
مختلفی در رابطه با دانش��گاه آزاد پرداخته اند، ولی 
آنچه امروز مورد تأکید ماست نقش جاده، مسئوان 
و امکانات پیشگیرانه و همچنین اعمال نظارت به 
ای��ن موضوع و تبیین نقش رانن��ده در این موضوع 
اس��ت. وی دامه داد: کارشناسان مجربی برای این 
موضوع تعیین شدند. پلیس هم مجوز خواسته که 
در حوزه های فنی و محیطی تحقیقات جداگانه ای 
انجام دهد که دستور از سوی دستگاه قضایی صادر 

شد ماک ما نظر کارشناس است.
دادستان تهران در ادامه گفت: تحقیقات پیشرفت 
خوبی داش��ته است دانش��گاه آزاد همکاری خوبی 
داش��ته و تحقیقات ادامه خواهد داشت. همچنین 
تحقیقات در رابطه با چگونگی ورود این ش��رکت 

حمل و نقل به دانش��گاه آزاد آغاز شده و تحقیقات 
باید دقیق و منصفانه باش��د تا حقی از کسی ضایع 
نشود. کارمندی که وظیفه نظارت بر این شرکت را 
بر عهده داشته قرار ش��ده که در این چند روز آینده 

شناسایی و به دادسرا فراخوانده شود.

   تعیین 7 تیم کارشناسی برای بررسی 
حادثه واژگونی اتوبوس 

جعفری دولت آب��ادی اف��زود: 7 تیم کارشناس��ی 
حرفه ای از س��وی دادس��تانی برای بررسی حادثه 
تعیین ش��دند و پلیس نیز زمان خواسته تا در حوزه 

فنی و محیطی تحقیقات خود را انجام دهد.
وی گفت: در خصوص سوابق شرکت حمل و نقلی 
که اقدام به جابجایی دانش��جویان دانش��گاه آزاد 
می کرد نیز تحقیقات شروع ش��ده است که نیاز به 
زمان دارد و ما قصد نداریم با هیجان تصمیم گیری 
کنیم. دادس��تان تهران افزود: گزارشی به دست ما 
رسیده که حادثه ای مش��ابه رخ داده و ختم به خیر 
شده اس��ت. از بازپرس درخواس��ت کردیم در این 
رابطه تحقیق کند که آیا این گزارش صحت دارد یا 
خیر؟ جعفری دولت آبادی گفت: در حال حاضر در 
این پرونده پیمانکار و مسئول حمل و نقل دانشگاه 

آزاد بازداشت هستند.

   پیشگیری باید یک مساله ملی در کشور 
تلقی شود 

دادس��تان تهران گفت: ما حوادث زیادی در طول 
س��ال های گذش��ته داش��ته ایم که حوادث مشابه 
زیادی رخ داده اس��ت. یک جریان رسانه ای شکل 
می گی��رد ل��ذا باید ای��ن حادثه را ب��ه یک فرصت 
پیشگیرانه و ایمن س��ازی تبدیل کنیم چراکه جان 
ش��هروندان و س��امت آن ها برای نظام اسامی 

کامًا اهمیت دارد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه پیش��گیری باید 
یک مس��اله ملی در کش��ور تلقی ش��ود، بیان کرد: 
دس��تگاه ها نباید به این موضوع بخشی نگاه کنند، 
در حادثه پاس��کو ش��اهد بودیم ک��ه چنین موج 
رسانه های نیز در آن زمان رخ داد، اما سپس این موج 
فرونشست؛ ما در دادسرای حقوق عامه این اقدامات 
پیش��گیرانه در رابطه ب��ا موضوع س��اختمان و در 
دادسرای راهور بخش های پیشگیری از تصادفات 

را اعمال می کنیم، اما دادستانی به تنهایی نمی تواند 
این کار را انجام دهد و دستگاه ها وظیفه ذاتی دارند 
که در م��ورد ایمن س��ازی و س��امت مراجعان و 
شهروندانی که یا مس��تقیم یا غیرمستقیم به آن ها 

خدمات می دهند راه های ایمنی را فراهم کنند.
دادس��تان ته��ران در ادامه تصریح ک��رد: اگر یک 
ساختمانی که قدمت آن زیاد و در حال ریزش است 
نباید اجازه دهند که حادثه رخ دهد و سپس بگویند ما 
مقصر نبودیم؛ بنابراین همه ما باید از حادثه اتوبوس 
علوم تحقیقات باید درس بگیریم و از امروز تصمیم 
بگیریم که در حوزه های مختلف خدمت رسانی به 

مردم اگر نقصانی داریم برطرف کنیم.
وی اف��زود: واگ��ذاری خدم��ات به دس��تگاه های 
خصوصی رافع مس��ئولیت مدن��ی و حتی کیفری 
مس��ئوان دولتی نخواهد بود و این هش��دار ما را 
جدی بگیرند بنابراین همه دس��تگاه های دولتی و 
خصوصی که مستقیما یا غیرمستقیم خدمت رسانی 
به مردم، مراجعان و پرس��نل خ��ود را دارند باید در 
حوزه های خدمت رس��انی به خص��وص اگر توام با 
خطر باش��د احتیاط ازم را داش��ته باشند.  جعفری 
دولت آبادی تأکید کرد: با هر ش��خص و نهادی که 

سامت مردم را به خطر بیندازد برخورد می کنیم.

   دادس�تانی مخالف موسیقی و نمایش 
نیست

وی در خص��وص ادام��ه اج��رای تئات��ر بینوایان، 
اظهارکرد: در خصوص مس��ائل فرهنگی اقدمات 
بیشتر متوجه دس��تگاه ها است و دادستانی فقط در 
زمان وق��وع جرم ورود پیدا می کن��د یا می تواند در 

رابطه با پیشگیرانه از وقوع جرم تذکر دهد.
جعف��ری دولت آب��ادی گفت: طی هفته گذش��ته 
بدون اینکه اعام کنیم، دو مرتبه فردی را از سوی 
دادستانی برای تماشای تئاتر بینوایان فرستادیم و 

گزارش های مکتوبی تهیه شده است.
دادس��تان تهران ادامه داد: براساس گزارش های 
ارس��الی، در ای��ن تئاتر حجاب به درس��تی رعایت 
نشده و در س��الن  پرچم کشور فرانس��ه برافراشته 
شده و نوع رفتار هنرپیشه ها مناسب نبوده  که تمام 
این گزارش ه��ا به صورت مکتوب به وزیر ارش��اد 
ارسال ش��ده اس��ت. وی تأکید کرد: اگر قرار باشد 
دادستانی به وظیفه ذاتی خود عمل کند باید جلوی 

ادامه اجرای این تئاتر را می گرفت، اما ما اشکاات 
موجود را به وزارتخانه های کشور و ارشاد انعکاس 
دادیم و معتقدیم دستگاه ها خودشان باید به وظیفه 
ذاتی خود عمل کنند؛ قرار نیست دادستانی در تمام 

مسائل دخالت کند.
جعف��ری دولت آبادی با اش��اره به اینک��ه ما بعد از 
دو نامه ای که به وزیر ارش��اد ارس��ال کردیم فقط 
شاهد صدور یک اطاعیه بودیم، گفت: دادستانی 
مخالف موس��یقی و نمایش نیست و اگر دستگاه ها 
خودشان به موقع عمل کنند، دیگر نیازی به توقیف 

نمایش نیست.

   دادس�تانی در خص�وص بسته ش�دن 
سالن تئاتر شهرزاد ورود نکرده است

وی در خصوص بسته ش��دن س��الن تئاتر شهرزاد، 
گفت: دادس��تانی در ای��ن رابط��ه ورود پیدا نکرده 
است. ما از وزارت ارشاد درخواست کردیم در مورد 
فیلم های س��ینمایی مسائل کنس��رت ها و تئاتر و 
موسیقی هایی که بعضا در خیابان ها نواخته می شود 
از وزارت ارش��اد خواس��تیم این ها را مدیریت کند 
تا دستگاه های پلیس و دادس��تانی مجبور به ورود 
نش��وند. ما زمانی به مس��ایل فرهنگ��ی ورود پیدا 

می کنیم که آخرین راه باشد.
وی در خصوص انتش��ار فیلم رقص دو بازیگر زن 
در فضای مجازی و ورود دادستانی به این موضوع، 
گفت: متأسفانه فضای مجازی یک محیطی است 
که هر ش��خصی در آن هر کاری می کند. این فیلم 
برای دو سال گذشته است و در این خصوص پرونده  

مستقیم تشکیل نشده است.
جعفری دولت آبادی اظهارکرد: دادستانی در حوزه 
کنسرت ها در تهران  شیوه ای را اجرا کرد که مناسب 

بود و جواب خوبی هم داد.
دادستان تهران بیان کرد: در خصوص کنسرت ها 
تأکید کردیم که وزارت ارش��اد باید متضمن حفظ 
ارزش های دینی و وزارت کشور و استانداری تهران 
ضامن امنیت شرکت کنندگان باشند. وی ادامه داد: 
هر جایی که کنس��رتی برگزار شد، وزارت کشور و 
ارشاد تضمین های ازم را دادند و دادستانی  دخالتی 
در برگزاری کنسرت ها نکرد. دادستان تهران ادامه 
داد: چرا اجازه دهیم موسیقی مبتذل و ضد انقاب 

پخش شود و بعد جلوی آن را بگیریم.

   مبارزه با فساد جدی است
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: دادستانی هیچ گونه 

پیش داوری سیاسی بر روی مسائل ندارد.
دادس��تان تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی 
به پرونده مفاسد اقتصادی نیز اظهارکرد: مبارزه با 
فس��اد جدی است و هر س��ه قوه در این رابطه عزم 
جدی دارند و احکام جدید درباره پرونده های مفاسد 

اقتصادی در حال صدور است.
وی تأکید کرد: ما قبًا به مفاسد اقتصادی چندین بار 
تذکر دادیم، اما توجه نکردند و قوه قضاییه به عنوان 
ضامن اصلی عدالت به صورت جدی به این موضوع 
ورود پیدا کرده و در خصوص مبارزه با فساد به عنوان 

یک مطالبه ملی نگاه می کنیم.
وی افزود: پرونده های بس��یار مهمی در دادستانی 

مفتوح است که به حکم منجر خواهد شد.

دادستان تهران:
احکام جدیدپرونده های اقتصادی  به زودی صادر می شود

تحقیق از 2 معاون و رییس دانشگاه در پی حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان

خبر

ریی�س کمیته تخصص�ی پیش�گیری از جرای�م نوپدید و 
آسیب های فضای مجازی مرکز مطالعات قوه قضاییه، گفت: 
همه کانال های شبکه های اجتماعی با بیش از پنج هزار نفر 
عضو باید از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی نشان دار 

شوند تا در صورت وقوع تخلف، تحت تعقیب قرار گیرند.

حسن نجفی سواری در نشست پیشگیری از جرایم فضای مجازی  
با اشاره به اینکه 20 درصد از کاربران هاتگرام، تلگرام طایی و تلگرام 
به ش��بکه اجتماعی واتس آپ مهاجرت کرده ان��د و میزان مهاجرت 

به این ش��بکه اجتماعی افزایش یافته اس��ت، اظهارکرد: بیشترین 
کلیدواژه ای که در هفته گذش��ته در فضای مجازی تکرار شد، خبر 
اعدام حکم باقری درمنی مفسداقتصادی بود که پس از آن کلیدواژه، 
شب چله در رتبه دوم قرار دارد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وی، متن »پولدارشدن 
نه سواد می خواهد نه پارتی«، »تصویربرداری دوربین یک خبرنگار 
از ن��او آمریکای��ی«، »وضعی��ت آب وهوایی کش��ور« و ... از جمله 
کلیدواژه های پرتکرار دیگر در فضای مجازی پس از کلید واژه باقری 
درمنی و شب چله عنوان کرد. رییس کمیته تخصصی پیشگیری از 

جرایم نوپدید و آسیب های فضای مجازی مرکز مطالعات اجتماعی 
و جرم شناس��ی قوه قضاییه با انتقاد از وضعیت شبکه های مجازی، 
گفت: در شبکه های مجازی حساسیت نسبت به برخورد با مضامین 
دینی کم شده است و که  باید آن را رصد کرد. نجفی سواری  در این 
نشست پیش��نهاد کرد تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی کانال های 
فض��ای مجازی که بیش از 5 هزار نفر عضو دارد را نش��ان دار کند تا 
در صورت وقوع تخلف، مدیر این کانال تحت پیگرد قرار گیرد. وی 
اضافه کرد: نشان دار ش��دن این کانال ها از موضع پیشگیری و برای 

راهبری فضای مجازی انجام می شود.

ضرورت نظارت های بیشتر برای پیشگیری از جرایم فضای مجازی
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چهره ها

ذخایر اسکناس کشور 
در وضعیت بسیار مطلوبی است

عبدالناصر  همت��ی، رییس کل بانک 
مرکزی با اشاره به افزایش قیمت ارز در 
روزه��ای اخیر، گف��ت: همانگونه که 
پیش بینی شده بود، در روزهای اخیر به 
دلیل فرصت زمانی باقی مانده از سال 
جاری میادی برای تس��ویه حساب 
بنگاه ها و تجار با طرف حس��اب های 
خارجی، تقاضای واقعی ارز به طور طبیعی تا حد زیادی افزایش پیدا کرد. وی 
افزود: متاسفانه این بار نیز فرصت جویان و نوسان گیران با سوار شدن بر این موج 
و با کمک گرفتن از جو روانی در فضای مجازی، سبب افزایش کوتاه مدت نرخ 
ارز شدند. رییس کل بانک مرکزی با بیان  اینکه براساس پیش بینی انجام شده، 
در این مقطع نیز بانک مرکزی با برنامه و تدبیر، نیاز تجار و سایر متقاضیان ارز 
را تأمین کرد، اظهار کرد: با اقدامات ازم، ثبات را به بازار ارز برگرداندیم و آن را 
در مسیر تعادلی بر پایه بنیادهای بازار و البته مدیریت بانک مرکزی قرار دادیم. 
همتی یادآور ش��د: قبا نیز تاکید کردم که ذخایر اسکناس کشور در وضعیت 
بسیار مطلوبی بوده و تسلط و احاطه بانک مرکزی پرقدرت تر از همیشه است.

طرح برندسازی جایگاه های سوخت 
به دالی در حوزه بنزین منتهی نمی شود

جال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی 
مجلس با بیان اینکه طرح برندسازی 
جایگاه های عرضه سوخت دالی در 
حوزه بنزین را به دنبال ندارد، گفت: در 
طرح فوق برندهای سوخت وابسته به 
پاایشگاه ها تعریف نش��ده اند و قرار 
اس��ت فقط در حوزه توزیع ایجاد برند 
شود. وی درخصوص معایب و مزایای “طرح برندسازی جایگاه های عرضه 
سوخت” که ازسوی دولت دنبال می شود، گفت: موانع جدی در راه برندسازی 
وجود دارد که یکی از موانع به مسیر پاایش تا پخش مربوط می شود این در 
حالی است که کشورهای توسعه یافته این مس��یر را به درستی طی کرده و 
آن هایی که پاایشگاه دارند جایگاه های سوخت را نیز در اختیار گرفته اند لذا در 
ایران نیز باید برند جایگاه های سوخت در اختیار پاایشگاه باشند اما در طرح 
فوق برندهای سوخت وابسته به پاایشگاه ها تعریف نشده اند و قرار است فقط 
در حوزه توزیع ایجاد برند شود اما در کشورهای دیگر اینگونه نیست. وی با بیان 
اینکه مش��کات متعددی در ح��وزه توزیع بنزین و نفت وج��ود دارد و تعدد 
چندهزارتایی جایگاه های سوخت یکی از عوامل اصلی ایجاد این مشکات 
برای دولت است اما در صورت ایجاد چند برند تنها آن ها طرف حساب دولت 
بوده و باید نس��بت به هم پاسخگو باش��ند، افزود: به نظر نمی رسد این طرح 

برخاف گفته برخی ها دالی در حوزه بنزین را به دنبال داشته باشد.

طرح جدید مجلس برای تامین کاا 
به نرخ ارز دولتی

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید 
در مجلس طرح جدیدی برای توزیع 
مابه التفاوت قیمت کااهای اساسی 

مطرح است.
وی  با اشاره به اینکه ارز 4 هزار و 200 
تومانی به کااهای اساسی اختصاص 
پیدا می کند اما روند افزایش قیمت این کااها ادامه دارد، گفت: دولت در سال 
97 ارز 4 هزار و 200 تومان به کااهای اساسی اختصاص داده است اما قیمت 
کااها افزایش یافته است و این س��وال وجود دارد که آیا باید همین روند در 

سال 98 برای کااهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت باید تعهد دهد که بر توزیع 
و قیمت کااهای اساس��ی نظارت و کنترل دارد تا این کااها با ارز دولتی در 
اختیار مردم قرار گیرد، این وضعیت را در س��ال 97 تجربه کردیم و  بنابراین 

تکرار همین وضعیت در سال 98 به صاح کشور نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسامی تاکید کرد: توافق 
شده است که کااهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومان به دست مردم برسد 
اما مردم این کااه��ا را با ارزش بااتر تهیه می کنند، بنابراین باید برای این 
رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد. وی با اشاره به مابه التفاوتی کااهای 
اساسی، بیان داشت: حدود 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به کااهای 
اساسی پرداخت می شود، از این میزان حدود 20 تا 30 درصد به دست مردم 
می رسد که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونه ای عمل 
می کند که قیمت کااها باا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.

پورابراهیمی  با اشاره به طرح مجلس برای تامین کااهای اساسی، گفت: در 
مجلس بر روی طرح جدید کار می کنیم دراین طرح مابه التفاوت نرخ کااهای 
اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می رسد به این نحو که اگر قیمت 
برنج در بازار 8 هزا رتومان اس��ت اما باید با دار 4 هزار تومانی قیمت گذاری 
می شد مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت می کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد، 
در کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع بحث می شود تا برای سال آینده 
تصمیم گیری کنیم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با 
اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بس��ته های حمایتی که منابع آن از ارز 
پتروشیمی ها پیش بینی شده است، اظهار داشت: ارز بسته های حمایتی را 
باید شرکت های وابسته به دولت  پرداخت کنند، عدم تسویه این امر نشان می 

دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه التفاوت ها ندارد.

تحویل ۹00 هزار واحدمسکونی 
تا پایان ۹۹ 

محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی 
گفت: تا پایان سال 99، 900 هزار واحد 
مسکونی شامل 400 هزار واحد جدید 
و تکمیل 500 هزار واحد مسکن مهر 

عملیاتی می شود.
وی گفت: باید این آمادگی وجود داشته 
باشد تا جریان احداث و تولید مسکن 

پایدار مانده و میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار باشد.
اسامی به روش های جدید تأمین مالی تکمیل مسکن مهر اشاره کرد و یادآور 
شد: برای کل مس��کن مهر، 6 ردیف بودجه در ایحه بودجه 98 پیش بینی 

کردیم تا منابع ازم برای تولید مسکن در این ایحه لحاظ شود.
وی گفت: بر اساس مطالعات ما در برخی از ش��هرها، دهک های 8، 9 و 10 
می توانند با پیگیری های خود خانه دار شوند. ما برای خانه دار شدن دهک های 

3 تا 7 باید تسهیات پرداخت کنیم.

  اقتصادی  

عاوه بر مدیریت نقدینگی ها به عنوان راهکاری 
برای کاهش نرخ تورم، کارشناس��ان راهکارهای 
دیگ��ری را نیز مکمل این اقدام عن��وان می کنند.  
س��یدناصر موس��وی ارگانی، عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجل��س دامپینگ دولت��ی را چاره مهار 
گرانی عنوان می کند. وی گفت: »چسبندگی قیمتها 
به رغم روند نزولی قیمت دار باید با دامپینگ )قیمت 
شکنی( قیمتی توسط دولت شکسته شود به این معنا 
که اگر کااهای تنظیم بازاری با قیمت مناسب و به 
وفور وارد ش��بکه های توزیع نظیر فروشگاه های 
زنجیره ای شود، خود به خود روند نزولی قیمت ها در 

نظام عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت.«

   کمبود نظارت بر قیمت کااها
برخی دیگر نیز نبود نظارت را عامل اصلی پایداری 
در گران��ی کااها عنوان می کنن��د و معتقدند این 
مشکات با نظارت و اقدامات اجرایی موثر تعدیل 
می شود.  احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اس��امی از این دسته از 
کارشناسان است.  وی  با اشاره به افزایش قیمت ها 
با وجود کاهش دار گفت: »ب��ا افزایش دار روند 
صعودی قیمت  کااها آغاز شد و به بهانه تامین مواد 
اولیه و واردات بسیاری از قیمت ها روند افزایشی به 

خود گرفت؛ در حالی که چنین افزایشی در بسیاری 
از کااها نابه جا بوده و سوء استفاده از شرایط موجود 
است.« وی افزود: »هم اکنون که روند کاهشی دار  
کلید خورده و حدود 50 درصد روند  نزولی داش��ته 
است اما چس��بندگی قیمت ها در بخش عرضه و 
توزی��ع خدمات باید با نظارت دولت و تش��کل ها و 
مش��خصا خانه اصناف و تنظیم بازار و ساماندهی 

شود، مدیریت شود.«
 عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس تصریح کرد: 
»ستاد تنظیم بازار نباید اجازه دهد که سوداگران به 
بهانه افزایش قیمت دار سطح قیمت ها را به بااتر از 
توان معیشت مردم نگه دارند و باید با اقدامات اجرایی 
و نه صرفاً تعزیراتی به مبارزه با گرانفروشی برود « 
وی تاکید کرد: »تیم اقتصادی دولت با هماهنگی 
بخش خصوصی اجازه نده��د که تعادل در عرضه 
و تقاضای بازار دچار مشکل شود و زمینه نگرانی به 
خانوارها فراهم شود.« انارکی محمدی خاطر نشان 
کرد: »ادامه روند گرانی می تواند به افزایش قیمت ها 
در پایان در ماه های پایانی سال گره خورده و پایداری 

صعود قیمتی را افزایش دهد.«
حجت اه عبدالملکی، کارش��ناس اقتصادی نیز 
با اش��اره به چس��بندگی قیمت ها با وجود کاهش 
قیمت دار گفت: »هم اکنون در حال تجربه کردن  

چسبندگی قیمت هاهستیم ، به این معنی که  وقتی 
قیمت کاا ها ب��اا می روند، دیگر تمایلی به پایین 
آمدن ندارند و همین مس��ئله منجر به رکود تورمی 
می شود، یعنی در عین حال که اقتصاد با رکود مواجه 
شده، قیمت ها کاهش  پیدا نمی کند.« عبدالملکی 
تصریح کرد: »در طول چند ماه  گذشته بازار عمدتا 
رها بوده و نظارت کافی بر بازار وجود نداشته است.  
همچنین اصن��اف که وظیفه  آنه��ا کنترل قیمت 
زیرمجموعه های خود بود اقدام موثری برای کنترل 
قیمت ها نداش��تند و در مجموع اقدام موثر دیگری 
برای کاهش قیمتی کااها صورت نگرفته است .«

    پابرجا بودن موانع تولید
اما رامین نورقلی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اس��امی از جمله افرادی است که 
کاهش قیمت ها را منوط به گذشت زمان عنوان می 
کند. وی در خصوص چرایی باا ماندن قیمت لوازم 
خانگی با وجود کاهش نرخ ارز گفت:  »رفتار بازار و 
کاهش قیمت کااها در واکنش به کاهش نرخ ارز 
زمان بر است. اگرچه پس از افزایش نرخ ارز قیمت 
کااها نیز بیشتر ش��د،  اما این تغییر بافاصله نبود 
بنابراین قیمت لوازم خانگی پس از کاهش نرخ ارز به 

مرور کم خواهد شد.«

وی  اف��زود:  »در حال حاضر بخش��ی از مواد اولیه 
موردنیاز تولید لوازم خانگی با ارزهایی با نرخ باا در 
گذشته خریداری شده به همین دلیل نمی توان دفعتی 

قیمت ها را کاهش دهد.«
وی با اشاره به ضروروت تعیین تکلیف هرچه سریعتر 
کااهای موج��ود در گمرک و کااهای احتکاری، 
عنوان کرد: »باید با مکانیزمی درس��ت این کااها 
توزیع شوند تا از سواستفاده داان جلوگیری شود. 
گمرک و وزارت صنعت می توانند اصلی ترین نقش 

را برعهده داشته باشند.«
این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از سوظنی 
که به تولیدکنندگان وجود دارد، به خانه ملت گفت: 
»بسیاری از مواد موردنیاز تولیدکنندگان در گمرک 
باتکلیف مانده یا احتکار شده و هنوز تعیین تکلیف 
نشده است  با وجود چنین شرایطی تولید کنندگان 
با تمام توان ت��اش می کنند که بدون تعدیل نیرو 

کااهای مصرفی موردنیاز را تولید کنند.«
وی بیان کرد: »مش��روط بر اینکه تولیدکنندگان 
بتوانند مواد اولیه موردنیاز تولید را با نرخ پایین تهیه 
کنند قیمت ل��وازم خانگی نیز کاهش پیدا می کند، 
همچنین اگ��ر ارز با قیم��ت کنونی ب��ه راحتی در 
دسترس تولید کننده قرار گیرد و بازار نیز در چند ماه 
آینده پایدار بماند در ماه های آینده شاهد کاهش زیاد 

قیمت کااها خواهیم بود.«
اظهارات این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان 
معقتدن��د می توان انتظار داش��ت که قیمت برخی 
کااهای وارداتی یا وابس��ته به واردات که جهش 
نامتناسبی به دلیل شرایط متاطم و آشوب زده پیدا 
کرده بود به تدریج کاهش یابد. اما به گفته آنها انتظار 
کاهش س��طح عمومی قیمت ها به صرف کاهش 
نسبی نرخ ارز، در وضعیت کنونی که هنوز پتانسیل 
تورمی ناشی از افزایش نقدینگی وجود دارد، انتظار 

معقولی نیست.

    مدیری�ت  نقدینگ�ی راه�کار اصل�ی 
کاهش تورم

هرچند دایل متفاوتی از جمله س��وء اس��تفاده از 
گران��ی ارز،  کمبود نظارت موثر بر ب��ازار و افزایش 
هزینه تمام ش��ده تولیدکنن��دگان از دایل گرانی 
کااها در چند وقت اخیر اس��ت، ام��ا  از منظر علم 
اقتصاد افزایش س��طح عمومی قیمت ه��ا یا تورم 
پدیده ای پولی اس��ت و هیچ ربطی به گرانفروشی 
تجار، کاس��بان و فروش��ندگان ندارد. گرانفروشی 
به صورت مقطع��ی و موقت در ش��رایط بازارهای 
متاط��م و غیر رقابتی ممکن اس��ت رخ دهد، اما 
افزایش سطح عمومی قیمت ها ربطی به این پدیده 
ن��دارد. در واقع  کاهش ارزش پول ملی نس��بت به 
ارزهای خارجی یا به اصطاح گران شدن این ارزها 
در بازار معلول تورم است نه علت آن و ضروری است 
تا با اصاح ساختارهای غلط پولی و مالی کشور از 
افزایش نقدینگی که عامل اصلی افزایش تورم است 

جلوگیری شود. 

»حمایت« بررسی کرد

 چرا با کاهش نرخ دار 
قیمت کااها ارزان نشد؟

اخبار کوتاه

هشدار درباره اجاره 
و واگذاری کارت های بانکی

دبیر کانون بانک ها و موسس��ات بانکی خصوصی هش��دار داد که 
صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دسته چک های خود در 

اختیار سایر افراد خودداری کنند.
محمدرضا جمشیدی با اش��اره به احراز هویت از متقاضیان حساب 
و مستندس��ازی مش��خصات آنان از طریق کارت ملی و شناسنامه 
به عنوان یکی از ش��رایط افتتاح حس��اب های بانکی، اظهار کرد: در 
تراکنش ه��ای الکترونیکی بانکی کد ملی دارن��دگان کارت بانکی 
همراه سایر مش��خصه های تراکنش به سیستم مرکزی بانک های 

مربوطه مخابره می شود.
وی افزود: به رغم اینکه کارت بانکی در اختیار هر ش��خص دیگری 
باشد، مشخصه های تراکنش از جمله کد ملی در سابقه دارنده حساب 

مربوطه )افتتاح کننده حساب نزد بانک( درج خواهد شد.
دبیر کان��ون بانک ها و موسس��ات بانک��ی خصوصی با اش��اره به 
سوءاستفاده برخی افراد از کارت های بانکی، ادامه داد: در صورتی که 
اشخاص نخواهند به لحاظ مبادات پولی ناشی از معامات غیرقانونی 
مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطاع از قوانین 
و مقررات و با جل��ب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با 
اس��تفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حس��اب کرده و با در اختیار 
گرفتن کارت بانک��ی مربوطه، تمامی مراودات پول��ی خود را بابت 
معامات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان 

حساب انجام می دهند.
به گفته جمش��یدی، بدین ترتیب و بعد از مدتی افتتاح کننده حساب 
متوجه می شود که از طریق کارت بانکی اش معاماتی انجام گرفته 
است که مالیات های متعلقه به عهده او محول شده یا برخاف قانون 
مبارزه با تامین مالی تروریس��م، متهم به جرائم مختلفی ناش��ی از 

پولشویی شده  است.
وی در همی��ن راس��تا به دارن��دگان کارت های بانک��ی و صاحبان 
حساب های جاری هشدار داد که از قرار دادن دسته چک های بانکی 
یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کاا اکیدا 
خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کاه برداری، پولش��ویی، 

بدهکاران مالیاتی و ... قرار ندهند.

پیش بینی بانک جهانی 
از بدهی خارجی ایران 

بانک جهانی دیون خارجی ایران در پایان سال جاری را 9.3 میلیارد 
دار ب��رآورد و پیش بینی ک��رد صادرات نفت ایران در س��ال 98 به 

1 میلیون بشکه در روز برسد.
بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران 
پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریم های 
آمریکا و به دلیل افت قیمت نفت در سال 1397 به منفی 1.6 درصد 
برسد. بر اساس پیش بینی بانک جهانی، بخش کشاورزی ایران در 
این سال رشد 3.5 و بخش خدمات رشد 2.9 درصدی را تجربه خواهد 

کرد اما بخش صنعت با رشد منفی 7 درصدی مواجه می شود.
مصرف بخش خصوصی در سال جاری 0.6 درصد کاهش می یابد و 

بخش دولتی نیز با افت 1.7 درصدی مصرف مواجه می شود.
همچنین پیش بینی شده است صادرات ایران در این سال 11.9 درصد 

کاهش یابد و واردات نیز با افت 27.1 درصدی مواجه شود.
بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال 1397 را 23.8 درصد پیش بینی 
کرده است. بر اساس این گزارش تراز حساب های جاری ایران در این 
سال همچنان مثبت خواهد بود و به معادل 0.6 درصد تولید ناخالص 
داخلی می رس��د. اما تراز مالی دولت منفی 4.7 درصد تولید ناخالص 

داخلی خواهد بود.
این نهاد بین المللی در ادامه گزارش خود با پیش بینی رش��د منفی 
3.7 درصدی و تورم 31.2 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 1398 
پیش بینی کرده اس��ت صادرات نفت ایران در س��ال جاری به 1.5 
میلیون بشکه در روز و در سال آینده به 1 میلیون بشکه در روز برسد.

تولید نفت ایران نیز از 3.3 میلیون بشکه در روز در سال جاری به 2.8 
میلیون بشکه در روز در سال 1398 خواهد رسید.

بانک جهانی پیش بینی کرده اس��ت متوسط قیمت نفت 65 دار در 
هر بشکه در سال آینده باشد و تراز حساب های جاری ایران در سال 

آینده به صفر برسد.
همچنین دیون خارجی ایران در س��ال جاری 9.3 میلیارد دار و در 
سال آینده 10.1 میلیارد دار پیش بینی شده است. در سال گذشته 

دیون خارجی ایران 10.9 میلیارد دار گزارش شده بود.

تولید مرغ افزایش یافت
رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به افزایش تولید 
مرغ در کش��ور، گفت: روند نزولی قیمت ادامه دارد و به اعتقاد ما نرخ 

11 هزارتومان برای هرکیلوگرم از این کاا مناسب است.
محمد یوس��فی با اش��اره به روند نزولی قیمت مرغ در بازار گفت: ما 
حدود دو هفته پیش نیز اع��ام کرده بودیم که برنامه افزایش تولید 

مرغ را داریم.
وی افزود: همچنین شرکت پشتیبانی امور دام روزانه 500 تا 600 تن 
مرغ در کشور توزیع می کند که البته مردم خیلی استقبال چندانی نمی 
کنند اما بی تاثیر هم نیست. یوسفی گفت: تقاضا نیز نسبت به حدود 
دو هفته قبل کاهش یافته است که همه این عوامل باعث شده قیمت 
روند نزولی بگیرد. وی بیان داشت: قیمت در هفته آینده نیز مانند هفته 
جاری روند کاهشی دارد و ما نگرانیم دوباره افت قیمت در حدی باشد 
که مرغداران ورشکس��ت شوند. یوسفی با اشاره به اینکه وزیر جهاد 
اعام کرده قیمت مناس��ب برای هرکیلوگرم م��رغ 10 هزارتومان 
اس��ت، گفت: به اعتقاد ما قیمت مناس��ب  ب��رای هرکیلوگرم مرغ 

11 هزارتومان است.

کارگران امسال
 چقدر عیدی می گیرند؟

حداقل عیدی کارگران 2میلیون و 228 هزار تومان و حداکثر عیدی 
کارگران 3میلیون و 342 هزار تومان برای سال 98 خواهد بود.

یک��ی از مهمترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کار در پایان 
سال میزان پرداخت عیدی و سنوات است، این موارد کاما وابسته به 

میزان پایه حقوق تعیین و پرداخت می شود.
تمامی کارگاه های مش��مول قانون کار موظف به پرداخت عیدی و 
سنوات به هر یک از کارگران خود می باشند، که مبنای محاسبه آن 
یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش 
می باشد، و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی 

از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکس��ال در کارگاه 
کار کرده اند باید به ماخذ60 روز مزد و به نس��بت ایام کارکرد در سال 
محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک 

دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.
حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به 
شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد 
بود. با توجه به حقوق و  مزایای س��ال 97کارگران جزئیات حقوق و 
عیدی س��ال 98کارگران به شرح زیر است. حداقل عیدی کارگران  
2میلیون و 228 هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران 3میلیون و 342 

هزار تومان برای سال 98 خواهد بود.

گران�ی ادامه دار نرخ کااها، با وجود کاهش نرخ ارز این روزها به یکی از س�واات پرتکرار رس�انه ها و  مردم 
گروه

تبدیل ش�ده است. قیمت بسیاری از کااها از فروردین ماه امسال و با نوسانات مخرب نرخ دار و قرار گرفتن اقتصادی
آن در کانال 20 هزار تومانی با افزایش دو تا سه برابری رو به رو شده است و این روند در حالی همچنان ادامه 
دارد که نرخ دار از ابتدای پاییز روندی کاهشی داشته و هم اکنون در کانال 10 هزار تومان قرار گرفته است و 
در این ش�رایط انتظارات مردم برای کاهش قیمت ها ادامه دارد. برخی کارشناسان کمبود نظارت و سوء استفاده را دلیل اصلی 
گرانی ها عنوان می کنند و در مقابل بسیاری دیگر از جمله اقتصاددانان نهادگرا، ریشه اصلی تورم را نه تنها گرانفروشی، بلکه 
سیاست گذاری های انبس�اطی پولی و مالی نادرست که منجر به افزایش نقدینگی شده، عنوان می کنند. آنها اگرچه التهابات 
بازار ارز را به صورت مقطعی عاملی برای گرانی از سوی کاسبان و فروشندگان می دانند اما معتقدند اینکه بخواهیم آنها را عامل 
گرانی عنوان کنیم  اش�تباهی مهلک برای سیاستگذار اس�ت که نتایج آن تنش و ناامنی در فضای کسب و کار را به همراه دارد. 

توصیه آنها برای کاهش تورم، مدیریت نقدینگی و جلوگیری از روند فزاینده و مخرب آن است. 

 HEMAYATONLINE. 
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اقدامات خودس�رانه خودروس�ازان در ماه های اخیر انتقادات 
زیادی را به همراه داشته اس�ت. »امتناع از تحویل خودروهای 
پیش فروش شده«، »افزایش غیرمنطقی و غیرقانونی قیمت 
ها« و  »شرط و شروط عجیب برای تحویل خودرو« از نمونه های 
اقدامات خودروسازان در چند ماه گذشته است و در این شرایط 

هیچ سازمانی پاسخگوی این وضعیت نیست. 

عضوهیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: »خودروسازان نه تنها 
به تعهدات خود عمل نمی کنند بلکه به خریدارانی که خرید قطعی کرده اند 
فرمی ارائه می دهند با این مضمون که اگر از سود مشارکتی انصراف دهند 

می توانند خودروی خود را دریافت کنند.«
امیر خجس��ته با بیان اینکه عدم پایبندی خودروسازان به تعهدات خود به 
معضل و مصیبتی برای کشور تبدیل شده است، گفت: »این شرکت ها به 
هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و از تمام مس��ئولیت های خود شانه 
خالی می کنند. اگرچه خودروسازان مشکاتی دارند اما نباید با غارت مردم 

منابع مالی خود را تامین کنند.«
نماینده مردم همدان و فامنین درمجلس ش��ورای اس��امی با اش��اره به 
جلس��ه ای که با حضور وزی��ر صنعت و مدیران عامل دو ش��رکت  بزرگ 
خودروسازی کشور برگزار شد، افزود: »در این جلسه تمام مسائل و مشکات 
این شرکت ها بررسی شد این شرکت ها ادعا کردند به تمام تعهدات خود تا 

خرداد ماه عمل کرده و محصوات ثبت نام شده را بدون مشکلی به دست 
خریدارن خواهند رسانند.«

وی بیان کرد: »با وجود تمام ادعاهای شرکت های خودروسازان مبنی بر 
عمل به تعهدات، براس��اس گزارش های رسیده این دو شرکت نه تنها به 
تعهدات خود عم��ل نکرده اند بلکه به خریدارانی که خرید قطعی کرده اند 
فرمی ارائه می دهند با این مضمون که اگر از س��ود مشارکتی که به دلیل 
دیرکرد باید پرداخت شود انصراف دهند می توانند خودروی خود را دریافت 

کنند درغیر این صورت خودرویی برای تحویل وجود ندارد.«
وی اظهار کرد: »اگر خودروس��ازان نبود قطع��ه را دلیل تاخیر در تحویل 
خودرو بیان می کنند چگونه مشروط بر اینکه خریداران فرم صرف نظر از 
سود مشارکت را تکمیل کنند خودرو به آنها تحویل داده می شود. اگر خودرو 
موجود است باید بدون اما و اگر نه تنها به خرید قطعی ها بلکه به افرادی که 

در پیش فروش شرکت کرده اند نیز خودرو را بدون تاخیر تحویل دهند.«
رییس فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه 
وزیر صنعت باید به موضوع تعهدات ش��رکت های خودروساز ورود کند، 
خاطرنشان کرد: »تعهد شرکت های خودروساز تا پایان سال جاری تحویل 

270 هزار خودرو است.«
وی تاکید کرد: »زمزمه هایی که مبنی بر فروش خودرو در کارخانه 5 درصد 
زیرقیمت بازار آزاد است منطقی نیس��ت؛ چراکه قیمت ها در بازار توسط 
داان و س��رمایه گذاران تعیین می ش��ود و با تشکیل باند و شبکه های 

اقتصادی قیمت های موردنظر خود را بر بازار حاکم می کنند.«
به اعتقاد خجسته اگر شرکت های خودروس��ازان به فکر افزایش قیمت 
خودرو هستند می تواند قیمت ها را 5 تا 10 درصد نسبت به قیمت کنونی 

کارخانه افزایش دهند.
وی ادامه داد: »تحقیق و تفحص از خودروس��ازن نیز با هدف رسیدگی به 
مسائلی مانند قیمت خودرو و... مطرح شده است دستگاه های نظارتی باید 

هرچه سریعتر به این موضوعات ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.«
عضوهیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره ادعاهای خودروسازان 
مبنی بر اینکه به دلیل تحریم با کمبود قطعه روبه رو هستند، عنوان کرد: 
»تحریم ها از آبان ماه اعمال شد و اکثر پیش فروش ها پیش از این زمان بود 
شرکت های خودروسازی زمانی که ارز 3 هزار و 800 تومان بود از مردم پول 

دریافت کردند بنابراین باید به تعهدات خود پایبند باشند.«
همزمان با این اقدامات در هفته های اخیر قیم��ت تعدادی از خودروها با 
افزایش رو به رو بوده است که به اعتقاد سازمان حمایت از مصرف کننده ، 
غیرقانونی بوده است. در این راستا روز پنج شنبه گروه خودروسازی سایپا 
نیز قیمت چند محصول خود را افزایش داده است.  در این فهرست قیمت 
جدید سراتو آپشنال 1600 ، 176 میلیون تومان تعیین شده است. همچنین 
قیمت سراتو آپشنال 2000 نیز 196 میلیون تومان اعام شده است. چانگان 
نیز 127 میلیون تومان و پراید SE151 هم  28 میلیون و 900 هزار تومان 

تعیین شده است.

میانگین قیمت مس�کن در تهران در آذرماه امسال ۹ میلیون 
و 550 هزار تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 

۹1.۸ درصد افزایش یافته است.

بانک  مرکزی تازه ترین گزارش خود را از تحوات قیمت مسکن در آذرماه 
سال جاری منتشر کرده که بر اساس آن، تعداد معامات آپارتمان های 
مس��کونی شهر تهران در آذر ماه س��ال جاری به 6800 واحد مسکونی 
رس��ید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.6 و 61.7 
درصد کاهش نشان می دهد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت خرید 
و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مس��کونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامات ملکی شهر تهران در آذرماه سال 1397، 9 میلیون و 
550 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
4.1 و 91.8 درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین، در میان مناطق 
22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای 
مسکونی معامله شده معادل 21 میلیون و 810 هزار تومان به منطقه یک 
و کمترین آن با چهار میلیون و 200 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته 
است. این گزارش حاکی از آن است که این ارقام نسبت به ماه مشابه سال 

قبل به ترتیب 105 و 75 درصد افزایش یافته است.
بررس��ی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا در آذر 97 حاکی از آن اس��ت که از مجموع 6814 واحد 
مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 43.4 درصد، 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند، سهم مذکور در مقایسه با آذرماه 
سال قبل 5.4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با 

قدمت شش تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.
تعداد معامات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در 9 ماهه سال جاری 
بالغ بر 97 هزار و 900 واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 
پیش 25.6 درصد کاهش داشته و در این مدت متوسط قیمت یک متر 
مربع واحد مسکونی در شهر تهران هفت میلیون و 540 هزار تومان بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63.9 درصد افزایش را نشان می دهد.
براساس این گزارش، همچنین در آذرماه س��ال 1397 شاخص کرایه 
مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه 

سال قبل به ترتیب 19.2 و 16.4 درصد رشد داشته است.
همزمان با کاهش معامات مسکن تقاضا برای خرید اوراق مسکن نیز 
کاهش یافته و قیمت ها در محدود پایین خرید  و فروش می ش��ود.  در 
آخرین روز معامات فرابورس ایران در این هفته، تسهیات مسکن آذر 
ماه س��ال 1397، 54 هزارو 500 تومان معامله شد همچنین تسه مرداد 
سال جاری نیز با قیمت مشابهی داد و ستد شد. اما قیمت تسهیات مسکن 
آبان ماه سال 1396 حدود 53 هزار تومان بود. به این ترتیب قیمت اکثر 

تسه ها از 53 هزار تومان تا 55 هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
در هفته های گذشته همزمان با افزایش قیمت مسکن و رکود نسبی در 
داد و ستد آن ها در مقدار تقاضای اوراق تسه نیز شاهد کاهش بودیم چرا 
که حتی کسانی که قصد خرید مسکن داشته باشند مقدار وام مسکنی که 

با اوراق تسه می توان اخذ کرد جوابگوی قیمت فزاینده مسکن نیست.
به این ترتیب با قیمت حدودی هر برگ تسه 53 هزار تومان، زوج های 
تهرانی برای دریافت وام 100 میلیون تومانی مس��کن باید 200 برگه 
تسهیات مسکن خریداری کنند، آن ها باید 10 میلیون تومان و 600 هزار 

تومان صرف خرید این 200 برگ کنند. به این مبلغ با احتساب 20 میلیون 
تومان وام جعاله که بابتش باید 40 برگ تسه بهادار 53 هزار تومانی خرید 
دو میلیون و 120 هزار تومان اضافه می شود. در نتیجه در مجموع برای 
دریافت وام 120 میلیون تومانی مسکن، حدود 12 میلیون و 720 هزار 

تومان  باید هزینه شود.
همچنین زوج های غیر تهرانی که در ش��هرهایی با جمعیت بیش��تر از 
200 هزار نفر زندگی می کنند، می توانند تا سقف 80 میلیون تومان وام 
بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 160 ورق بهادار خریداری کنند که 
با این حساب باید هشت میلیون و 480 هزار تومان بابت خرید این اوراق 
بپردازند که با احتساب دو میلیون و 120 هزار تومان برای خرید اوراق وام 
جعاله، در مجموع برای دریافت وام 100 میلیون تومانی باید 10 میلیون 
و 600 هزار  تومان پرداخت کنند. عاوه بر این زوج های ساکن در سایر 
شهرهای با جمعیت زیر 200 هزار نفر می توانند برای گرفتن 60 میلیون 
تومان وام مسکن 120 برگ بهادار خریداری کنند که باید شش میلیون 
و 360 هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت 20 
میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون و 120 هزار تومان 
پرداخت کنند که در مجموع برای وام 80 میلیون تومانی  هشت میلیون 

و 480 هزار تومان از سوی زوج ها باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نیز می توانند تا سقف 60 میلیون تومان و غیر زوج هایی 
که در مراکز استان های باای 200 هزار نفر جمعیت دارند تا سقف 50 
میلیون تومان و در نهایت غیر زوج های ساکن در سایر مناطق تا سقف 40 
میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید 120، 100 و 80 
برگ بهادار اوراق تسهیات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

اقدامات پرسش برانگیز خودروسازان

کاهش معامات مسکن در پی افزایش قیمت ها



رونوشت آگهي حصر وراثت4/512
نظربه اینکه خانم معصومه صید محمد خانی داراي شناس�نامه ش�ماره 1588 به شرح دادخواست به کاسه 2/970492 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد مسبوقی فریمانی به شناسنامه 42 در 
تاریخ 1397/9/17 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- معصومه صید 
محمد خانی ش ش 1588 ت ت 1365/5/31 ص فریمان همسر 2- زهرا قره بهادری ش ش 5929 ت ت 1340/6/6 ص فریمان 
مادر3- مهرداد مسبوقی فریمانی ش ش 0950176540 ت ت 1389/4/22 ص مشهد فرزند 4- مهدیار مسبوقی فریمانی ش ش 
0840488823 ت ت 1394/9/9 ص فریمان فرزند . 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 2 شوراي حل اختاف شهرستان فریمان

512/5رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم معصومه مس�گرزاده داراي شناسنامه شماره 9597 به شرح دادخواست به کاس�ه 2/970067 از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ام البنین سعادتی فر  به شناسنامه 6434 در تاریخ 
1397/08/08 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- عزیز مسگرزاده فرزند 
درمحمد ت ت1347/06/06 ش ش2445 همس�ر 2- حوا مس�گرزاده فرزند عزیز ت ت 1360/06/20 ش ش 9596 فرزند 3- 
معصومه مس�گرزاده فرزند عزیز ت ت 1361/06/15 ش ش 9597 فرزند4- کثوم مس�گرزاده فرزند عزیز ت ت 1364/01/03 
ش ش 2013 فرزند5- طیبه مسگرزاده فرزند عزیز ت ت 1365/02/01 ش ش 2012 فرزند6- راحله مسگرزاده فرزند عزیز ت 
ت 1366/07/01 ش ش 2673 فرزند7- فاطمه مسگرزاده فرزند عزیز ت ت 1370/04/10 ش ش 0810058189 فرزند8- بهناز 
مسگرزاده فرزند عزیز ت ت 1372/07/21 ش ش 0810108607 فرزند9- فرزانه مسگرزاده فرزند عزیز ت ت 1374/09/09 ش 
ش 0810152983 فرزند10- پروانه مس�گرزاده فرزند عزیز ت ت 1378/01/12 ش ش 0810213001 فرزند11- رضا مس�گرزاده 
فرزند عزیز ت ت 1381/10/23 ش ش 0810289385 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ 

نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان سرخس

آگهی اباغ اخطاریه ماده 101-اموال غیر منقول پرونده شماره: 6/139604006093000104512
بدین وس�یله به خانم الهام حصاری، نام پدر:عبداله، ش�ماره ملی:5740008751 متولد 1370/06/08 به و مرضیه حصاری نام 
پدر: عبداه ش�ماره شناسنامه:115 ش�ماره ملی:     1064053505 متولد 1365/01/16 و فریده حصاری نام پدر: عبداله، شماره 
شناس�نامه:17 ش�ماره ملی: 5749816443 متولد: 1361/06/30 و فاطمه حصاری نام پدر: حسن شماره شناسنامه: 6 شماره 
ملی:5749687015 متولد: 1341/03/01 و امین حصاری، نام پدر: عبداله ش�ماره شناسنامه 2307 شماره ملی: 5749901815 
متولد 1367/11/22 و س�میه حصاری نام پدر: عبداله شماره شناسنامه: 16 شماره ملی: 5749861643 متولد 1363/05/15 و 
زهرا حصاری نام پدر: عبداله، شماره شناسنامه: 1051201241 شماره ملی: 1051201241 متولد: 1384/03/01 اعام می گردد به 
موجب گزارش مورخ 97/9/24 کارشناس رسمی دادگستری، ششدانگ پاک ثبتی هشتاد و هفت فرعی از پنجاه و یک اصلی 
بخش: سه زبرخان به مبلغ 2170000000 ریال دو میلیارد و یکصد وهفتاد میلیون ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
پاک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ آگهی این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 4000000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی زبرخان – سید حسن پورموسوی

آگهي 7/511
بدینوس�یله پیروآگهي های قبلي به اقاي سیدمحمد ابوالفضلی فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست آقای 
س�ید مهدی اربابی محمدآباد علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه چک به موجب حک�م ش�ماره9709977509301438 در پرونده 
کاسه970977 خوانده )سید محمد ابوالفضلی( به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( 
خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/7/28 و نیز پرداخت مبلغ 366300 ریال بابت خسارت 
وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان ) سید مهدی اربابی( محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه  ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/8آگهي 
بدینوسیله پیروآگهي های قبلي به آقاي غامرضا سرحدی فرزند اله داد فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست 
آقای محمد شیرمحمدی علی اکبرخانی فرزند یاسین علیه  شما و آقای محمداحسان آقائی قوامی فرزند محمدعلی بخواسته 
اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند خودرو به موجب حکم شماره97099775096201324 در پرونده کاسه970841 حکم 
بر اثبات وقوع عقد بیع ومحکومیت خوانده آقای محمداحسان آقائی قوامی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال تنظیم 
س�ند رسمی یک دس�تگاه خودرو وانت مزدا 1600 مدل 1372 به نام خواهان آقای محمدشیرمحمدی علی اکبر خانی در حق 
خواهان صادر واعام می نماید و در خصوص هزینه دادرسی با توجه به فهوای مخالف ماده 519-520 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به رد دعوی خواهان صادر می ش�ود و نس�بت به خوانده آقای غامرضا س�رحدی از آنجا که انتقال سند خودرو موضوع 
خواسته از ناحیه وی عما غیر ممکن و به نوعی دعوی فوق الذکر متوجه نامبرده نمی باشد مستفاد از بند 4 ماده 84 و ماده 89 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد و در خصوص هزینه دادرسی حکم به محکومیت آقای غامرضا 
سرحدی به پرداخت مبلغ 2835000 ریال در حق خواهان صادر و اعام میدارد 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 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/9رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم سمیرا دلنواز محمودآبادی به شناسنامه شماره 0922230749 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه در درخواستی به شماره 243/971947 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان رسول 
دلنواز محمودآبادی به ش�ماره شناس�نامه 1980 در تاریخ: 1394/7/4 در اقامتگاه دائمي خود فوت نموده و ورثه حین الفوت 
وی عبارتند از: 1- فرزانه دلنواز محمودآبادی ش�ماره شناسنامه 0922691908 صادره از مشهد فرزند متوفی 2- سمیه دلنواز 
محمودآبادی شماره شناس�نامه 1560 صادره از مشهد فرزند متوفی 3- سمانه دلنواز محمودآبادی شماره شناسنامه 23906 
صادره از مشهد فرزند متوفی 4- راضیه دلنواز محمودآبادی شماره شناسنامه 9788 صادره از مشهد فرزند متوفی 5- عاطفه 
دلنواز محمودآبادی ش�ماره شناس�نامه 0923631429 صادره از مش�هد فرزند متوفی 6- فاطمه دلنواز محمودآبادی شماره 
شناسنامه 0928406611 صادره از مشهد فرزند متوفی 7- سمیرا دلنواز محمودآبادی شماره شناسنامه 0922230749 صادره 
از مشهد فرزند متوفی 8- محمد دلنواز محمودآبادی شماره شناسنامه 0920725910 صادره از مشهد فرزند متوفی 9- اکرم 
جعفری زاوه شماره شناسنامه 4264 صادره از مشهد زوجه متوفی . متوفی ورثه ی دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی 
و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 860840 و عدم وصول هرگونه ایحه به اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری 
یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 118577 سرانجام در تاریخ 97/10/4 در 
وقت فوق العاده ش�عبه ش�ماره 243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده 
گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اش�خاص/ ش�خص یاد ش�ده در باا بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن 
روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر که تعلق می گیرد تقس�یم می ش�ود. اعتبار قانونی این گواهینماه از 

حیث مبلغ نامحدود می باشد.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد 

511/10گواهی حصر وراثت
آقای هادی باغداری  به شناس�نامه ش�ماره 1062 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
ش�ماره 243/972570 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمداسماعیل باغداری به شناسنامه 
شماره 7 در تاریخ 1397/6/15 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- حبیبه خاشعی شماره 
شناس�نامه 211 صادره از اهر زوجه متوفی 2- هادی باغداری ش�ماره شناسنامه 1062 صادره از مشهد فرزند متوفی3- حمید 
باغداری ش�ماره شناس�نامه 27096 صادره از میانه فرزند متوفی . پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در 
روزنامه حمایت به ش�ماره 275743 و عدم وصول هرگونه ایحه به اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حسب گواهی 
متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به ش�ماره س�رانجام در تاریخ 97/10/4 در وقت فوق العاده ش�عبه شماره 
243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی 
منحصر به اش�خاص یاد ش�ده در باا بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و 

دیونی که برتر که تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد 

511/11رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حس�ین شاکرهدایت آباد داراي شناسنامه ش�ماره 0934075433 به شرح دادخواست به کاسه 972571 
از این ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�عید شاکر هدایت آباد به شناسنامه 
0920646344 در تاری�خ 97/8/12  در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 
1- حسین شاکر هدایت آباد ش ش 1481 صادره از مشهد پدر متوفی 2- صدیقه یوسف پور هدایت آباد ش ش 14062 صادره 
از مشهد مادر متوفی3- فاطمه رجائی هدایت آباد ش ش 0922791226 صادره از مشهد همسر متوفی4- محمدحسین شاکر 
هدایت آباد ش ش 1481 صادره از مشهد فرزند متوفی5- محمد مهدی شاکر هدایت آباد ش ش 0971990255 صادره از مشهد 
فرزند متوفی. متوفی ورثه دیگری ندارد. 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 شعبه243 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد 

511/12گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه فرید چنار به شناسنامه شماره به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
243/972242 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که ش�ادروان حسن زهانی به شناسنامه شماره 7 در تاریخ 
97/5/10 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- فاطمه فرید چنار شماره شناسنامه2 صادره از 
فریمان زوجه متوفی 2- اعظم زهانی شماره شناسنامه 2454 صادره از مشهد فرزند متوفی3- محمد زهانی شماره شناسنامه 
0922105081 صادره از مشهد فرزند متوفی4- آمنه زهانی شماره شناسنامه 3345 صادره از مشهد فرزند متوفی5- عالیه زهانی 
شماره شناسنامه 0920767435 صادره از مشهد فرزند متوفی6- اسماعیل زهانی شماره شناسنامه 1982 صادره از مشهد فرزند 
متوفی7- ابراهیم زهانی شماره شناسنامه 722 صادره از مشهد فرزند متوفی - متوفی ورثه دیگری ندارد- پس از انجام تشریفات 
قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750442 و عدم وصول هرگونه ایحه به اعتراض یا ارائه وصیت نامه 
سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 97/10/3 در وقت 
فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می 
نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت 

و انجام حقوق و دیونی که برتر که تعلق می گیرد تقسیم می شود. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد 

511/13گواهی حصر وراثت
آقای محمد مهدی عباس�ی به شناس�نامه ش�ماره 0926127381 به استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی به ش�ماره 243/972561 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان ماشااله میرزائی به 
شناسنامه شماره 882 در تاریخ 1397/8/27 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- موسی 
عباسی شماره شناسنامه 710 صادره از مشهد زوج متوفی 2- محمدمهدی عباسی شماره شناسنامه 0926127381 صادره از 
مشهد فرزند متوفی3- ریحانه عباسی شماره شناسنامه 0922456917 صادره از مشهد فرزند متوفی4- فرزانه عباسی شماره 
شناس�نامه 0921524404 صادره از مشهد فرزند متوفی - متوفی ورثه دیگری ندارد- پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار 
یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره317130 و عدم وصول هرگونه ایحه به اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی 
حس�ب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به ش�ماره سرانجام در تاریخ 97/10/3 در وقت فوق العاده 
شعبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید 
که ورثه متوفی منحصر به اش�خاص یاد ش�ده در باا بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانش�اد پس از پرداخت و 

انجام حقوق و دیونی که برتر که تعلق می گیرد تقسیم می شود. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد 

511/14آگهی 
خواهان محمدرضا مرادی دادخواستی به طرفیت خواندگان اکبر تیهوری و حسین رحیمی به خواسته اثبات عقد بیع و تنظیم 
سند تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد- طاب میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کاسه 255/971122 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 1397/11/23 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/15آگهي 
بدینوسیله پیروآگهي های قبلي به اقاي مجتبی باقری  فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست آقای حسین 
مختاری علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977509401169 در پرونده کاسه 970669  به حکم بر 
محکومیت خوانده)مجتبی باقری( به پرداخت مبلغ 80000000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به 
سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک 1394/9/10 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 1358000 ریال بابت خسارت وارده به 
سبب هزینه دادرسی مبلغ 15000 تومان هزینه درج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ) حسین مختاری( 
محکوم شده اید مراتب در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه  در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این شورا است.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهي 16/511
بدینوس�یله پیروآگهي های قبلي به حس�ین رضائی  فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست محمد سروقدی 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک حکم بر محکومیت خوانده)آقای حسین رضائی( و نیز پرداخت مبلغ 15000000 ریال بابت 
اصل خواس�ته و مبلغ 973500 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرسی و درج در آگهی خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک 91/2/25 تا یوم ااداء و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان آقای محمد سروقدی مراتب 

در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه  در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/17آگهی
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محکوم علیه  آقای خان محسن بیابان گرد که مجهول المکان می باشد اباغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977508801061   صادره از شعبه  249 در پرونده شماره 970336  محکوم به پرداخت 
مبلغ 30000000 بابت اصل خواسته و مبلغ 1129000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و درج در آگهی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چک 95/12/25 تا یوم ااداء درحق خواهان آقای محمدرضا کرهء و نیم عشر دولتی شده اید  ظرف ده روز  
از انتشار  این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات  با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف  مجتمع شماره پنج مشهد

512/34اگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی 
تجدیدنظرخواه بانک رفاه کارگران دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان حسین طاهریان فرزند 
تیمور و جواد ساعدی مقدم فرزند حسین نسبت به دادنامه شماره  9709975191800792 در پرونده کاسه 970134 شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی کاشمر تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظرخواندگان مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده 
روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست تجدید نظرخواهی را 
دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه اعام نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال 

پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان کاشمر

512/35متن آگهی
پیرو آگهی های منتشره قبلی بدینوسیله به محکوم علیه مراد سلیمانی کرتایی فرزند همت علی که فعا مجهول المکان می 
باش�د اباغ می گردد وفق دادنامه 9709975191800967 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشمر در پرونده شماره 
970322 به صورت تضامنی با آقای مهدی بیگی فرزند غامرضا  محکوم به پرداخت مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیون ریال 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه که از تاریخ چک )97/3/29( تا یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه خواهد شد بابت 
اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ بیست میلیون و س�یصد و یازده هزار ریال بابت خسارت دادرسی در حق محکوم له شده اید. 
ظرف ده روز از انتشار آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان کاشمر

512/36متن آگهی
خواهان مهدی برهانی دادخواستی به طرفیت خواندگان علی حاتمی و حمید آریائی فرید به خواسته صدور حکم به پرداخت 
مبلغ دویس�ت و هش�تاد و پنج میلیون تومان با احتساب خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خس�ارات دادرسی و اعسار از هزینه 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان کاشمر نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان کاشمر واقع در کاشمر ارجاع و به کاسه 970546 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/12/2 ساعت 9 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده حمید آریائی فرید 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 کثیر اانتشار آگهی می شود تا 
خوانده 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 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

512/37متن آگهی
خواهان علی محمد فارسیان و سید ابوالقاسم حسینی  دادخواستی به طرفیت خواندگان علی فرمانی، بهزاد فرمانی، مجید رضا 
فرمانی، علی پیامی ، محمدحسین مرادزاده، محمدرضا اکبرزاده و اداره ثبت اسناد و اماک کاشمر به خواسته ابطال قسمتی از 
سند رسمی شماره 57161 مورخه 90/7/19 دفترخانه 30 کاشمر به میزان ششصد سهم مشاع از 2661 سهم مشاع از باقیمانده 
پاک 2464 فرعی از 3027 اصلی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان کاشمر نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی دادگس�تری شهرستان کاشمر واقع در کاش�مر ارجاع و به کاسه 971051 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1397/12/5 ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان علی فرمانی، بهزاد فرمانی، مجید رضا فرمانی 
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 کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نش�ر 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 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

512/38آگهی
نظر به اینکه آقای محمد اس�امیان به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمد براثر سانحه رانندگی حسب محتویات پرونده کاسه 
9609985209401096 ش�کایت ش�اکی خصوصی محمد ی�اس از طرف این دادگاه تحت تعقیب می باش�د و اباغ و احضاریه 
مش�ارالیه بواس�طه متواری و مجهول المکان بودن میسر نگردیده است بدینوس�یله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار در ش�عبه اول دادگاه عمومی بخش صالح آباد جهت 
تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع حضار شوند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.
شعبه اول دادگاه عمومی بخش صالح آباد

512/39آگهی
نظ�ر به اینکه آقای احمد ادهمی به اتهام تحصیل مال نامش�روع حس�ب محتویات پرون�ده 9609985209401229 و بایگانی 
961404 شکایت شاکی خصوصی آقای جهانبخش ادریسی از طرف این دادگاه تحت تعقیب می باشد و اباغ و احضاریه مشارالیه 
بواسطه متواری و مجهول المکان بودن میسر نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار در ش�عبه اول دادگاه عمومی بخش صالح آباد جهت تفهیم اتهام و 

اخذ آخرین دفاع حضار شوند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
شعبه اول دادگاه عمومی بخش صالح آباد

512/40آگهی
نظ�ر ب�ه اینک�ه آقای�ان مصطف�ی قربان�ی و ج�واد طیرانی ب�ه اتهام حف�اری غیر مجاز حس�ب محتوی�ات پرونده کاس�ه 
9609985209400977 و شماره بایگانی 961097 شکایت شاکی خصوصی اداره میراث فرهنگی شهرستان تربت جام از طرف 
این دادگاه تحت تعقیب می باش�د و اباغ و احضاریه مش�ارالیه بواس�طه متواری و مجهول المکان بودن میسر نگردیده است 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار در 
شعبه اول دادگاه عمومی بخش صالح آباد جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع حضار شوند در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
شعبه اول دادگاه عمومی بخش صالح آباد

512/41دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9609985209401247 ش�عبه اول دادگاه عموم�ی بخ�ش صال�ح آب�اد ترب�ت ج�ام تصمیم نهایی ش�ماره 
9709975209401112 خواهان: آقای س�بقت اله جوانمرد پوربنی تاک فرزند گل محمد به نش�انی اس�تان خراس�ان رضوی – 
شهرستان تربت جام – بخش صالح آباد شهرستان تربت جام- دهستان قلعه حمام خواندگان : 1- آقای بیداله جوانمرد بنی تاک 
به نشانی 2- محضر ازدواج 28 ترتب جام به نشانی خراسان رضوی تربت جام محضر ازدواج 28 ترتب جام 3- اداره ثبت احوال 
شهرستان تربت جام به نشانی خراسان رضوی تربت جام اداره ثبت احوال شهرستان تربت جام . خواسته: تقاضای حذف آثار 
غصبی- رای دادگاه- در خصوص دادخواست آقای سبقت اله جوانمرد پور فرزند گل محمد به طرفیت 1- آقای بیداه جوانمرد 
پور2- محضر ازدواج شماره 28 جام 3- اداره ثبت احوال جام به خواسته تقاضای حذف آثار غصبی خوانده ردیف اول به شماره 
س�ند س�جلی 1358/458 حاجی آباد  به نام بیداه جوانمرد پور و مشخصات س�جلی فرزندانش به اسامی احسان به شماره 
1386/0151718113 و هانیه به شماره 1385/0721104827 و همچنین ازدواج خانم زهره به شماره ازدواج 85/11/15/15476 
از سند سجلی پسرم به نام بیداه با این توضیح که خواهان اظهار داشته پسرم به نام بیداه به تاریخ 59/12/25 فوت نموده 
اما مردی غاصب از شناسنامه وی سوء استفاده عصبی نموده و با آن شناسنامه ازدواج نموده است و 2 فرزندش به نام احسان 
و هانیه نیز دارای شناسنامه گردیده اند و طبق رای هیات حل اختاف اداره ثبت احوال آثار غصب مشهود ومحرز گردیده لذا 
تقاضای حذف آثار غصبی فرد غاصب و مشخصات فرزندان و سند ازدواج وی را دارم. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
، اظهارات خواهان، ایحه تقدیمی از ناحیه خوانده ردیف سوم تحقیقات صورت گرفته از ناحیه مرجع انتظامی و اینکه خوانده 
ردیف اول دفاع قابل توجه و موثری بعمل نیاورده است  در جلسات نیز شرکت ننموده است لذا دادگاه خواسته خواهان را حمل 
بر صحت تلقی و با استناد به ماده 194 و 198 و 199 قانون آیین دادرسی دادگاه ههای عمو می و انقاب در امور مدنی مصوب 
1379 حکم به حذف آثار غصبی خوانده ردیف اول به شماره سند سجلی 1358/458 حاجی آباد به نام بیداه جوانمرد پور و 
همچنین مشخصات سجلی فرزندانش به اسامی احسان به شماره 0151718113 /1386 و هانیه به شماره 0721104827 /1385 
و حذف مش�خصات س�ند ازدواج به ش�ماره 85/11/15/15476 صادر وا عام می دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت 20 روز پس از آن برای خوانده ردیف دوم قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید 
نظر اس�تان خراس�ان رضوی و برای بقیه خواندگان حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان 

خراسان رضوی می باشد.
شعبه اول دادگاه عمومی بخش صالح آباد

512/42سازمان ثبت اسناد واماک کشور
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 1397603012001170 و 139760306012001171 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
محمد ساار علی آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 708 صادره کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 111/27 
متر مربع و محمدرضا صدیق ابریشمی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 224 صادره فردوس در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 112 متر مربع از پاک 226 فرعی از3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری 
از مالک رسمی آقای امیر کاوسیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تایخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:1397/10/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/23
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کاشمر- محمد محمدزاده

512/43سازمان ثبت اسناد واماک کشور
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460306012001828 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد عباس زاده اوندری فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 953 صادره کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105/27 متر مربع از پاک 843 فرعی از 
58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای سیداحمد سجادی مقدم و خانم همایون نبوی محرز گردیده 
اس�ت. لذا به منظور اطاع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تایخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول:1397/10/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/23
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کاشمر- محمد محمدزاده

512/44آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقای کاظم دیواندری   به اس�تناد دو برگ استش�هادیه گواهي ش�ده منظم به تقاضاي کتبي جهت دریافت سند 
مالکیت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعي است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پاک باقیمانده 
655 و 657 و 659 فرعی از 6 اصلی بخش 3  سبزوار بشماره 509830 ملکی نامبرده بعلت نقل مکان مفقود شده است با بررسی 
دفتر اماک معلوم شد برابر دفتر اماک نسبت به پاک فوق سند مالکیت در صفحه 145 دفتر 103 ذیل ثبت شماره 13251 بنام 
غامرضا دیواندری صادر و تس�لیم ش�ده و مع الواسطه برابر سند رسمی 16877 مورخ 1384/09/19 دفتر 18 سبزوار به آقای 
کاظم دیواندری نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ منتقل گردید سپس نامبرده یک دانگ مذکور را برابر سند رسمی به غیر 
منتقل نموده است و  دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
و متذکر مي گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای  انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستي 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله  رسمی به این 
اداره تسلیم نماید بدیهي است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
رسمي نسبت به صدور سند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد شد –رونوشت:ستاد محترم اجرایی فرمان 

امام)ره( در استان خراسان رضوی جهت استحضار-تاریخ انتشار:1397/10/8
رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار-علی آب باریکی

512/45آگهی مزایده اموال)نوبت اول(
به موجب رای اجرایی پرونده کاسه 960705  احکام مدنی شوراهای حل اختاف بردسکن محکوم علیه آقای سعید آبدار فرزند 
علی  محکوم است به پرداخت مبلغ 95000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3475000 ریال بابت هزینه داردسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مورخه 1396/10/22 تا یوم اادا بر مبنای نرخ تورم در حق محکوم له آقای هادی علی آبادی 
فرزند براتی و مبلغ 4500000 ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت که به لحاظ استنکاف از پرداخت محکوم به و هزینه 
های اجرایی مقدار 2 ساعت آب از اموال شخصی ثالث بنام علی عاشوری از چاه موتور شماره 2 روستای محمدآباد معروف به 
چاه مسعود عاشوری از توابع بردسکن توقیف شده که وفق نظریه کارشناسی قیمت هر ساعت آب به مبلغ هفتاد میلیون ریال 
) 70000000 ریال( و جمعا دو ساعت آب به مبلغ 140000000 ریال ارزیابی شده که قرار است ازطریق مزایده بفروش برسد مزایده 
درمورخه  1397/11/02 راس س�اعت 10/30 در محل دفتر اجرای احکام مدنی ش�وراهای حل اختاف بردسکن واقع در اجرای 
احکام مدنی دادگستری بردسکن برگزار می شود فروش ازقیمت پایه شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی واگذارخواهد شد. ده 
درصد بهای مورد مزایده فی المجلس ازبرنده اخذ والباقی را می بایست ظرف یکماه ازموعد مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریز و رسید آنرا ارایه نماید واا ده درصد اولیه بنفع صندوق دولت پس ازکسرهزینه های اجرایی ضبط خواهد شد متمایلین 
به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده جهت بازدید از مورد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی شوراهای 
حل اختاف بردسکن واقع در اجرای احکام مدنی دادگستری بردسکن مراجعه نمایند. ضمنا کلیه هزینه های احتمالی خرید 

مال مورد مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
علی امینی – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف بردسکن

512/46آگهی احضاریه و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقایان 1- مجتبی جمالی 2- علیرضا جمالی فرزندان اله رحم 3- رسول رحیمی فرزند ابوالقاسم اباغ و اخطار می 
گردد که نماینده بیمه شکایتی دائر به مشارکت در شروع به جرم دریافت دیه از شرکت بیمه علیه متهمین فوق به دادگستری 
تربت حیدریه ارائه که پرونده به ش�ماره 970900 ش�عبه 101 دادگاه جزائی ثبت و به لحاظ مجهول المکان بودن متهم و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری وقت رس�یدگی به روز 1397/11/16 س�اعت 8/30  صبح تعیین و به 
متهمین فوق اباغ می گردد که در وقت رسیدگی جهت دفاع از اتهام انتسابی در دادگاه حاضر و درصورت عدم حضور یا ارسال 

لوایح دفاعیه یا عدم معرفی  وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . رایگان
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان تربت حیدریه ) 101 جزایی سابق(

512/47آگهي احضار متهم 
در پرونده کاسه 97/یک سیار/ب 1 آقای سید امیررضا خوشبخت فرزند هادی به اتهام جعل و استفاده از سند مجهول موضوع  
تحت تعقیب مي باش�د به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفری مراتب 
در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت س�ي روز در ش�عبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب تربت حیدریه 

حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. رایگان
دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب تربت حیدریه

آگهی تغییرات شرکت کیان آبخیز سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22259 و 
شناسه ملی 10380377381 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد، شهیدشیرودی ، خیابان شهیدصدوقی]چمن59[ 
، خیابان ش�هیدصدوقی33]ش علی محمدبهش�تی[ ، پ�اک 17 ، طبقه دوم ، واحد 3 کد پس�تی 

9167993655 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )331097(
آگهی تغییرات زندگی دوباره مهر پویان مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 5487 و 

شناسه ملی 14006725860 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/03/28 و نامه ش�ماره 920/97/119361 مورخ 
97/9/11 اداره بهزیس�تی مش�هد تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : آق�ای مجتبی نوذری به ش�ماره 
ملی0901256897 به س�مت رئیس هیات مدیره و مدیرعام�ل و خانم الهه محمد زاده آینه چی به 
شماره ملی 0938986521 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حسین اکبری امرغان به شماره 
ملی 0936911786 به س�مت عضو هیات مدیره -کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه با 
امضای آقای مجتبی نوذری ) مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره( و یک نفر از اعضائ موسسه )آقای 

حسین اکبری امرغان یا خانم الهه محمد زاده (همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )331105(
آگهی تغییرات شرکت شیمی پارسیان عطار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4597 و 

شناسه ملی 14006377835 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : 1� اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای محمدرضا حیدرزاده به ش�ماره ملی 1063394228 
و خان�م فاطمه محمدی به ش�ماره مل�ی 1050188373 و اقای فرش�ید حیدرزاده به ش�ماره ملی 
1050180437 برای مدت دو س�ال انتخاب شدند -2 خانم زهرا شورئی به شماره ملی 1061144860 
به س�مت بازرس اصلی و خانم فائزه بذرگری به کد ملی 1050170148 به س�مت بازرس علی البدل 
برای مدت یک س�ال مالی انتخاب شدند. -3-روزنامه کثیراانتشار حمایت جهت درج اگهی های 

شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری نیشابور )331117(
آگهی تغییرات شرکت شیمی پارسیان عطار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4597 و 

شناسه ملی 14006377835 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/09/15 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : 1� آقای 
محمدرضا حیدرزاده به کد ملی 1063394228 به سمت رئیس هیئت مدیره 2� خانم فاطمه محمدی 
به کد ملی 1050188373 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3� آقای فرشید حیدرزاده به کد ملی 
1050180437 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل -کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت 
و واوراق عادی واداری ش�رکت به امضای آقای فرش�ید حیدرزاده مدیر عامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری نیشابور )331118(

تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس آزما نوین پارس
 درتاری�خ 1397/10/02 ب�ه ش�ماره ثبت 66611 به شناس�ه ملی 14008025336 ثب�ت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:ژئوتکنیک و مقاوم�ت مصالح:در برگیرنده خدمات طراحی و مش�اوره و امورپیمانکاری مربوط به 
ژئوتکنیک مقاومت مصالح ، زمین شناسی ، تکنونیک ، بهسازی و مقاوم سازی خاک ، مکانیک خاک 
و س�نگ ، ژئوفیزیک ، ژئوشیمی ،کانی شناسی ، سنگ شناسی ، رسوب شناسی ، چینه شناسی ، 
آزمایش�ات شیمیایی مواد ، تاسیس آزمایشگاههای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ، آزمایشات فنی 
وکنترل عملیات اجرایی کلیه پروژه های ساختمانی و غیر ساختمانی ، ارتباط با منابع علمی -رشته 
کاوش های زمینی: در برگیرنده خدمات طراحی و مش�اوره و امور پیمانکاری مربوط به اکتش�اف ، 
حفاری ، اس�تخراج حمل و بهره برداری از مواد غیر زنده موجود در پوسته زمین به جز نفت و گاز ، 
حفاریهای ابی ، تزریق مواد ، دفن زباله ،کاوشهای دریائی ، حفاری و بهره برداری از مواد بستر دریا 
، سیستمهای ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاهای آن شامل آب ، فاضاب هیدروکربورها و دیگر 
مواد و آماده س�ازی و س�اخت و بهره برداری از معادن زیر زمینی، ش�رکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کش�ور، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کش�ور ، اخذ وام 
و تس�هیات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت شرکت.عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به 
بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای ازم و ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ صدور پروانه 
فعالیت نمی باش�د.َ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، ش�هر مش�هد، آزاد ش�هر ، خیابان س�یدرضی 36 ) معلم 27/12( ، خیابان معلم 31 ، 
پاک 37 ، طبقه زیر زمین کدپستی 9188744488 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توس�ط موسس�ین طی گواهی بانکی ش�ماره 136/136 مورخ 1397/09/22 نزد 
بانک بانک س�ینا شعبه کوهس�نگی با کد 136 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
سیدجال الدین اشرف زاده به شماره ملی 0934520054و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 س�ال آقای احسان خیرخواه به ش�ماره ملی 0940016486و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 س�ال آقای علی قشاقی به ش�ماره ملی 0941388565و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 س�ال و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای غامرضا حسن زاده اله آبادی به 
ش�ماره ملی 0944105981و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اس�امی و همچنین کلی�ه نامه های عادی و اداری باامضاء منف�رد رئیس هیات مدیره یا 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم ستاره آزمون به شماره ملی 0938167987 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
خانم تکتم گنجعلی بنجار به ش�ماره ملی 0942591781 به س�مت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیر اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )331121(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی دایان مهام توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
66097 و شناسه ملی 14007918695

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - محل ش�رکت به آدرس اس�تان خراس�ان رضوی ، شهرستان مش�هد ، بخش مرکزی ، شهر 
مش�هد، سناباد ، خیابان ابوس�عیدابوالخیر ، خیابان آفرین )س�ناباد53( ، پاک 0 ، طبقه سوم 

کدپستی9183915813 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )331372(

آگهی تغییرات شرکت خراسان باستان پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
39961 و شناسه ملی 10380558217

 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/15 تصمیمات 
ذی�ل اتخاذ ش�د : مجید رضایی کاخکی به ش�ماره مل�ی 0919977601 2- آقای س�ید محمد 
کامرانی به شماره ملی 0943242525 3- آقای علیمحمد حاجی علی نجم آباد به شماره ملی 
0919563910 به س�مت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو س�ال به سمت اعضای هیات مدیره 
انتخ�اب گردیدند. بازرس اصلی زهرا آذری به ش�ماره ملی 0919979076 و بازرس علی البدل 
میت�را قدرتی تربتی به ش�ماره ملی 0946814279 برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند . 

روزنامه صاحب قلم جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شدند
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )331373(
آگهی تغییرات شرکت کارآسان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14852 و شناسه 

ملی 10380304830
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - محل ش�رکت در واحد ثبتی مش�هد به آدرس استان خراس�ان رضوی ، شهرستان مشهد ، 
بخش مرکزی ، ش�هر مشهد، س�ناباد ، خیابان ابوس�عیدابوالخیر ، خیابان آفرین )سناباد53( ، 
پاک 0 ، طبقه س�وم کدپس�تی 9183915813 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )331376(

مفقودی
مفقود ش�دن برگ س�بز خودرو سمند مدل 1396 به ش�ماره پاک 722و 47 ایران 42 شماره 
موتور H5277430 147 ش�ماره شاسیNAAGJIJEIHF 273945 از اینجانب عبدالرحمان 
فاضلی بختیاری فرزند یوسف متولد 1354 محل صدور شمیران کد ملی 0452894425 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
خواف

512/1مفقودی
برگ س�بز اتومبیل س�وایر پراید –مش�کی روغنی به ش�ماره پاک 32-476 ج 55 به شماره 
موتور 4395317 و ش�ماره شاسی S1422290306956  به مالکیت آقای سید محمود حسینی 

نژاد مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .
جوین

رونوشت آگهي حصر وراثت2/512
نظربه اینکه آقاي محمدرضا آهی داراي شناس�نامه ش�ماره 527 به شرح دادخواست به کاسه 3/1412/97 از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه نوروزی س�رتختی به شناسنامه 51 در 
تاریخ 1397/6/22 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محمدرضا 
آه�ی فرزند نوروز علی ش ش527 ت تول�د 1343/1/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی 2- علی اکبر آهی فرزند نوروز 
عل�ی ش ش 685 ت تول�د 1352/3/10 ص�ادره از ترب�ت جام فرزند متوفی . بج�ز نامبردگان فوق ورث�ه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تش�ریفات 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.
قاضی شورا شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختاف شهرستان تربت جام

512/3آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مجتبی و علیرضا اسدی فرزند 
حسین

خواهان اداره ثبت احوال تربت جام دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقایان علیرضا و مجتبی اس�دی به خواس�ته ابطال 
اس�ناد س�جلی حاص�ل از غصب مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرون�ده کاس�ه 9709985248300708 ) 
970736( شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 
ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام

آگهی18/511
خواهان الهام محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده وحید دهمرده به خواسته مطالبه خسارت که جهت رسیدگی به شعبه 
264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد- میدان میرزا کوچک خان- روبروی تاار پردیس 
ارجاع و به کاسه 971112 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/21 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
متصدی دفتر شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

رونوشت آگهي حصر وراثت19/519
خواهان رونوش�ت محمدحسین حکم آبادی فرزند عباسعلی به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 971241/312 
از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی حکم آبادی در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1- محمدرضا حکم آبادی ش ش 2573 فرزند متوفی 2- محمد 
حسین حکم آبادی ش ش 78396 فرزند متوفی3- عفت حکم آبادی ش ش 2572 فرزند متوفی4- شرف نساء حکم آبادی 
ش ش 2994 فرزند متوفی5- محمدعلی حکم آبادی ش ش 13 فرزند متوفی6- محمدحسن حکم آبادی ش ش 2821 فرزند 
متوفی7- منصوره حکم آبادی ش ش 1890 مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور یک نوبت آگهي 
مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به این 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

رونوشت آگهي حصر وراثت20/511
خواهان رونوشت محمدحسین حکم آبادی فرزند عباسعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 971240/312 از 
این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصوره حکم آبادی در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1- محمدرضا حکم آبادی ش ش 2573 فرزند متوفی 2- محمد حسین 
حکم آبادی ش ش 78396 فرزند متوفی3- عفت حکم آبادی ش ش 2572 فرزند متوفی4- ش�رف نس�اء حکم آبادی ش ش 
2994 فرزند متوفی5- محمدعلی حکم آبادی ش ش 13 فرزند متوفی6- محمدحسن حکم آبادی ش ش 2821 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای 

از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/21رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت رضا برید علی پور فرزند جواد به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 971272/312 از این 
دادگاه درخواس�ت گواه�ي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان در اقامت�گاه دائمي خود بدرود حیات گفته 
ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1- اشرف مزدور عباس آبادی میامی ش ش 38907 مادر متوفی 2- ریحانه برید علی پور 
ش ش 0921443560 فرزن�د متوفی3- رضا برید علی پ�ور ش ش 092372538 فرزند متوفی4- زینب برید علی پور ش ش 
0922393117 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي 

صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/22آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدرضا میری فرزند غام
خواهان آقای س�ید مهدی ولی اللهی فرزند س�ید علی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای محمدرضا میری فرزند غام به 
خواس�ته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه9709987506400759 شعبه 184 شورای حل 
اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید 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 دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره  چهار شهرستان مشهد

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم تکتم دانشمند جاویدی فرزند 
محمدعلی23/51

خواهان شرکت اطلس تجارت رسپینا سناباد مدیر عاملی محسن مرادی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم تکتم دانشمند 
جاویدی فرزند محمد علی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987506400789 
شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 ساعت10 تعیین 
که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

 آگهی24/511   
آقای امیر ازقندی روشناوند فرزند غامحسن پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای محمدجواد شریعت فرزند احمد 
بطرفیت ش�ما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 970048 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر1- مبلغ شصت 
میلیون ریال بابت اصل خواس�ته به استناد یک فقره چک به شماره 574100 مورخ 94/12/25 عهده بانک تجارت شعبه بلوار 
سجاد به مبلغ شصت میلیون ریال 2- مبلغ هشتصد و چهل هزار ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و مبلغ صد و پنجاه هزار ریال 
بابت هزینه درج آگهی در روزنامه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکاء 3- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا یوم 
ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان ونیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا 
مرات�ب وف�ق مواد 9-118-119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از 
انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل 

اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفترشعبه 184 شوراي حل اختاف مشهد

511/25آگهی
خانم فریده کنعانی فرزند حسین پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای جواد جنگی درابد فرزند صادق بطرفیت شما 
بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 970075 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 140000000 ریال بابت اصل خواسته چک شماره 949437 مورخه 96/7/20 و به انضمام مبلغ 3655000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و درج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/7/20 لغایت یوم اادا در 
حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در 
روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه 

اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفترشعبه 184 شوراي حل اختاف مشهد

51/26آگهي اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي های قبلي به اقاي یداله سلیمی فرزند امین اله  فعا مجهول المکان اباغ مي گردد در مورد درخواست 
محمدرضا باغبان علیه ش�ما به خواسته مطالبه خسارت به موجب حکم ش�ماره  9709977514201292 مورخ 97/8/27 در 
پرونده کاس�ه970851 خوانده محکوم اس�ت به مبلغ 19500000 ریال بابت خس�ارت و افت قیمت وارده به خودرو شماره 511 
س 37 ای�ران 36 پ�ژو 405 و مبلغ 1500000 ریال بابت هزینه کارشناس�ی و مبلغ 517500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ 
500000 ری�ال بابت هزینه کروکی در حق خواهان محکوم ش�ده اید رای صادره غیابی و ظرف م�دت 20 روز قابل واخواهی در 

همین شعبه است.
شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/27آگهي اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهي های قبلي به اقاي مبین آقائی فرزند حبیب  فعا مجهول المکان اباغ مي گردد در مورد درخواس�ت 
مجید علیش�اهی قندش�تنی علیه ش�ما به خواس�ته اس�ترداد ثمن معامل�ه و اعام بط�ان معامله به موجب حکم ش�ماره  
9709977514201407 مورخ 97/9/21 در پرونده کاس�ه970728 خوانده محکوم است به ابتدا حکم به بطان قراداد مورخه 
87/11/5 بین آقای مبین آقائی ومجید علیشاهی را صادر و اعام می دارد و ثانیا محکوم به پرداخت ثمن معامله به نرخ شاخص 
بانک مرکزی تا مبلغ 150000000 ریال محاسبه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ وقوع عقد بیع تا یوم الوصول ثالثا مبلغ 1277500 
ریال هزینه ابطال تمبر و مبلغ 450000 ریال هزینه نشر آگهی  در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 

20 روز قابل واخواهی در همین شعبه است.
شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/28آگهی
آقای موسی محزونی فرزند رمضانعلی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای علی آب خیز فرزند غامعباس بطرفیت 
شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 970369 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 110750000 ریال بابت اصل خواسته هشت فقره چک به ش�ماره های  240439-96/2/30 و 96/2/15-240440 
و 240436-95/10/15 و 264198-95/12/15 و 240437-96/1/20 و 264197-95/11/15 و 264196-95/10/15 و 264199-
96/1/20  به انضمام مبلغ 3426375 ریال بابت هزینه دادرس�ی و درج آگهی و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 
لغایت یوم اادا که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی گردیده است 
لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از 
انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل 

اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمایید.
مسئول دفترشعبه 184 شوراي حل اختاف مشهد

511/29- 38/2 آگهي مزایده اموال منقول )خودرو(
به موجب کاس�ه پرونده اجرائي 61/971345  صادره ازش�عبه 193 شوراي حل اختاف مشهد آقای علی محرابی محکوم  به 
پرداخت مبلغ 136763888 ریال در حق آقای محمدرضا آزموده و مبلغ 5000000 ریال نیم عش�ر دولتی اس�ت. نظر به اینکه 
نامبرده نسبت به پرداخت دیونش اقدامي ننموده است حسب تقاضاي محکوم له در قبال محکوم به یک دستگاه خودرو پژو 
آردی آی 1600 مدل 84 به شماره انتظامی 751د46 ایران 12 که توسط کارشناس رسمی  دادگستري به مبلغ 75000000 ریال 
ارزیابي گردیده و مقرر گردید درتاریخ 1397/10/25 ازساعت9 الي 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از طریق مزایده 
حضوری درمحل اجراي احکام مدني مجتمع شماره چهار  شوراهاي حل اختاف مشهد واقع در بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 15، 
ازطریق مزایده حضوري بفروش میرسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد مینمایند 
واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشتر و بازدید از خودرو موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به 
این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از خودرو مورد مزایده اقدام ازم صورت پذیرد. ضمنا حداقل 10 درصد از بهاي مورد 
مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد. کلیه بدهی های معوقه به عهده محکوم علیه وهزینه تنظیم سند 
بالمناصفه می باش�د. مشخصات خودرو مورد مزایده: س�واری پژو آر دی آی 1600 مدل 84 به شماره انتظامی 751 د 46 ایران 
12 بدنه دارای خط و خش بعلت اینکه مدت یکسال متوقف بوده در اثر خورشید و تر وات آسمانی ایه از گرد و خاک نشسته 
رنگ دار بودن آن مشخص نیست و باطری معیوب فاقد بیمه وضعیت موتور بعلت خاموش بودن نامشخص کد خودرو به قیمت 

75000000 ریال ارزیابی گردیده است.
مدیر اجراي احکام مجتمع شماره چهار شوراهاي حل اختاف مشهد 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 30/512
بدینوس�یله به آقای مازیار اعتمادی فرزند ایرج اباغ می گردد که آقای حامد عصار دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه وجه به 
شورای حل اختاف تربت حیدریه تقدیم  که به شعبه  6 ارجاع و به کاسه ثبت و مقید به وقت رسیدگی روز سه شنبه مورخه 
97/11/9  س�اعت 16/30 عصر می باشد و چون آدرس شما مجهول المکان اعام گردیده مراتب به تقاضای خواهان و موافقت 
ش�ورا در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی از طریق جرائد اباغ می گردد جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست وضمائم 
به دفتر شورا واقع در خیابان مراجعه و نیز آدرس دقیق و کامل خود را اعام و در وقت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در غیر 

این صورت حکم مقتضی صادر خواهد شد.
دبیر حوزه 6  شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه 

رونوشت آگهي حصر وراثت31/512
نظربه اینکه آقاي ابراهیم کجغان قلعه باا داراي شناسنامه شماره 2227 به شرح دادخواست به کاسه2/646/97 از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین کجغان قلعه باا به شناسنامه 19 در تاریخ 
1397/8/13 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- زهرا سبزی عارفی ش 
شناسنامه 335 ت ت 1322/11/05 همسر متوفی 2- رقیه شبانی عارفی ش شناسنامه 13 ت ت 1342/02/03 همسر متوفی 
3- ملیح�ه کجغ�ان قلعه باا ش شناس�نامه 890186669 ت ت 1370/05/11 فرزند متوف�ی 4- غامرضا کجغان قلعه باا ش 
شناس�نامه 890315175 ت ت 1373/01/03 فرزند متوفی 5- فاطمه کجغان قلعه باا ش شناسنامه 895 ت ت 1353/02/04 
فرزند متوفی 6- محمود کجغان قلعه باا ش شناسنامه 1082 ت ت 1359/07/01 فرزند متوفی 7- ابراهیم کجغان قلعه باا ش 
شناس�نامه 2227 ت ت 1362/06/10 فرزند متوفی 8- مس�عود کجغان قلعه باا ش شناس�نامه 18 ت ت 1351/05/04 فرزند 
متوفی 9- احمد کجغان قلعه باا ش شناسنامه 49 ت ت 1354/07/08 فرزند متوفی 10- معصومه کجغان قلعه باا ش شناسنامه 
52 ت ت 1355/06/20 فرزند متوفی 11- اعظم کجغان قلعه باا ش شناسنامه 44 ت ت 1358/06/24 فرزند متوفی 12- زهره 
کجغان قلعه باا ش شناسنامه 23 ت ت 1363/03/01 فرزند متوفی 13- خدیجه کجغان قلعه باا ش شناسنامه 16278 ت ت 
1367/10/18 فرزند متوفی 14- عباس کجغان قلعه باا ش شناسنامه 59 ت ت 1364/12/05 فرزند متوفی 15- نصیبه کجغان 
قلعه باا ش شناسنامه 114 ت ت 1365/06/28 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ 

نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان کاشمر

اگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی خانم اشرف تقی زاده32/512
تجدیدنظرخواه بانک رفاه کارگران دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدید نظر خوانده خانم اشرف تقی زاده فرزند 
غضنفر نس�بت به دادنامه ش�ماره9709975191800793 در پرونده کاسه  970167 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشمر 
تقدی�م که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجه�ول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب 
تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار اگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتش�ار 
آگهی به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست تجدید نظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی 
دارد کتبا به این دادگاه اعام نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید 

نظر اقدام خواهد شد. 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان کاشمر – محمد باطنی

512/33متن آگهی
پیرو آگهی های منتشره قبلی بدینوسیله به آقای خلیل قربانیان که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد حسب شکایت 
اکبر پور نوروز و غیره بر علیه شما ظرف مهلت مقرر یک هفته از تاریخ درج در روزنامه جهت ماحظه نظریه کارشناس و اظهار 

هر مطلبی نفیا یا اثباتا به این شعبه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان کاشمر
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دادنامه
   پرونده کاسه9609980059000240بایگانی960295/ش�عبه9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی ش�ماره 9709970059001143 
خواه�ان ها1-ف�رح فقانی نوده ف علی2-ابوالقاس�م زمانی نژاد ف احمد 3-نرگ�س زمانی نژاد ف احمد 4-ماه بیگ�م فغانی نوده ف علی 
باوکالت زینب اازمنی ف عابد بنش�انی استان گلستان گرگان خ ولیعصر عدالت5پاس�اژآپادانا ط 3واحد 13خواندگان1-مریم فغانی نوده 
ف علی بنش�انی اس�تان گلس�تان- گرگان آموزش�گاه جنگل کوچه ش�هید بهمن نژاد آپارتمان زیتون ط 4و2-اقدس موذنی ف علیجان 
بنش�انی استان گلس�تان- علی آباد 4راه قصر سابق خ ش�هید قندی کوچه آموزش پاک15و3-محمد موذنی ف علیجان بنشانی استان 
گلس�تا-ن گرگان4راه گلها اداره گاز کارمند اداره گاز4-عصمت فغانی نوده ف علی بنش�انی اس�تان گلستان- گرگان روستای نوده ملک 
فرهنگ8کوچه شهید تقی اازمنی5-بهروز موذنی ف علیجان6-قاسم موذنی ف علیجان 7-لیا موذنی ف علیجان8-صدیقه موذنی ف 
علیجان همگی بنشانی مجهول المکان9-خسرو موذنی ف علیجان بنشانی استان گلستان گرگان عدالت90اولین کوچه سمت راست مجتمع 
نیایش خسروموذنی10-منصور فغانی نوده ف علی بنشانی گرگان روستای نوده ملک کوچه فرهنگ 6شهید تقی اازمنی11-سیروس موذنی 
ف علیجان بنشانی استان گلستان- گرگان- گرگانپارس جنب خرداد مرکزی ساختمان اطلس12-ناصر زمانی نژاد ف حاج احمد بنشانی 
استان گلستان گرگان سعادت1-انتها مجتمع سارینا ط 2خواسته ها1-مطابه خسارت دادرسی2-مطالبه سهم اارث3-تقسیم ترکه)رای 
دادگاه(درخصوص دادخواست خواهانها1- ماه بیگم فغانی نوده2-فرح فقانی نوده 3-ابوالقاسم زمانی نژاد 4-نرگس زمانی نژاد باوکالت زینب 
اازمنی بطرفیت1-ناصر زمانی نژاد2-منصور فغانی نوده3-مریم فغانی نوده4-عصمت فغانی نوده5-لیا موذنی6-صدیقه موذنی7-قاسم 
موذنی8-بهروز موذنی9-محمد موذنی10-اقدس موذنی11-سیروس موذنی12-خسرو موذنی بخواسته تقسیم ترک درخصوص 1قطعه زمین 
واعیانی احداثی درآن متعلق به مرحوم حاج احمد زمانی نژاد ودرصورت عدم تقسیم فروش ومطابه سهم اارث ومطالبه خسارات دادرسی 
بااین توضیح وکیل خواهان ها طی دادخواست تقدیمی وضمائم وبا حضور درجلسه دادگاه اعام داشته خواسته تقسیم سهم اارث 1قطعه 
زمین مس�کونی واقع درعلی آباد بوده که حالیه درتصرف یکی ازخواندگان بنام اقدس موذنی بوده که ملک مزبور جزء ترکه مرحوم حاج 
احمد زمانی نژاد میباشد که حسب نظریه کارشناسی پیوست درپرونده هرچند قبا سهم یکی ازوراث بنام زمانی نژاد طبق مدارک موجود 
درپرونده محرز ومشخص گردیده وقابلیت افراز را نداشته ومیبایست بفروش برود. دادگاه باتوجه به مجموعه اوراق ومحتویات پرونده منجمله 
گواهی انحصار وراثت واینکه کارشناس نظریه خود را بشماره ومورخ96/9/25 اعام کرده وتقسیم را ازطریق فروش بیان کرده است ونظریه 
کارشناسی وفق مقررات بطرفین اباغ شده که مورد اعتراض احدی ازخواندگان قرارگرفت که بلحاظ عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس 
3نفره مورد پذیرش واقع نشد. علیهذا دادگاه به استناد مواد198و519قانون آیین دادرسی مدنی و300و317قانون امورحسبی حکم بفروش 
ملک طبق نظریه کارشناس ازطریق عادی یامزایده حسب درخواست کلیه اصحاب دعوی وتقسیم ثمن به تناسب سهم اارث صادرمینماید 
با درنظرگرفتن سهم ناصرزمانی نژاد خواندگان به سویه بایستی مبلغ5/411/500ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ2/000/000ریال بابت حق 
الزحمه کارشناس�ی درحق خواهان محکوم مینماید. برابرماده19قانون کارشناسان رس�می اعتبار نظریه کارشناس 6ماه است رای صادره 
نس�بت به خواندگان به جز خواندگان ردیف ها1-2-4غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین مرجع وس�پس ظرف20روزقابل 
تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظرمرکزاستان گلستان است ونسبت بخواندگان ردیف های1-2-4حضوری وظرف20روزپس 

ازاباغ قابل تجدید نظر درمرکزاستان گلستان است.
933-رییس شعبه9 دادگاه حقوقی شهرستان گرگان-یزدانی

حصروراثت
آقای علی شمس الدینی لری فرزند نورالدین دارای شناسنامه 680 شرح دادخواست شماره 311-97 مورخ 1397/10/1 توضیح داده شادروان 
شاه نساء شمس الدینی لری فرزند شوق علی بشناسنامه 103  در تاریخ 96/7/17 در شهر رابر فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- علی شمس الدینی لری فرزند نورالدین ش.ش 680 متولد 1344/4/1 فرزند متوفی. 2- خجسته شمس الدینی لری فرزند نورالدین 
ش.ش 678 متولد 1338/10/1 فرزند متوفی. 3- گلناز شمس الدینی لری فرزند نورالدین ش.ش 679 متولد 1342/5/1 فرزند متوفی.  لذا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی 
باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری 

که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
311 شورای حل اختاف شماره 1 شهرستان رابر

2- حصروراثت
آقای منصور اسامی فرزند ماشااله دارای شناسنامه 2993204378 شرح دادخواست شماره 97/18/925 مورخ 1397/10/4 توضیح داده 
ش�ادروان آیدا گرامی فرزند ایرج  بشناس�نامه 736  در تاریخ 93/7/14 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- منصور اس�امی فرزند ماش�االه متولد 1340/4/22 ش�ماره ملی 2993204378 صادره از کرمان ده تقی همسر متوفی. 2- کبری عقاب 
فرزند یاقوت متولد 1315/10/6 ش�ماره مل�ی 2990533613 صادره از کران مادر متوفی. 3- زهرا اس�امی فرزند منصور متولد 63/4/25 
ش�ماره ملی 2991802820 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- محمدعلی اسامی فرزند منصور متولد 64/6/29 شماره ملی 2993711172 
صادره از کرمان فرزند متوفی. 5- حانیه اس�امی فرزند منصور متولد 69/1/12 ش�ماره ملی 2980152021 صادره از کرمان فرزند متوفی. 
6- محمدرضا اسامی فرزند منصور متولد 70/5/15 شماره ملی 2980313701 صادره از کرمان فرزند متوفی. 7- ندیم اسامی فرزند منصور 
متولد 71/12/23 ش�ماره ملی 2980489931 صادره از کرمان فرزند متوفی. تعداد وراث 7 نفر می باش�د.  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.
925 شورای حل اختاف شماره 18 شهرستان کرمان

3- حصروراثت
آقای مهدی مهدی پور فرزند غامعباس دارای شناسنامه 43 شرح دادخواست شماره 97/21/557 مورخ 1397/7/30 توضیح داده شادروان 
علی مهدی پور فرزند مهدی بشناس�نامه 2980867365  در تاریخ 97/7/6 در ش�هر نس�ا فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- مهدی مهدی پور فرزند غامعباس ش.ش 43 متولد 1347 صادره از کرمان )رابر( پدر متوفی. 2- ماندانا تاج الدینی فرزند نیازعلی ش.ش 
37916 متولد 1350 صادره از اهواز مادر 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.
557 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

اباغیه 
مش�خصات اباغ شونده حقیقی: خسرو ژرفا  فرزند سید عبدالعلی  کد ملی 0038570262 فرزند 
س�ید عبدالعلی  آگهی احضار و اباغ وقت رس�یدگی  نظر به اینکه پرونده کاسه 950055/95 در 
خصوص دعوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  نمایندگی استان البرز و توابع استان تهران به 
طرفیت آقای خسرو ژرفا و خانم حورا ژرفا در رابطه با پاک های ثبتی 1096 الی 1098 فرعی از 163 
اصلی  واقع در فردیس در این دادگاه مطرح و در حال رسیدگی  است حسب دستور دادگاه و با تجویز 
ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی به مشارالیه اباغ می گردد به تاریخ 1397/12/08 روز چهارشنبه 
س�ا عت 10 جهت رسیدگی  در دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز مستقر در دادگاه انقاب 
اسامی  کرج واقع در میدان آزادگان اول خیابان برغان حاضر شوند در غیر اینصورت طبق مقررات 

به پرونده موصوف غیابا رسیدگی  خواهد شد و ضمنا دادخواست و مدارک ضمیمه پرونده است. 
55 مدیر دفتر دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : صندوق مهر امام رضا )ع( ا ستان البرز نشانی: کرج م  شهداء 
ا بتدای خ بهار نبش  خ ش�هید باقری ک  پ    3153836338   مش�خصات محکوم علیه/ محکوم 
علیهم: اعظم دایی زاده فرزند عباس نش�انی: کرج رجایی ش�هر بلوار انقاب ضلع شمالی م اتحاد 
پ686  ک پ  3148884977 محک�وم ب�ه: بموجب  درخواس�ت اجرای حکم مربوطه  به ش�ماره 
و ش�ماره دادنامه مربوطه 9309972610500104 محکوم علیه محکوم اس�ت به حکم به محکومیت 
تضامن�ی  خواندگان ردیف 1-2-3  به پرداخت مبلغ 900/320/90 ریال به عنوان اصل خواس�ته  و  
مبلغ 418/871/1 ریال  هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه و خسارت تاخیر تادیه  
از تاریخ 92/8/4 تقدیم دادخواس�ت تا زمان پرداخت در ح�ق خواهان صادر و اعام می نماید. در 
خصوص تاخیر تادیه  اجرای احکام بر ا س�اس تغییر فاحش قیمت س اانه که توسط بانک مرکزی  
ایران تعیین می گردد خسارت را محاسبه و از خوانده  در حق  خواهان و صول نماید و پرداخت نیم 

عشر ا جرایی در حق دولت. 
4 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی کرج – عطاءاله جهانی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
به موجب پرونده کاسه 9309983030700259 صادره از شعبه 2 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان 
فردیس  و  کاس�ه کرج 970290 محکوم  له آقای علی جالی افش�ار و محکوم علیه  آقای  مجید 
جالی  افشار، محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ 554/880/000 ریال  در حق  محکوم له 
و  مبلغ 27/740/000 ریال  نیم عشر دو لتی با توجه به  اینکه  اجرائیه صادره به محکوم علیه اباغ 
ش�ده و در مهلت مقرر نس�بت به اجرای  حکم  اقدام ننموده اس�ت بنا به در خو است محکوم له به 
منظور استیفای   محکوم به و هزینه اجرایی متعلق و معرفی شده از سوی این ا جرا توقیف و توسط 
کارشناس رسمی  دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده  و مقرر است در مورخ 97/11/02 از 
ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از قیمت نظریه 
کارشناس�ی شروع می شود و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد 10 درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار 
اخ�ذ و الباق�ی  ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد ش�د و پس از انجام مراحل قانونی  و صدور 
حکم مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد ش�د. در صورتیکه در مهلت یک ماه مقرر  خریدار 
وجه مزایده  را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال  به عهده محکوم علیه است و از محل فروش  پرداخت 
خو اهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه  انجام مزایده ا عتراض 
نمایند که در این صورت تا رسیدگی  به ا عتراض از سوی دادگاه  مورد مزایده به نام  خریدار منتقل 
نخو اهد شد ضمنا طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطاع این 
اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند. چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باش�د روز بعد  در 
همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. مال  مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح 
است:  6 سهم از 72 سهم از ششدانگ ملک  موضوع کارشناسی  دارای سند  تکبرگ با پاک ثبتی 
162/40364 قطعه 16 حوزه ثبتی ناحیه دو کرج بنام خانم منظر جال مجاور  محله بشرح ششدانگ 
عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مس�کونی به مس�احت 124/90 متر مربع به انضمام پارکینگ  و 
انباری واقع در نشانی  کرج حسین آباد )مجاور شهرک بنفشه( خ آتش نشانی  کوچه ش  احمدی 
پاک 11   جنوبی  واحد 16 طبقه چهارم سمت جنوب غربی ساختمان با سازه بتنی و قدمت بنا قریب 
7 سال )نصب کنتور برق ابتدای 1391(  و در 5 طبقه و 20 واحد مسکونی به انضمام پارکینگ و ابی 
در همکف و پارکینگ و انباری و استخر و سونا و جکوزی و  اتاق تاسیسات گرمایشی مرکزی  واحدها 
و سونا  جکوزی و تصفیه آب استخر در زیرزمین و محوطه سازی و آبنما و آاچیق در حیاط و مجهز 
به آسانسور و برق تفکیکی و گاز و آب مشترک و نمای خارجی سنگ تراورتن و بدنه و کف راه پله 
سنگ تراورتن و گرانیت و بدنه و کف پارکینگ سنگ تراورتن و موزائیک می باشد. آپارتمان  مورد 
کارشناس�ی شامل س�الن با بدنه رنگ روغن و کفپوش لمینت و سقف طرحدار و 3 ا تاق با کفپوش 
س�رامیک و بدنه رنگ روغن و س�قف ساده و آشپزخانه با کفپوش سرامیک و کابینت  ام  دی اف و 
مطبخ مجزا  و کولر آبی و در سکونت مالک سند می باشد. نظریه کارشناسی با عنایت به گزارش صدر 
ا اشاره و جمیع جهات موثر در  موضوع  کارشناسی   همچون قیمت و  موقعیت منطقه ای  و متراژ 
عرصه )1000 متر مربع( و متراژ و تعداد  وا حد کاربری و عرض  گذر و دسترسی و قدمت بنا و کیفیت 
ساخت و امکانات و مشاعات قیمت پایه مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی پاک 
1662/40364  با قدر السهم از عرصه کل  و سایر مشاعات و بدون لحاظ بازداشتیو بدهی  احتمالی  به 
اشخاص حقیقی و حقوقی و شروط بامعارض بودن و عدم   مانع نقل و انتقال به مبلغ 7/000/000/000 
ریال به حروف هفت میلیارد ریال ارزیابی می گردد.  ارزش 6 سهم از 72 سهم از  ششدانگ پاک 

مذکور 583/433/000 ریال می باشد. 
دادورز شعبه نیابت اجرای احکام مدنی شهرستان کرج 

گواهی حصروراثت
آقای نبی اله اصان خانی بشماره شناسنامه 575 فرزند نعمت اله متولد 1340 صادره ساوه ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1110/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که ش�ادروان قمر اصان خانی  فرزند 
محمدعلی  بشماره شناسنامه 241 درتاریخ 97/4/18 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- شکر علی اصان 
خانی فرزند نعمت اله ش.ش4پسرمتوفی2- علی اکبراصان خانی فرزند نعمت اله ش.ش 10پسرمتوفی3- نبی اله اصان خانی فرزند نعمت اله 
ش.ش575پسرمتوفی4- آفاق اصان خانی فرزند نعمت اله ش.ش621پسرمتوفی5- صغرا اصان خانی فرزند نعمت اله ش.ش11دخترمتوفی 
اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه 

ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردواباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3518 
رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم اعظم سقرجوقی فراهانی بشماره شناسنامه 10920 فرزند شعبانعلی متولد 1349 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1103/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته اس�ت که شادروان شعبان علی 
سقرجوقی فراهانی  فرزند حمزه بشماره شناسنامه 14 درتاریخ 97/9/11 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از...1- گلزارخانه باز فرزند حسن ش.ش50610همسرمتوفی2- محمد فراهانی فرزند شعبانعلی ش.ش2505پسرمتوفی3- اصغرسقرجوقی 
فراهانی فرزند شعبانعلی ش.ش20043 پسر متوفی4- اعظم سقرجوقی فراهانی فرزند شعبانعلی ش.ش10920دخترمتوفی اینک پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد 

اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3522 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم  
به خوانده: ناصر اعتماد پور کاسه پرونده: 821/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/10/16 ساعت 16/00 خواهان: نایب نوری زاده خوانده: 
ناصر اعتماد پور خواسته: تنظیم سند تلفن خواهان دادخواستی تسلیم 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 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 
وش�وراغیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد 

بود. م الف 3516 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 896/209/97 وقت رسیدگی: به روز شنبه تاریخ 97/11/13 ساعت 16:30 خواهان: حسین ابراهیم مهر خوانده: جواد جواد 
جان محمدی خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع 
گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه 
حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد اباغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3527 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر
آگهی   اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 

رسمی 
بدینوس�یله به آقای جعفرب پهلوان نشان فرزند محمد به نشانی 
ته�ران  خیابان پیروزی چهارراه کوکاکوا خیابان  نبرد کوچه 104 
پاک 15  اباغ می ش�ود ک�ه بانک صادرات ای�ران جهت و صول 
طلب خود به مبلغ 2/941/393/700 ریال اصل و خسارت تا تاریخ 
92/8/30  و از تاریخ مذکور تا روز وصول طبق مقررات  به موجب 
سند/ اس�ناد رهنی ش�ماره 5152- 85/9/18 تنظیمی دفترخانه  
شماره 628 تهران علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی  
به کاس�ه 9204299 در این اداره تش�کیل ش�ده و طبق گزارش 
مورخ 92/12/13 مامور مربوطه آدرس ش�ما بشرح متن سند فوق 
ش�ناخته نشده و آدرس فعلی شما نیز برای این اجرا مشخص نمی 
باشد لذا به تقاضای وارده شماره 13021610- 93/7/7 بستانکار و 
طب�ق ماده 18 آئین نامه ا جرا مف�اد اجرائیه یک مرتبه در یکی از 
جراید کثیر اانتش�ار آگهی می شود چنانچه ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتش�ار این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدامی ننمائید مورد و ثیقه مندرج در س�ند/ 
اس�ناد رهنی ف�وق با تقاضای بس�تانکار پ�س از ارزیابی از طریق 
مزای�ده فروخت�ه و از حاصل ف�روش آن طلب بس�تانکار و حقوق 

دولتی استیفاء خواهد شد. 
19397 اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی مزایده تلفن همراه 
مربوط به پرونده اجرائی کاسه 9301388  به موجب پرونده اجرائی  
فوق حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره 09123050896   و 
ودیعه آن متعلق به آقای مهدی داداش زاده مدیون به موجب چک 
برگشتی شماره 578014 به عهده بانک کشاورزی شعبه  چهارراه 
ی�ا فت آباد طی نامه ش�ماره 97/325/91003 مورخ 1397/08/14 
شرکت ارتباطات س�یار ایران بازداشت و منجر به تشکیل پرونده 
اجرائی  کاسه 9301388  گردید و برابر نظریه مورخ 1397/08/27 
کارشناس رس�می دادگس�تری به مبلغ 26/000/000 ریال ارزیابی 
ش�ده، از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخه 97/10/24 در سالن 
مزای�ده اداره اجرا واقع در نبش چه�ارراه جهان کودک پاک 34  
از طریق مزایده به فروش می رس�د.  مزای�ده از مبلغ 26/000/000 
ریال شروع و به بااترین قیمت که پیشنهادی با چک رمزدار بانک 
ملی فروخته خواهد ش�د و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده 
مزایده ا س�ت و نیم عش�ر  و حق مزایده نقدا وصول  خواهد شد. 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس�می ا عام گردد، مزایده روز 
اداری بع�د از تعطیلی در همان زمان و م�کان مقرر برگزار خواهد 

شد. انتشار آگهی: 97/10/08
19400 رئیس اداره چهارم اجرا – شبیبی 

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

ذیاً آگهی می گردد : 
رای ش�ماره139760318011010109-97/7/29یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یک قطعه زمین مش�تمل 
براعیان احداثی به مساحت52.63مترمربع ازپاک6از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گیان خریداری نویدفرخی 

پورمردخه ازنسق طاهرعزیزی که پاک1112به ان اختصاص یافته است
رای شماره13976031801101140-97/8/22یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکباب 
انباری به مساحت2000مترمربع ازپاک392از49اصلی واقع درکسما بخش22گیان خریداری علی نظرعلی ازمالکیت 

جمال نظرعلی که پاک1103به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011635-97/8/29یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بریکباب انباری به مساحت470.93مترمربع ازپاک55اصلی واقع درکهنه سر بخش22گیان خریداری کاظم هادی 

پور ازنسق محمدنوروزی که پاک134به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011011210-97/8/22یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری 
به مس�احت588.40مترمربع ازپاک16از61اصلی واقع درجیرمحله کس�ما بخش22گیان خریداری اکرم س�تاری 

غامی ازنسق وهاب میرزایی که پاک101به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011007316-97/6/4یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل براعیان 
احداثی به مس�احت517.46مترمربع ازپاک1و2از76اصلی واقع درندامان بخش22گیان خریداری صفرعباس�ی 

ندامانی ازنسق حافظ عباسی که پاک184به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010363-97/8/6یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه اسناد 
به مس�احت613مترمربع ازپاک1از80اصلی واقع درپشت مخ بخش22گیان خریداری مازیاراکبرخواه گلسفیدی 

ازنسق نوراله نظری که پاک75به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010364-97/8/6یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه اسناد 
به مساحت1276مترمربع ازپاک1از80اصلی واقع درپشت مخ بخش22گیان خریداری مازیاراکبرخواه گلسفیدی 

ازنسق نوراله نظری که پاک76به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره1397603180110111425-97/8/26یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بریکبابخانه به مس�احت705.50مترمربع ازپاک26از13اصلی واقع درمحمودکیان بخش25گیان خریداری سیده 

لیاقاسمزاده ماسرایی ازنسق رحمت نعمتی که پاک65به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010994-97/8/20یک قس�مت مفروزبه عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت22.44مترمربع ازپاک21از26اصلی واقع درویشگاه بهمبر بخش25گیان خریداری پریساشریفی 

ازنسق سیدعزیززکی پور که پاک87به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010995-97/8/20یک قس�مت مفروزبه عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت22.44مترمربع ازپاک21از26اصلی واقع درویشگاه بهمبر بخش25گیان خریداری محمودمهرورز 

ازنسق سیدعزیززکی پور که پاک87به ان اختصاص یافته است
لذا موضوع بر اساس ماده 3 قانون تعیین تکلیف در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد ؛ چنانچه کسی نسب به 
خریداری و تصرفات مفروزی فوق الذکر اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی لغایت دو ماه اعتراض خود 
را کتباً  به این اداره تسلیم نماید و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف مدت یک ماه دادخواست به محاکم 
قضایی ذیصاح تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد صومعه سرا ارائه نماید . بدیهی 
است در صورت عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت ، متقاضی ثبت می تواند به محاکم قضایی مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست معترض به محاکم را اخذ و به این اداره ارائه نماید و این اداره نیز بدون توجه به اعتراض 
معترض ، پرونده متقاضی ثبت را حسب تقاضای وی تا صدور سند مالکیت به نام متقاضی دنبال خواهد نمود . بدیهی 

است صدور سند مالکیت به نام متقاضی، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود  .  
 تاریخ انتشار نوبت اول:97/9/22                                                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/8                                    
     1007      رییس اداره ثبت اسناد و اماک صومعه سرا          - علی کاظمی  پاکدل         

آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه خاک وبتن پی پویان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4541 و شناسه ملی 

14006938038
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا سلمانی به شماره 
ملی : 0041291778 و مجید هروی به شماره ملی : 4579330943و 
فربد ش�کاری سریزدی به شماره ملی : 0321762584 برای مدت 
باقیمانده تا تاریخ 98.3.16 به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب 

شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود 
)328062(

آگهی تحریر ترکه
به تاریخ 97/10/4 آقای نادر بیات فرزند حس�ین به طرفی�ت 1-منصور بیات  2- محمود بیات  
3- احمد بیات  4- علی آقا بیات  5- محمد بیات  6-رضا بیات  دادخواس�تی مبنی بر تحریر 
ترکه متوفی مرحوم حس�ین بیات به این شورا تقدیم نموده و بیان داشته که اموال او عبارتند 
از :  8 هکت�ار زمی�ن – دو تخته باغ – یک منزل پدری – و س�ه هکتار دیم زار – و یک گاراژ و 
یک کودگاه – و شش هکتار زمین که توسط برادرانم فروخته شده است . وورثه او عبارتند از: 
1- منص�ور 2- محم�ود 3- احمد  4- علی اقا 5- محمد 6- رضا همگی بیات که بدین وس�یله 
یک نوبت نشر آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی از متوفی دین یا حقوق یا مطالباتی 
طلب دارند به شورای حل اختاف توره )شعبه اول بخش زالیان( اعام نمایند تا مطابق مقررات 
نس�بت به اداء دیون اقدام گردد ازم به ذکر اس�ت بعد از انقضای مهلت اعام شده هیچ گونه 

اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.15
4000محمودرضا سازنده  قاضی شورای حل اختاف بخش زالیان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
براب�ر رای ش�ماره139760324009003947_1397/9/20 هی�ات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای 
فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی بوش�هر تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای عبدالرضا فقیه فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 1160 صادره از بوشهر به شماره ملی3501147589 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/27متر مربع پاک 24 فرعی 
از 3976 اصلی مفروز و مجزی  شده از پاک 3976 اصلی واقع در بخش دو  بوشهر خریداری از ابراهیم و محمد خلیل شمس مالک 
رس�می گردیده اس�ت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باشند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول  1397/10/8تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/23 
م الف 1558سهراب خواجه رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بوشهر

آگهی احضار متهم 
 بدینوسیله به آقای علی  احمد کهراری فرزند اسماعیل مجهول المکان اباغ می گردد حسب شکایت اولیاء دم مرحوم سیروس  کهراری در 
پرونده کاسه   شماره 960108  به اتهام معاونت در قتل مرحوم سیروس کهراری   جهت دفاع از خود و شرکت در جلسه رسیدگی  در مورخه 
1397/12/1 ساعت 10 صبح در شعبه سوم دادگاه  کیفری یک استان کرمانشاه  حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی   و 

حکم مقتضی صادر  خو اهد نمود.  تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/8
1879 رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه 

مفقودی 
مدرک فارغ التحصیلی ) گواهینامه موقت ( اینجانب اس�حق فرامرزی نمداد فرزند یار محمد بش�ماره 
شناسنامه 5360028025 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت دولتی – مدیریت نیروی انسانی 
صادره از دانشگاه آزاد اسامی واحد شاهرود بشماره 2529914 تاریخ 96/5/18 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد شاهرود ارسال نماید .
278- شاهرود

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای عبدالرش�ید بازیار دارای ش�ماره شناس�نامه 13بش�رح دادخواس�ت بکاس�ه2/970818/ازاین ش�ورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمدقلی بازیاربه شناس�نامه 2032028549 در تاریخ20 /97/8دراقامتگاه 
دائم�ی خ�ود ب�درود زندگ�ی  گفته ورث�ه حی�ن الف�وت آن مرح�وم منحصراس�ت به1-عبدالرش�ید بازی�ار ف محم�د قلی ش 
ش2031970291مح�ل صدورگنب�د کاووس پس�رمتوفی2-رحمت اه بازیارف محمد قل�ی ش ش 2020449560محل صدورگنبد 
کاووس پسرمتوفی3-انه س�لطان بازیار ف محمدقلی ش ش2030533254محل صدورگنبد کاووس دخترمتوفی4-سعیده بازیار 
ف محم�د قلی ش ش2030774111محل صدور گنبد کاووس دختر متوفی5-فریده بازیار ف محمد قلی ش ش2031999850محل 
صدورگنب�د کاووس دخترمتوفی6-زبیده بازیار ف محمد قلی ش ش2032287404محل صدورگنبدکاووس دخترمتوفی7-گل بی 
بی باد بروت ف جارچی ش ش 2031914359محل صدورگنبد کاووس همس�رمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به 

ش�ورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د.
981-رئیس شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس

دادنامه
   بدینوسیله به هانیه کنعانی ف رمضان اباغ میگردد چنانچه نسبت به دادنامه موصوف اعتراضی دارد ظرف مهلت 1ماه ازتاریخ نشرآگهی 
مراتب را به این شعبه اعام نماید ودرغیراینصورت اقدامات مقتضی انجام میگیرد پرونده کاسه 9709988187100666شعبه 1شورای حل 
اختاف کماان تصمیم نهایی شماره- خواهان محمود قاسم پور ف حسن بنشانی استان گلستان علی آباد شهرفاضل آباد خ مخابرات نبش 
ک ش�هید تجری خواندگان1-صادق گلوی ف ملنگ بنش�انی استان گلستان علی آباد شهرفاضل آباد خیابان اصلی جنب اداره گاز گالری 
صادق2-مهدی دنکوب ف رمضان بنش�انی استان گلس�تان گرگان قرق فردوس28و3-هانیه کنعانی بنشانی4-حمیدررضا اله داد نژاد ف 
حسین بنش�انی استان گلس�تان گرگان قرق فردوس14 بتاریخ 97/9/27دروقت مقرر/فوق العاده جلسه اول شورای حل اختاف کماان 
بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کاسه 970666تحت نظر قراردارد باتوجه به جمع اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعام و بشرح ذیل مبادرت بصدوررای مینماید رای قاضی شورا درخصوص دادخواست محمودقاسم پور بطرفیت حمیدرضا اله دونژاد2-
هانیه کنعانی3-صادق گلوی ومهدی دنکوب بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی یکدستگاه خودروی پراید مدل1389برنگ مشکی بشماره 
انتظامی10-723 ب18باتوجه بمجموع محتویات پرونده ودادخواست تقدیمی خواهان واظهارات وی درجلسات رسیدگی مورخه 97/9/7 
شورا وباتوجه به استعام ازاداره راهنمایی ورانندگی به شماره-که بموجب آن خودروی مورد اختاف درمالکیت خوانده ردیف2هانیه کنعانی 
قراردارد ونظرباینکه خوانده ردیف2با اباغ قانونی ورعایت انتظار کافی درجلس�ه رس�یدگی ش�ورا حاضرنشدند ودرمقابل دعوی خواهان 
دفاعی بعمل نیاورده اند وخواندگان ردیف 1و3و4درش�عبه حاضر واعام داش�تند س�ند خودرو بنام خوانده ردیف 2میباشد وبا عنایت به 
نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخه 97/9/24لذا با احراز وقوع عقد بیع فیمابین طرفین واحرازصحت آن دعوی خواهان 
تشخیص ومستندا به ماده 11قانون شورای حل اختاف ومواد10و219و220و223وبند1ماده 362قانون مدنی وماده198قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به الزام خوانده ردیف 2هانیه کنعانی بحضوردراحد ازدفاتراسناد رسمی وتنظیم سند انتقال رسمی خودروی پراید مدل1389به 
رنگ مشکی بشماره انتظامی10-723ب18بنام خواهان صادر واعام میگردد درضمن نسبت به خوانده ردیف 1و3و4بعلت عدم ادله اثباتی از 
سوی خواهان به استناد ماده 1257قانون مدنی محکوم به رد است رای صادره نسبت بخوانده ردیف2غیابی وظرف20روز ازتاریخ اباغ قابل 

واخواهی درهمین شعبه وازپس ظرف20روز قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه عمومی بخش کماان میباشد.
877-قاضی شعبه 1شورای حل اختاف بخش کماان-خاکزاد

دادنامه
  پرونده کاسه9709981721000541بایگانی970548شعبه10ش�ورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم 
نهایی شماره9709971721000793خواهان مهدی بهمن فرد ف رجبعلی بنشانی استان مازندران شهرستان ساری میدان خزرکوچه 
شهید تربتی نژاد6پاک54 خوانده ابراهیم زارعی ف احمد بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خ شهیدرجایی10متری مصلی 
کوچه2پاک3خواس�ته ها1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه وجه چک3-مطالبه خسارت دادرسی رای قاضی شورا درخصوص 
دادخواس�ت مهدی بهمن فرد ف رجبعلی بطرفیت ابراهیم زارعی بخواس�ته مطالبه مبلغ30/000/000ریال وجه 3فقره چک بش�ماره 
های826201مورخ91/12/13-826205 مورخ 92/4/16و826203مورخ92/2/16عهده بانک کش�اورزی به انضمام خسارات دادرسی 
وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه وباتوجه به ااظهارات 
خواهان دردادخواس�ت تقدیم�ی مورخ�ه 97/07/22ونظرباینکه خوانده علیرغم نش�رآگهی اخطاریه درتاریخ 97/8/14درجلس�ه 
رس�یدگی شورا حاضرنش�ده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده است ونظرباینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت 
ازمدیونیت صادرکننده وظهوردراشتغال ذمه وی  دارد ونظرباینکه ازناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مش�ورتی اعضای ش�ورا بشرح صورتجلسه مورخه9/18 /97وبا احرازاشتغال ذمه خوانده واستصحاب 
دین ومس�تندا به ماده9 قانون ش�وراهای حل اختاف ومواد310و311 و313-ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلح�ت نظام به ماده 2قانون صدورچک ومواد198 و519-ازقانون آیین دادرس�ی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 
30/000/000ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک826201مورخ 91/12/13-826205مورخ 
92/4/16و 826203مورخ 92/2/16تازمان تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی و پرداخت 979/000ریال 
هزینه دادرسی درحق خواهان صادر واعام میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت20روزپس از اباغ قابل واخواهی درهمین شعبه 

وظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی گرگان میباشد.
958-قاضی شعبه10شورای حل اختاف شهرستان گرگان-اورسجی

دادنامه
  پرونده کاسه9709981721100410بایگانی970412شعبه11ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�هید قدوس�ی شهرستان گرگان تصمیم 
نهایی ش�ماره9709971721100806خواهان علی اکبر یزدی ف حس�ن بنش�انی استان گلستان شهرس�تان گرگان مطهری جنوبی 
روبروی مطهری1فرش ساینا خوانده رکسانا حیدری بنشانی خواسته مطالبه وجه بابت... رای قاضی شورا درخصوص دعوی علی اکبر 
یزدی بطرفیت رکسانا حیدری بخواسته مطالبه طلب بمبلغ سه میلیون و دویست هزارتومان وهزینه دادرسی وخسارت تاخیروتادیه 
باعنایت به محتویات پرونده واظهارات خواهان و فاکتورهای ارائه ش�ده ازس�وی خواهان که ضم پرونده میباش�د و با عنایت به اصل 
استصحاب دین و ازآنجایی که خوانده با وصف اباغ درروزنامه فناوران که در تاریخ97/7/25به چاپ رسیده ودرجلسه شورا حاضر 
نگردیده وهیچ دفاعی درقبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده لذا ش�ورا دعوی خواهان را واردوثابت دانس�ته ومس�تندا به بند 4ماده 
362قان�ون مدن�ی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ س�ه میلیون ودویس�ت هزارتومان بابت اصل خواس�ته و هفتادوهفت 
هزاروصدوبیست وپنج هزارتومان هزینه دادرسی درحق خواهان صادر واعام میگردد درخصوص خسارت تاخیر وتادیه بدلیل عدم 
احراز قیود ماده 522قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان صادر واعام میگردد رای صادره غیابی ظرف مهلت20روزپس 
ازاباغ قابل واخواهی وبا انقضای مهلت قابل اعتراض درمحاکم عمومی گرگان میباشد قرارصادره ظرف مهلت20روزپس ازاباغ قابل 

اعتراض درمحاکم عمومی گرگان میباشد.
950-قاضی شعبه11شورای حل اختاف شهرستان گرگان-آدینه شاه

دادنامه
  پرونده کاسه9709981725400406بایگانی970420ش�عبه 14شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم 
نهایی ش�ماره9709971725400720خواهان علی مظفری ف حس�ین بنش�انی اس�تان گلستان شهرس�تان گرگان میدان مازندران 
جنب بانک س�په الکتریکی مهتاب خواندگان1-محس�ن قنبرنژاد2-یحیی بیرجندی3-ایمان نبوی همگی بنش�انی مجهول المکان 
خواس�ته الزام به تنظیم س�ند خودرو رای قاضی ش�ورا درخصوص دادخواس�ت علی مظفری بطرفیت1-محس�ن قنبرنژاد2-یحیی 
بیرجندی3-ایمان نبوی بخواس�ته الزام به تنظیم سندرسمی 1دستگاه خودروی سواری پژو206مشکی مدل81بشماره انتظامی59-

438ب59باتوجه به مجموع محتویات پرونده  و دادخواس�ت تقدیمی خواهان واظهارات وی درجلسات رسیدگی مورخه97/07/25 
ش�ورا وب�ا توجه به اس�تعام از اداره راهنمایی و رانندگی بش�ماره 4/2393-3213مورخ97/06/17 که بموج�ب آن خودروی مورد 
اخت�اف درمالکیت خواهان قراردارد و باتوج�ه به مبایعنامه عادی مورخه90/05/26فیمابین خواهان و خوانده ردیف3و نظربه اینکه 
خواندگان با اباغ قانونی ازطریق نش�رآگهی ورعایت انتظارکافی درجلسه رسیدگی شورا حاضر نشده اند و درمقابل دعوی خواهان 
دفاعی بعمل نیاورده اند وبا عنایت به نظریه مش�ورتی اعضای ش�ورا بشرح صورتجلس�ه مورخ97/09/19لذا با احراز وقوع عقد بیع 
فیمابین طرفین و احرازصحت آن دعوی خواهان تش�خیص ومس�تندا به ماده9قانون ش�ورای حل اخت�اف و مواد10و219و220و22

3وبند1ماده362قان�ون مدنی وماده198قانون آیین دادرس�ی مدنی حک�م به الزام خوانده ردیف 2یحی�ی بیرجندی بحضور دراحد 
ازدفاتراسنادرس�می ونظیم سند انتقال رس�می خودروی سواری پژو206بش�ماره انتظامی59-438ب59بنام خواهان صادر واعام 
میگردد رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل واخواهی درهمین شعبه و ظرف مدت20روز پس از اآن قابل تجدیدنظر 

درمحاکم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
946-قاضی شعبه 14شورای حل اختاف شهرستان گرگان-مومنی کشتلی

دادنامه
  ش�ماره پرونده49/97/51تاریخ رسیدگی97/9/22شماره دادنامه57-97/9/26خواهان حاجی محمد محمدی ف قارمحمد باوکالت 
مختارمرادی بنش�انی کاله خ فراغی8 ط1س�اختمان آروین خواندگان1-فروغ اله س�نائی مجه�ول المکان2-صفرعلی محمدی ف 
قارمحمد بنشانی کاله شهرفراغی محله کورک3-ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(بنشانی گرگان میدان ماقاتی بلواراستاندارد 
روبروی مجتمع رفاهی ارتش خواس�ته اعتراض ثالث نس�بت به موضوع دادنامه45-19-1392/4/19ص�ادره از دادگاه اصل49مبنی 
براثبات وقوع معامله با خوانده ردیف2نس�بت به1 قطعه زمین بمس�احت 552مترمربع ازپاک ش�ماره270فرعی از213-اصلی واقع 
درشهرس�تان کاله والزام خوانده ردیف اول به انتقال سندرسمی از پاک270از213-اصلی بمساحت 552مترمربع با احتساب کلیه 
خسارات دادرسی بتاریخ بیست و دوآذرماه هزاروسیصدو نود وهفت پرونده کاسه49/97/51 تحت نظر قراردارد دادگاه با ماحظه 
مداقه اوراق پرونده ختم دادرس�ی را اعام وبا اس�تعانت از خداوند متعال بش�رح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید رای دادگاه در 
خصوص دادخواس�ت تقدیم�ی حاجی محمد محمدی ف قارمحمد ب�ا وکالت مختارمرادی بطرفیت خواندگان1-فروغ اله س�نائی2-
صفرعلی محمدی ف قارمحمد3-س�تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( اس�تان گلستان بخواسته ی اعتراض ثالث نسبت به موضوع 
دادنامه45-1392/4/19ص�ادره ازدادگاه اصل49مبن�ی براثبات وقوع معامله فیمابین موکل وکیل با خوانده ردیف2نس�بت به1قطعه 
زمین بمس�احت 552مترمربع از پاک ش�ماره270فرعی از213-اصلی واقع درشهرستان کاله وسپس الزام خوانده ردیف1به انتقال 
سندرسمی ازپاک270فرعی از213-اصلی بمساحت 552مترمربع با احتساب کلیه خسارات دادرسی با بررسی ومداقه درمحتویات 
پرونده ماحظه میگردد دعوی خواهان برابرقانون طرح نش�ده زیرا مس�تند دعوی خواهان مبایعه نامهای عادی است اما همه ایادی 
ماقب�ل از جمل�ه خریدار ملک رجب محمد عوض زاده ازمالک اصلی آن فروغ س�نائی طرف دعوی قرارنگرفته اس�ت علیهذا دادگاه 
مس�تندا به ماده 2قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی قرار رد دعوی خواهان را صادرو اعام مینماید رای 

صادره ظرف 20روز پس از اباغ قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظرخواهی استان تهران میباشد.
942-قاضی دادگاه ویژه اصل49قانون اساسی استان گلستان-جعفری

دادنامه
   پرونده کاسه9709981720700570بایگانی970578/شعبه 7شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم 
نهایی شماره 9709971720700804خواهان رمضانعلی عسگری ف حسینعلی باوکالت حمزه گرزین ف محمد بنشانی استان گلستان 
گ�رگان خ ولیعص�ر روبروی عدالت23مجتمع ابوریحان ط 2واح�د 3خوانده ام البنین صداقت مجهول المکان خواس�ته ها1-مطالبه 
وجه س�فته2-مطابله خس�ارت دادرسی3-مطالبه خسارت تاخیرتادیه رای قاضی ش�ورا درخصوص دادخواست رمضانعلی عسگری 
ف حس�ینعلی باوکالت حمزه گرزین ف محمد بطرفیت ام البنین صداقت بخواس�ته مطالبه مبلغ25000000وجه 1فقره س�فته شماره 
خزانه داری کل283734بانضمام خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی وتصاویرمصدق سفته های 
مس�تند دعوی وباتوجه به اظهارات وکیل خواهان درجلسه رسیدگی مورخه97/09/10شورا ونظرباینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی 
اخطاریه درجلس�ه رس�یدگی ش�ورا حاضرنش�ده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده اس�ت وباعنایت به نظریه مشورتی 
اعضای ش�ورا بش�رح صورتجلس�ه مورخ97/09/10دعوی خواهان وارد تش�خیص وبا احراز اش�تغال ذمه خوانده و مستندا به ماده9 
قانون ش�وراهای حل اختاف ومواد 223و249و307و309قانون تجارت ومواد198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای 
عموم�ی وانق�اب حکم ب�ه محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ بیس�ت وپن�ج میلیون ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت خس�ارت 
تاخیرتادی�ه ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت)97/08/1(تازمان اجرای جکم براس�اس ش�اخص اعامی ازناحیه بان�ک مرکزی وپرداخت 
مبلغ1035400ریال بابت هزینه دادرسی ونشرآگهی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان صادر واعام میگردد.رای صادره 
غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی گرگان میباشد.
929-قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان گرگان-جهان افروز

دادنامه
نهای�ی  تصمی�م  کم�اان  بخ�ش  حقوق�ی  عموم�ی  دادگاه  اول  9609981811200424بایگانی960452/ش�عبه  کاس�ه  پرون�ده     
ش9709971811200758خواهان علی رهدار ف حسین باوکالت هومن تجری ف ابوطالب بنشانی استان گلستان علی آباد شهرفاضل آباد 
ابتدای خ شیرنگ دفتروکالت خواندگان1-صنم مرادقلی ف جانی بنشانی فاضل آباد خ شیرنگ16متری شهید شیرودی2-علی کریمی ف 
علی بنشانی فاضل آباد خ پاسگاه وایت6-اواسط کوچه3-مریم نار ف عینعلی4-زهرا نار ف عینعلی5-کبری نار ف عینعلی6-سوری نار ف 
عینعلی7-بلقیس رستگار8-سکینه علیمردان 9-لیا نار ف عینعلی10-طاهره نارویی بنشانی فاضل آباد خ گلستان12کوچه بن بست2منزل 
اس�تیجاری سارانی خواسته اثبات وقوع بیع گردشکار درخصوص دادخواست علی رهدار ف حسین بطرفیت صنم مرادقلی وعلی کریمی 
وطاهره نارویی وبلقیس رستگار ولیا نار ومریم نار وسکینه علیمردان وکبری نار وزهرا نار وسوری نار بخواسته اثبات عقد بیع 1قطعه زمین 
بمساحت300مترمورخ 10/3/1362و2-ابطال مبایعه نامه29/9/1392و3-سند3218/1 راجع بهمان ملک شعبه پس ازبررسی پرونده واخذ 
اظهارات طرفین وگواهان وبررسی سایرادله وشواهد ازقرار استعامات وازمه وقرارکارشناسی ومعاینه محل حتم رسیدگی را اعام وبشرح 
زیربه انش�اء رای مینماید.رای دادگاه درخصوص دادخواس�ت علی رهدار ف حس�ین بطرفیت صنم مرادقلی وعلی کریمی وطاهره نارویی 
وبلقیس رستگار ولیا نار ومریم نار وسکینه علیمردان وکبری نار وزهرا نار وسوری نار بخواسته اثبات عقد بیع 1قطعه زمین بمساحت300متر 
مورخ10/3/1362و2-ابطال مبایعه نامه29/9/1392و3-سند3218/1راجع بهمان ملک خواهان بموجب 1برگ مبایعنامه خود را مالک ملک 
موصوف دانس�ته وش�هود خویش را مبنی براین امر درش�عبه طی 2مرحله حاضرکه گواهی براین امرداده اند وخواندگان اصلی جهت اخذ 
توضیح درخصوص ایادی سابق ونحوه معامله درشعبه علیرغم اباغ واقعی حاضرنشده اند وخوانده طاهره نارویی حاضر واعام داشت ازصنم 
مرادقلی باوکاتنامه ای که به علی کریمی داده بود خریده وایضا طی 2مرحله عضو دفتری اقدام بانجام مفاد قرارمعاینه محل کرده اند که اعام 
داشته اند ملک سابقا بنام عین علی نار میباشد لذا باتوجه باینکه خواهان ایادی سابق خود را ثابت وخوانده دراین امر موفق نبوده ودلیل 
اخذ س�ند رس�می موضوع ماده 147ثبتی را ارائه نداده لذا سلسله ایادی مالکانه خواهان ثابت وخواسته ایشان موجه تشخیص وبه استناد 
مواد301و303و1292قانون مدنی جکم به ابطال سندرسمی مذکور سند عادی واثبات مالکیت خواهان را صادر واعام مینماید.رای صادره 

حضوری وبمدت20روزازتاریخ اباغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظراستان گلستان خواهد بود.
876-دادرس عمومی دادگاه بخش کماان-ابوالفضل مومنی

دادنامه
  تاریخ رسیدگی1397/9/28ش�ماره بایگانی5/970761ت ش�ماره دادنامه 9709971710501047مرجع رس�یدگی ش�عبه 5دادگاه 
تجدید نظراس�تان گلستان هیات دادرسان مجید کامیاب رییس وهادی غامی مستش�ار شعبه 5دادگاه تجدید نظراستان گلستان 
تجدید نظرخواه سمیع اله فغانی ف محسن بنشانی استان گلستان شهرستان کردکوی یکشنبه بازار فجر14تجدید نظرخواندگان1-

س�هامی بیمه ایران بنش�انی استان تهران شهرستان تهران خ ماصدرا- خ ش�یرازی جنوبی- خ برزیل غربی پاک51شعبه مرکزی 
بیمه ایران2-مهدی شیبانی ف نورعلی مجهول المکان3-صندوق تامین خسارت های مدنی بنشانی استان تهران شهرستان تهران 
خ ش�هید بهشتی خ احمد قیصرکوچه مقدس4ش�ماره11و4-بیمه ایران شهرستان بندرترکمن بنش�انی استان گلستان بندرترکمن 
ابتدای ورودی ش�رقی ش�هر تجدید نظرخواس�ته نسبت به دادنامه ش�ماره 970536-97/5/18صادره ازش�عبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس�تان گرگان)رای دادگاه(درخصوص تجدید نظرخواهی س�میع اله فغانی بطرفیت1-ش�رکت سهامی بیمه ایران استان 
گلستان2-بیمه ایران شهرستان بندرترکمن3-صندوق تامین خسارتهای بدنی نسبت به دادنامه شماره 970536-97/5/18صادره 
ازش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان که مشعراس�ت برقراررد درخواس�ت اعاده دادرس�ی نظرباینکه ازناحیه تجدید نظرخواه 
ای�راد واعت�راض موثری که موجبات بی اعتب�اری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیامده اس�ت ورای صادره ازحیث رعایت 
تش�ریفات دادرسی وموازین قانونی مواجه بااشکال قانونی نبوده بنابمراتب فوق دادگاه ضمن رد تقاضای تجدید نظرخواهی مستندا 
به مقررات ماده 353قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی دادنامه تجدید نظرخواسته را عینا تایید واستوار 

مینماید رای صادره حضوری وقطعی است./الف
932-رییس شعبه5دادگاه تجدید نظراستان گلستان-کامیاب مستشارشعبه 5دادگاه تجدید 
نظراستان-غامی

آگهی دعوت به افراز
چون آقای یار محمد ش�جاعیان با ش�ماره ملی 3962231080 فرزند 
کرم حس�ین برابر اسناد رس�می ش�ماره های 132941 و 132942 و 
132943 و 132944 م�ورخ 1384/4/5 دفت�ر 3 نهاوند بالمناصفه با 
آقای نور محمد لولوهری تمامت 1/2 یک س�هم از 2 س�هم مش�اع از 
پنجاه و هفت و یک چهارم سهم بیست و دو پنج هشتم شعیر مشاع 
از 96  شعیر ششدانگ اراضی مزروعی و بایر پاک 24 اصلی قریه کله 
خوان مربوط به سند شماره 132941 و تمامت مقدار 1/2 سهم مشاع 
از ش�صت و پنج و یک دوم سهم چهل و یک و هفده بیست و چهارم 
شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ به انضمام 1/2 سهم مشاع از پنجاه 
و هفت و یک چهارم سهم مشاع از بیست و دو پنج هشتم شعیر مشاع 
از 96 ش�عیر ششدانگ پاک 24 اصلی قریه کله خان مربوط به سند 
شماره 132942 می باشد و تمامت مقدار دو و سه چهارم سهم مشاع 
از شصت و پنج و یک ششم سهم مشاع از چهل و یک و هفده بیست 
و چهارم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پاک 24 اصلی قریه کله 
خان بخش سه نهاوند مربوط به سند شماره 132943 می باشد تمامت 
مقدار دو و سه چهارم سهم مشاع از پنجاه و هفت و یک چهارم سهم 
مشاع ا بیست و دو و پنج هشتم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ 
پاک 24 اصلی قریه کله خان بخش س�ه نهاوند با جمیع متعلقات و 
ملحقات آن بدون اس�تثنای چیزی بالمناصه در حق آقایان یارمحمد 
شجاعیان و نور محمد لولوهری به صورت قطعی منتقل گردیده است 
که اسناد فوق فاقد طول متراژ و مساحت می باشند را مالک می باشند 
و برابر تقاضانامه شماره 4464/ن/97 مورخ 1397/9/19 تقاضای افراز 
مقدار سهم مشاعی خود به مساحت 12 هکتار ) به اظهار متقاضی ( را از 
این اداره نموده که متقاضی مدعی می باشد که به بقیه مالکین مشاعی 
دسترس�ی ندارد لذا به اس�تناد ماده 3 آئین نامه افراز و برابر ماده 18 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی به کلیه مالکین مشاعی افراد حقیقی و 
حقوقی اباغ می گردد که در تاریخ یک چهارشنبه 97/11/10 ساعت 
11 صبح در محل وقوع ملک واقع در شهر نهاوند- روستای دو چشمه 
حضور یابند بدیهی اس�ت عدم حضور مالکین مانع از انجام عملیات 
افراز نمی گردد و چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه 

درج و مدت اعتراض آن 10 روز می باشد. تاریخ انتشار: 97/10/8
3794 جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و اماک نهاوند

آگهی حصروراثت
خانم بانو بازوند دارای شناسنامه شماره 616 به شرح دادخواست به کاسه 9701200783 از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مریم بازوند به ش ش 3950606180 در تاریخ 89/6/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است بخه: 1- متقاضی مادر بزرگ مادری متوفی 2- گوهرتاج ساکی به ش ش 4 مادربزرگ پدری واغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی/ متوفیه 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3793 قاضی شعبه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت
آقای ولی اه س�لگی دارای شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کاسه 97011200765 از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدجعفر سلگی به ش ش 118 در تاریخ 74/7/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- ولی اه سلگی به ش ش 17 پسر متوفی 2- عبدالعلی سلگی به ش ش 21 پسر متوفی 
3- شراه سلگی به ش ش 662 پسر متوفی 4- علی سلگی به ش ش 387 پسر متوفی 5- کرم سلگی به ش ش 5 پسر متوفی 6- محمد 
سلگی بهش ش ش 519 پسر متوفی 7- خدیجه سلگی به ش ش 652 دختر متوفی 8- زیور سلگی به ش ش 311 دختر متوفی 9- زربانو 
سلگی به ش ش 254 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3792 قاضی شعبه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی عدم تسلیم سند مالکیت 
دو جلد اسناد مالکیت سه دانگی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
واق�ع در طبقه همکف به مس�احت 107/74 متر مرب�ع قطعه اول 
پ�اک 266 فرع�ی  از 3568 اصلی واقع در بخ�ش 7 تهران ذیل 
ثبت 138193  و 409287 صفحات 482 و 389  دفاتر جلد 389 و 
2529 اماک بنام علی نقی خرازی  ودپور و زهرا اصفهانیها ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است. سپس برابر دادنامه  های حصر وراثت 
شماره 9500211/655  و 950020/655  حوزه 655 مجتمع شماره 
14 شورای حل اختاف تهران نامبردگان فوت نموده و محمدحسن 
خرازی ودپور احد از وراث درخواس�ت صدور س�ند مالکیت سهم  
اارث موکل خود از پاک مذکور را ارائه و اظهار نموده اند که اصل  
س�ند مالکیت پاک مذکور نزد آقای حس�ین خ�رازی ودپور می 
باشد که از تسلیم آن خو دداری می نماید و علیرغم اخطار اداری 
به مش�ارالیه بر ا ساس مفاد تبصره 3 ماده 120 آئین نامه اصاحی 
قانون ثبت و س�پری شدن مدت ده روز  اصل سند مالکیت جهت 
اخبار ارا ئه نگردیده لذا بدینوس�یله وف�ق بخش دوم تبصره فوق 
الذک�ر مراتب یک نوبت آگهی و  اخطار م�ی نماید چنانچه دارنده 
سند مالکیت پاک مذکور ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید با رعایت مقررات قانونی 
نسبت سهمی متقاضی  مذکور  سند مالکیت مشاعی ثبت و صادر 

و تسلیم خواهد گردید. 
19388 رئیس ثبت منطقه پیروزی تهران – شعبانی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظ�ر به اینکه رضا  عس�گری ب�ا وکالتنامه ش�ماره 7458  مورخ 
1382/04/12 دفترخانه 632 تهران و تفویض وکالت 16392 مورخ 
1385/09/04 دفترخانه 577 تهران از طرف غفور واحدی اش�لقی 
)مالک( با تس�لیم دو برگ استش�هادیه محلی مصدق طی شماره 
شناس�ه 139702156575000376 رمز تصدیق ش�ماره 308369  
م�ورخ 1397/05/01 توس�ط دفترخانه 773 ته�ران و برگ تقاضا 
وارده مدعی فقدان س�ند مالکیت ششدانگ ا عیانی یک دستگاه 
آپارتمان قطعه  شش�م تفکیکی در طبقه دوم به مساحت 58/08 
پپنجاه و هشت متر و هشت دسیمترمربع که مقدار 3/40  سه متر 
و چهل دس�یمترمربع آن بالکن است با قدر السهم از عرصه کل به 
مس�احت 209 دویس�ت و نه متر مربع و ا عیانی راهرو و راه پله در 
همکف به مس�احت 10/42  ده متر و چهل و دو دسیمتر مربع و در 
طبقات به مس�احت  11/04 یازده متر و چهار دسیمترمربع نورگیر 
به مس�احت 1/60 یک و ش�صت متر مربع شریک و سهیم است به 
پاک 25908 فرعی از 2398 اصلی ساخته شده در پاک 25480 
فرع�ی از اصل�ی مرقوم واق�ع در بخ�ش ده تهران ک�ه ذیل ثبت 
248909 دفتر 1608 صفحه 205 بنام مهین دینداری ثبت و س�ند 
مالکیت به ش�ماره چاپی 548142 صادر و تسلیم گردید و سپس 
برابر س�ند قطعی  شماره 38441  مورخ 1375/03/27  دفترخانه  
اس�ناد رسمی 89 تهران به غفور واحدی اشلقی منتقل شده است 
و برابر سند رهنی شماره 38443  مورخ 1375/03/27 دفترخانه  
مذکور در رهن بانک مس�کن می باش�د. به علت جابجایی مفقود 
گردیده و  درخواس�ت صد ور سند مالکیت المثنی پاک موصوف 
را نموده است . لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
فق�ط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراانتش�ار )همین روزنامه( 
آگهی می ش�ود تا چنانچه کس�ی ادعای انجام معامله نس�بت به 
ملک مذکور  و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد 
از تاری�خ انتش�ار این آگهی ظ�رف مهلت 10 روز اعت�راض خود را 
ب�ه انضمام اصل س�ند مالکیت ب�ه این منطقه ارائ�ه نماید تا مورد 
رس�یدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت 
و ماحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد ش�د لیکن به اعتراض بدون 
ارائه اصل س�ند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود. در صورت عدم 
وص�ول واخواهی ظرف مهل�ت مقرر قانونی المثنی س�ند مالکیت 

پاک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
19389 -  کفیل  واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران – غامرضا غضنفری 
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512/48رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم آمنه بذرکار مهرآبادی داراي شناسنامه شماره 5/1332 و شماره ملی 0769565034 به شرح دادخواست به 
کاس�ه 676197 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول بذرکار مهرآبادی 
به شناسنامه 132/1306 - 0769084591 در تاریخ 76/12/18 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراس�ت به: 1- عبدالکریم بذر کار مهر آبادی ف متوفی ش�ماره ملی 0769758568 2- عبدالرئوف بذر کار مهر 
آبادی ف متوفی شماره ملی 0769761046 3- آمنه بذر کار مهر آبادی ف متوفی شماره ملی 0769565034 4- شهربانو بذر کار 
مهر آبادی ف متوفی شماره شناسنامه 293/1307 . 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 خواف

512/49اجرائیه کاسه 7/702/97 ح
مشخصات محکوم علیه: 1- نام: میثم نام خانوادگی: شجاع نام پدر:فدا حسین شغل: آزاد نشانی محل اقامت: سامی خیابان 
دکتر بهشتی2 .  2 -  نام : صفدر نام خانوادگی: قنبرزاده نام پدر: محمد شغل: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات 
محکوم له: نام : علی اصغر ابراهیم بای نام پدر: موسی شغل: آزاد نشانی محل اقامت: شهر سامی خ فاطمه الزهرا )س( محکوم 
به : به موجب رای شماره 792  تاریخ 97/8/30  شعبه 4 سامی  شورای حل اختاف شهرستان خواف  که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است به: پرداخت هزینه تنظیم سند از سوی خوانده ردیف اول در حق خواهان و تنظیم سند یک دستگاه 
اتومبیل پراید هاچ بک مدل 91 به ش�ماره ش�هربانی b79-462-32 ش�ماره موتور 4574525 خوانده ردیف دوم که مجهول 
المکان می باش�د محکوم در حق خواهان پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق دولت. محکوم علیه مکلف است: پس از اباغ این 
برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد 
. در غی�ر اینص�ورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین 

دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/50رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم مهری رسولی داراي شناسنامه شماره 42 به شرح دادخواست به کاسه 250/97/ح 4 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حسن رسولی اسفروزه به شناسنامه 5 در تاریخ 1397/9/20 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- لیا عثمانی خویرد به ش�ماره ملی 
0769567967 مادر متوفی 2- فرش�ته رس�ولی اسفروزه به ش�ماره ملی 0760408955 فرزند متوفی3- امیر محمد رسولی 
اس�فروزه به شماره ملی 0760618585 فرزند متوفی4- مهری  رسولی به شماره ملی 0769663079 همسر متوفی5- فرزانه 
رسولی اسفروزه به شماره ملی 0760495505 فرزند متوفی6- مهنا رسولی اسفروزه به شماره ملی 0760907471 فرزند 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 اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي 

صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 4 شوراي حل اختاف شهرستان خواف

511/51آگهي اباغ وقت رسیدگی به آقای پژمان صفائیان فرزنداحمد  
شماره بایگانی شعبه:970913؛خواهان آقای جوادگرجی به وکالت ازآقای ایمان چوبدار محمدآباد دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای پژمان صفائیان فرزنداحمد به خواسته تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شعبه27دادگاه حقوقی مشهد مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9509987577700552 شعبه 19دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/11/24 ساعت 9 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ 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. 
مدیردفتر شعبه 19دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی
511/52آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمد احمدی جامی ابدال آبادی 

فرزند علی اصغر 
شماره بایگانی شعبه:971147؛خواهان آقای مهدی نساج طرقی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمداحمدی جامی 
ابدال آبادی به خواس�ته مطالبه وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987508901145 
ش�عبه 250شورای حل اختاف مجتمع ش�ماره پنج شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/13 ساعت 9 
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 انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امودفتری شعبه 250شورای حل اختا مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/53آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدبابائی فرزندشکراله 
ش�ماره:971012؛خواهان خانم منیژه عسگری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدبابائی فرزندشکراله به خواسته 
طاق مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه9709987587400970 شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع 
قضایی ش�هید مطهری شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/24 س�اعت 9 تعیین  که حسب دستور 
دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب 
ی�ک نوب�ت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/54آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدلک زائی فرزندرمضان 
شماره بایگانی:971021؛خواهان خانم رقیه رحیمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدلکزائی به خواسته مطالبه 
مهریه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه9709987596200971 شعبه 2 دادگاه خانواده مجتمع 
قضایی ش�هید مطهری شهرس�تان مش�هد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 س�اعت 9 تعیین که حسب دستور 
دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب 
ی�ک نوب�ت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیردفتر شعبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

 511/55آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سیدحمیدمرتضوی 
ش�ماره بایگان�ی:970947 خواهان خانم مریم مرتضوی دادخواس�تی به طرفی�ت خوانده آقای س�یدحمیدمرتضوی به 
خواسته اثبات زوجیت وثبت واقعه ازدواج مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987586600919 
شعبه16 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 
9 تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی 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 نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیردفتر شعبه16 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد
511/56آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رسول محمدی فرزندشیرعلی 

ش�ماره بایگانی:970887 خواهان خانم فتانه اولیاء زاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رسول محمدی به خواسته 
مطالبه نفقه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه9709987586800854 شعبه 18 دادگاه خانواده 
مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 9/30 تعیین  که حسب 
دس�تور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد
511/57آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی مظلوم حسینی فرزندعلی 

ش�ماره بایگانی:970998 خواهان س�یدعبدالصمد رضوی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی مظلوم حسینی به 
خواس�ته اثبات وقوع بیع وغیره مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987575500786 شعبه 
5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 
10 تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در 

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

511/58آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواه�ان مرتض�ی ب�رات زاده وخلیل اله ن�ادی باوکالت امیرنیرومنددادخواس�تی ب�ه طرفیت خوان�دگان قیس صادقی 
فرزندمحمدجعفر وعلیرضا علی محمدی س�رباایی فرزندعلی به خواس�ته اعتراض ثالث اصلی مطرح که به این ش�عبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه9709987580500582 ش�عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرس�تان مشهد)55حقوقی سابق(وش�ماره بایگانی970746 ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/16 ساعت 9/30 
تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
قی�س صادقی فرزند محمدجعفر و علیرضا علی محمدی س�رباایی فرزند علی  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت 
در یک�ی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گ�ردد تا خواندگان 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 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی 
سابق(

511/59آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان تعاونی اعتبارآزادثامن اائمه باوکالت لیاعمرانی دادخواس�تی ب�ه طرفیت خوانده حامدخوارزمیان فرزندهادی 
به خواس�ته مطالبه وجه چک.مطالبه خسارات دادرس�ی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
ش�ماره پرونده کاس�ه9709987580500657 ش�عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مش�هد)55حقوقی سابق(وش�ماره بایگانی970843 ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/17 ساعت 9/30 تعیین  که 
حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده حامد خوارزمیان  
و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی سابق(

511/60آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
شماره بایگانی :960065 خواهان خانم زهرازهانی دادخواستی به طرفیت خواندگان امیررمضانی.علی اصغررمضانی.علی 
اکبررمضانی.حس�ین بیک خراس�انی. جوادرمضانی . محمودرمضان به خواسته تس�لیم مبیع)تحویل مورد معامله(مالی 
غیرمنقول مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه9709987580300050 ش�عبه 15 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد)53حقوقی س�ابق( ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/17 
ساعت 8/30 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواس�ت 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 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)53حقوقی 
سابق(

511/61آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امیرابراهیمی فرزندعلی 
خواهان آقای حس�ین بداغ آبادی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای امیرابراهیمی فرزندعلی به خواس�ته وجه چک 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه970889 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/12/04 ساعت 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 در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه33دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/62آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین رجبی فرزندعباس 
ش�ماره بایگان�ی 970820 خواهان آقای سیدرس�ول حس�ینی یگانه دادخواس�تی ب�ه طرفیت خوانده آقای حس�ین رجبی 
فرزن�د عباس به خواس�ته اس�ترداد ثمن معامله-تایید انفس�اخ ق�رارداد مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده 
کاس�ه9709987578600630 ش�عبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/12/01 س�اعت 9 تعیین  که حسب دس�تور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد

511/63آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سیدرضا موسویان زاده 
فرزندمرتضی 

ش�ماره بایگانی: 970967 خواهان فاطمه دارابی ش�لجم زار دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای س�یدرضا موسویان زاده به 
خواسته طاق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709985112300919 شعبه 8 دادگاه 
خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد)28خانواده سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 ساعت 9 تعیین  که 
حس�ب دس�تور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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. 
دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد)28خانواده سابق(

511/82آگهی 
خواهان الهام قیامی قهوه چی دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان مسعود دلفانی ومحمدرحیمی نوکانی و مریم رحیمی 
نوکانی به خواسته تنظیم سند واثبات عقدبیع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد-طاب میدان میرزا کوچک خان ارجاع 
و به کاس�ه 255/971138 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ1397/11/17 ساعت10تعیین 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 دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف  مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/83آگهی 
خواهان س�یدمحمود احمدنیامقدم دادخواس�تی به طرفیت خوانده ابراهیم معمر به خواسته چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس�تان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در 
مشهد-طاب میدان میرزا کوچک خان و به کاسه 255/971110 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/17 ساعت 
8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده 
پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف  مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/84آگهی 
خواهان  خلیل قاسمی  دادخواستی به طرفیت آقای علی اکبریوسفیان به خواسته  مطالبه وجه  بابت خرید دستگاه خشک کن 
میوه وسبزی به شرح متن به مبلغ50/000/000ریال ومطالبه خسارات دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع 
در مشهد-بلوارش�هید قرنی-نبش قرنی28ارجاع و به کاسه 970764 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن97/11/21 و ساعت 
8/30 تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده 
پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه 146 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/85آگهی 
خواهان  س�یدمهدی اربابی محمدآباد دادخواس�تی به طرفیت آقای وحید صباغی دیزجیکان به خواس�ته  مطالبه وجه بابت 
دوفقره چک به ش�ماره های167/0413236/37 مورخ1397/07/31 و1670/0413235/51 مورخ1397/05/31عهده بانک ملت 
جمعا به مبلغ25/500/000ریال به انضمام مطالبه خس�ارات دادرس�ی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم شورای حل اختاف 
شهرس�تان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در 
مشهد-بلوارش�هید قرنی- بین قرنی 22 و 24 ارجاع و به کاس�ه970966 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/11/23 
وس�اعت30/ 9 تعیین شده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
ش�ودتاخوانده پس ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه172 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/86آگهی 
خواهان سیدمحمداربابی محمدآباد فرزندسیداحمدفرزنددادخواستی به طرفیت خوانده مریم میرفخرائی فرزندموسی الرضا 
فرزندبه خواسته مطالبه وجه چک)بابت یک فقره چک به شماره1462/789809/23مورخ1394/05/20عهده بانک ملت شعبه 
بازارس�بزوار( و به مبلغ21/200000ریال  تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 145 
شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد- بین قرنی 22 و 24 ارجاع و به کاسه970789 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 1397/11/23 وساعت10/30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه145 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد

511/89آگهی 
خواهان/خواهان ها فواد سخراوی فرزندجابردادخواستی به طرفیت خوانده حسین دایر فرزندبه خواسته مطالبه وجه تسلیم 
مبیع)تحویل موردمعامله(مالی منقول)تحویل یکدستگاه پکیج(مقوم به 5/000/000 ریال  تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد- بین 
قرنی 22 و 24 ارجاع و به کاس�ه970844 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 1397/11/23 وساعت9/30 صبح تعیین 
ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه145 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد

511/90آگهی 
خواهان مرتضی انصاری زاده فرزند حسین دادخواستی به طرفیت خوانده علی طانشان به خواسته مطالبه وجه سفته )3فقره 
سفته شماره های 645582-645581-645580-645579-645578-645577 مورخ1397/03/17 خسارات وهزینه های 
دادرسی به مبلغ60/000/000ریال تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 145 شورای 
حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد- بین قرنی 22 و 24 ارجاع و به کاسه970856 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن مورخه 1397/11/23 وساعت10 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 دستوردادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه145 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد

511/91آگهی 
شماره بایگانی:970727 خواهان محمودحداد خداپرست دادخواستی به طرفیت خوانده جواداکبری باوکالت فرزانه سروی به 
خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 178 شورای حل اختاف 
مجتمع ش�ماره سه شهرستان مشهد واقع در مش�هد- بین قرنی 22 و 24 و به کاسه970827970821 ثبت گردیده که وقت 
رس�یدگی آن مورخ1397/11/21 ساعت12 تعیین شده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه178 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/92آگهی 
خواهان حامدصحرائی دادخواستی به طرفیت خوانده سیدمهدی اربابی محمدآباد به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع 
در مشهد- بین قرنی 22 و 24 و به کاسه970869 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/16 ساعت12/30 تعیین 
ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه178 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/93آگهی 
خواهان نوید مطبعه چی باوکالت س�ودابه باقری دادخواستی به طرفیت خوانده مجیدفرخنده به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان 
مش�هد واق�ع در مش�هد- بین قرن�ی 22 و 24 و به کاس�ه970903ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن م�ورخ1397/11/23 
س�اعت12/30 تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه178 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/94آگهی 
خواهان مرتضی انصارزاده  دادخواستی به طرفیت خوانده شاهین صادقی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف 
شهرس�تان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 178 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در 
مشهد- بین قرنی 22 و 24 و به کاسه970934 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/21 ساعت12/30 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 دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه178 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/95آگهی 
خواهان مهدی عادلی نیا دادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه عابدینی مرغزاری به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع 
در مش�هد- بین قرنی 22 و 24 و به کاسه970780ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/27 ساعت8/30 تعیین 
ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشورای حل اختاف شعبه170 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد

511/96آگهی 
خواهان احمدش�وکتی مقدم دادخواس�تی به طرفیت خواندگان تکتم اقا خانی موخری ومحمدمرادی وجواد بیدج به خواسته 
مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع 
ش�ماره س�ه شهرستان مش�هد واقع در مش�هد- بین قرنی 22 و 24 و به کاس�ه970702ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ1397/11/17 س�اعت9/30 تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز 
م�اده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشورای حل اختاف شعبه170 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد

511/97آگهی 
خواه�ان مرتض�ی انصاری زاده دادخواس�تی به طرفیت خوانده علیرضا نصیری به خواس�ته مطالبه وجه تقدی�م دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان 
مش�هد واقع در مشهد-چهارراه ابوطالب قرنی28 و به کاس�ه970890ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/15 
س�اعت9صبح تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه159 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/98آگهی 
خواهان آقای محس�ن س�تاری گوارشک دادخواستی به طرفیت خوانده سمیه ناجی جمال به خواسته مطالبه وجه چک الزام  
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 845634 مورخ1397/7/3 و845635 مورخ1397/8/3 
به مبلغ200/000/000ریال ومطالبه خس�ارت دادرس�ی بعهده بانک س�یناایران به انضمام کلیه خس�ارات دادرس�ی وخسارت 
تاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل به مبلغ مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 970830 شعبه146 شورای حل 
اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهدثبت و وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/21 ساعت8 تعیین که حسب دستوردادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتش�ار اگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود.نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه146 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/99آگهی 
خواهان آقای س�عیدپهلوان نصری واس�تی به طرفی�ت خوانده حامد آرادمنش به خواس�ته مطالبه وجه چ�ک الزام خوانده 
35/900/000ریال باقی مانده طلب فیش واریز شده طبق قبوض پرداختی انضمام کلیه خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
به مبلغ مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبه ش�ماره پرونده کاسه 970907 ش�عبه146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه 
شهرس�تان مشهدثبت و وقت رس�یدگی آن مورخ1397/11/21 ساعت10 تعیین که حسب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشار اگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل 

خود.نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه146 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/64آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدعبداللهی 
فرزندابوالحسن 

شماره بایگانی: 970326 خواهان خانم معصومه پیروی کاتمانلو دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدعبداللهی به خواسته 
طاق به درخواس�ت زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه9709985114000308 شعبه 4دادگاه خانواده 
مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)45خانواده سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/25 ساعت 9 تعیین  که 
حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
قاضی شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)45خانواده سابق(

511/65آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حمیدرضا سبزه کارفرزندصفر 
ش�ماره بایگانی: 970716 خواهان خانم معصومه علی پور دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای حمیدرضا س�بزه کار به خواسته 
لغوحضانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987586300687 شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/30 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه موضوع ماده 
73 قان�ون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب ی�ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیردفتر شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/66آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمدرضائی فرزندخادم 
شماره بایگانی 970946 خواهان خانم شهربانولک زائی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمدرضائی فرزندخادم به خواسته 
اثبات زوجیت مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه9709987586300905 شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع 
قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/02 ساعت10 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیردفتر شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/67آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای قاسم علی منتظری فرزند 
شماره بایگانی971004خواهان خانم صدیقه خدادادزاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای قاسم علی منتظری به خواسته تنفیذ 
طاق مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه9709987586300955 شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
ش�هید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 س�اعت 10 تعیین  که حسب دستور دادگاه موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیردفتر شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/68آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
ش�ماره بایگانی:970907 خواهان آس�تان قدس رضوی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم الناز سلطانی فرزندجال به خواسته 
مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987576000719 شعبه10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 11/30 تعیین  که حسب دستور دادگاه 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/69آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
خواهان محمدنیکوس�یرت دادخواستی بطرفیت جعفرعیدی فرزندمحمدعلی بخواسته تعدیل تقسیط محکوم به تقدیم دادگاه 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه32حقوقی ارجاع گردیده وبه شماره970785 ثبت ووقت رسیدگی برای 1397/12/07 
ساعت9صبح تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبه تجویزماده 73قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در یکی ازجرائد کثراانتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت دارید.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/70آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاس�ه پرونده :30/970606 وقت رس�یدگی :مورخ97/12/15ساعت10صبح خواهان :قاسم بهشتی سعادت فرزندرضا خوانده:1-
غامحسین عابدی2-هادی معتمدی3-یوسف طباطبایی4-میادبرادران خواسته :تخلیه-مطالبه خسارت. خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه30 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف مدت یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا 

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

511/71آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاسه پرونده :27/970892 وقت رسیدگی :97/11/16ساعت9صبح خواهان :خانم مونا رامندی خوانده:جمشید شفاعتی خواسته 
:مطالبه وجه س�فته خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه27 ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف مدت 
یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا 

جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیردفتر شعبه 27دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/72آگهی 
کاسه پرونده :26/970725وقت رسیدگی :97/12/4ساعت8صبح خواهان :محمدریحانی فرزندمحسن خوانده:ریحانه مهدوی-
مجهول المکان خواسته :اعتراض ثالث اجرایی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه26 
ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهي 
در مهلت مقرر به دفتر دادگا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر 

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

511/73آگهی اباغ وقت دادرسی وضمائم 
کاس�ه پرونده :19/970909 وقت رسیدگی :97/11/24ساعت12/30 خواهان :رضا مرجانی فرزندعلی اکبرخوانده:سیروس محمودی 
بیرون فرزند نوروز خواسته :مطالبه وجه وغیره خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهدنموده که جهت رسیدگي به 
شعبه19دادگاه حقوقی  ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان  و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آگهي ظرف مدت یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  

ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 19دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/74آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاس�ه پرونده :970871وقت رس�یدگی :1397/11/18س�اعت8 خواهان :محمدکمالی فرزندپرویزخوانده:علی دائی فرزندجعفر 
خواسته :مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه21 ارجاع  گردیده و 
وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف 
مدت یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر 
باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
منشی دفتر شعبه 21دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/75آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاس�ه بایگانی :22/970833خواهان :خانم مریم نجاتی فرزندمحمدرضاخواندگان:1-حسین دشتبان ریانی فرزنداسماعیل2-
رمضانعلی قهرمانی فرزندعلی اکبر3-عزیزاله امامی فرزندقربانعلی4-معصومه عبادی فرزند محمدتقی5-هاشم خوشبخت احمدی 
فرزندتقی6-اس�ماعیل دانافرزند حسن موضوع:اس�ترداد ثمن معامله وابطال مبایعه نامه ومطالبه خسارت خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه22 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی97/11/28ساعت8صبح  تعیین 
شده، بعلت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني 
، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف مدت یک ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیردفتر شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/76آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاس�ه بایگانی :22/970743خواهان :1-محمدسیاه پورچشمه رضا فرزندسیاه دادخان خواندگان:1-حبیب زلفی فرزندگلزار2-
باقرخزانه داری فرزند حسین آقای رضوی3-زهره حیدرپور مفرد فرزندابوالفضل4-کاظم مرادی فرزندعزیز5-موقوفه اختصاصی 
سرکشیکی موضوع:الزام به تنظیم سندواثبات وقوع بیع مطالبه خسارت-ومطالبه خسارات دادرسی خواهانها دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس�یدگي به شعبه22 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی97/11/27ساعت10صبح  تعیین شده، 
بعلت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواس�ت خواهان  و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف مدت یک ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیردفتر شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/77آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاسه بایگانی :22/970838خواهان :خانم منیژه داعیان بجستانی فرزندعباس خواندگان:آقایان1-محمدرجب محمدی2-حسین 
الوندی3-غام الدین بکران موضوع:اثبات وقوع بیع والزام به تنظیم سند ومطالبه خسارات دادرسی خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه22 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی97/11/29ساعت9صبح  تعیین شده، بعلت 
مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف مدت یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند 

چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیردفتر شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/78آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاسه بایگانی :22/960628خواهان :عباسعلی ولی زاده فرزندصفرعلی خواندگان:1-روشن بانولقمان زاده پزشکی فرزندتقی2-گیتی 
لقمان زاده پزشکی فرزندتقی3-سیمین لقمان زاده پزشکی فرزند تقی4-نوشین بانو لقمان زاده پزشکی فرزندتقی5-منوچهرلقمان 
زاده پزشکی فرزندتقی6-فاطمه قلعکارفرزندعلی اکبر7-نسرین پزشکی فرزندابراهیم8-پروین پزشکی فرزندابراهیم9-خسروپزشکی 
فرزندابراهیم10-سعید پزشکی فرزندابراهیم11-علیرضا ملکی12-مریم ملکی موضوع: تجویز انتقال منافع به غیر.خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه22 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی97/11/29ساعت8صبح  تعیین شده، 
بعلت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خواندگان از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف مدت یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند 

چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیردفتر شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/79آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان/شاکی اعتبار آزادثامن اائمه دادخواستی به طرفیت خوانده سیدعلی شبری فرزندهوشنگ به خواسته مطالبه وجه چک 
ومطالبه خسارت دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 20دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)47حقوقی سابق(واقع دراستان خراسان رضوی-شهرستان 
مش�هد-ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کاسه970872 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/16ساعت 8/30 تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده/متهم  
پس از تاریخ انتش�ار آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 20دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد)47حقوقی سابق(

511/80آگهی 
خواهان/خواهان ها سیدمرتضی بهنام هاشمیان دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان  قاسم یعقوقی اسکندری به خواسته  
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع 
ش�ماره پنج شهرستان مشهد واقع در مش�هد-طاب میدان میرزا کوچک خان و به کاسه 255/971147 ثبت گردیده که وقت 
رس�یدگی آن مورخ1397/11/17 س�اعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف  مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/81آگهی 
خواهان محمدجوادعزیزیان دادخواستی به طرفیت خوانده عباسعلی گلستانی کات به خواسته  مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 
واقع در مشهد-طاب میدان میرزا کوچک خان و به کاسه 255/971092 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/17 
س�اعت 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده 
پس ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف  مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/100آگهی 
خواهان آقای نویدمطبعه چی دادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه عابدینی مرغزاری به خواسته مطالبه وجه چک الزام خوانده 
به پرداخت وجه یک فقره چک به ش�ماره 1660/669177/53مورخ96/9/15به مبلغ100/000/000تومان بعهده بانک ملت ش�عبه 
بلوارفردوس�ی ایران به انضمام کلیه خسارات دادرسی وخس�ارت تاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل به مبلغ مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 970851 شعبه146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهدثبت و وقت رسیدگی 
آن مورخ1397/11/21 ساعت9 تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار اگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود.نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه146 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/101آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
کاسه پرونده :970801وقت مراجعه یک هفته پس ازاباغ ساعت اداری خواهان :زهرا تاقی قره باطی فرزندمحمدتقی خوانده:گل 
محمد جمال زهی ثمره فرزند تاج محمدخواس�ته :طاق-معرفی داورخواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رسیدگي به شعبه10 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  
و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 ق.آ.د.ام.، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهي ظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت 

آن ده روز خواهد بود
مدیر دفتر شعبه10دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

51/102آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
کاس�ه پرون�ده :7/970691وق�ت رسیدگی:1397/11/24س�اعت10صبح خواهان:محبوبه میرزائی باوکال�ت محمداهری جاهد 
خوانده:حسینعلی مظفری فرزندناصرخواسته :لغوحضانت خواهان دادخواستی به خواسته فوق تسلیم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رسیدگي به شعبه7 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  
و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی واستماع اظهارات خواهان حضوربهم رساند.
مدیر دفتر شعبه7دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/103آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به خوانده مجهول المکان
مل�ی  :بان�ک  خواه�ان  رسیدگی:مورخه1397/11/28س�اعت12/30دقیقه  :25/970936وق�ت  پرون�ده  کاس�ه 
خوانده:حمیدمحمدپورفرزندمهدی خواسته :مطالبه وجه قرارداد مشارکت مدنی وخسارات دادرسی وتاخیرتادیه خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه25 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم 

شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه25دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/104آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به خوانده مجهول المکان
کاس�ه پرونده :25/970899وقت رسیدگی:مورخه1397/12/08س�اعت9 خواهان :علی اسحق نیا کاریزکی خوانده:کورش کرداری 
فرزندمجید خواس�ته :ابطال سند وخس�ارات دادرسی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به 
شعبه25 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت 
مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیر دفتر شعبه25دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/105آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک انصار به طرفیت خواندگان :1-محمدوزیری فرزندمواداد و2-فریده وزیری فرزندمحمد خواس�ته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع 
دربلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970910 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/13 ساعت 9 
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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه 51 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/106آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهراقتصاد به طرفیت خواندگان :ایمان مهدیزاده خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده 
که جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع 
و به کاسه بایگانی970760 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/16 ساعت15/ 9 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/107آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهراقتصاد به طرفیت خواندگان :1-محمدرضا س�اارخانی2-هومان ش�یرخانی خواس�ته مطالبه وجه تقدیم شورای 
حل اختاف شهرس�تان مش�هدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع 
دربلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970737 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/16 ساعت30/ 
9 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/108آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک صادرات به طرفیت خواندگان :1-عذرا قبولیان مظفری2-محمدصادقیان خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره 
نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970602 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/16 ساعت45/ 9 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و 
اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/109آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان تعاونی ثامن اائمه به طرفیت خواندگان :مجیدجامی خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که 
جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع 
و به کاسه بایگانی970730 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/16 ساعت10/30 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع  شماره دوشهرستان مشهد

511/110آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت به طرفیت خواندگان :حسین عطاریزدی خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که 
جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع 
و به کاسه بایگانی970746 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/16 ساعت10/15 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع 2شماره دوشهرستان مشهد

511/111آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهراقتصاد به طرفیت خواندگان :راحله پروری سوغانلوخواس�ته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-
نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970808 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/16 ساعت 9 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/112آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک س�ینا به طرفیت خواندگان :1-سلطان محمدسلطانی2-صغری س�لطانی خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختاف شهرس�تان مش�هدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع 
دربلوارش�هید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاس�ه بایگانی970811 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 97/11/17 
س�اعت10/45 صبح تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/113آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک س�ینا به طرفیت خواندگان :محمداس�دی جهان خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان 
مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-
نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970813 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/17 ساعت11 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/114آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک س�ینا به طرفیت خواندگان :حمیدباوفاخواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که 
جهت رس�یدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 
ارجاع و به کاس�ه بایگانی970812 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 97/11/17 س�اعت11/15 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع 
از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/115آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواه�ان بان�ک مهراقتصاد به طرفیت خواندگان :مهدی رحمتی خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان 
مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-
نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970759 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/17 ساعت12 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/116آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت به طرفیت خواندگان :1-اکرم عباس زاده2-محسن عباس زاده خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید 
قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970478 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/16 ساعت 11/15صبح 
تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس 
ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/117آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان تعاونی ثامن اائمه به طرفیت خواندگان :موس�ی تیموری خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرستان 
مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-
نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970682 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/16 ساعت11/30 صبح تعیین 
ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخواندگان پس 
ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد
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آگهی مزایده مال غیرمنقول مرحله 2
   درپرونده های اجرایی970865/ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی وبموجب نیابت واصله ازشعبه شورای حل اختاف علی آباد محکوم علیه 
س�یدرضا میرکتولی ف س�ید کاظم بمبلغ120/000/000ریال درحق محکوم له اس�یه فندرس�کی بمبلغ6/000/000ریال درحق دولت محکوم 
وبدهکارمیباش�د که ملک ذیل توسط محکوم له تعرفه وتوقیف کارشناس منتخب بمبلغ202/240/000ریال ارزیابی نموده لذا اجرای احکام 
درنظردارد پس ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری باش�رایط ذیل الذکر مال مورد مزایده رابصورت مشاع بمیزان محکوم به 
بفروش برس�اند متقاضیان خرید میتوانند درجلس�ه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده ملک 1قطعه زمین به 
ادرس سجادیه رجب نژاد 5قواره سمت راست به پاک ثبتی3/4859-اصلی ثبت45475دفتر314صفحه 55بخش3 گرگان 4دانگ مشاع 
از6دانگ بمتراژ82/85مترمربع فاقد دیوارکش�ی حدود 1متر ازغرب وش�وق تعریض یا عقب نش�ینی با اس�تعام ازشهرداری که مساحت 
حدودا 75/85مترمربع میگردد ملک بدون درنظرگرفتن هرگونه بازداشتی درمراجع قضایی یا بانک ها وغیره با درنظرگرفتن جمیع جهات 
بمبلغ202/240/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته اس�ت. زمان مزایده روزس�ه شنبه مورخ1397/10/25ساعت11الی12مکان گرگان خ شهید 
بهش�تی نوبخت ساختمان شورای حل اختاف گرگان شعبه 2 اجرا)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده 
زیرقیمت کارشناسی وعرف شروع برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست10درصد 
مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب2171294778000سیبا شورای حل اختاف گرگان ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب 
س�پرده واریزوقبض واریزش�ده راتحویل دایره اجرا نماید درغیراین صورت وفق ماده129قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های 
اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد ش�د3-مزایده با حضورنماینده محترم دادس�تان دادسرای عمومی وانقاب گرگان 
ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد4-کلیه هزینه های نقل وانتقال زمین اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد5-

طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف شده بازدید نمایند 6-انتقال مال مورد 
مزای�ده پس ازتایید صح�ت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی 

دررابطه با خریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد.
903-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-پارسا

آگهی مزایده مال منقول مرحله 1
   درپرونده اجرایی952507/شعبه 2اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه شماره794/95شعبه 12شورای حل اختاف گرگان محکوم علیه 
علیرضا ضیایی ف محمد محکوم به پرداخت مبلغ45/000/000ریال با محاسبه خسارت وهزینه دادرسی درروزمزایده درحق محکوم له علی 
بیگی ومبلغ2/250/000ریال درحق دولت محکوم وبدهکارمیباشد وحسب درخواست محکوم له درجهت استیفای محکوم به مال ذیل توقیف 
وبمبلغ60/000/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته اس�ت لذا اجرای احکام درنظرداردپس ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری با 
شرایط ذیل الذکر مال مورد مزایده را بفروش برساند متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال 
مورد مزایده شامل خودرووی پراید بشماره پاک59-227د21مدل1385دوگانه سوز چراغ پارک چپ و راست ندارد چراغ جلو راست شکسته 
گلگیر جلو نیازبه صافکاری درب جلو نیازبه رنگ آینه شکسته گلگیر جلو چپ نیازبه تعویض استیکها مستعمل کابین درحد متعارف بلحاظ 
مدت طوانی توقف موتورتنظیم کارنمیکند شماره شاسی فابریک فاقد بیمه ثالث مبلغ60/000/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته است. زمان 
مزایده روزچهارش�نبه مورخ 1397/10/26ساعت11الی12مکان گرگان شعبه 2 اجرای احکام مدنی درشورا خ شهید بهشتی نوبخت)شرایط 
مزایده (1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده زیرقیمت کارشناسی وعرف شروع برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ 
را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست کل مبلغ مورد خریدرا نقدا پرداخت نماید3-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان 
دادس�رای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد ش�د4- طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده با 

هماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف شده بازدید نمایند 5-تحویل مال مورد مزایده پس از پرداخت مبلغ مورد خرید میباشد.
902-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-پارسا

آگهی مزایده مال غیرمنقول مرحله اول
   درپرونده اجرایی971880/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه 417صادره ازش�عبه 2ش�ورای حل اختاف گرگان محکوم 
علی�ه یوس�ف باقری ف یعقوب عی محکوم به پرداخ�ت مبلغ 90/737/522 ریال درحق محکوم له ع�ادل رضاقلی نژاد ف نجف ومبلغ 
4/536/876ری�ال درحق دولت محکوم وبدهکارمیباش�د که س�یمکارت محکوم علی�ه توقیف بمبلغ45/000/000ری�ال ارزیابی نموده 
ل�ذا اج�رای احکام درنظردارد پس ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری باش�رایط ذیل الذکر مال م�ورد مزایده را بفروش 
برس�اند متقاضیان خرید میتوانند درجلس�ه مزایده ش�رکت وپیش�نهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده 1فقره سیمکارت تلفن 
هم�راه بش�ماره09111711248بدون بدهی به ش�رکت مخابرات که بمبلغ فوق ارزیابی گردیده اس�ت زمان روزش�نبه م�ورخ 97/10/22 
س�اعت11الی12مکان گرگان خ شهید بهش�تی نرسیده به میدان کریمی نبش نوبخت ساختمان ش�ورای حل اختاف گرگان شعبه اول 
اجرای احکام مدنی)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارش�ناس تعیین گردیده زیرقیمت کارشناس�ی وعرف شروع برنده 
مزایده کس�ی اس�ت که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” 
بحساب2171294778000س�یبا ش�ورای حل اختاف گرگان ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز وقبض 
واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت 
ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد ش�د3-مزایده با حضور نماینده محترم دادس�تان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای 
احکام مدنی انجام خواهد شد4-کلیه هزینه های نقل وانتقال زمین اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد5-طالبین 
خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف ش�ده بازدید نمایند 6-انتقال مال مورد 
مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی 

در رابطه با خریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد.
904-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-نجار

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرونده اجرایی3/97/0374/اجرا احکام مدنی گرگان بموجب دادنامه9609970059701350صادره ازشعبه 8حقوقی گرگان محکوم علیه 
محمدرضا صادقی ف محمد بپرداخت مبلغ 847/139/277ریال بابت مطالبه طلب درحق سید احسان حسینی ف سید محمد باوکالت فاطمه 
کریمی ومبلغ 42/356/964ریال بعنوان نیم عشر درحق دولت محکوم وبدهکارمیباشد ووکیل محکوم له نسبت به بازداشت 1دانگ مشاع 
از6دانگ عرصه وعیان موضوع س�ند چاپی 675389پاک ثبتی4691فرعی از2-اصلی ذیل ثبت73952 دفترجلد 533صفحه 106ملکی 
محمدرضا صادقی از ملک مورد نظربه ادرس گرگان کوی بهاران نبش ش�مالی بهاران14را اقدام نموده اس�ت.اظهارنظرباتوجه به مشخصات 
وموقعیت 6دانگ بمبلغ26/000/000/000ریال بیس�ت وش�ش میلیارد ریال و1دانگ از6دانگ بمبل�غ 4/333/333/333 ریال چهارمیلیارد 
وسیصد وسی وسه میلیون سیصد وسی وسه هزار وسیصد وسی وسه ریال ارزیابی میگردد ازم بذکراست ارزیابی فارغ ازبدهیهای احتمالی 
ملک به ش�هرداری دارایی س�ایر ادارات وهمچنین واگذاری واحدها و مش�ارکت و...صورت گرفته اس�ت که پس ازاجرای تشریفات قانونی 
ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خودرا ارائه وتسلیم نمایند ضمنا این اجرا 
درخصوص ملک موصوف و مزایده وفق ماده51قانون اجرای احکام مدنی اقدام مینماید. توصیف اجمالی مال غیرمنقول توقیف شده براساس 
ماده138قانون اجرای احکام مدنی درخصوص دعوی احسان حسینی بطرفیت محمدرضا صادقی مبنی برارزیابی یک دانگ مشاع از6دانگ 
عرصه وعیان موضوع س�ند چاپی675389پاک ثبتی4691فرعی از2-اصلی ذیل ثبت73952 دفترجلد 533صفحه 106ملکی محمدرضا 
صادق�ی ازملک مورد نظربه ادرس گرگان کوی بهاران نبش ش�مالی بهاران 14بازدید بعمل آورده نظرخویش را بش�رح ذیل اعام مینمایم. 
مشخصات ملک 1دانگ مشاع از6دانگ عرصه وعیان بمساحت326/5مترمربع که درآن ساختمان اسکلت بتنی6طبقه روی پیلوت وزیرزمین 
جمعا بمساحت حدود 1300متر مربع که درزمان بازدید درمرحله آجرچینی وسیمانکاری قرارداشت اظهارنظر باتوجه به مشخصات وموقعیت 
6دانگ بمبلغ26/000/000/000ریال بیست وشش میلیارد ریال و1دانگ از6 دانگ بمبلغ 4/333/333/333ریال چهارمیلیارد وسیصد وسی 
وس�ه میلیون س�یصد وسی وسه هزار وسیصد وس�ی وسه ریال ارزیابی میگردد ازم بذکراس�ت ارزیابی فارغ ازبدهیهای احتمالی ملک به 
ش�هرداری دارایی سایرادارات وهمچنین واگذاری واحدها ومشارکت و...صورت گرفته است زمان مزایده روزشنبه مورخ97/10/29 ساعت9 
الی10صبح مکان مزایده دفترش�عبه سوم اجرای احکام مدنی گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده 
ش�روع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلس�ه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد 
را نقدا” بحس�اب دادگس�تری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب س�پرده واریز وقبض واریز شده را تحویل دایره 
اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید 
خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ملک توقیف شده بازدید نمایند4-تحویل مال 
مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی 
دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت میشود5-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان و 

نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
947-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی گرگان-عادلی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده729-97/شعبه 3ش�ورای حل اختاف علی آباد کتول بدینوسیله به آقای حمید حسنی فرزند رحمت اله مجهول المکان 
اخطارمیگردد خواهان اکرم سوخته سرایی باوکالت خانم کشیر دادخواستی بطرفیت شما به خواسته  مطالبه نفقه به شورای حل اختاف علی 
آباد کتول قدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق و جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه 
جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی 
ازروزنامه های کثیراانتشاردرج میگردد تا خوانده دردفتر شعبه 3شورای حل اختاف علی آباد کتول حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم 
واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزشنبه تاریخ 97/11/13 ساعت10صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه 

آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
984-مدیردفترشعبه 3شورای حل اختاف شهرستان علی آباد کتول

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به مجید صفری کیا
   خواهان جعفر مهدوی شکایتی بطرفیت خوانده مجید صفری کیا به خواسته توهین ازطریق فحاشی وتهدید به ضرر شرافتی ونفسانی وافترا 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9609981767800866بایگانی 970905/شعبه101دادگاه کیفری2شهرستان علی آباد 
کتول)101جزایی سابق(ثبت ووقت رسیدگی مورخ11/15 /1397ساعت10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
982-رییس شعبه101دادگاه کیفری2علی آباد کتول)101جزایی سابق(-ابراهیمی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به جمشید فعال ف وهاب
  واخواه شروین موهبتی دادخواستی بطرفیت خوانده جمشید فعال ومهدی سیفی به خواسته واخواهی مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره 
پرونده کاسه9709981720200350بایگانی970408/ش�عبه 2ش�ورای حل اختاف مجتمع شهید قدوس�ی شهرستان گرگان ثبت ووقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/13ساعت9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت در یکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضر گردد.
966-مسئول دفترشعبه 2شورای حل اختاف گرگان-درویشی قلی آباد

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به عصمت یوسفی نیا ف شیرمحمد
   خواهان محمد بریمانی دادخواستی بطرفیت خوانده عصمت یوسفی نیا به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره 
پرونده کاس�ه 9709981720300667بایگانی970683/شعبه 3ش�ورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت 
رس�یدگی مورخ1397/11/15س�اعت8/30تعیین 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 
انتش�ارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
967-شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  دادخ�دا  فرزن�د  س�نچولی  ماه�رخ  حصروراث�ت  رونوش�ت  خواه�ان     
9709981720400707بایگانی970728/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان تقی مقصودلو 
محل�ی فرزند رحی�م ش ش214دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-زهرا مقصودلو محلی ف 
تقی ش ملی2120544123فرزند متوفی2-لیا مقصودلومحلی ف تقی کد ملی 2122115467فرزند متوفی3-ش�هربانو مقصودلو محلی ف 
تقی ش ملی2122080795فرزند متوفی4-علی مقصودلو محلی ف تقی ش ملی2122171413فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور  1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه 

به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 965-مسئول دفترشعبه 4شورای حل اختاف گرگان-خلیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آق�ای جمش�ید پاک�دل دارای ش�ماره شناسنامه2032191180بش�رح دادخواس�ت بکاس�ه980818/ازاین ش�ورا درخواس�ت گواه�ی 
حصروراث�ت نم�وده وچنین توضی�ح داده که ش�ادروان یونس پاکدل ب�ه شناس�نامه15درتاریخ 1397/1/10دراقامتگاه دائم�ی خود بدرود 
زندگ�ی  گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-مجید پاک�دل ف یونس ش ملی2030262307پس�رمتوفی2-محمد پاکدل 
ف یون�س ش ملی2032149109پسرمتوفی3-جمش�ید پاک�دل ف یون�س ش ملی2032191180پسرمتوفی4-ش�ریفه پاک�دل ف یون�س 
ش ملی2030262315دخترمتوفی5-ب�ی ب�ی س�لیمه پاک�دل ف یون�س ش ملی2030831999دخترمتوفی6-س�پیده پاک�دل ف یونس 
ش ملی2020523337دخترمتوفی7-س�دیده پاک�دل ف یون�س ش ملی2020529955دخترمتوفی8-کم�ش خانم بهلک�ه ف قربان ش 
ملی2031919571همس�ر متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
970-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای سعید جهانتیغ دارای شماره شناسنامه 2020340364بشرح دادخواست بکاسه970/871-ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا جهانتیغ به شناسنامه9 درتاریخ97/9/19 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به1-وحید جهانتیغ ف حبیب ش ش 202019222ت ت1369محل صدورگنبد پسرمرحوم2-سعید جهانتیغ 
ف حبیب ش ش2020340364ت ت1371 محل صدورگنبد پسرمرحوم3-س�عیده جهانتیغ ف حبیب ش�ش202052446ت ت1373محل 
صدورگنبد دخترمرحوم اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای 

ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
971-رئیس شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای مصطفی ملکی دارای شماره شناسنامه 4860116844بشرح دادخواست بکاسه970785/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان صفرمحمد ملکی به شناس�نامه 332درتاریخ97/9/9دراقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-قناجان قره مش�ک غراوی ف حس�ین ش ش525ت ت40/4/5همسرمتوفی2-بی بی رقیه 
ملکی ف صفرمحمد ش ش375ت ت58/1/1دخترمتوفی3-توی بی بی ملکی ف صفرمحمد ش ش383ت ت56/1/1دخترمتوفی4-حلیمه 
ملک�ی ف صفرمحم�د ش ش4860312171ت ت61/7/30دخترمتوفی5-ب�ی بی صف�ورا ملکی ف صفرمحم�د ش ش7ت ت63/1/1دختر 
متوفی6-طغان محمد ف ملکی ف صفر محمد ش ش382ت ت53/6/3پسرمتوفی7-دانیال ملکی ف صفرمحمد ش ش4860246349ت 
ت74/1/16پسرمتوفی8-مصطفی ملکی ف صفرمحمد ش ش4860116844ت ت71/3/20پسرمتوفی9-موسی ملکی ف محمد ش ش68ت 
ت67/1/1پسر متوفی10-عیسی ملکی ف صفرمحمد ش ش4860074531ت ت70/1/1پسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
973-عضوشعبه 7شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم پری نورانی دارای شماره شناسنامه155بشرح دادخواست بکاسه970873/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان محمدنورانی به شناس�نامه520درتاریخ97/9/11دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراس�ت به1-پری نورانی ف ولی ش ملی2031510053 محل صدورگنبد کاوس خواهرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
974-رئیس شعبه 8شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم آمنه خمری دارای شماره شناسنامه1095بشرح دادخواست بکاسه97/725/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان شاه پری شیریان به شناسنامه579 درتاریخ97/6/28دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به1-عیسی خمری ف موسی ت ت 1360ش ملی2020580217پسرمرحوم2-مهدی خمری ف موسی ت ت1367ش 
مل�ی 2020580055پس�رمرحوم3-آمنه خم�ری ف موس�ی ت ت1352ش ش1095 دخترمرحوم4-رقیه خمری ف موس�ی ت ت1354ش 
ش1096دخترمرحوم 5-زینب خمری ف موس�ی ت ت1354ش ش0دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا در1 
نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
975-قاضی شعبه 12شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس

4- مفقودی
برگ س�بز و س�ند کمپانی خودروی پیکان وانت مدل 1388 رنگ سفید روغنی به شماره پاک 65 
 NAAA 36 AAX 9 G 850825 ایران 894 س 51 و شماره موتور 11488023734 و شماره شاسی
متعلق به آقای ساسان اسدی نژاد به شماره شناسنامه 10 و شماره ملی 5839858579 فرزند محمد 

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

5- حصروراثت
آقای روح اله زنگی آبادی فرزند علی دارای شناس�نامه 579 شرح دادخواست شماره 973/16/97 مورخ 1397/10/4 توضیح داده شادروان 
علی زنگی آبادی فرزند حسین بشناسنامه 26  در تاریخ 97/7/1 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- گوهر زنگی 
آبادی فرزند علی ش.ش 16 متولد 1352 فرزند متوفی. 2- نرگس زنگی آبادی فرزند علی ش.ش 2221 متولد 1346 فرزند متوفی. 3- حمید 
زنگی آبادی فرزند علی ش.ش 36 متولد 1353 فرزند متوفی. 4- حجت زنگی آبادی فرزند علی ش.ش 3 متولد 1357 فرزند متوفی. 5- روح 
اله زنگی آبادی فرزند علی ش.ش 579 متولد 1359 فرزند متوفی. 6- محمد زنگی آبادی فرزند علی ش.ش 2222 متولد 1348 فرزند متوفی. 
7- زه�را زنگی آبادی فرزند علی ش.ش 10 متولد 1344 فرزند متوفی. 8- حس�ین زنگ�ی آبادی فرزند علی ش.ش 524 متولد 1361 فرزند 
متوفی. 9- مهدیه هوشمند مقدم فرزند علی ش.ش 8 متولد 1355 فرزند متوفی. 10- ساره حسینخانی فرزند عباس ش.ش 243 متولد 1341 
فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز 

رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
973 شورای حل اختاف شماره 16 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
آقای محمدحسین ابوالقاسمی فرزند اصغر دارای شناسنامه 1003 شرح دادخواست شماره 1397220178078225 مورخ 1397/10/3 توضیح 
داده شادروان اصغر ابوالقاسمی فرزند براتعلی بشناسنامه 82  در تاریخ 97/3/25 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- محمد ابوالقاسمی فرزند اصغر ش.ش 1418 متولد 1344 صادره از کرمان فرزند متوفی. 2- فاطمه ابوالقاسمی فرزند اصغر ش.ش 123 متولد 
1349 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- محمدحسین ابوالقاسمی فرزند اصغرش.ش 1003 متولد 1351 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- مریم 
ابوالقاس�می فرزند اصغر ش.ش 3469 متولد 1354 صادره از کرمان فرزند متوفی. 5- مهدیه ابوالقاس�می فرزند اصغر ش.ش 39770 متولد 
1357 صادره از کرمان فرزند متوفی. 6- علیرضا ابوالقاسمی فرزند اصغر ش.ش 1677 متولد 1362 صادره از کرمان فرزند متوفی. 7- معصومه 
ابوالقاسمی فرزند اصغر ش.ش 3359 متولد 1365 فرزند متوفی. 8- خانم ربابه عبدالهی اپورواری فرزند اکبر ش.ش 21 متولد 1325 صادره از 
کوهبنان 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.
225 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
 شش�دانگ پاک ثبت�ی 2035 فرعی از 33 اصلی بخ�ش 3 حوزه ثبتی آمل 
ذیل ثبت 11203 ص332 ج71 بنام آقای غامرضا قاس�می سابقه ثبتی داشته 
ششدانگ برابر سند رهنی 155401  مورخ 90/2/27 دفترخانه 43 آمل در رهن 
بانک پارسیان شعبه آمل قرار دارد مساحت و حدود و مشخصات ان  به شرح 
ذیل می با شد. ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 215/25 
مت�ر مربع تحت پ�اک 2035 فرعی از 33 اصلی بخ�ش 3 حوزه ثبتی آمل با 
حدود اربعه:  ش�ماا اول بطول 6/20  دیوار به دیوار دوم بطول 5 متر  به  دیوار 
هر دو قسمت محدود است به باقیمانده 33 اصلی شرقا 17/95  متر دیواریست 
ب�ه  خیابان  جنوبا اول پخ بطول  2/75  متر درب و دیواریس�ت به کوچه دوم 
بطول 8/75 متر دیواریس�ت به کو چه غربا اول بطول 9/55 متر به دیوار دوم 
بطول 9/90  متر دیوار به دیوار هر دو قسمت به باقیمانده 330  اصلی  به شرح 
صورتمجلس  محلی مورخ 97/9/6 کارش�ناس رس�می  پاک ف�وق   واقع در 
بازیارکا اله 16 نبش گلبرگ 26 پاک 287   داخل عرصه یک ساختمان یک 
طبقه به مساحت حدودا 90 متر مربع  کف کرسی دار با پوشش سقف شیروانی 
اجرا با مصالح بنایی و با قدمت حدود باای 25 سال احداث است این ساختمان 
دارای فضاهای مسکونی )حال – پذیرایی – اتاق خواب حمام و آشپزخانه می 
باشد( یک چشمه سرویس بهداش�تی کوشه عرصه احداث است و همچنین 
فضای انباری نیز در ضلع شمالی در زیرزمین  ساختمان احداث است پنجره و 
درب ها چوبی و سقف کاذب داخل نیز از لمبه چوبی نراد از کف سازی فضاها 
بتن است این  واحد مسکونی دارای انشعابات برق و آب و  گاز بوده و در اجرای 
قرار نیز یک خانوار خانواده علیرضا قاسمی حسب تعرفه در آن سکونت داشته 
اند همچنین مس�تندی در مورد بیمه ساختمان و محور احداث ارائه نکرد. لذا 
شش�دانگ پاک 2035 فرعی از 33 اصلی بخش 3 ارزیابی شده به مبلغ یک 
میلی�ارد و یکصد میلیون ریال 1/120/000/000  ریال  ملکی غامرضا قاس�می 
مدیون پرونده اجرائی کاس�ه 9400800 به طلبکاری بانک پارسیان از ساعت 
9 الی 12 روز دوش�نبه  مورخ اول بهمن هزار و س�یصد و نود و هفت 97/11/1 
در محل  اجرای ثبت اس�ناد آمل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از 
مبلغ فوق ش�روع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ازم 
به ذکر اس�ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش�عاب 
و یا حق اش�تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده  دارای آنها با شد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض ش�هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از  اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده با شد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت و جود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل  مازاد به برنده 
مزایده مس�ترد  خو اهد شد و نیم عش�ر و حق مزایده  نقدا  وصول می گردد 
ضمنا  چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خو اهد شد.  تاریخ انتشار آگهی مزایده:  

روز شنبه مورخه 97/10/8
96/150/3356  مسئول واحد اجرای اسناد رسمی آمل – سید 
اسماعیل بنی هاشمی 

آگهی مزایده 
در پرونده اجرائی  به کاس�ه 970186  اجرای  ش�ورای حل اختاف س�یمرغ  
خانم زینب اس�امی جهت  پرداخت دین آق�ای بهمن باطبی مربوط به طلب 
محکوم له آقای مسعود عزیزی یک قطعه ملک به متراژ 5000 متر مربع و اقع در 
کیاکاتاار پشت آئیش عالم زمین پشت مرغداری نوشادیان را معرفی نموده 
لذا این ا جرا بنا به درخواست  مال مزبور را توقیف و از طریق مزایده  با حضور 
نماینده اجرای  احکام دادگاه شهرستان سیمرغ تحت شرایط زیر به فروش می 
رساند. مشخصات ملک تعرفه شده بدین شرح است که زمین باغی مشجر به 
درختان مرکبات پرتقال از نو ع تامس�ون بازده با قدمت 15 ساله می باشد که 
حدود اربعه آن از جهت شمال متصل است به بقیه ملک خانم اسامی از شرق 
ب�ه باغ بهمن باطبی فاق�د مرز از جنوب و غرب چپری اس�ت نی مانند  وصل 
به ملک ، کش�اورزی فیض اله لطفی، ملک در  خارج از بافت مس�کونی روستا 
قرار دارد فاقد پاک ثبتی  و ا عیانی می باش�د دارای چاه توربینی مش�ترک 
با ملک مجاور است و همچنین فاقد راه عبور اختصاصی بوده  و راه آن مشاع  
اس�ت  از ضلع شرقی ملک به صورت راه عبور ارتفاقی است. در ید مالک  آن 
نیز می باش�د و در راستای اعمال ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی  توقیف و 
در ازای مبلغ 264/096/000  ریال به فروش می رس�د تاکنون بابت ملک فوق 
سند رسمی ارائه نگردیده است. 1. قیمت کارشناسی 2/500/000/000 ریال  می 
باش�د.  2.  مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که با اترین قیمت 
را پیش�نهاد نمایند برنده مزایده محسوب  می شوند و مبلغ ده درصد قیمت 
پیش�نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخ�ذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس 
از فروش وصول می شود در غیر اینصورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. 3. موعد و زمان فروش مورخه 1397/10/19 از سا عت  09:00  صبح 
الی 09:30 در دفتر اجرای احکام  دادگاه عمومی  شهرستان سیمرغ می باشد 
و زمان بازدید 5 روز قبل  از موعد فروش می باشد. 4. کلیه هزینه های فروش 

به عهده خریدار می باشد. 
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ – رحمان 
سالخورده گرمستانی 

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاسه پرونده: 950/5/97 وقت رسیدگی: به روز شنبه تاریخ 97/11/13 ساعت 16:30 خواهان: حاتم وهابی  خوانده: مهدی 
نتاج خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه5 ارجاع گردیده ووقت 
رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویز ماده73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت 
عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط 

یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3504 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاسه پرونده: 948/5/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/11/13 ساعت 16:00 خواهان: مهدی دراجی  خوانده: حسین 
صمدی  خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه5 ارجاع گردیده 
ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودستوردادگاه وبتجویز ماده73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید 
در صورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم 

شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3505 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواهان: آقای مجتمع صنایع غذایی میهن به مدیریت عاملی آقای ایوب پایداری دادخواس�تی: بطرفیت آقای جاسم رامش جان بخواسته: 
مطالبه طلب  تس�لیم دفتر ش�عبه 8 نموده که پس ازثبت به کاس�ه  444/8/97 ش�عبه 8 شورای حل اختاف اسامش�هربرای روز مورخ 
97/12/22 س�اعت 16:00 تعیین وقت گردیده لذا با توجه به اینکه خوانده نامبرده فوق مجهول المکان اعام ش�ده لذا به درخواست خواهان 
وتجویزماده73قانون آیین دادرس�ی مدنی دادگاههای عمومی و انقاب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ارآگهی می شود که نامبرده فوق 
درروزمقررجهت رس�یدگی دردادگاه حضوربهم رساند در صورت عدم حضوردادگاه غیابا” رسیدگی خواهد نمود چنانچه بعدا” نیازبه آگهی 

باشد  فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3507 رئیس شعبه 8 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواهان: آقای رمضان جلیلی دادخواستی: بطرفیت آقای مجتبی آزادی / مجهول المکان بخواسته: مطالبه طلب  تسلیم دفتر شعبه 8 نموده 
که پس ازثبت به کاسه  798/8/97 شعبه 8 شورای حل اختاف اسامشهربرای روز مورخ 97/10/19 ساعت 15:30 تعیین وقت گردیده لذا با 
توجه به اینکه خوانده نامبرده فوق مجهول المکان اعام شده لذا به درخواست خواهان وتجویزماده73قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای 
عمومی و انقاب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشارآگهی می شود که نامبرده فوق درروزمقررجهت رسیدگی دردادگاه حضوربهم رساند در 

صورت عدم حضوردادگاه غیابا” رسیدگی خواهد نمود چنانچه بعدا” نیازبه آگهی باشد  فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3524 رئیس شعبه 8 شورای حل اختاف اسامشهر

دادنامه
پرونده کاسه 9509980402101041 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل )104 جزایی سابق(  تصمیم نهایی شماره 9709970403000770 
شاکی: آقای صابر سلیمی فرزند اعتماد با وکالت آقای رسول احمدزاده رویندرق فرزند سحراد به نشانی اردبیل- اردبیل- چهارراه امام خمینی 
مجتمع اداری خدماتی مروارید سبان ط 2 واحد 1 متهم: آقای طاهر نجفی نژاد فرزند رحمن به نشانی اردبیل- اردبیل میدان ارتش شهرک 
آزادی خیابان مولوی نبش شهریار پاک 17 اتهام: خیانت در امانت شاکی: آقای صابر سلیمی فرزند اعتماد با وکالت آقای رسول احمدزاده 
رویندرق فرزند سحراد به نشانی اردبیل- چهارراه امام خمینی مجتمع اداری خدماتی مروارید سبان ط 2 واحد 1 متهم: آقای طاهر نجفی نژاد 
فرزند رحمن به نشانی اردبیل- اردبیل میدان ارتش شهرک آزادی خیابان مولوی نبش شهریار پاک 17 اتهام: خیانت در امانت )رای دادگاه( 
در خصوص اتهام آقای طاهر نجفی نژاد فرزند رحمان متولد 1352 دایر بر خیانت در امانت نس�بت به خودروی س�واری ام وی ام به ش�ماره 
انتظامی 63 و 748 ایران 77 موضوع شکایت آقای صابر سلیمی با عنایت به محتویات پرونده شکایت شاکی ماحضه مبایعه نامه منعقده 
فی مابین شاکی و متهم- اظهارات شهود تعرفه شاکی پاسخ واصله از پلیس راهور در خصوص آخرین وضعیت مالکیتی خودروی موصوف 
و ماحضه رونوشت اسناد مالکیت که حکایت از مالکیت فعلی خانم زهرا رضایی دارد- مبایعه نامه منعقده فی مابین متهم و آقای رضاقلی 
رضایی- بیمه نامه خودرو به نام ش�اکی- عدم حضور و دفاع متهم از خود در هیچ یک از جلس�ات دادسرا و دادگاه بزهکاری ایشان محرز و 
مسلم بوده و دادگاه به استناد ماده 674 قانون مجازات اسامی مصوب سال 1377 متهم مارالذکر را به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
1099989 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو اردبیل- علیرضا قادری

7- حصروراثت
خانم زهرا ندار گوهری فرزند علی دارای شناس�نامه 33001 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 9709983467200558 مورخ 1397/9/11 
توضیح داده ش�ادروان ایرج محمدی فرزند محمدعلی بشناس�نامه 348  در تاریخ 1397/6/25 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث 
حین الفوت وی عبارتند از : 1- زهرا ندار گوهری فرزند علی ش.ش 33001 متولد 1329 همس�ر متوفی. 2- فرش�ته محمدی تهرودی 
فرزن�د ای�رج ش.ش 456 متولد 1351 فرزند متوف�ی. 3- امید محمدی تهرودی فرزند ای�رج ش.ش 1210 متولد 1353 فرزند متوفی. 
4- مری�م محمدی ته�رودی فرزند ایرج ش.ش 3820 متولد 1356 فرزند متوفی. 5- مهدی�ه محمدی تهرودی فرزند ایرج ش.ش 51 
متولد 1360 فرزند متوفی. 6- مژده محمدی تهرودی فرزند ایرج ش.ش 126 متولد 1364 فرزند متوفی. 7 – مژگان محمدی تهرودی 
فرزند ایرج ش.ش 127 متولد 1364 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
558 شورای حل اختاف شماره 19 شهرستان کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت از پاک ثبتی 779/186 واقع در 
بخش 10 تهران 

  آق�ای ش�هین آزاده جو نقانی اصالتا با اعام مفقود ش�دن س�ند 
مالکیت  مل�ک مورد آگهی با تس�لیم استش�هادیه محلی گواهی 
امض�اء ش�ده ش�ماره 25809  م�ورخ 97/9/18 دفت�ر 12 ری طی  
درخواست وارده به شماره 1045040753  مورخ 97/6/19 تقاضای 
صدور س�ند مالکیت المثنی  را نموده اس�ت که مراتب در  اجرای  
ماده 120  آئین نامه قانون ثبت بش�رح ذیل آگهی می گردد: 1. نام 
و ن�ام خانوادگی مالکین و میزان خاصه وضعیت: شش�دانگ یک 
دس�تگاه آپارتمان  به مساحت 34/89  متر مربع قطعه 6 تفکیکی 
واقع در طبقه سوم جنوبی پاک 186  فرعی از 779 اصلی مفروزی 
از پاک 35 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران به انضمام  انباری 
قطعه 3  به مس�احت 3/78 متر مربع ذیل شماره 564088 صفحه 
379 دفتر 3030 اماک به نام ش�هین ازاده جونقانی ثبت و س�ند 
مالکیت به ش�ماره  چاپی 004181/الف/91 صادر و تسلیم  گردیده 
است و طی سند شماره 51710 و 58962  مورخ 91/7/28 دفترخانه 
545  در رهن بانک رفاه قرار گرفته اس�ت و بانک طی نامه ش�ماره 
193/210  م�ورخ 97/9/21 موافق�ت خود را با المثنی ا  عام نموده 
اس�ت. لذا با توجه به ا عام فقدان س�ند مالکیت ملک  فوق الذکر 
و درخواس�ت صدور  المثنی آن مراتب ا عام تا هر کس نس�بت به 
ملک مورد آگهی معامله کرده و در این آگهی ذکر نشده و یا مدعی  
س�ند مالکیت نزد خود باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی  به 
ثبت مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه  س�ند مالکیت و یا سند 
معامله تس�لیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر ا عتراض نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل س�ند مالکیت و یا س�ند معامله  ارائه نگردد 
اد اره ثبت المثنی  س�ند مالکیت را طبق مقررات صادر و تس�لیم 

خواهد نمود. )ص/97( 
19386 مدیر  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران -  عبدالرضا شاکری 

آگهی  مزایده اموال غیر  منقول )اسناد رهنی(
آگه�ی مزای�ده  مال غی�ر منقول پرون�ده اجرائی کاس�ه ش/3- 
13490- 8400069   شش�دانگ یک دستگاه آپارتمان  به مساحت 
97/70 مت�ر مربع قطعه چهارم تفکیکی واقع در طبقه اول  س�مت 
غرب به پاک ش�ماره 3230 فرع�ی از 6931 اصلی مفروز و مجزی  
ش�ده از  845 و 882 فرع�ی از اصل�ی مذکور واق�ع در بخش دو 
تهران با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات  محدود 
به حدود: حدود آپارتمان: ش�ماا اول دیواریس�ت به قطعه س�وم 
تفکیکی به پاک 6931/128  دوم در س�ه   قسمت که قسمت اول 
ش�رقی و قسمت  سوم غربی  است هر س�ه قسمت دیوار و پنجره 
اس�ت به فضای نورگیر سوم دیواریس�ت به قطعه مزبور شرقا اول 
درب و دیواریس�ت  به راه پله دوم در دو قس�مت که قسمت  دوم 
ش�مالی است هر دو قس�مت  دیوار و پنجره است به فضای نورگیر 
س�وم دیواریست اش�تراکی با آپارتمان مجاور جنوبا دیواریست به 
دی�وار پاک 6931/18 غربا دیوار و پنجره اس�ت ب�ه فضای حیاط 
کف و س�قف آپارتمان اش�تراکی اس�ت  ذیل ثبت 216750 صفحه 
294 دفت�ر اماک جلد 1448 ثبت و مع الواس�طه بن�ام آقای رضا 
اعتمادی مقدم منتقل گردیده است و به موجب سند رهنی شماره 
6233 مورخ 82/08/17 دفتر 586 تهران در رهن بانک ملی ایران 
ق�رار گرفته که به علت عدم  ایفای تعه�د منجر به صد ور اجرائیه  
تحت ش�ماره ش/3- 13490- 8400069 ش�ده است و  برابر نظریه 
مورخ 96/09/14 کارش�ناس رس�می   دادگستری  توصیف اجمالی 
مورد وثیقه عبارت است از: ملک فوق واقع است در تهران  خیابان 
ش�ریعتی پائین ت�ر از خیابان معلم،  پاک جدی�د 584 طبقه اول 
و م�ورد ارزیابی س�اختمان  ب�ا قدمت حدود 35 س�ال ولی داخل 
آپارتم�ان کاما بازس�ازی ش�ده اس�ت طبقات ش�امل زیرزمین و 
همک�ف و طبق�ه اول و دوم جم عا 4 طبقه 5  واحدی اس�ت. نمای  
ساختمان  سنگ است. مستحدثات داخلی آن پذیرایی و سه اتاق 
خواب و یک دستگاه توالت ایرانی و آبدارخانه است. کف سرامیک 
و پنجره ها فلزی با شیش�ه دو جداره و درها چوبی رو کش ش�ده 
اس�ت و دی�واره ها کا کاغذ دیواری اس�ت. س�اختمان فاقد آقای 
سانسور است. سیستم سرمایش کولر آبی است. سیستم گرمایش 
بخاری گازی است. ملک دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. 
منطق�ه به لح�اظ اداری جزء مناطق متوس�ط و مصال�ح بکار رفته 
س�اختمان از نظر کیفیت متوس�ط و مصالح داخ�ل آپارتمان خوب 
اس�ت و با لحاظ کاربری اداری به مبلغ 4/200/000/000 ریال )چهار 
میلیارد و دویست میلیون ریال( ارزیابی شده است و جهت و صول 
طلب بستانکار و حقوق دو لتی کاسه فوق الذکر در روز سه شنبه 
مورخ 97/10/25 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای 
اس�ناد رس�می واقع در تهران  چهارراه جه�ان کودک – پاک 34 
س�اختمان  معاونت اجرای اسناد رسمی استان تهران سالن مزایده 
از طریق مزایده حضوری به فروش می رسدو  مزایده از مبلغ چهار 
میلیارد و دویس�ت میلی�ون ریال )4/200/000/000 ریال( ش�روع و 
به بااترین قیمت که خریدار داش�ته باش�د فروخته خو اهد ش�د. 
ش�رکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و  فروش کا نقدی 
اس�ت چنانچه روز تعیین ش�ده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز 
بعد از تعطیل جلس�ه مزایده در همان س�اعت و مکان تشکیل خو 
اهد ش�د طالبین و خریداران می توانند  جهت ش�رکت در مزایده  
در وق�ت مقرر با ارا ئه چک  تضمین ش�ده بانک ملی به مبلغ پایه 
در جلس�ه مزایده ش�رکت نمایند. ضمنا بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز، اعم از حق انش�عاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیا 
تی و  عوارض ش�هرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اد اره 
معلوم نشده است به عهده برنده مزایده است و تنظیم  سند انتقال 
موکول به ارائه مفاصا حس�ابهای دارایی و ش�هرداری  و ... خو اهد  
بود. مورد مزایده با توجه به ا عام بس�تانکار بیمه می باشد.  تاریخ 

انتشار آگهی: 97/10/8
19387 رئیس اداره سوم اجرای  اسناد رسمی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
در پرونده کاسه 970299 موضوع دادخواست عباس فرخوند بطرفیت محمدرضا شادروح بخواسته 
مطالبه وجه که وقت رس�یدگی آن بروز ش�نبه مورخ 97/12/4 ساعت 10 صبح تعیین شده است با 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار چاپ تا خوانده در 
وقت مقرر جهت رسیدگی درر جلسه شورا حضور یابد ضمنا خوانده می تواند قبل از موعد به واحد 9 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل نمائید.
138 رئیس مجتمع شوراهای حل اختاف شهرستان دزفول

آگهی حصروراثت
آقای بیوک تمدن آبی بیگلو ش ش 2395 به ش�رح پرونده کاس�ه 73 سیار این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بیژن تمدن آبی بیگلو به ش ش 1450663346 در تاریخ 1397/6/25 در اقامتگاه غیر دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه 
آن مرحوم منحصر است به: 1- بیوک تمدن آبی بیگلو به ش ش 2395 پدر متوفی 2- ظریفه فیروزان آبی بیگلو به ش ش 2962 مادر متوفی 
3- زیبا تمدن آبی بیگلو به ش ش 1425 همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر 

وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
1099988 محمود ایمانی- قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان نمین

آگهی حصروراثت
آقای بابک س�لیمانیان آبی بیگلو با کدملی 1467591122 به ش�رح پرونده کاسه 74 سیار این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد س�لیمانیان آبی بیگلو با کدملی 1460946545 در تاریخ 1397/9/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به 1- داور سلیمانیان آبی بیگلو کدملی 1467591114 پسر متوفی 2- بابک سلیمانیان آبی بیگلو 
کدملی 1467591122 پسر متوفی 3- سیم وزر کدملی 1462495559 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید، هرکس 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 وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
1099986 قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان نمین - محمود ایمانی

آگهی حصروراثت
آقای اسام خجیر فرزند غیبعلی دارنده ی ش ش 11 به شرح دادخواستی به کاسه شماره 305 از شعبه شهری شورای حل اختاف انگوت 
درخواس�ت گواه�ی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غیبعلی خجیر ش ملی 1620713772 در تاری�خ 1397/5/15 در 
اقامتگاه دائمی خود به درود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر حنچر فرزند غیبعلی به ش ملی 1461182638 
پسر متوفی 2- اسام خجیر فرزند غیبعلی به ش ملی 1621899292 پسر متوفی 3- حبیب حنچر فرزند غیبعلی به ش ش 1620712636 
پس�ر متوفی 4- عس�گر حنچر فرزند غیبعلی به ش ملی 1461182621 پسر متوفی 5- فراز خنچر فرزند غیبعلی به ش ملی 1620712644 
پسر متوفی 6- منزلت خنجر فرزند غیبعلی به ش ملی 1620712628 پسر متوفی 7- سیاره عباس زاده جاهد فرزند علی آقا به شماره ملی 
1621695077 عیال دائمی متوفی اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و 
یا نامه ای اعم از رس�ی و عادی از متوفی نزد او باش�د ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شعبه یک شهری انگوت تقدیم نماید واا گواهی 

صادر خواهد شد.
1099987 کریم جدی خانمحمد- رئیس شورای حل اختاف شعبه شهری انگوت

دادنامه
شاکی: خانم کیمیا جبارپور فرزند صمد به نشانی استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهر اردبیل- شهرک رضوان- خ ش ودود صدساله- 
ساختمان دیپلمات- ب 2bط1 متهم: آقای امیر محمد قراچه فرزند علی به نشانی اردبیل اتهام: جرایم اینترنتی )برداشت وجه( گردشکار: 
دادگاه با ماحضه جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و با اس�تعانت از خداوند متعال بش�رح آتی انشاء رای می نماید. ) 
رای دادگاه ( در خصوص کیفرخواست صادر توسط دادسرای عمومی و انقاب اردبیل علیه آقای امیر محمد قراچه، مجهول المکان، دایر بر 
کاهبرداری رایانه ای از طریق برداشت غیر مجاز مبلغ 4/000/000 ریال موضوع شکایت خانم کیمیا جبارور، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده، شکایت شاکیه خصوصی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، ماحضه پاسخ استعامات بانکی و کنترل محصوات مخابراتی 
حاکی از انتقال وجه مذکور به کارت بانکی متعلق به متهم موصوف، عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در دادگاه با وصف اباغ 
قانونی از طریق نشر آگهی و سایر قراین و امارات، بزهکاری نامبرده در نظر دادگاه محرز تشخیص و به استناد ماده 13 قانون جرایم رایانه ای 
مصوب 1385 ، متهم مذکور را عاوه بر رد مال به صاحب آن به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم 

می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
1099990 رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دو اردبیبل- ارشد مدحی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول- )نوبت دوم(
به اطاع عموم اهالی محترم شهرستان ایام وروستاهای تابعه می رساند حسب دستور قاضی محترم اجرای احکام عمومی و انقاب 
شهرس�تان ایام یک باب منزل مس�کونی متعلق به آقای فرامرز حیدربیگی که به عنوان م�ال باعوض بابت محکومیت آقای حجت 
حیدربیگی فرزند فرامرز جهت فروش و انجام مزایده معرفی نموده اس�ت وفق قانون اجرای احکام مدنی به ش�رح ذیل به فروش می 
رسد.))مشخصات ملک(( 1-مشخصات صاحب ملک: آقای فرامرز حیدربیگی فرزند قاسم به آدرس میشخاص روستای جعفرآباد.2-

محل وقوع ملک: ایام- میش�خاص- روس�تای جعفرآباد جنب بانک کش�اورزی3-ملک موصوف مف�روز و هرگونه حقوق ارتفاقی یا 
انتفاعی از آن به غیر واگذار نش�ده است.4-مس�احت ملک 100 متر و دارای امتیاز آب و برق و ارزش هر متر3/000/000 ریال جمعًا به 
ارزش 300/000/000 ریال می باش�د.5-قیمت ش�روع و پایه: 300/000/000 ریال می باش�د.6-زمان و مکان مزایده: روز سه شنبه مورخ 
1397/10/25 س�اعت 10 الی 12 صبح در محل ش�عبه اجرای احکام کیفری دادسرای شهرس�تان ایام 7-طالبین به خرید می توانند 

ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده به واحد اجری احکام کیفری مراجعه و از ملک موصوف دیدن فرمایید.
شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان ایام

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای جبار الحاج فرزند مخمور با تسلیم یک برگ استشهادیه محلی که به تأیید دفتر اسناد رسمی شماره 28 دهلران رسیده ، مدعی 
اس�ت شش�دانگ یکباب خانه به مساحت 253/63 متر مربع واقع در پاک 89- اصلی ناحیه 49 دهلران ذیل ثبت 3771صفحه359 
جلد 28 در مورخ 1379/2/5 ثبت گردیده و س�ند مالکیات آن به ش�ماره س�ریال 830851 سری ت س�ال 75 بنام آقای جبار الحاج 
فرزند مخمور صادر و تس�لیم گردیده اس�ت. س�پس به موجب سند رهنی ش�ماره 12643 مورخ 1386/10/9 دفتر 3 دهلران در قبال 
مبلغ س�یصدو پنجاه میلیون ریال به مدت 7 س�ال در رهن بانک کشاورزی شعبه دهلران قرار گرفته و همچنین به موجب سند متمم 
رهن�ی به ش�ماره 25262 م�ورخ 1391/11/1 تنظیمی دفترخانه 3 دهلران در قبال مبلغ یکصد میلیون ریال در رهن بانک کش�اورزی 
دهلران قرر گرفته اس�ت ازم به ذکر اس�ت سند قبلی به ش�ماره 830851 سری ت سال 75 بعلت تعویض در فراخوان ابطال گردیده 
و س�ند اصلی به شماره 435788 س�ری الف 90بنام آقای جبار الحاج فرزند مخمور صادر و تسلیم گردید و سند مذکور در بازداشت 
نمی باش�د. حال مالک مدعی اس�ت که س�ند مالکیت به علت جابجایی مفقود شده. لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه اصاحی 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی تا چنانچه کس�ی مدعی انجام معامله یا وجود س�ند مالکیت نزد خود می باش�د از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد درغیر اینصورت پس از انقضای مدت مقرر این اداره 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد نمود.تاریخ انتشار: 1397/10/8 
رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دهلران- پیری

رونوشت آگهی حصروراثت
با توجه به درخواس�ت خانم ملوک زردوشتی فرزند اکبربه شناسنامه ش�ماره 1 متولد 1332/6/12 مبنی بر صدور گواهی حصروراثت 
چنین اظهار داش�ته که ش�ادروان تقی جمادی فرزند ولی به شناس�نامه ش�ماره273 در تاریخ 97/8/14 در اقاامتگاه دائمی خود در 
شهرستان آبدانان دارفانی راوداع گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراست به : 1-ملوک زردوشتی به شماره شناسنامه 1 همسر 
متوفی 2- محمدرحیم جمادی به ش�ماره شناس�نامه 1035 فرزند متوفی واغیر می باش�ند و به غیراز وراث یاد ش�ده فوق متوفی 
وارث دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد و یا 

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

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 139760315007001656 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی 
مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی دولت جمهوری اس�امی ایران به نمایندگی اداره 
کل ورزش و جوانان اس�تان ایام در یک باب س�اختمان به مساحت 5634/83 مربع پاک1375 فرعی از16 اصلی قطعه 7 ایام واقع 
در آبدانان-ش�هرمورموری- خیابان ش�هیدباهنر اهداء ش�ده از طرف آقای عزیز تاجمیر ومنتس�ب به مالکیت رس�می عزیز تاجمیر 
محرز گردیده اس�ت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می ش�ود در صورتیکه اش�خاص نس�بت به 
صدورس�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس�ت در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت 

اول1397/10/8تاریخ انتشار نوبت دوم:10/23 /1397
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

آگهی
اقای عباس نجفی به ش ش 1942 مطابق دادخواس�ت تقدیمی به کاس�ه پرونده 932/11/97 از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده ش�ده که ش�ادروان حسن نجفی به ش ش 196 در تاریخ1394/11/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به :1-عباس نجفی ش ش 1942  تاریخ تولد1346 صادره از تهران نس�بت 
با متوفی:پس�ر2-صغری نجفی ش ش 13271 تاریخ تولد 1339 صادره از تهران نس�بت با متوفی:دختر3-معصومه نجفی ش ش 768 
تاری�خ تول�د 1342 صادره از تهران نس�بت ب�ا متوفی:دختر4-کبری نجف�ی ش ش 6193 تاریخ تولد 1349 صادره از تهران نس�بت 
ب�ا متوفی:دختر5-طوب�ی عابدینی ش ش 187 تاریخ تولد 1315 صادره از قم نس�بت با متوفی:همس�رو مرح�وم ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مذبور را باستناد ماده 361 قانون امور حس�بی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او میباش�د از تاریخ نش�ر آگهی به مدت یک ماه به این ش�عبه تقدیم دارد و اا گواهی 

مربوط صادر خواهد شد.
        م الف/240 شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

رونوشت آگهی حصر وراثت
هادی س�لیمانی دارای شناسنامه شماره 6400050477 بشرح دادخواس�ت به کاسه 970456 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان خسروس�لیمانی بشناس�نامه 11 در تاریخ 97/9/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1- قمری طاهری فرزندعیسی ش ش43ت ت41 همسرمتوفی2.محبوبه سلیمانی فرزندخسروش 
فرزندخس�روش  ت61فرزندمتوفی4.سونیاس�لیمانی  ش170ت  فرزندخس�روش  س�لیمانی  ت60فرزندمتوفی3.رامی�ن  ش88ت 
ش641ت ت65ف�ر زندمتوفی5.س�میه س�لیمانی فرزندخس�روش ش1678ت ت67فرزندمتوفی6.حامدس�لیمانی فرزندخس�روش 
ش2820081444ت ت69فرزندمتوف�ی7 .سحرس�لیمانی فرزندخس�روش ش6400061797ت ت75فرزندمتوفی8.هادی س�لیمانی 
فرزندخسروش ش6400050477ت ت74فرزندمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی 
یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3582- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شوط- قربان زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
زهراقربان زاده قراتپه دارای شناس�نامه ش�ماره 7 بش�رح دادخواست به کاس�ه 970426 از این دادگاه در خواس�ت گواهی حصر وراثت 
نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمدبابازاده س�نگری بشناس�نامه 315 در تاریخ 97/8/10 اقامتگاه دائم�ی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت ب�ه1- احمدبابانژادفرزندمحمد ش ش1ت ت41فرزندمتوفی2.م�اه زر بابانژادفرزندمحمد ش ش375ت 
ت40فرزندمتوفی3.ستاره بابازاده س�نگری فرزندمحمدش ش391ت ت41فرزندمتوفی4.مامان بابازاده سنگری فرزندمحمدش ش419ت 
ت42ف�رز ندمتوفی5.خدیجه باب�ازاده س�نگری فرزندمحم�دش ش3ت ت47فرزندمتوفی6.عصمت باب�ازاده فرزندمحمدش ش483ت 
ت49فرز ندمتوفی7.صدیقه بابازاده سنگری فرزندمحمدش ش496ت ت51فرزندمتوفی8.مریم بابازاده سننگری فرزندمحمدش ش1101ت 
ت58فرزندمتوفی9.فاطمه بابازاده س�نگری فرزندمحمدش ش550ت ت56فرزندمتوفی10.زهراقربان زاده قراتپه فرزندس�عیدش ش7ت 
ت19همس�رمتوفی .اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3583- رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شوط - نادرزمانی

مفقودی
اص�ل ب�رگ سبز)شناس�نامه ( خ�ودروی س�واری پرای�د دی.ام هاچ بک به ش�ماره شاس�ی: 
S1442274114281 و ش�ماره موتور:00858239و ش�ماره انتظام�ی: 32-847 د 75متعلق به 

خانم/آقای : حسین قهرمانی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
اصل برگ سبز)شناس�نامه ( خودروی سواری پژو پارس به شماره شاسی: 19358692 و شماره 
موتور: 12485067327و ش�ماره انتظامی: 52-911 ب 41متعلق ب�ه خانم/آقای : محمد زارعی 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
اصل برگ سبز)شناس�نامه ( و اصل س�ند کمپانی خودروی س�واری پراید جی تی ایکس آی به 
شماره شاس�ی: S1412287584363 و شماره موتور: 2735459و شماره انتظامی: 73 – 989 
ه 51متعلق به خانم/آقای : رامین ذاکری شعارمفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 »آگهی مفقودی«
اینجانب عباس طهماس�بی مالک خودروی س�واری وانت پیکان 1600 به  شماره  انتظامی ایران 
52-562 ب 13ش�ماره بدن�ه 31010805 و ش�ماره موتور 11486058259 بعلت فقدان اس�ناد 
فروش و شناس�نامه مالکیت تقاضای رونوشت المثنی اس�ناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
ش�رکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان س�مند مراجعه نماید. بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 بیرجند

آگهی مفقودی
اینجانب مجتبی مختاری کارش�ک مالک خودروی سواری س�مند ایکس 7 به  شماره  انتظامی 
ایران 12-776 د 54شماره بدنه 14520486 و شماره موتور 12484080715بعلت فقدان اسناد 
فروش و شناس�نامه مالکیت تقاضای رونوشت المثنی اس�ناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
ش�رکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان س�مند مراجعه نماید. بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
   بیرجند



  شنبهآگهی
8  دی 1397

 شماره  4376

9

511/118آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواه�ان تعاونی ثام�ن اائمه به طرفیت خواندگان :مرتضی جامی بردوئی خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختاف 
شهرس�تان مش�هدنموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه54 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرس�تان مشهد واقع 
دربلوارش�هید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970683 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/16 
ساعت11/45 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

51/119آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواه�ان بانک مهراقتصاد ب�ه طرفیت خواندگان :1-فاطمه فدائی 2-علی همایون خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل 
اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع 
دربلوارش�هید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970754 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/16 
ساعت12 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/120آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواه�ان بان�ک مهراقتصاد به طرفیت خواندگان :مهدی دائی خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان 
مش�هدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره 
نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه 970615 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/17 ساعت9 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 دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/121آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهراقتصاد به طرفیت خواندگان :ابوتراب کریمی خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرستان 
مش�هدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره 
نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970649 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/17 ساعت9/15 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 دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان 
پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/122آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان تعاونی اعتبارثامن اائمه به طرفیت خواندگان :محمدشکیبائی جم خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-نبش 
قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970666 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/17 ساعت9/30 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/123آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت طرفیت خواندگان :امیدفکاهی خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت 
رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به 
کاسه بایگانی970628 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ97/11/17 ساعت9/45 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/124آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان تعاونی اعتبارثامن اائمه طرفیت خواندگان :1- سیدرضاژیان عمرانی2-مرضیه فیروزعباسی خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای 
حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع 
دربلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970685 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/17 ساعت10 
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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/125آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهراقتصاد طرفیت خواندگان :محمدجنگ جو خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که 
جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به 
کاسه بایگانی970445 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/17 ساعت10/15 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/126آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهراقتصاد به طرفیت خواندگان :جوادافقهی خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که 
جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به 
کاسه بایگانی970587 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/17 ساعت10/30 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/127آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهراقتصاد به طرفیت خواندگان :1-محمدصادقی2-امیرویرانی3-رضابراتی ویرانی4-سیدحسین موسوی ویرانی خواسته 
مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970752ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 97/11/17 ساعت11/30 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/128آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهراقتصاد به طرفیت خواندگان :هادی ش�جاع مارشک خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل ا ختاف شهرستان 
مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-نبش 
قره نی31 ارجاع و به کاسه بایگانی970736ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/16 ساعت10 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/129آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان تعاونی اعتبار ثامن اائمه به طرفیت خواندگان :نسرین قربان پور خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف مشهدنموده که 
جهت رسیدگی به شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و 
به کاسه بایگانی970592 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/16 ساعت11 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/130آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهراقتصاد به طرفیت خواندگان :1-علی آقاسی زاده شعرباف2-مهدی دباغ تبریزی3-معصومه جدی داودلی4-

محمدجوادآقاسی زاده شعرباف خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به 
شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع دربلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه 
بایگانی970669 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 97/11/16 س�اعت10/45 صبح تعیین ش�ده است به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان 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 اطاع از 
مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/131آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان تعاونی اعتبارثامن اائمه به طرفیت خوانده مجتبی پلوی جاغرق فرزندعلی اصغر خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع 
دربلوارش�هید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاس�ه بایگانی971054 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/14 
س�اعت8/30 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 دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه51 شورای حل اختاف  مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/132آگهی وقت رسیدگی
خواهان ثامن اائمه.آثاردادخواستی به طرفیت خوانده اشرف السادات موسوی فرزندسیدحسین به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان 
مشهد واقع درمشهد-بلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه 970914 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 97/11/16 
وس�اعت9/30 تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستورش�ورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
ش�ودتاخوانده پس ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه229شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/133آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان مهراقتصادآثاردادخواستی به طرفیت خوانده فرانک وجدانی قارانی فرزندغامرضاوغامرضا وجدانی قارانی فرزندامیر 
به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه229 شورای حل اختاف 
مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع درمشهد-بلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه 970785 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی 97/11/16 وساعت9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
م�اده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستورش�ورا مراتب ی�ک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه229شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/134آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان ثامن اائمه.آثاردادخواستی به طرفیت خوانده احمدراستگوفرزندمحمدرضا به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع 
درمشهد-بلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه 970841 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 97/11/16 وساعت9/15 
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 دستورشورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه229شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/135آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهراقتصاد آثاردادخواس�تی به طرفیت خوانده فائزه ش�اپوری پاشنه طا فرزند هادی وجهانگیر محققی فرزند 
غامحسین به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه229 شورای 
حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع درمشهد-بلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه 970792 
ثبت گردیده که وقت رس�یدگی 97/11/17 وس�اعت9/15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستورش�ورا مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه229شورای حل اختاف مجتمع شماره 2شهرستان مشهد

511/136آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان ثامن اائمه.آثاردادخواس�تی به طرفیت خوانده وحیدکافی چراغی فرزندمحمدعلی به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم 
شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان 
مشهد واقع درمشهد-بلوارشهید قره نی-نبش قره نی31 ارجاع و به کاسه 970913 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 97/11/16 
وس�اعت9/45 تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستورش�ورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه229شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

آگهي اباغ دادنامه137/511
بدینوس�یله پیروآگه�ي قبلي به خوانده امین عیس�ی زاده فعا مجهول المکان اباغ مي ش�وند در مورد دادخواس�ت بانک 
قوامین علیه ش�ما  بخواس�ته مطالبه وج�ه بموجب حک�م ش�ماره9709977458300423 ب�ه تاری�خ97/05/06در پرونده 
53/970313محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 1-مبلغ120000000 ریال بابت اصل خواس�ته2-مبلغ3621000ریال بابت 
هزینه های دادرسی ونشرآگهی3-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ96/10/30تااجرای حکم برمبنای شاخص 
نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می 

گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی  قابل واخواهي دراین شورا می باشد. 
دفتر شعبه 53 شوراي حل اختاف مجتمع شماره دومشهد

آگهي اباغ دادنامه138/511 
بدینوسیله پیروآگهي قبلي به خوانده1-سعیدخلیل2-ابوالفضل زهرایی3-مریم ملکی فعا مجهول المکان اباغ مي شوند در 
مورد دادخواست بانک ملت علیه شما  بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره97099874583001021 به تاریخ97/08/20در 
پرون�ده 53/970373محکومی�ت تضامن�ی خوان�دگان ب�ه پرداخ�ت 1-مبل�غ52/047/346 ری�ال بابت اصل خواس�ته2-

مبلغ3/936/591ریال بابت هزینه های دادرسی3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری4-خسارت 
تاخیرتادیه ازباقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ17/359/843ریال ازتاریخ97/3/13لغایت اجرای حکم برمبنای 18درصد قابل 
محاسبه در اجرای احکام درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد راي صادره غیابي و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی  قابل واخواهي دراین شورا می باشد. 
دفتر شعبه 53 شوراي حل اختاف مجتمع شماره دومشهد

آگهي اباغ دادنامه139/511
بدینوسیله پیروآگهي قبلي به خوانده1-محمودسعیدی شریف آباد2-مجیدحقیر فعا مجهول المکان اباغ مي شوند در مورد 
دادخواست بانک ملت علیه شما  بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره9709977458300148 به تاریخ97/02/30در پرونده 
53/960808محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 1-مبلغ116/861/000 ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ4/176/525ریال 
بابت هزینه های دادرس�ی وحق ال�درج آگهی 3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری4-خس�ارت 
تاخیرتادیه ازباقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ66/400/000 ریال ازتاریخ96/11/12لغایت اجرای حکم براساس20درصد نرخ 
سود درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی  قابل واخواهي دراین شورا می باشد. 
دفتر شعبه 53 شوراي حل اختاف مجتمع شماره دومشهد

آگهي اباغ دادنامه140/511
بدینوسیله پیروآگهي قبلي به خوانده1-جمیله جاه فعا مجهول المکان اباغ مي شوند در مورد دادخواست بانک ملت علیه 
شما  بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره9709987458300164 به تاریخ97/02/31در پرونده 53/960812محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت 1-مبلغ39/230/000 ریال بابت اصل خواس�ته2-مبلغ2170750ریال بابت هزینه های دادرسی 
و450/000ری�ال هزینه نش�رآگهی3-حق الوکاله وکیل طب�ق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری4-خس�ارت تاخیرتادیه 
ازباقیمانده تس�هیات اعطائی به مبلغ30/000/000ریال ازتاریخ96/11/12لغایت یوم الوصول به ماخذ12درصد مانده بدهی قابل 
محاسبه دراجرای احکام درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد راي صادره غیابي و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی  قابل واخواهي دراین شورا می باشد. 
دفتر شعبه 53 شوراي حل اختاف مجتمع شماره دومشهد

511/141آگهی 
 پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مهدی خوش بخت احمدی که مجهول المکان می باشد اباغ 
می گرددچون وفق دادنامه  ش�ماره 9709977516501198صادره ازش�عبه 266 در پرونده شماره970402 محکوم به پرداخت 
مبلغ139/399/500ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ2/832/493ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای سیدیوسف 
اربابی محمدآباد ونیم عشردولتی شده اید ظرف از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در 

غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 266شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/142آگهی 
 پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمدرضا عرفانیان طالبی نوغان که مجهول المکان می 
باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه  شماره 9709977516501190صادره ازشعبه 266 در پرونده شماره970178محکوم  به 
پرداخت مبلغ67/000/000ریال بابت اصل خواسته وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ صدورچک 
1395/10/20-1395/11/20 الی یوم ااداء ونیزپرداخت مبلغ275950 تومان بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی درحق 
محکوم له آقای سیدیوسف اربابی محمدآباد ونیم عشردولتی شده اید ظرف از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود.
منشی شعبه 266شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/143آگهی 
 پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسن ساجدی اصطهباناتی که مجهول المکان می باشد اباغ 
می گرددچون وفق دادنامه  ش�ماره 9709977509801264صادره ازش�عبه259 در پرونده شماره970572محکوم به پرداخت 
مبلغ یک میلیون تومان وجه نقدا ومقدار27گرم 700سوت بابت اصل خواسته ومبلغ2065000ریال بابت هزینه دادرسی درحق 
خواهان در حق محکوم له خانم الهه ازقندی روشناوند ونیم عشردولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه259شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/144آگهی اباغ اجرائیه
 پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/خانم نصرت شربتی بیارجمندی-حمیدرضا کیانی خضری-
فاطمه بهمنی بی جاری که مجهول المکان می باشند اباغ می گرددچون وفق دادنامه  شماره9709977575500478صادره 
ازشعبه 5دادگاه عمومی حقوقی مشهد در پرونده شماره5/970058تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ365/000/000ریال بابت 
اصل خواسته ونیز پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ12/275/000ریال وحق الوکاله وکیل به مبلغ10/500/000ریال مطابق تعرفه 
ازباب تسبیب ونیزپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید)چک شماره 9202/103208-96/10/30(تازمان اجرای حکم 
براساس جدول شاخص تورم بانک مرکزی درحق محکوم له بانک مهراقتصادونیم عشردولتی 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.
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد

511/145آگهی اباغ اجرائیه
 پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/خانم محسن ایمانی که مجهول المکان می باشند اباغ می 
گرددچون وفق دادنامه  شماره9709977575500564صادره ازشعبه 5دادگاه عمومی حقوقی مشهد در پرونده شماره5/970030 
به پرداخت مبلغ552/810/000ریال بابت اصل خواس�ته ونیز پرداخت هزینه دادرسی19/408/350ریال وحق الوکاله وکیل به 
مبلغ10/000/000ریال بدوی مطابق تعرفه ازباب تسبیب ونیزپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید)چهارفقره چک به 
ش�ماره های173311-96/6/12به مبلغ137/500/000 ریال و173313-96/6/19به مبلغ137/500/000ریال و96/5/14-441222 
ب�ه مبلغ138/000/000ریال و445224-96/6/4به مبلغ139/810/000ریال( تازمان اجرای حکم براس�اس جدول ش�اخص تورم 
بانک مرکزی درحق محکوم له شرکت سامان بارزسهامی خاص بشماره ثبت161450بامدیریت وحق امضا دکتربابک محمودیان 
ومهرداداخاقی ونیم عش�ردولتی ش�ده 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.
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد

 511/146 آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقایان امین محمدی وعب�اس بزم ارا که مجهول المکان 
می باش�د اباغ می گرددچون وفق دادنامه  شماره9709977504200807صادره ازشعبه 170 در پرونده شماره961377 
محک�وم علیهما متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ 20000000ریال بابت اصل خواس�ته)یک فقره چک عهده بش�ماره 
وتاری�خ ومبلغ939168-96/9/30-20000000ریال(ومبلغ1970000ری�ال بابت هزینه دادرس�ی و مبل�غ80000 ریال بابت 
هزینه تقاضای اجراییه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدلغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم 
درحق محکوم له محمدرضا انصاری ونیم عش�ردولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی اموردفتری شعبه 170شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/147آگهی 
 پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه زهرا قربانی که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه  ش�ماره9709977504000579صادره ازش�عبه 167 در پرونده شماره970276 محکوم به پرداخت مبلغ 20000000ریال 
بابت اصل خواس�ته ومبلغ554/000ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای مهدی صادقی ونیم عشردولتی شده اید 
ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفترشورای حل اختاف شعبه 167شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد

511/148 آگهی 
 پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای احمد برادران فرزند مهدی که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گرددبموجب درخواست اجرای حکم مربوطه شماره دادنامه مربوطه 9709977503100438مورخ97/04/25 محکوم 
علیه احمد برادران فرزندمهدی محکوم اس�ه به پرداخت مبلغ 30/000/000ریال بابت اصل خواس�ته)2 فقره چک سفته عهده 
بش�ماره وتاریخ ومبلغ425136-97/2/27 ب�ه مبلغ15/000/000ریال و425135-97/2/27 ب�ه مبلغ15/000/000ریال باانضمام 
خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه(ومبلغ735000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواس�ت97/2/29 لغایت یوم الوصول برمبنای جدول ش�اخص تورم درحق خواهان آقای مصطفی باغبان مقدم چایش�لو 
فرزندگل محمد وپرداخت نیم عشردولتی شده اید صادره ازشعبه145 درپرونده شماره970164ظرف ده روز از انتشار 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 اموردفتری شعبه 145شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/149آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای یعقوب یوسفیان خیرآبادی فرزند یونس علی فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
مورد دادخواس�ت محمدآبیار علیه شما بخواسته الزام به تنظیم سند بموجب حکم ش�ماره 9709977576001060 در پرونده  
کاس�ه10/961087 به تنظیم س�ند مشاعی به میزان نود وچهار متروسی وهشت سانتی متر از پاک 116 فرعی از 238 اصلی 
بخش9مشهددر حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی  مشهد

511/150آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای س�یدحبیب علوی کاخکی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
آقای منوچهر فیض باوکالت فهیمه فیض علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977509201461 در پرونده  
کاسه 970700 به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ سه میلیون و سیصدو شصت وپنج هزارریال 
هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ دادخواست براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
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 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/151آگهی اباغ دادنامه به آقای مجید خندان خادم رضا
پیرو آگهی های قبلی بدین وسیله به آقای مجید خندان خادم رضا اباغ می گردد که درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم مرضیه 
خادم رضا وغیره نس�بت به دادنامه ش�ماره9709977575600372 صادره ازشعبه 6دادگاه عمومی حقوقی مشهد به موجب 
دادنامه شماره 9709975133201036 صادره ازاین دادگاه درپرونده کاسه 970863 حکم به نقض رای بدوی صادرشده است.

مراتب جهت اطاع اعام می گردد شما می توانید بامراجعه به این دادگاه تصویر رای رادریافت نمائید .
مدیردفتر شعبه 12دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی 

511/152آگهی
محکوم له : موسس�ه میزان   محکوم علیه: مهدی زارعی فرزند ماش�اء اله-س�اعد اس�دی خدابخش فرزندعباسعلی –
نسرین رضا خواه فرزند محمد رضا پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به مهدی زارعی فرزند ماشاء اله-ساعد 
اس�دی خدابخش فرزندعباسعلی –نس�رین رضا خواه فرزند محمدرضا  که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق 
اجرائیه صادره از درپرونده کاس�ه 2/921115 به موجب دادنامه ش�ماره 9309975110200124 مورخ 93/02/15 صادره 
ازش�عبه دوم دادگاه بهش�تی س�ابق وخانواده جدید محکوم علیه محکوم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
یک صدمیلیون ریال بابت یک فقره تس�هیات بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی متعلقه ومعادل31/5 درصد 
ازتاریخ سررس�ید قرارداد لغایت روز پرداخت به عنوان س�ود دوران ووجه التزام ع�دم انجام تعهد درحق خواهان ونیز 
پرداخ�ت نیم عش�ردولتی درحق دولت پرداخت نیم عش�ر حق اجرا ونیز هزینه های اجرائ�ی برعهده محکوم علیه می 
باش�د.بدیهی اس�ت باتوجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب 
از محکوم له ، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 آ.د.م  
وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی ازجراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت 
ب�ه اجرای مفاد اجرائی�ه اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اجرای مدلول اجرائیه 

ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه2دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید یهشتی مشهد)مستقر درمجتمع 
شهیدمطهری(

آگهی153/511
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به مسلم نصیری که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره 
درپرونده کاس�ه 970466 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977508900970 مورخ 97/7/2 صادره ازشعبه 250 محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت اصل خواسته چک 279343 کشاورزی وجبران )پرداخت( خسارت وارده به 
سبب تاخیرتادیه ازصدورگواهی عدم پرداخت 1397/4/13 الی یوم ااداء براساس نرخ شاخص بانک مرکزی ونیز پرداخت مبلغ 
464750 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی درحق خواهان )سیدوهاب هاشمیان(صادر. پرداخت نیم عشرحق 
اجرا ونیز هزینه های اجرا برعهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره 
یک نوبت دراجرای ماده 73 آ.د.م  وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی ازجراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده 
روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
متصدی اموردفتری شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره5شهرستان مشهد

آگهی154/511
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به مریم قمری ورحیم خسروشاهی که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق 
اجرائیه صادره درپرونده کاس�ه 970640 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977508901061 مورخ97/7/23 صادره ازشعبه250 
محکوم علیه ها مریم قمری به حضور دردفترخانه اسنادرس�می وانتقال س�ند زانتیا مدل 84 به شماره موتور500534 به ش. 
پاک قدیم 642 ج 52-ایران62 وپاک جدید 535 ط 55 ایران 36 به نام خواهان ومحکومیت خوانده 2 رحیم خسروشاهی به 
پرداخت وهزینه دادرسی به مبلغ 1/501/000 ریال درحق خواهان صادردرحق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشرحق اجرا 
ونیز هزینه های اجرا ونیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم ، اجرای 
حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد 
لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 آ.د.م  وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی ازجراید کثیراانتشار درج 
می گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
متصدی اموردفتری شعبه250 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

آگهی 155/511
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه خانم معصومه شادکانی که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گرددچون وفق دادنامه شماره 9709977508901079 صادره ازشعبه250 درپرونده شماره 970704 حکم بر محکومیت خوانده 
معصومه شادکانی فرزندعلی اصغر به حضور دردفترخانه اسنادرسمی وانتقال سند پژو 206 به شماره شهربانی 225 ص 95 ایران 
74 به نام خواهان ونیز پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1742000 ریال درحق خوهان صادروپرداخت نیم عشردولتی شده اید.

ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.

منشی شعبه250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد
511/156آگهي اباغ اجرائیه

آقاي حسین سلیمی پیرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آستان قدس بطرفیت شما بدینوسیله اباغ مي شود که پرونده 
کاسه950405-10 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبني بر محکوم است به خلع ید از زمین ازمقدار6305مترمربع پاک 
148 اصلی بخش 10 مشهد )اراضی موقوفه آستان قدس رضوی( درقبال دریافت حقوق زارعانه به مبلغ 50/000/000 ریال درحق 
محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت محکوم گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي 
احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د پس 
از این براي عملیات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام 

نمائید.
مدیردفتر شعبه10 دادگاه عمومي مشهد-مرادنیا

511/157آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای مسلم غفاری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حمیدرضا محبی 
تبار علیه شما بخواسته  مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977516501332 در پرونده کاسه 970872 به پرداخت مبلغ 
47/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ صدور چک 95/10/10 الی 
یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ 108/150 تومان بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی درحق خواهان )حمیدرضا محبی تبار( 
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.
منشی شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/158آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای قاسم کیمیائی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای عباس فرجی 
علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977516501372 در پرونده کاس�ه 970844 به پرداخت مبلغ 
3/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ صدور چک 96/11/3 الی 
یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ 77950 تومان بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی وهزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
درحق خواهان)عباس فرجی( 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.
منشی شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/159آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به خانم ثریا اس�فندیاری ماریانی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست 
ش�رکت خدمات مسافرت هوایی گردون به مدیریت آقای محسن تبریزی نوری باوکالت آقای علی اصغرمومنی نیا علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه وکاسه970803 به موجب دادنامه 9709977516501396 حکم به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت 
اصل خواس�ته وجبران خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدور چک الی یوم ااداء ونیز پرداخت 93/500 تومان هزینه دادرس�ی 
وهزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان 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.
مدیردفتر شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

/511اخطاریه160
جناب آقای محمدرضا منصوری فارمد فرزند مهدی مجهول المکان همسرقانونی شما سرکار خانم زهرا قزیانس فرزند حسن 
طبق رأی دادگاه به شماره 9709975113300596 -1397/6/25 شعبه 9 دادگاه مشهد که شما محکومید به ثبت واقعه ازدواج 
لذا به شما اخطار می گردد وظرف مدت ده روز به آدرس این محضر واقع در مشهد-بلوار ابوطالب- بین ابوطالب 48 و 50 وپاک 
486 تلفن: 37574532 مراجعه نمایید در غیر این صورت برابر مقررات عمل خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/28 

؛تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/10/8 
سردفتر ازدواج شماره 73 و طاق شماره 93 مشهد- قاسم قاسمی

512/161اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک بجستان

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139760306020000194 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  بجستان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای عباس محمدی فرزند غامرضا 
به شناسنامه شماره 44 صادره از بجستان در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 267/40 مترمربع قسمتی از پاک 
ثبتی 18 فرعی از 2- اصلی واقع در بخش دوگناباد حوزه ثبت ملک شهرستان بجستان خریداری مع الواسطه از محل تمامت 
باقمیانده مالکیت حاجیه نساء شجاعی از سهام ثبت شده به میزان یک دانگ و تمامت مالکیت زوجه میرزا محمدحسن حاجی 
میرزا از محل س�هام مجهول به میزان یک دانگ محرزگردیده اس�ت. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 
روزآگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت به صدورس�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.تاریخ انتشارنوبت اول:1397/09/22 ، نوبت دوم : 1397/10/08
رئیس ثبت اسناد و اماک بجستان – حمیدرضا باقرزاده

512/162اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک بجستان

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139760306020000187 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  بجستان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمدرضا نعیمی پور یونسی 
فرزند محمد حس�ین  به شناس�نامه شماره 2120 صادره از یونسی در شش�دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 191/60 
مترمربع تمامت پاک ثبتی 146 فرعی از 25-اصی واقع در بخش دو گناباد حوزه ثبت ملک بجستان خریداری مع الواسطه از 
محل مالکیت فاطمه داوری یونسی محرزگردیده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد.تاریخ انتشارنوبت اول:1397/09/22 ، نوبت دوم : 1397/10/08
رئیس ثبت اسناد و اماک بجستان – حمیدرضا باقرزاده

511/163آگهی
ش�ماره بایگان�ی ش�عبه:970740 آگه�ی اب�اغ دادنام�ه باتوج�ه ب�ه تجدیدنظرخواه�ی موقوفه عباس�قلی خ�ان وصدور 
دادنامه9709975133800993 درپرونده9709987580600025 ش�عبه 18 دادگاه تجدیدنظرخراس�ان رضوی به طرفیت شما 
آقایان وخانم ها 1-ابوالفضل2-ملیحه3-علی4-حمید5-مهین6-مجید همگی اش�دترابی وفرزندان حسین 7-سکینه پیله 
چیان فرزند عبدالحسین همگی فعا مجهول المکان اعام می گردد درمهلت مقرر قانونی جهت اباغ دادنامه موصوف به شعبه 

18 دادگاه تجدیدنظرخراسان مراجعه نمایند درغیراینصورت دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ می نمایند.
مدیردفتر شعبه 18دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی

511/164آگهی اباغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محسن خراسانی فرزند محمود فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
ستاداجرایی فرمان امام علیه شما بخواسته اعتراض ثالث اصلی بموجب دادنامه شماره 9709977578101177 در پرونده کاسه 
31/960642 قراررددعوی صادرگردیده است. 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.
مدیردفتر شعبه31دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/165آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای امین متبسم فرزندنصرت اله فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
نازنین سعدی فر باوکالت فاطمه رمضانی به طرفیت شما بخواسته طاق بموجب حکم شماره 9709977585301064 در پرونده  
کاس�ه 961054-3 ضمن صدور طاق براس�اس وکالت تفویضی باحق توکیل غیر بارعایت جهات ش�رعی خانواده وباحضور 
سردفتر به طاق خلع وثبت آن اقدام نماید زوجه جهیزیه مسترد نموده ویک ربع سکه ازمهریه بذل نموده ونفقه جاریه ومعوقه 
را دریافت می نماید ومابقی مهریه رادریافت ننموده است وسایرحقوقات مالی رابذل می نماید .مراتب بدینوسیله در روزنامه 
درج می گردد گواهی صادره اززمان قطعیت شش ماه معتبر بوده وظرف بیست روز ازاباغ قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد.
مدیردفتر شعبه سوم دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/166آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای حمید پهلوان نوقابی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست زهره 
سعیدجمال جدی فرزندمحمد بطرفیت شما بخواسته مطالبه نفقه بموجب حکم شماره 9709977585300837 مورخ97/8/12 
در پرونده کاس�ه970184 به پرداخت مبلغ400هزارتومان ماهیانه بابت نفقه طفل ومبلغ974000ریال هزینه دادرس�ی درحق 
خواهان محکوم واعام می ش�ود ودرخصوص خواس�ته خواهان به مازاد از مبلغ400هزارتومان نظربه اس�ترداد دعوی ازسوی 
خواهان مستندا به بند ب ماده 107 آئین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادرو اعام می شود مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/167آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای حمیدمهاجری  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای امیر مقدم مهدویان  
بطرفیت ش�ما بخواس�ته  مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977504201076 در پرونده  کاسه 970598 حکم به 
پرداخت مبلغ جمعا 20000000 ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق 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.
مسئول دفتر شعبه170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/168آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای کاظم بختیاری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای مصطفی 
محمدزاده اول بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977504201046 در پرونده  کاسه970538 
حکم به پرداخت مبلغ 3500000ریال بابت اصل خواس�ته وهزینه دادرس�ی طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسید لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق 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.
مسئول دفتر شعبه 170شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/169آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی  های قبلی به 1-فهیمه ژیان مقدم2-عباس حس�ن زاده بنهنگی3-اس�ماعیل ش�یرخانی فعا 
مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت آقای مرتضی کرچی بطرفیت ش�ما بخواسته  مطالبه الزام به تنظیم 
سندخودرو-اثبات وقوع بیع چک حکم شماره 9709977504201052 در پرونده کاسه 970582 به موجب ضمن احراز 
وقوع عقد بیع حکم برالزام خوانده ردیف اول بحضور دردفترخانه اسنادرسمی وتنظیم سندخودرو موضوع خواسته بنام 
خواهان وهمچنین حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعام می دارد واما 
درخصوص خوانده ردیف دوم بجهت عدم توجه دعوی مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوی 
محک�وم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/170آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای علی صادقی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت آقای محمددهقان 
بطرفیت شما بخواسته  مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977504201074 در پرونده  کاسه 970540 حکم پرداخت 
مبلغ 11000000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق 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.
مسئول دفتر شعبه170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/171آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای مجیدمحسنی زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای سید یاسر 
قیافه حسینی بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977504201077 در پرونده کاسه970427 
حکم به پرداخت مبلغ10000000ریال بابت اصل خواسته هزینه دادرسی طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق 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.
مسئول دفتر شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/172آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای جوادنعمتی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای محمدرضا پارساخو 
بطرفیت ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 97099977504201073 در پرونده  کاسه 970605 حکم به 
پرداخت مبلغ 40000000ریال بابت اصل خواس�ته وهزینه دادرس�ی طبق تعرفه وپرداخت خس�ارت تاخیرتدیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت یوم الوصول برمبنای 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.
مسئول دفتر شعبه170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

512/173آگهی اباغ وقت دادرسی 
خواهان فاروق حاتمی دادخواستی به طرفیت خوانده محمود غضنفری  به خواسته الزام به تنظیم سند  تقدیم شورای حل اختاف 
ش�عبه چهار شهرستان خواف نموده که به کاس�ه 944/97/ح4 ثبت این شورا گردیده و وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/14 
ساعت 4/5 بعد از ظهر 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 کثیر اانتشار 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 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان خواف

512/174آگهی اباغ وقت دادرسی 
خواهان طوبی اسحاقی دادخواستی به طرفیت خوانده احمد تیموری  به خواسته الزام به تنظیم سند  تقدیم شورای حل اختاف 
ش�عبه چهار شهرستان خواف نموده که به کاس�ه 943/97/ح4 ثبت این شورا گردیده و وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/14 
ساعت 4 بعد از ظهر 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 کثیر اانتشار آگهی می 
ش�ود تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مسئول دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان خواف
511/175آگهی اصاح آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی 684/18)8700516( کاسه 

9102341
پی�رو آگه�ی من�درج در ش�ماره 4368 م�ورخ 97/9/28 در س�طر س�ی و س�ه عب�ارت » ملک موص�وف برابر نامه ش�ماره 
139785606003007455-97/08/03 دفتر اماک بازداش�تی سابقه ای از بازداشتی مشاهده نگردید. مزایده ششدانگ پاک 
ثبتی یکهزار و چهارصد و شصت و هفت )1467( فرعی از باقیمانده نوزده )19( فرعی از دویست و بیست و هشت )228( اصلی 
بخش نه مشهد ملکی خانم خدیجه رحمتی به آدرس مشهد خیابان چمن حد فاصل خیابان شیرودی و چمن 49 جنب مسجد 
سجاد در قبال مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال ) 4850000000( در روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 از ساعت 
9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی جنب بانک ملی کوچه ثبت شروع و به بااترین 

قیمت پیشنهادی نقدا واگذار می گردد« صحیح می باشد.
مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد – حسین ناصری

5119/176آگهی اباغ اجرائیه
زهرا حسینی کاریز نویی فرزند سید  موسی � محمد ابراهیم ساار پور فرزند محمد پیرو آگهی های  منتشره قبلی در خصوص 
دعوی صندوق کارآفرینی امید به مدیریت عاملی اصغر نوراله زاده بطرفیت ش�ما بدینوس�یله اباغ می شود که پرونده کاسه 
32/960946 منجر به صدور اجرائیه علیه ش�ما به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوط به ش�ماره 12168-97/8/12 و شماره 
دادنامه مربوطه 9709977578200025 )) بابت قرارداد قرض الحس�نه ش�ماره 3263/110/1158219/1 مورخه 93/10/14( محکوم 
علیهم تضامنا محکوم به پرداخت مبلغ دویست و  پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/375/00 ریال هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 20 درصد طبق قرارداد در حق محکوم له � 
پرداخت  نیم عشر به صندوق  دولت بابت حق  ااجرا محکوم شده اید لذا مراتب فوق طبق مواد 9و 118 و 119 قانون اجرای احکام 
مدنی یک نوبت در روزنامه محلی در 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 نمائید.
مدیر دفتر شعبه 32  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد� برآبادی

511/177آگهی وقت رسیدگی
کاسه پرونده: 37/970971 . خواهان: حامد نقوی فرزند محمد تقی خوانده: سید آرمان احمدیان حسینی فرزند سید علی . خواسته: 
اثبات وقوع بیع الزام به تنظیم سند مطالبه وجه . وقت رسیدگی: 1397/11/16. ساعت 8 صبح . محل حضور شعبه 37 دادگاه حقوقی 
مشهد. علت دعوت و حضور خوانده جهت رسیدگی به خواهان، خوانده میتواند از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در غیر اینصورت دادگاه غیاباً رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاد خواهد.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � عیسی صالحی

511/178آگهی وقت رسیدگی
کاس�ه پرونده: 37/971044 . خواهان: سعید جمشیدی فرزند ابراهیم . خواندگان: رویا منجزی فرزند حسین و محمد سهولیان 
فرزند منصور. خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات وقوع بیع . وقت رسیدگی: 1397/11/17. ساعت 12 ظهر . محل حضور 
شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد. علت دعوت و حضور خوانده : رسیدگی به خواسته خواهان، خوانده میتواند از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در غیر اینصورت دادگاه غیاباً رسیدگی و 

تصمیم مقتضی اتخاد خواهد.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � عیسی صالحی

511/179آگهی وقت رسیدگی
کاسه پرونده: 37/970764 . خواهان: زینب سادات تقدیسی. خوانده : رستم شریفی. خواسته : مطالبه وجه سفته. وقت رسیدگی: 
1397/11/15 س�اعت 12 ظهر . محل حضور ش�عبه 37 دادگاه حقوقی مشهد. علت دعوت و حضور خوانده : رسیدگی به خواسته 
خواهان، خوانده میتواند از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در غیر اینصورت دادگاه غیاباً رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاد خواهد.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/180آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه صدیقه کالی نیا که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977515100947 صادره از شعبه 321 در پرونده شماره 970473 محکوم به پرداخت 1� مبلغ 15/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته 2� مبلغ 929/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 3� خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید 
چک )96/4/5( لغایت یوم ااداء که بر مبنای شاخص بانک مرکزی و توسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین می گردد 
در حق محکوم له جواد اثنی عشری و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه 321 شواری حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/181آگهی اباغ وقت رسیدگی
طی درخواست به شماره 97099875151000930 خواهان محمد حسین قانع عباس نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده جواد افشار 
کهن خواسته الزام به تنظیم سند تقدیم شوراهای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای 
حل اختاف مجتمع ش�ماره ش�ش شهرستان مش�هد واقع در بلوار  کوثر � کوثر 15 ارجاع و به کاس�ه 970941 ثبت گردیده که 
وقت رس�یدگی آن 97/11/16 و س�اعت 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 دادگاه 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 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

51/182آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای هادی ابراهیم زاده  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977513400593 صادره از شعبه 304 در پرونده شماره 970235 محکوم علیه محکوم به پرداخت 
1� مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2� مبلغ 2/590/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3� 214/000 ریال بابت تعرفه خدمات 
قضایی و 4� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست  مورخه 97/3/13 تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک 
مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق دولت. ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 304 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان  مشهد � محدثه 
حسین پور

511/183آگهی
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای  کاظم کریمی در پرونده کاسه 970458 بدین وسیله به تجدید نظرخواه آقای جمال برزگر 
بادله اباغ می گردد ظرف 10 روز از تاریخ اباغ در محل شعبه 304 جهت دریافت دادخواست تجدید نظرخواهی و ضمائم آن حضور 

یابد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شعبه 304 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/184آگهی وقت رسیدگی
خواهان سعید شبانپور دادخواستی به طرفیت خوانده شاهپور بهرامی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار وکیل 
آباد � بلوار کوثر� کوثر 15 ارجاع و به  کاسه 970841 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/16 و ساعت 8 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی واطاع 
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.
دفتر شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � رشید 
511/185آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم کریم شعبانی فرزند مراد 

علی
خواهان خانم معصومه اکبرزاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای کریم شعبانی فرزند مرادعلی به خواسته اثبات وقوع عقد 
بیع مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987506400805  شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� مطهره عودی

511/186آگهی
آقای عباسعلی نظام دوست فرزند اسماعیل پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بمانه علی پور فرزند غام به طرفیت شما 
بدینوس�یله اباغ می ش�ود که پرونده970328 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر 1� مبلغ 14/380/000 ریال بابت اصل 
خواسته 2� مبلغ 483750 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت 
تاخی�ر تادی�ه از تاریخ مطالبه قانونی به عبارتی تقدیم دادخواس�ت 97/4/9 تا یوم ااداء که بر مبن�ای نرخ تورم بانک مرکزی 
محاس�به خواهد شد در حق خواهان و پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق دولت گردیده  است لذا مرتب فق مواد 19� 118�119 
قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در  روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار به موقع اجراء گذارده 
خواهد ش�د و پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به ش�ما نخواهد ش�د مگر ایکه محل اقامت خود را کتبا به 

قسمت اجراء اعام نمایید.
مسئول دفتر دفتر شعبه 184 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/187آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به منا مکوندی فعا  مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای هادی کریمیان 
ش�اکر علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره9709977509401374 در پرونده کاسه 970945  به حکم بر 
محکومیت خوانده ) منافکوری( به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب 
تاخیر در تادیه از تاریخ صدر چک ها 6/30� 7/30�11/30 11/15�1392/11/15 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 3901800 ریال 
بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و هزینه درج آگهی 45000 تومان در حق خواهان ) هادی کریمیان شاکر( محکوم 
شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در 

این شورا است.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/188آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای امیر قانع یکتا فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای علی 
اس�کندری علیه شما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977509401420 در پرونده کاسه 255/970905 
ب�ه پرداخت مبلغ 35000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به س�بب تاخی�ر در تادیه از تاریخ 
1397/5/31 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 739500 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادسی و مبلغ 45000 تومان 
هزینه درج آگهی در حق خواهان )علی اس�کندری( محکوم ش�ده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد
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رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای عطا هیوه چی دارای ش�ماره شناسنامه597بش�رح دادخواس�ت بکاسه970821/ازاین ش�ورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان قربان آقا هوجی به شناس�نامه770درتاریخ1397/2/2دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-محمود هیوه چی ف قربان ش ملی2030647675پس�رمرحوم2-عطا هیوه چی 
ف قرب�ان ش مل�ی  2030642665 پس�رمرحوم3-عزیزهیوه چی ف قرب�ان ش ملی2030642673 پس�رمرحوم4-خندان هیوه چی 
ف قربان آقا ش ملی2030648922پس�رمرحوم5-محمد هیوه چی ف قربان آقا ش ملی2020643979پس�رمرحوم6-ابراهیم هوچی 
ف قرب�ان آقا ش ملی2020643987 پسرمرحوم7-عایش�ه هیوه چی ف قربان آق�ا ش ملی2030648930دخترمرحوم8-اغول بخت 
هوچ�ی ف قربان ش ش 596دخترمرحوم9-ارازگل هوج�ی ف قربان ش ش697دخترمرحوم10-بی بی توغدری ف آق اویلی ش ملی 
2030728535همس�رمرحوم اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
976-رئیس شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس-شهرکی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای بهروزشیرمحمدلی دارای شماره شناسنامه26033بشرح دادخواست بکاسه970826/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان عبداه ش�یرمحمدلی به شناس�نامه 64در تاریخ 1397/9/3دراقامت�گاه دائمی خود بدرود 
زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-بهروز شیر محمدلی ف عبداله ش ملی2030259772پسرمرحوم2-بهمن 
شیرمحمدلی ف عبداله ش ملی2020105411 پسر مرحوم3-بهزاد شیرمحمدلی ف عبداله ش ملی2032084902پسرمرحوم4-سلیمه 
ش�یرمحمدلی ف عبداله ش ملی2031698451دخترمرحوم5-نغیمه ش�یرمحمدلی ف عبدال�ه ش ملی2031646801دخترمرحوم6-

آنا بخت یلمه ف مله تای ش ملی4979477453همس�رمرحوم اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررادر1نوبت آگهی 
مینمای�د تا هرکس�ی اعتراض�ی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف 1ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
977-رئیس شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس-شهرکی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم ش�هربانو میعادی مایوان دارای ش�ماره شناسنامه3088بش�رح دادخواس�ت بکاسه970814/ازاین ش�ورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عباس زاد مهری به شناسنامه28564 درتاریخ1386/12/26دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-محس�ن زاد مهری ف عباس ش ملی2020389711پسرمرحوم2-

سمیه زاد مهری ف عباس ش ملی2031711751 دختر مرحوم3-لیا زاد مهری ف عباس ش ملی 2032080125دخترمرحوم4-سمانه 
زاد مهری ف عباس ش ملی 2020063514دخترمتوفی5-شهربانومیعادی مایوان ف موسی ش ملی6359125552همسرمرحوم اینک 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
978-رئیس شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس-شهرکی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آق�ای مه�دی جوادیان ص�راف دارای ش�ماره شناسنامه6338بش�رح دادخواس�ت بکاس�ه9700843/ازاین ش�ورا درخواس�ت 
گواه�ی حصروراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان امیرجوادیان صراف به شناس�نامه 1841در تاری�خ 97/9/3دراقامتگاه 
دائم�ی خ�ود ب�درود زندگ�ی  گفت�ه ورث�ه حی�ن الف�وت آن مرح�وم منحصراس�ت به1-زه�را س�یف عمران�ی ف عل�ی اصغر ش 
ملی0934549249همس�رمرحوم2-احمد جوادیان صراف ف امیر ش ش68326 پس�ر مرحوم3-مه�دی جوادیان صراف ف امیر ش 
ملی0934123942پس�رمرحوم4-مژده جوادیان صراف ف امیر ش ملی 0937973165دخترمرحوم5-منیژه جوادیان صراف ف امیر 
ش ش1087دخترمرحوم اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
980-رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم فاطمه رجبلوبش�ماره شناسنامه16بش�رح دادخواس�ت بکاس�ه664-97/ازاین شورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان عباسعلی س�رابی فرزند ابراهیم به شناسنامه ش�ماره26126 در تاریخ15 /97/3دراقامتگاه دائمی 
خود درآزادش�هربدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-فاطمه رجبلوف رمضان کدملی6249827226ت 
ت1339/5/8همس�رمتوفی2-امید س�رابی ف عباس�علی کدمل�ی 6249377001ت ت1359/12/22پسرمتوفی3-س�میه س�رابی 
کدمل�ی6249904565ت  عباس�علی  ف  س�رابی  دخترمتوفی4-ملیح�ه  ت1362/6/15  کدمل�ی6249744223ت  عباس�علی  ف 
ت1364/3/6دخترمتوفی5-سام سرابی ف عباسعلی کدملی2020210312ت ت1368/3/30پسرمتوفی6-محبوبه سرابی ف عباسعلی 
ک�د ملی6240079529ت ت1 /1371/11دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا 
هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف 1ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد.
988-دبیرشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم کنیزبختیاری ف محمد دارای ش�ماره ملی2269181697بشرح دادخواست بکاسه2/97/0031-ازاین دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حسین رخش به شماره شناس�نامه 2260168434درتاریخ97/2/30دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به افراد مش�روحه زیر1-نوراحمد رخش ف ال محمد ش 
ش2269242807محل صدورعلی آباد ت ت 1342/6/20پدرمتوفی2-کبری بختیاری ف ملک ش ش4870012375محل صدوررامیان 
ت ت1368/8/26 همس�رمتوفی3-کنیز بختی�اری ف محمد ش ش2269181697محل صدور علی آب�اد ت ت1348/1/1مادر متوفی 
این�ک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا دراج�رای ماده361ق امورحس�بی مصوب74/4/18 یکنوب�ت آگهی مینماید 
ت�ا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�ر آگه�ی ظرف 1ماه به دادگاه تقدی�م دارد واا گواهی 

صادرخواهد شد.
 983-رئیس شعبه2شورای حل اختاف علی آباد کتول-عبدالهی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم معصومه یونس�ی فرزند حس�ن بشرح درخواستی که بکاسه اندیکاتور184-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصاروراث�ت نم�وده واعام داش�ته که حضرت یونس�ی فرزند عل�ی اکبر بش�ماره شناس�نامه 2269534204ص�ادره ازعلی آباد 
درتاریخ1397/9/7دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان فاضل آباد -جهان بینی فوت نموده وورث�ه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/

عبارتس�ت از1-معصومه یونس�ی ف حض�رت ش م 2269668529ت ت1346/5/28فرزندمتوفی2-زینب یونس�ی ف حضرت ش م 
2268855937ت ت1351/3/25فرزندمتوفی3-شهربانو یونسی ف حضرت ش م2269749340ت ت1355/6/1فرزندمتوفی4-زهرا 
یونسی ف حضرت ش م 2269668537 ت ت1346/5/28فرزند متوفی واغیراینک 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.
 985-رئیس شعبه اول  شورای حل اختاف فاضل آباد

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له محمدمهدی ش�هریاری مش�خصات محکوم علیه  فرهاد رحمانی حکوم به:بموجب درخواس�ت اجرای حکم 
مربوط�ه بشماره9710091720200731بایگانی970320وش�ماره دادنام�ه مربوط�ه 9709971720200561محکوم علیه محکوم اس�ت  
بپرداخت مبلغ65/960/000ریال طبق نظریه کارشناس�ی تامین دلیل بابت خسارت وارده وافت قیمت به انضمام مبلغ3/740/000ریال 
بابت هزینه های دادرس�ی وکارشناس�ی درحق محکوم له اعام میگردد ضمنا پرداخت نیم عش�ردولتی بعهده محکوم علیه میباشد 
محک�وم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظ�رف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قان�ون اجرای احکام مدنی(2-
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باشد چنانچه خود را قادربه 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح 
برمی�زان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حس�ابهای 
مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر 
دیگردراموال مذکور اززمان1س�ال قبل ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه دادخواس�ت اعس�ار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواس�ت 
محکوم له بازداش�ت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال 
بمنظ�ور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له 

یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
963-رئیس شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان گرگان-مردانی حسین آباد

اجرائیه
    مش�خصات محک�وم له/محک�وم له�م عظی�م دوجی ن�ژاد ف امان قلیچ نش�انی گلس�تان گنب�دکاووس ج�اده اینچه ب�رون بعداز 
بیمارس�تان پیامبراعظ�م مجتمع ام دی اف دوجی نژاد مش�خصات محک�وم علیه/محکوم علیهم بتول عادلی ن�ام پدرفتح اله مجهول 
الم�کان محک�وم به:بموج�ب درخواس�ت اج�رای حک�م مربوط�ه بش�ماره 9710097157700325بایگانی960813وش�ماره دادنام�ه 
مربوطه9709977157700027محکوم علیه محکوم است بپرداخت مبلغ7/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ300/000ریال 
بعنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی له محکوم له صادر واعام مینماید همچنین درخصوص خسارت تاخیرتادیه 
واحداجرای احکام دادگستری مکلف است باتوجه به شاخص بهاء کااها وخدمات مصرفی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران نسبت به 
احتساب آن ازتاریخ سررسید چک بتاریخ94/9/27وگواهینامه عدم پرداخت بتاریخ 94/9/29لغایت زمان اجرای حکم اقدام ازمحکوم 
علیه اخذ وله محکوم له ایصال نماید حکم صادره غیابی بوده وظرف مدت20روز پس ازاباغ قابل واخواهی دراین ش�عبه وس�پس ظرف 
م�دت20روز قابل تجدیدنظردرمحاکم عمومی حقوقی شهرس�تان گنبدکاووس میباش�د ونیز پرداخت هزین�ه اجرائیه برعهده محکوم 
علس�ه میباشد محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام 
مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باشد چنانچه خود را 
قادرب�ه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامق�دار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور 
مشروح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات وهرنوع تغییر 
دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم 
له بازداش�ت میش�ود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور 
ف�رار ازاج�رای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)م�اده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوم�اده 16قانون نحوه اجرای 
محکومی�ت مالی1394(5-انتق�ال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نح�وی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه 

یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
972-قاضی شعبه7شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس-خلیلی 

اجراییه
   مشخصات محکوم علیه مهرداد ابراهیمی مجهول المکان مشخصات محکوم له1-پرویزداد محمدی نام پدر خدا رحیم2-اعظم ریگی 
نام پدرنورمحمد هردونگین ش�هرخ محمد رسول اه 9فرعی8متری محکوم به:به موجب رای شماره87تاریخ97/2/10بایگانی1212-
96ش�عبه اول شورای حل اختاف شهرستان آزادش�هر ورای شماره-تاریخ-ش�عبه-دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محکوم اس�ت به تحویل1دستگاه گوشی سامس�ونگ نوت8 و پرداخت مبلغ نهصدوهشتاد وپنج هزارریال بابت هزینه دادرسی 
درحق محکوم له ها وهمچنین پرداخت مبلغ 1/359/250ریال بعنوان نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت به استناد ماده 29قانون 
ش�وراهای حل اختاف مصوب1394مجلس ش�ورای اسامی محکوم علیه مکلف است پس ازاباغ این اخطاراجرایی ظرف ده روزمفاد 
آن�را ب�ه موقع اجرا بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به وی�ا انجام تعهد ومفاد رای بدهد درغیراین صورت پرونده جهت اقدام 

قانونی برای اجرای حکم به دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
987-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

آگهی مزایده
   درپرونده اجرایی کاسه950208/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرستان گنبدکاووس پرویزعلی محمدی و..محکوم 
اس�ت بپرداخت مبل�غ180/000/000 یال+خس�ارت تاخیرتادیه تایوم الوصول درح�ق محکوم له مهدی مطیعی ب�ا وکالت محمد علی 
غامی�ان زی�دی وپرداخ�ت مبلغ9/000/000ری�ال بابت هزین�ه اجرا درحق صن�دوق دولت که درقب�ال بدهی نامبرده اموالی ش�امل 
دس�تگاه دیاگ خودرومولتی دیاگ آلمانی مس�تعمل به ارزش45/000/000ریال دس�تگاه دیاگ تنظیم کیلومتروکامپیوترمستعمل به 
ارزش70/000/000ریال دس�تگاه تنظیم موتوراس اس�کوپ2000 گازسوزبا مانیتور ال جی 14-اینچ مس�تعمل به ارزش20/000/000ریال 
دس�تگاه ان�چ ب�ی س�یم ف�ول مس�تعمل ب�ه ارزش 40/000/000ری�ال پم�پ ب�اد ب�زرگ 2س�یلندراکوقرمز رن�گ مس�تمعل  ب�ه 
ارزش15/000/000ریال توقیف گردیده که ازطریق مزایده حضوری بش�رح ذیل بفروش میرس�د1-مطابق نظریه کارشناس اموال مورد 
مزایده بمبلغ جمعا000 /190/000ریال ارزیابی گردیده اس�ت2-مزایده ازمبلغ پایه کارشناس�ی ش�روع وبه بااترین قیمت پیشنهادی 
فروخته میش�ود3-مکان مزایده درش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد کاووس میباشد4-موعد مزایده روزشنبه مورخه 
1397/10/22س�اعت10الی11صبح میباش�د5- متقاضیان ش�رکت درجلس�ه میتوانند پنج روزقبل ازتاریخ مزایده ازمال مورد مزایده 
بازدید نمایند6- مزایده مذکور برای نوبت دوم تش�کیل میگردد7-همراه داش�تن کارت ملی برای متقاضیان الزامی اس�ت8- برنده 
مزایده مکلف اس�ت ده درصد بهای پیش�نهادی خویش را فی المجلس ومابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یکماه بصندوق دادگس�تری 

تودیع وفیش آنرا ارایه نماید درغیراین صورت 10درصد واریزی بنفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهدشد.  
986-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد کاووس-بهاری

دادنامه
  تاریخ رس�یدگی97/8/30 ش�ماره پرونده1/97/159/ح ش�ماره دادنامه97/586مرجع رسیدگی کننده ش�عبه اول شهری شورای حل 
اختاف گمیش�ان خواهان عبدالرضا دولتی ف بیرام محمد بنش�انی گمیش�ان خیابان امام بعد ازچهارراه قائم فرش فروشی رضا دولتی 
خوانده عبدالغفورمیرزعلی ف عبدل بنشانی گمیشان خیابان امام روبروی بانک کشاورزی فرش فروشی میرزائی خواسته مطالبه طلب 
گردش�کارقاضی ش�ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و بش�رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی 
شورا درخصوص دعوی عبدالرضا دولتی ف بیرام محمد علیه عبدالغفور میرزعلی ف عبدل بخواسته مطالبه وجه مبلغ18/800/000ریال 
بابت اصل خواس�ته با احتس�اب هزینه دادرس�ی وتاخیرتادیه با عنایت ب�ه محتویات پرونده نظر به اینکه خواه�ان جهت اثبات ادعای 
خود به س�وگند خوانده تمسک جسته شورا با صدورقراراتیان س�وگند وقت رسیدگی جهت این موضوع تعیین وخوانده علیرغم اباغ 
قانونی اخطاریه ازطریق نش�رآگهی دروقت مقررجهت اتیان س�وگند حضورنیافته وعذرموجهی اعام ننموده وشورا اتیان سوگند را به 
خواه�ان ردنموده ونامبرده نیزبا اتیان س�وگند ادع�ای خویش بروجود حق ودین برعلیه خوانده راثابت نموده علیهذا این ش�ورادعوای 
خواهان راوارد دانس�ته لذا مستندا وفق مواد519و526و286و270و198قانون آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده بپرداخت 
مبلغ18/800/000ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ325/000ریال بابت هزینه دادرس�ی وخس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
مورخه1397/03/19لغای�ت اجرای حکم که توس�ط اجرای احکام مدنی محاس�به میگردد صادرواعام مینمای�درای صادره غیابی بوده 

ظرف20روزپس از اباغ قابل واخواهی درهمین شوراوظرف20روزقابل اعتراض دردادگاه عمومی حقوقی گمیشان میباشد.
830-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهری گمیشان-قنبرزاده افروزی

دادنامه
 کاس�ه پرونده1/96/498ش�ماره دادنامه96/984تاریخ صدور96/10/30مرجع رسیدگی شعبه اول ش�ورای حل اختاف بندرترکمن 
خواهان بانک مهراقتصاد با وکالت آس�یه آتش زاده بنشانی گرگان خیابان ولیعصرعدالت5ساختمان آپادانا طبقه4واحد17خواندگان 
محمدرضاعلینژاد ف غامعلی مجهول المکان2-مریم ش�کوری ف علی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه گردشکارخواهان بشرح 
فوق دادخواس�تی بخواسته فوق اقامه وقاضی شورابااس�تعانت ازدرگاه خداوند متعال وبا امعان نظردرمحتویات پرونده ختم رسیدگی 
رااعام و بشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید رای قاضی شورادرخصوص دعوی خواهان بانک مهراقتصاد باوکالت آسیه آتش زاده 
بطرفیت خواندگان1-محمد رضا علینژاد ف غامعلی2-مریم شکوری ف علی بخواسته مطالبه طلب مبلغ35/000/000ریال با خسارت 
تاخیرتادیه با هزینه های دادرس�ی وخس�ارات قانونی وحق الوکاله وکیل بابت1فقره چک بش�ماره923094عهده بانک س�په ش�عبه 
بندرترکمن بتاریخ سررس�ید89/7/21-اولی بعنوان صادرکننده ودومی بعنوان ظهرنویس بش�رح دادخواست تقدیمی شورابا بررسی 
اوراق پرونده ماحظه اصل س�ند مدرکیه صدورگواهی عدم پرداخت چک یاد ش�ده ظرف15روز ازسررسید ازناحیه بانک محال علیه 
دعوت ازطرفین واستماع اظهارات آنان واینکه خواندگان درقبال عدم پرداخت وجه سند مزبوردفاع موجهی ننموده اند شورادعوی را 
ثابت تشخیص ومستندا به مواد198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی و مواد249و314و315قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده2 
قان�ون صدورچک حک�م به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ35/000/000ریال بعنوان اصل خواس�ته وپرداخت خس�ارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ س�ر رس�یدچک تا یوم الوصول طبق نرخ تورم اعامی بانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران که دراجرای احکام 
محاسبه میگردد وپرداخت مبلغ1/105/000ریال بعنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوطه له خواهان صادرواعام 
میدارد رای صادره غیابی و ظرف20روزپس از اباغ قابل واخواهی درهمین ش�عبه و ظرف  20روز پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در 

محکام عمومی حقوقی شهرستان بندرترکمن میباشد.
838-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف حوزه قضائی بندر ترکمن-امامی راد

8- حصروراثت
خانم زهرا جهانش�اهی جواران فرزند عباس دارای شناسنامه 443 شرح دادخواست شماره 970469 مورخ 1397/9/24 توضیح داده 
شادروان عباس جهانشاهی فرزند اسماعیل بشناسنامه 642  در تاریخ 1397/8/4 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- علی جهانش�اهی جواران فرزند عباس ش.ش 13738 متولد 1367 فرزند متوفی. 2- اعظم جهانش�اهی جواران فرزند 
عب�اس ش.ش 1298 متول�د 1359 فرزند متوفی. 3- بتول جهانش�اهی جواران فرزند عب�اس ش.ش 697 متولد 1362 فرزند متوفی. 
4- فاطمه جهانش�اهی جواران فرزند عباس ش.ش 2388 متولد 1364 فرزند متوفی. 5- محس�ن جهانش�اهی جواران فرزند عباس 
ش.ش 1110 متولد 1355 فرزند متوفی. 6- زهرا جهانش�اهی جواران فرزند عباس ش.ش 443 متولد 1357 فرزند متوفی. 7- شوکت 
ش�یخ حس�ینی نژاد فرزند بیت اله ش.ش 367 متولد 1330 همسر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی 
آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به 
ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
1809 م/الف شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان کرمان

9- حصروراثت
آقای غامرضا س�جادی فرزند محمد دارای شناس�نامه 890 شرح دادخواست شماره ---- مورخ ---- توضیح داده شادروان محمد 
بسطامی فرزند قاسم بشناسنامه 16693  در تاریخ 1397/8/20 در شهر ---- فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- آقای 
منصور بس�طامی فرزند محمد ش.ش 526 کرمان پس�ر متوفی. 2- آقای غامرضا بس�طامی فرزند محمد ش.ش 3890 کرمان پس�ر 
متوفی. 3- آقای علیرضا بسطامی فرزند محمد ش.ش 390 کرمان پسر متوفی. 4- خانم آذر بسطامی فرزند محمد ش.ش 513 کرمان 
دخت�ر متوفی. 5- خانم زهره بس�طامی فرزند محم�د ش.ش 1212 کرمان دختر متوفی. 6- خانم زهرا بس�طامی فرزند محمد ش.ش 
35287 کرمان دختر متوفی.  حس�ب اقرار و اعتراف خواهان ماترک متوفی بیش�تر از مبلغ س�ی میلیون ریال می باشد.  لذا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 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.
520 شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان کرمان

10- حصروراثت
آقای علی ابوالحس�ن زاده ماهانی فرزند ماش�االه دارای شناس�نامه 56 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 1379220894899978 مورخ 
1397/8/2 توضیح داده ش�ادروان صدیقه طهانی ماهانی فرزند ماش�االه بشناسنامه 273  در تاریخ 1381/9/21 در شهر کرمان فوت 
ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- علی ابوالحس�ن زاده فرزند ماش�االه ش.ش 56 متولد 1335 همس�ر متوفی. 2- رسول 
ابوالحسن زاده فرزند علی ش.ش 277 متولد 1360 فرزند متوفی. 3- رضا ابوالحسن زاده فرزند علی ش.ش 7830 متولد 1361 فرزند 
متوفی. 4- مهدیه ابوالحس�ن زاده فرزند علی ش.ش 486 متولد 1364 فرزند متوفی. 5- مرجان ابوالحس�ن زاده فرزند علی ش.ش 
و مل�ی 2980036048 متول�د 1368 فرزند متوفی. 6- فاطمه ابوالحس�ن زاده فرزند عل�ی ش.ش 2980643688 متولد 1376 فرزند 
متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر 

وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
978 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر 
رای ش�ماره 139760309030000853 م�ورخ 1397/10/01  هی�ات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای 
فاقد س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین – الب�رز تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آق�ای رضا بهرامی به 
شناس�نامه ش�ماره 3 کد ملی 4323844077 صادره از قزوین فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 306/81 متر 
مرب�ع واق�ع در قطعه اول افرازی در پاک 13 ا صلی واقع در بخش 5 حوزه ثبت ملک قزوین – البرز و انتقالی در ازاء س�هم مش�اعی 
متقاضی  از سند شماره 31990  مورخ 42/04/13 دفتر 1 قزوین داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز  گردیده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی   می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می  توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/08 تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1397/10/23 
452 - رئیس  ثبت اسناد و اماک شهرستان البرز – شعبان عسگری 

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوش�ت حصر وراثت مریم عزیزآبادی فرزند رضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه از این دادگاه درخواست 
گواه�ی حص�ر وراث�ت نموده و چنین توضیح داده که ش�ا دروان  محبوبه عزیزآبادی فرزند رضا به ش�ماره  مل�ی 3200111070 متولد 
1397/10/15 ص�ادره از فهرج که خو اهر  اینجانب می باش�د به تاریخ 1395/03/13 در اخری�ن اقامتگاه خود و اقع در بم فوت نموده 
و وراث حی�ن الف�وت وی عبارتند از: 1. پرنیا اله ابادی  فرزند ایمان فرزند د ختر متوفی کپی شناس�نامه ارائه نش�د 2. امیر مهدی اله 
آبادی فرزند ایمان  متولد 1389 فرزند پس�ر متوفی  کپی شناس�نامه ارائه نش�د 3. ایمان اله آبادی فرزند ابراهیم همسر متوفی کپی 
شناس�نامه ارائ�ه نش�د  4. معصومه  اله آب�ادی فرزند اکبر به ش ش  319 متول�د 1342/04/01 مادر متوفی  اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد. 
10655 شعبه 1  شورای حل اختاف نرماشیر 

آگهی مزایده اول 
محکوم له: آقای محمود رس�تمی با وکالت خانم نس�رین افضلی  محکوم علیه: آقای ارش خو اجه نوری  به موجب  پرونده 970938 
اجرایی محکوم علیه محکوم است به پرداخت  و جه در حق  محکوم له با عنایت به توقیف یک قطعه زمین به شماره پاک 5033/3 
بخ�ش ی�ک بهبهان به نام آقای ارش  خو اجه نوری به آدرس خیابان قناطیر نبش  کوچه مجاور مبلمان تخت طاووس که دارای عرصه 
ای  به مساحت 183/55   متر مربع قطعه زمینی ا ست  دو نبش که طبقه زیرزمین آن با سازه اسکلت بتنی  و سقف طبقه مذکور اجرا 
گردیده اس�ت ملک  دارای پروانه س�اختمانی س�ه طبقه و فاقد انشعاب و اشتراک  آب و برق می باشد که ارزش ششدانگ  عرصه و ا 
عیانی ملک مذکور توسط کارشناس به مبلغ 8/580/000/000 ریال  ارزش گذاری شده است لذا با توجه به تقاضای وکیل محکوم له و با 
عنایت به مراتب فوق و وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی  و بر  اساس مواد 118 و 119  همان قانون مراتب یک نوبت در رو زنامه های 
محلی آگهی تا چنانچه شخصی مایل به خرید باشد در مورخ 97/10/26 ساعت 10 صبح الی 11 ظهر در مزایده  واقع در اجرای احکام  
حقوقی دادگس�تری بهبهان که با حضور نماینده محترم دادس�تان به مر حله اجراء گذاش�ته می ش�ود شرکت نماید. مزایده از قیمت 
ارزیابی شروع و کسی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده می باشد برنده مزایده باید ده درصد بهاء را فی المجلس  به 
عنوان س�پرده به حساب س�پرده دادگس�تری بهبهان تودیع نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید و در  صورتیکه برنده 
مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد پسرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع  دولت ضبط می شود و مزایده تجدید خواهد شد 
کلیه هزینه های متعلقه از نقل و انتقال مالیات و مستغات و هزینه درج   در آگهی  و هزینه های دیگر به عهده برنده مزایده خو اهد 
بود. و کسانیکه مایل به شرکت در مزایده می باشند می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه  اجرای احکام حقوقی دادگستری 

بهبهان مراجعه و اطاعات مربوطه را کسب نمایند. 
471 مدیر  شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری  تهران – مهدی نوریان 

آگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواه�ان: آقای محمود رضائی ابجهان دادخواس�تی: بطرفیت آقای صاح فرهادی / مجهول المکان بخواس�ته: مطالبه طلب  تس�لیم 
دفت�ر ش�عبه 8 نم�وده که پس ازثبت به کاس�ه  916/8/97 ش�عبه 8 ش�ورای ح�ل اختاف اسامش�هربرای روز م�ورخ 97/10/16 
س�اعت 16:00 تعیی�ن وقت گردیده لذا ب�ا توجه به اینکه خوانده نامبرده فوق مجهول المکان اعام ش�ده لذا به درخواس�ت خواهان 
وتجویزماده73قانون آیین دادرس�ی مدنی دادگاههای عمومی و انقاب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشارآگهی می شود که نامبرده 
فوق درروزمقررجهت رس�یدگی دردادگاه حضوربهم رس�اند درصورت عدم حضوردادگاه غیابا”رس�یدگی خواهد نمود چنانچه بعدا” 

نیازبه آگهی باشد  فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3521 رئیس شعبه 8 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای رضا میرزائی قرجه قیائی بش�ماره شناس�نامه 1083 فرزند حس�ن متولد 1360 صادره میانه ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی 
فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1085/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان 
حس�ن میرزائ�ی قرجه قیائی فرزند حس�ین بش�ماره شناس�نامه 481 درتاری�خ 96/10/2 دراقامت�گاه دائمی خود درگذش�ته وورثه 
حی�ن الف�وت وی عبارتن�د از.. 1- اکرم دلداری ترکی فرزند حس�ن ش.ش362همس�رمتوفی2- رض�ا میرزائی قرج�ه قیائی فرزند 
حس�ن ش.ش1083پس�رمتوفی3- هادی میرزائی فرزند حس�ن ش.ش1531پس�رمتوفی4- رامین میرزائی قرجه قیائی فرزند حسن 
ش.ش1530262208پس�رمتوفی5- مهدی میرزائی قرجه قیائی فرزند حس�ن ش.ش 1532667353پس�رمتوفی6- نهضت میرزائی 
قرجه قیائی فرزند حس�ن ش.ش313دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

داردواباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3513 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شماره پرونده اجرایی 970780 اجرایی شعبه سوم اجرای احکام مدنی )جدید( دادگستری شهرستان اردبیل به موجب دادنامه شماره 
9709970404800900 مورخ 1397/7/21 صادره: از شعبه 8 دادگاه حقوقی اردبیل در کاسه 970580 بایگانی آن شعبه خواهان: آقای 
غامرضا صابری رویندزق فرزند جعفر با وکالت آقای علی رضا جهانگیرزاده خیاوی به نشانی اردبیل میدان باکری ساختمان خورشید 
طبقه اول دادخواس�تی به طرفیت خواندگان 1- آقای رس�تم امیری فرزند حسین به نشانی اردبیل- مبارزان- خیابان شهید محاتی 
جنب مس�جد چهارده معصوم پاک 2 منزل ش�خصی 2- خانم پریده امیری رویندوزق فرزند حس�ین خانم ها: 3- لیا 4- معصومه 
5- فریبا 6- خدیجه 7- رقیه 8- بهناز 9- رباب شهرت همگی ستارزاده فرزندان علی اکبر آقایان: 10- محسن 11- علی اکبر شهرت 
هر دو س�تارزاده 12- ش�فیقه امیری فرزند حس�ین 13- آنابیگم امیری فرزند حس�ین 14- گل بس امیری فرزند حسین 15- صورت 
امیری فرزند حس�ین 16- عس�گر امیری فرزند حسین جملگی به نش�انی اردبیل دروازه مشکین شهر کوچه محاتی پاک 21 منزل 
عس�گر امیری 17- حمیده امیری فرزند حس�ین 18- گل افش�ان امیری فرزند حس�ین هر دو به نش�انی اردبیل- مبارزان- خیابان 
محاتی جنب مسجد چهارده معصوم پاک 2 منزل رستم امیری 19- ناصر امیری فرزند حسین به نشانی تهران شهرک گلستان بلوار 
گلها سروس�تان 11 بلوک 37 طبقه 3 دایر بر فروش ملک مش�اع دارای پاک 15 فرعی از 7359 اصلی بخش 2 اردبیل تقدیم دادگاه 
مزبور نموده که دس�تور قطعی فروش عرصه و اعیان ملک فوق الذکر از س�وی دادگاه مربوطه اصدار یافته و جهت فروش به این شعبه 
ارجاع گردیده اس�ت، موضوع به کارش�ناس منتخب ارجاع که مشارالیه حسب نظریه کتبی خود ملک مورد دستور فروش را اینگونه 
توصیف نموده اند. ملک در اردبیل، میدان مبارزان 20 متری ش�هید محاتی واقع گردیده و دارای پاک 28 ش�هرداری می باش�د. با 
مشخصات ثبتی مذکور دارای مساحت 317/5 مترمربع و اعیانی موجود در آن شامل 2 باب زیرزمین به مساحت 50 مترمربع و طبقه 
همکف به مساحت 160/15 مترمربع قدیمی ساخت با دیوارهای آجری و سقف تیرآهن و طاق ضربی که در موقع بازدید از محل خالی 
از سسکنه بوده و قسمت هایی از گچ و خاک سقفها ریزش کرده بود. دارای آب و برق و گاز می باشد. نظر به استعام شماره 9700432 
م�ورخ 1397/5/14 صورت گرفته از ش�هرداری منطقه 4 اردبیل در تعویض معاب�ر 20 و 6 متری و پخ تقاطع آنها قرار دارد و باقیمانده 
به مساحت 287/70 مترمربع می باشد. با توجه به موقعیت محلی و مکانی و راه دسترسی و مساحت و ابعاد و سایر عوامل دخیل در 
موضوع ارزش پایه ششدانگ ملک مورد نظر به مبلغ چهارمیلیارد و سیصد و هجده میلیون ریال معادل چهارصد و سی و یک میلیون 
و هش�تصد هزار تومان برآورد می گردد. طبق س�ند مالکیت مقدار دو س�هم مشاع از چهار سهم مش�اع ششدانگ ملک متنازع فیه 
بنام خواهان آقای غامرضا صابری بوده که س�هم ایش�ان از ارزش پایه معینه دو میلیارد و یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال محاس�به 
می گردد. بقیه ثمن وراث مرحوم حس�ین امیری که طبق گواهی حصروراثت ش�ماره 88/26/ش/2/500 مورخ 1388/2/21 شعبه 29 
شورای حل اختاف اردبیل دارای 3 پسر و 8 دختر هستند به نسبت سهم دختران نصف سهم پسران تقسیم می گردد. سهم هر پسر 
308/428/572 ریال و سهم هردختر 154/214/286 ریال از قیمت پایه برآورد گردیده است. بنابراین جلسه مزایده به روز سه شنبه 
مورخ 1397/10/25 از س�اعت 10 الی 11 صبح در اتاق اجرای احکام مدنی ش�عبه س�وم 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 بااترین قیمت پیش�نهادی فروخته خواهد ش�د. طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلس�ه مزایده ش�رکت نموده و قیمت 
پیش�نهادی خودش�ات را اعام نمایند. مورد مزایده به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و از برنده مزایده در صورت عدم 
پرداخت کل ثمن معامله فی المجلس 10 درصد اخذ و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم 
واریزی در مهلت مقرره درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش�د. ضمنا کلیه مخارج بعهده محکوم علیهم می باش�د و 

متقاضیان شرکت در مزایده در صورت تمایل می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.
1099985 مدیردفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی )جدید( دادگستری اردبیل

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظ�ر به اینکه آق�ای مجی�د زندیه به وکال�ت از مالک به اس�تناد  
وکالتنامه ش�ماره 4418  مورخ 90/02/11 دفترخانه 1297 تهران با 
تس�لیم دو برگ استش�هادیه محلی مصدق شده طی 20113 مورخ 
97/07/27 توس�ط دفترخانه اس�ناد رس�می 1180 تهران و مدعی 
فقدان س�ند مالکیت ششدانگ  یک دستگاه آپارتمان  به مساحت 
84/23 متر مربع به ش�ماره 49582 فرعی از پاک 2 ا صلی مفروز 
ش�ده از ش�ماره 22925 فرعی از اصلی مرقوم واق�ع در بخش 12 
تهران ذیل ثبت 44547 صفحه 268 دفتر 28 شماره چاپی 20008 
بن�ام خانم نجم�ه نرجس زندیه ثب�ت و صادر و تس�لیم گ ردیده 
س�پس برابر س�ند رهنی 12949 مورخ 91/12/10  دفترخانه 1185 
تهران رهن بانک ملی می باش�د و س�ند مالکی�ت به   علت مفقود 
گردیده اس�ت . لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
فقط در ی�ک نوبت در یک روزنامه کثیراانتش�ار )همین روزنامه( 
آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک 
مذک�ور   را دارد و ی�ا مدعی وجود اصل س�ند مالکیت نزد خود را 
داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض 
خ�ود را به انضمام اصل س�ند مالکیت به این منطق�ه ارائه نماید تا 
مورد رس�یدگی قرار گیرد بدیهی اس�ت اصل سند مالکیت پس از 
رویت و ماحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد ش�د لیکن به اعتراض 
بدون ارائه اصل س�ند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود. در صورت 
عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت 

پاک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
19382 کفیل اداره ثبت اسناد و اماک یافت آباد تهران – غامرضا  غضنفری 

دادنامه
  کاس�ه پرونده 6/96/164ش�ماره دادنامه328-96تاریخ صدور1396/12/15مرجع رسیدگی شعبه6شورای حل اختاف بندرترکمن 
خواهان بانک مهراقتصاد با وکالت آس�یه آتش زاده بنش�انی شهرس�تان گرگان خیابان ولیعصر عدالت 5 س�اختمان آپادانا طبقه 4 
واحد17خواندگان1-بتول محمدی ف حس�ن بنشانی شهرستان بندرگزخیابان اسدی عرب کوچه شهید درویشی درب3سمت راست 
منزل سرلگزایی2-فاطمه سرلگزایی ف غام مجهول المکان خواسته مطالبه وجه گردشکارخواهان بشرح فوق دادخواستی بخواسته 
فوق اقامه وقاضی شورا با استعانت ازدرگاه خداوند متعال و با امعان نظردرمحتویات پرونده ختم رسیدگی رااعام و بشرح آتی مبادرت 
به صدور رای مینماید رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان بانک مهراقتصاد باوکالت آسیه آتش زاده بطرفیت خواندگان1-بتول 
محمدی2-فاطمه س�رلگزایی بخواس�ته مطالبه مبلغ12/000/000ریال باخس�ارت تاخیرتادیه باهزینه های دادرسی وخسارات قانونی 
بابت1فقره چک بش�ماره 395478ز/40عهده بانک س�په بتاریخ سررسید1389/7/21خوانده ردیف اول بعنوان صادر کننده وخوانده 
ردیف دوم بعنوان ظهرنویس بش�رح دادخواست تقدیمی شورا با بررس�ی اوراق پرونده ماحظه اصل سند مدرکیه صدورگواهی عدم 
پرداخت چک یادش�ده ظرف15روزاز سررس�ید ازناحیه بانک محال علیه دعوت ازطرفین و اس�تماع اظهارات آنان واینکه خواندگان 
درقبال عدم پرداخت وجه س�ند مزبوردفاع موجهی ننموده اند ش�ورادعوی را ثابت تش�خیص ومستندا به مواد198و515و519قانون 
آیی�ن دادرس�ی مدنی و مواد 249و314و315قانون تج�ارت و تبصره الحاقی به ماده2 قانون صدورچ�ک حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان بپرداخت مبلغ12/000/000ریال بعنوان اصل خواس�ته وپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک تا یوم الوصول 
طب�ق نرخ تورم اعامی بانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران که دراجرای احکام محاس�به میگردد وح�ق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
وپرداخت مبلغ 785000ریال بعنوان هزینه دادرس�ی له خواهان صادرواعام میدارد رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس از اباغ 

قابل واخواهی درهمین شعبه و20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی شهرستان بندرترکمن میباشد
836-قاضی شعبه6شورای حل اختاف حوزه قضائی بندرترکمن-یوسفی

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای جواد ظهره وند )مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ( 
با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده رمز تصدیق 446532 
و 916714 مورخ 97/9/19 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 1345 
تهران و ب�رگ تقاضا به ش�ماره وارده 1078035496 مورخ 97/9/19 
مدعی فقدان س�ند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مس�احت 17341 متر مربع به شماره 25595 فرعی 
از 2 ا صل�ی قطعه دوم تفکیکی  مفروز از پاک 1347 فرعی از اصلی 
مذک�ور واقع در بخش 12 تهران ذیل ثبت 408680 صفحه 182 دفتر 
1898 اماک ش�ماره چاپی 140950 بنام آقای ج�واد ظهره وند ثبتو 
صادر و تس�لیم شده است. مالک ا عام نموده سند مالکیت  به علت 
جابجای�ی مفقود گردیده و درخواس�ت صدور س�ند مالکیت المثنی 
پ�اک  موصوف را نموده اس�ت لذا مراتب در اج�رای  ماده 120  آئین 
نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیر اانتشار )همین 
روزنامه( آگهی می ش�ود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور و یا وجود ا صل  سند مالکیت نزد خ ود را داشته باشد 
از تاریخ انتش�ار این آگه�ی ظرف مهلت 10 روز ا عت�راض خود را  به 
انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی  
قرار گیرد. بدیهی است اصل  سند مالکیت  پس از رویت و ماحظه به 
ارائه دهنده ا عاده خو اهد شد لیکن به ا عتراض بدون  ارائه اصل سند 
مالکی�ت ترتیب اثر داده نمی ش�ود. در صورت عدم وصول و اخواهی 
ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی  س�ند مالکیت  پاک مرقوم صادر  و 
به متقاضی   تسلیم خواهد گردید. ازم به ذکر است سوابق  و پرونده 

ثبتی جانشین  بوده است. 
19382   اداره کل ثبت استان 

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی 

 بدینوس�یله ب�ه آق�ای  ه�ادی الهیاری فرزن�د نصراله به ش�ماره 
شناس�نامه 9599  به نش�انی خ کریمخان خ ویا ک حقیقت طلب 
پ56 اباغ می ش�ود که آقای  هاشم خیری کادیجانی برای و صول 
چک 536235 تاریخ   چک 1393/04/17 بانک شعبه ملی  میدان 
پون�ک به مبلغ 318/700/000 ریال علیه ش�ما اجرائیه صادره در و 
پرونده به کاس�ه 9704476 در این اداره تش�کیل شده  و با توجه 
به گزارش مامور اباغ اداره پست اباغ واقعی به شما میسر نبوده و 
بس�تانکار هم ا عام نموده نمی تواند آدرسی از شما را جهت اباغ 
واقع�ی معرفی  نماید. لذا به موجب تقاضای بس�تانکار و طبق ماده 
18 آئین نامه اجراء از تاریخ انتشار این آگهی که روز اباغ اجرائیه 
محسوب اس�ت چنانچه ظرف بیست روز نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمائید عملیات اجرائی جریان خو اهد یافت. 
19384 رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی  تهران – شبیبی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
بنی�اد تع�اون ارت�ش جمه�وری اس�امی ای�ران  با وکال�ت آقای 
محمدرض�ا رحیمی فرزن�د صفر به ش ش  481 ص�ادره از آبیک و 
ش�ماره  ملی 5089609871 با تس�لیم دو برگ استشهادیه محلی 
مصدق شده  طی ش�ماره 15975 مورخ 1397/02/25 توسط دفتر 
اسناد رسمی  شماره 163 کرج و برگ تقاضا به شماره و ارده 7577  
مورخ 97/03/01 مدعی فقدان س�ند مالکیت  س�ه دانگ مشاع از 
شش�دانگ یک قطعه زمین به مس�احت 83700  مت�ر مربع قطعه 
21- ال�ف پاک 38 فرع�ی از 1863 اصلی مف�روز از اصلی مذکور 
واق�ع در بخش 10 ته�ران  انتقالی از بنیاد مس�تضعفان و جانبازان 
انقاب اس�امی س�ازمان اموال و ا ماک طبق سند 67070   مورخ 
79/04/05 دفت�ر 204 ته�ران ذیل ثب�ت 17771 صفحه 426 دفتر 
52- ام�اک و به ش�ماره چاپ�ی 016580  بنام بنی�اد تعاون ارتش 
جمهوری اس�امی ایران ثبت و صادر و تس�لیم گردیده اس�ت، به 
علت عدم توجه و سهل انگاری مفقود گردیده و در خواست صدور 
س�ند مالکیت المثنی آن را نوده اس�ت، لذا مراتب به استناد ماده 
120  آئی�ن نام�ه قان�ون ثبت  فق�ط در یک نوبت در ی�ک روزنامه 
کثی�ر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا چنانچه کس�ی اد ع�ای انجام 
معامله نس�بت به ملک مذک�ور و یا وجود اس�ناد  مالکیت آن نزد 
خود را داش�ته باش�د از تاریخ انتش�ار این آگهی  ظ�رف مهلت 10 
روز اعت�راض خ�ود را به انضمام اصل  س�ند مالکیت ب�ه این اداره 
ارائه نماید تا مورد رسیدگی  قرار  گیرد. اصل سند مالکیت پس از 
ماحظه به ا رائه دهنده ا عاده خواهد ش�د و به اعتراض بدون ارائه 
اصل س�ند مالکیت ترتیب  اثر داده نخ واهد ش�د. بدیهی است در 
ص�ورت عدم وصول ا عت�راض و واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی 
وفق مقررات المثنی  سند مالکیت پاک مرقوم صادر و به متقاضی  
تس�لیم خو اهد ش�د. ضمنا ازم به ذکر اس�ت از آنجائیکه پرونده 
ثبتی پاک موصوف جزء لیس�ت حریق س�ال 91، ثب�ت کن بوده، 
مراتب از روی پرونده  جانش�ین و ثبت دفتر اماک مربوطه )اسکن 
دفتر اماک(  تهیه و تنظیم  گردیده است. برابر نامه شماره 1385 
خ م�ورخ 84/12/20 اداره چهارم اجرای اس�ناد رس�می  تهران  و 
نامه ش�ماره 13940490101100520 مورخ 94/07/21 و نامه ش�ماره 
1394049010111003846  مورخ 94/05/31 اداره اول اجرای اسناد 
رس�می تهران مالکیت مش�اعی ش�رکت تعاونی مس�کن کارگران 
روغ�ن نباتی تا اط�اع ثانونی در قید بازداش�ت می باش�د. ضمنا 
ازم به ذکر اس�ت که طبق نامه ش�ماره 92/200/60171/ص مورخ 
92/12/13  و شماره 97/200/27610/ص مورخ 97/05/23 مدیریت 
حقوقی و اماک ادا ره کل راه و شهرسازی استان تهران  ششدانگ 
پاک مذکور به موجب ن ظریه شماره 4947ک70  مورخ 70/10/16 
کمیس�یون ماده 12 قانون زمین ش�هری  موات تشخیص گردیده و 
در اجرای توافق نامه شماره 100/5546  مورخ 73/04/06  و اجرای 
بند دوم توافق نامه مذکور مجوز ازم طی نامه شماره 32483/ش  
مورخ 74/06/12 از  طرف اداره کل راه و شهرس�ازی استان تهران 
به عنوان بنیاد مستضعفان صادر گردیده است و اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرس�تانهای تهران  و به توسط اد اره فوق طی نامه 
ش�ماره 92/67147/6966  مورخ 92/11/07 ا عام نموده که پاک 
فوق مش�مول ماده 64 قانون حفاظت و بهره ب�رداری از جنگلها و 

مراتع کشور می باشد. 
19385 رئیس اداره ثبت  اسناد و اماک زیبادشت – شکوری 

مفقودی
اصل برگ سبز)شناس�نامه ( و اصل س�ند کمپانی خودروی س�واری پراید جی تی ایکس آی به 
ش�ماره شاسی: S1412284642799 و ش�ماره موتور: 01294236و شماره انتظامی: 52 – 896 

ب 83متعلق به خانم/آقای : فاطمه صابر تنهامفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
 NAS451100D4902626 :اصل برگ سبز)شناسنامه ( خودروی وانت سایپا151به شماره شاسی
و شماره موتور: 4979292و شماره انتظامی: 52-788 ج 14متعلق به خانم/آقای : یاسر زینلی 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
پاک ش�ماره 165 فرعی از 35 اصلی واقع در بخش 3 مراغه بمقدار شش�دانگ که ذیل 29858 صفحه 284 دفتر 125 بنام عصمت 
باقری کهجوق ثبت و س�ند مالکیت صادر و تس�لیم گردیده اس�ت و ش�خص اخیرالذکر با ارایه استش�هاد محلی بش�رح نامه شماره 
17550/3/104 � 25/9/97 در اثرجابجائی مدعی فقدان سند مالکیت مزبور شده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است 
مراتب در اجرای تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود. مدعیان و معترضان به مالکیت پاک 
مذکور می توانند دعاوی و اعتراضات خود را کتبًا بمدت )ده روز( پس از انتشار آگهی به اداره ثبت مراغه تسلیم نمایند بدیهی است 
پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و به اعتراضات بعد از مدت تعیین شده ترتیب اثر 
داده نخواهد ش�د.مورد ثبت برابرس�ند رهن 3191 � 27/10/93 دفتر 25 مراغه نزد بانک ملی مراغه در رهن می باشد .تاریخ انتشار : 

97/10/08       م.الف 1388 - 17746/3/104/97 - 97/09/27- 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک مراغه آشام    

آگهی فقدان سند مالکیت
پ�اک ش�ماره 49 فرع�ی از544 اصلی واقع در بخش 2 مراغه بمقدار شش�دانگ ی�ک باب خانه  که ذی�ل 7749� 10532 صفحه 71� 
369 دفتر 28�35 بنام عباداله امیری و موقر امیری  ثبت و س�ند مالکیت صادر و تس�لیم گردیده اس�ت وبعدا مع الواسطه برابر سند رسمی 
شماره 101874 � 2/11/76 دفتر 6 مراغه بنام عبداله کرمی سعید آباد انتقال که بعداشخص اخیرالذکر با ارایه استشهاد محلی بشرح نامه شماره 
3827-14/9/97  در اثر اسباب کشي مدعی فقدان سند مالکیت مزبور شده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است مراتب در اجرای 
تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود. مدعیان و معترضان به مالکیت پاک مذکور می توانند دعاوی 
و اعتراضات خود را کتباً بمدت )ده روز( پس از انتشار آگهی به اداره ثبت مراغه تسلیم نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به 
صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و به اعتراضات بعد از مدت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.که بموجب سند رسمی شماره 
111669 � 17/12/94دفتر 2 در نزد بانک اقتصاد نوین در رهن  می باش�د.     که بموجب س�ند رسمی ش�ماره 104453 � 29/2/91دفتر 2مراغه 
درنزد بانک اقتصاد نوین در رهن  می باشد. رونوشت: به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطاع  -تاریخ انتشار : 97/10/08     م.الف 

   -97/09/18 - 16976/3/104/97 - 1346
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک مراغه آشام  

اگهی
شماره پرونده: 2/97ش/737 حوزه دوم شورای حل اختاف  شهرستان ورامین شماره و تاریخ دادنامه: 
1010- 97/9/26 خواهان: عباس ایرانشاهی خوانده: هادی گراوند خواسته: تخلیه ملک به لحاظ انقضای 
مهلت اجاره با احتساب کلیه خسارات دادرسی در تاریخ  97/9/26  جلسه رسیدگی شورای حل اختاف 
به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پس از ماحظه اوراق و محتویات پرونده و نظرمشورتی اعضاء 
ادامه رسیدگی  را ازم ندانسته ، شورا ختم رسیدگی را اعام  و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. »رای قاضی شورا « در خصوص دعوی خواهان عباس ایرانشاهی فرزند علی اکبر به طرفیت خوانده 
هادی گراوند  فرزند مهدی به خواسته حکم تخلیه  ملک به لحاظ انقضای مهلت اجاره با احتساب کلیه 
خسارات دادرسی با لحاظ نظریه مشورتی اعضا شورا ، محتویات پرونده ، مستندات ابرازی خواهان ، کارت 
شناسایی و اینکه خوانده /خواندگان با وصف اباغ جهت  دفاع حاضر نشده وایحه ای ارائه نداده است 
ادعای خواهان را وارد تش�خیص و به اس�تناد  مواد 198 و515 و قانون آئین دادرسی در امور مدنی و مواد 
حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به تخلیه ملک استیجاری خواهان به لحاظ انقضای مهلت  اجاره با 
احتساب کلیه خسارات دادرسی و تسویه هزینه های مصرفی ) آب و برق و گاز ( و تحویل کلید ضمنا اجرای 
حکم تخلیه منوط به واریز مبلغ 10/000/000 ریال وجه الرهن به حساب دادگستری در حق خوانده می باشد 
و پرداخت مبلغ 1/050/000 ریال  بابت هزینه  دادرسی ،  حق الوکاله وکیل و ... در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت  20 روز پس از اباغ  قابل واخواهی در این حوزه می باشد.
                    م.الف 1665 خ    قاضی مشاور حوزه  دوم شورای حل اختاف ورامین 

اگهی
ش�ماره پرونده: 2/97ش/738 حوزه دوم شورای حل اختاف شهرستان ورامین شماره و تاریخ دادنامه: 
1009- 97/9/26 خواهان: عباس ایرانش�اهی خوانده: هادی گراوند خواسته: مطالبه اجور معوقه تا مورخ 
96/6/7 به مبلغ 1/000/000 ریال به ش�رح دادخواس�ت در تاریخ  97/9/26  جلس�ه رس�یدگی ش�ورای 
حل اختاف به تصدی امضاء کنندگان ذیل تش�کیل اس�ت  پس از ماحظه اوراق و محتویات پرونده و 
نظرمشورتی اعضاء ادامه رسیدگی را ازم ندانسته ، شورا ختم رسیدگی را اعام  و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید . »رای قاضی شورا« در خصوص دعوی خواهان عباس ایرانشاهی  فرزند علی اکبر 
به طرفیت خوانده هادی گراوند  فرزند مهدی  به خواس�ته مطالبه اجور معوقه تامورخ 96/6/7 به مبلغ 
1/000/000 ریال و از مورخ  96/6/7 لغایت 97/4/7 ماهیانه 2/500/000 ریال ) جمعا به مبلغ 25/000/000 ریال( 
با احتساب کلیه خسارات دادرسی با لحاظ نظریه مشورتی اعضا شورا ، محتویات  پرونده ، مستندات ابرازی 
خواهان ، کارت شناسایی و اینکه خوانده با وصف اباغ جهت  دفاع حاضر نشده و ایحه ای ارائه نداده است 
ادعای خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 198 و 515  قانون آئین دادرسی در امور مدنی و مواد حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  25/000/000  ریال بابت 10 ماه اجور معوقه از تاریخ 96/6/7 لغایت 
97/4/7 ماهانه به مبلغ 2/500/000 ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و پرداخت مبلغ 362/500 ریال 
بابت هزینه دادرسی ، حق الوکاله و ... در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف 

مدت  20 روز پس از اباغ  قابل واخواهی دراین حوزه می باشد.
                    م.الف 1664 خ   قاضی مشاور حوزه  دوم شورای حل اختاف ورامین 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
خانم طیبه عالم پرور داراي شناسنامه شماره 238  به شرح دادخواست به کاسه  1/97ش/1150  از این دادگاه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد خدا دوست مقدم بشناسنامه 
1136  در تاری�خ  65/10/19  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: )1(- متقاضی فوق الذکر خانم نام عذرا  نام خانوادگی خوش آبی نام پدرعلی اصغر شماره شناسنامه 
7  )2(- نام مهدی نام خانوادگی خدا دوست مقدم  نام پدر محمد شماره شناسنامه 298  )3(- نام علی نام 
خانوادگی خدا دوست مقدم نام پدر محمد شماره شناسنامه 52806 )4(- نام فاطمه نام خانوادگی خدا دوست 
مقدم  نام پدر محمد شماره شناسنامه 54501 )5(-نام زهرا نام خانوادگی خدا دوست مقدم  نام پدر محمد شماره 
شناسنامه 2533  )6(-نام ربابه نام خانوادگی اجتهادی نام پدر شیخ احمد شماره شناسنامه 152 اینجانب با انجام 
تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 

متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
              م.الف 1609 خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  139760301060003963 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی خانم مهسا کامیاب  فرد فرزند محمد بشماره شناسنامه 0018841384  صادره از تهران  ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 499 مترمربع پاک از 8 اصلی ) 
که به پاک 2709 فرعی از 8 اصلی استاندارد سازی شده است ( واقع در قریه جعفرآباد اخوان خریداری از 
مالک رسمی آقای حسن شیرکوند هداوند محرزگردیده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/23   
م.الف 477 ث                    رئیس ثبت اسناد و اماک –  محمد رحیم پور راینی

آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرایی کاس�ه 970512  اجرای احکام مدنی دادگستری قرچک محکوم علیه مهدی 
سلگی به پرداخت  مبلغ 1/124/154/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له مجید خسروی و نیز 
به پرداخت 56/207/700  ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد که محکوم 
له در راستای استیفای محکوم به اموالی از محکوم علیه مهدی سلگی شامل 17/164 سهم از 198/82 
س�هم از 997/5 سهم مش�اع از شش دانگ پاک ثبتی 12551 فرعی از 53 اصلی واقع در قرچک ضلع 
شمالی خیابان اصلی نرسیده به نمایندگی ایران خودرو سلگی را معرفی نموده و ملک مذکور مطابق نظریه 
کارش�ناس رسمی دادگس�تری با عرصه و اعیان به مساحت 997/5 مترمربع که در حال حاضر بصورت 
محوطه محصور )گاراژ و تعمیرگاه ( و یکباب واحد تجاری در قس�مت جنوب ملک مزبور که دارای 270 
مترمربع تعمیرگاه با پایه فلزی و سقف شیروانی و کف بتنی و میزان تقریبی 195 مترمربع مغازه )واحد 
تجاری( با اس�کلت فلزی و مصالح معمولی از نوع آجر و آهن و کل ملک دارای امتیازات آب و برق و گاز 
شهری می باشد. و ارزش میزان سهم 198/82 از 997/5 سهم مشاع بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی به 
بانکها و ادارات دولتی و اشخاص ثالث مبلغ 13/900/000/000 ریال و ارزش سهم قابل فروش 1/200/000/000  
ریال برای پایه مزایده ارزیابی گردیده است. لذا ملک موصوف در روز یکشنبه مورخ 97/10/23  راس ساعت 
10 الی 11  صبح در محل اجرای احکام دادگس�تری قرچک از طریق مزایده به فروش خواهد رس�ید. 
مزایده از مبلغ پایه کارشناس�ی شروع و به کسانی که بااترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد ش�د و 10 درصد مبلغ پیش�نهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و مکلف اس�ت 
حداکثر تا یک ماه نس�بت به پرداخت باقیمانده ثمن معامل�ه اقدام نمایند در غیر اینصورت ده 
درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد عاقه مندان می توانند در 
مدت پنج روز قبل از موعد مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک موصوف دیدن نمایند. ضمنا به 

درخواستهایی که پس از مهلت مقرر تقدیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
       1996     مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قرچک –تاجیک

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد واماک کشور

دفتر اسناد رسمی شماره پنج حوزه قرچک
اخطاریه دفترخانه

ن�ام و نام خانوادگی مخاطب: قاس�م س�اارپور ش�غل: آزاد  اقامت�گاه و آدرس: مجهول المکان 
همسر شما خانم مریم صفاپور طی دادنامه شماره  9709972922500557  از شعبه سوم دادگاه 
قرچک تقاضای طاق خود را نموده است. شما پس از نشر آگهی یک هفته فرصت دارید که به 

این دفترخانه مراجعه نمائید در غیراینصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
                    سردفتر طاق شماره پنج قرچک – مسعود اسدی

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 403/10/97 وقت رس�یدگی: 97/11/23 س�ه ش�نبه 9 صبح خواهان: 1-آرش 
هوش�یار آلمانی 2-مینا کریم اوغلی اقباغ رس�تمخانی خوانده: یکتا هادی خواس�ته: الزام به 
تنظیم س�ند رس�می خودرو خواهان 1-آرش هوش�یار آلمانی فرزند محمد تق�ی 2-مینا کریم 
اوغلی اقباغ رس�تمخانی فرزند ابراهیم دادخواس�تی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت 
رس�یدگی به حوزه 10 شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ 
97/11/23 روز  س�ه ش�نبه س�اعت 9 صبح تعیین ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواس�ت خواهان و دس�تور ش�ورا 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 میش�ود. نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نش�ر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه کامل دادخواست و ضمائم را 

دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
           1993    دبیر حوزه  10 شورای حل اختاف قرچک
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511/189آگهی
پی�رو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آق�ای/ خانم محمد 
زحمتکش علی آبادی که  مجهول المکان می باش�د اباغ می گ�ردد چون وفق دادنامه 
ش�ماره 9709977509401100 صادره از شعبه 255 در پرونده شماره970536 محکوم به 
حکم بر محکومیت خوانده )محمد زحمتکش( ب�ه پرداخت مبلغ 35500/000 ریال بابت 
اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور 
چک 8/30� 1395/6/30 الی یوم ااداء  نیز پرداخت مبلغ 1891750 ریال بابت خسارت 
وارده به س�بب هزینه پرداخت دادرسی در حق خواهان )مریم وحدانی( در حق محکوم 
له آقای/ خانم مریم وحدانی وپرداخت نیم عش�ر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/190آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به خانم  فاطمه فرهمند فرزند قربانعلی فعا مجهول 
المکان اباغ میگردد در مورد دادخواس�ت مجتبی فوادی کات علیه ش�ما به خواسته 
مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977514201331 م�ورخ 97/9/07 در پرونده 
کاسه970921 خوانده محکوم است به صورت تضامنی )سید علی غیور باغبانی و فاطمه 
فرهمند( محکوم اند به مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/694/000 هزینه 
دادرسی و 450/000 ریال و هزینه روزنامه نشر آگهی و بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس�ت تا یوم الوصول محاسبه در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره 

غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/191آگهی
خواهان رونوشت ناصر ماجدی فرزند رمضان به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کاسه 971260/312 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رمضان ماجدی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر اس�ت به 1� زهرا ماجدی ش ش 4 فرزند متوفی 2� ناصر ماجدی ش 
ش6 فرزند متوفی 3� عیسی ماجدی ش ش 375 فرزند متوفی 4� محمود ماجدی ش 
ش 1 فرزند 5� حسن ماجدی ش ش 4 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/192آگهی
خواهان رونوش�ت حصر وراثت بهرام افتاده حال فرزند مهدی و سیما افتاده حال فرزند 
مهدی به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 9709987514201208 از این 
دادگاه درخواس�ت گواهی  حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مهدی 
افتاده حال در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است 
به: 1� هما 2� سیما 3� بهرام 4� بهنام همگی افتاده حال )فرزندان( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه ای متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار 
شهرستان مشهد � فائزه احمدیان بورنگ

511/193آگهی
خواهان رونوش�ت حصر وراثت محمد علی عجمی فرزند ابوالقاسم به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 9709987514201244 از این دادگاه درخواس�ت گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه شهنازی قوژد در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� ابوالقاسم عجمی 
)همسر( 2� پری 3� محمد علی 4� محمدرضا 5� زهرا همگی عجمی )فرزندان( اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار 
شهرستان مشهد � فائزه احمدیان بورنگ

511/194آگهی
خواهان رونوش�ت حصر وراثت افسر صفرخو فرزند مهدی به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت ش�ده به کاسه 9709987514201216 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسن گله دار فریمانی در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� افسر صفرخو )همسر( 2� 
زهرا احترامی فریمانی )همس�ر( 3� حمیدرضا 4� سعید 5� الهام 6� الهه 7� وحید 8� 
اناز همگی گله دار فریمانی )فرزندان( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای متوفی نزد 
او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار 
شهرستان مشهد � فائزه احمدیان بورنگ

511/195آگهی
خواهان رونوش�ت حصر وراثت  حس�ین مقامی فرزند محمد علی به ش�رح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201265 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاهزاده خانوم بنده زاده در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� حسین 2� عباس 3� 
فریده 4� حمیده 5� زیبا 6� مینا 7� علیرضا 8� مژگان 9� محمد رضا همگی )فرزندان(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار 
شهرستان مشهد � فائزه احمدیان بورنگ

511/196آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای وحید کریمیان اقبال فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
مورد درخواست آقای مرتضی انصاری بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم 
شماره 9709977504201016 در پرونده  کاسه  970581 حکم درحق خواهان محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 135000000ریال بابت اصل خواس�ته وهزینه دادرسی طبق تعرفه 
وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص 
تورم درحق 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.
متصدی امور دفتری شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/197آگهی
پی�رو آگهی قبلی به آقای نصراله خدارامی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواست آقای ش�هاب الدین یوسف زاده رفسنجانی بطرفیت شما بخواسته  مطالبه 
وجه چک بموجب حکم ش�ماره9709977504201014 در پرونده کاسه 970394 حکم 
به پرداخت مبلغ10000000ریال بابت اصل خوسته وهزینه دادرسی طبق تعرفه وپرداخت 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص 
تورم درحق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 
صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه170شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/198آگهی
پی�رو آگهی قبلی به خانم اله�ام کوآبادی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
درخواست آقای علی دهقان بطرفیت شما بخواسته  مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 
9709977504201090 در پرونده کاسه 970652 حکم به بپرداخت مبلغ 85000000ریال 
بابت اصل خواس�ته وهزینه دادرسی طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
گواه�ی عدم پرداخت لغایت یوم الوصول برمبنای جدول ش�اخص تورم درحق 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.
مسئول  دفتر شعبه170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/199آگهی اباغ دادنامه
ش�ماره بایگانی ش�عبه: 970703 بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی ب�ه خانم معصومه 
عباس�ی فرزند حس�ین –س�عید صابری فرزند اکبر فعا مجهول المکان اباغ می شود 
درمورد دادخواست استیل صنعت شکوه توس دادگاه حکم برمطالبه وجه چک درمورد 
خوان�دگان صادرواع�ام می گردد رای صادره ظرف مهلت بیس�ت روز پس از اباغ قابل 

تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظرخراسان رضوی می باشد.
منشی دفتر شعبه 21دادگاه عمومی حقوقی مشهد

511/200آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای داود جایری فرزند ابن یمین فعا مجهول المکان 
اباغ می شود در مورد دادخواست بانک مهر اقتصاد علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک 
بموجب حکم شماره 9709977579700888 در پرونده  کاسه 970357دادگاه عمومی 
حقوقی مشهد متضامنا به پرداخت مبلغ 1/430/000/000 ریال بابت اصل خواسته بامحاسبه 
آن به نرخ یوم الوصول براس�اس شاخص بانک مرکزی ازتاریخ صدور چک تازمان وصول 
ومبلغ 83/232/000 ریال بابت خس�ارات دادرسی درحق خواهان صادرواعام می نماید 
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی دفتر شعبه20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/201آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده  خانم مهناز مشایخی به طرفیت آقای وحید سادات فریزی 
به درخواست مطالبه وجه وکاسه 970485 فعا مجهول المکان اباغ می شود طبق رای 
صادره محکوم به پرداخت مبلغ 50000000ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 1969000ریال 
بابت هزینه دادرس�ی وپرداخت مبلغ 450000ریال بابت درج آگهی وپرداخت خس�ارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم 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 اموردفتری شعبه166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/202آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای محمدوحدتی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
درخواس�ت حس�ین نظافت بطرفیت شما بخواس�ته مطالبه وجه  بموجب حکم شماره 
9709977503601051 در پرونده کاسه 970542 به پرداخت مبلغ 6/500/000 ریال بابت 
اصل خواسته ومبلغ 373/250 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 450/000 ریال بابت درج 
آگهی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 95/1/15 سررسید چک لغایت یوم الوصول 
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 شعبه159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/203آگهی
پیرو آگهی قبلی به آقای علی اس�حاق آبادی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
درخواست آقای امین نوری برنجردی بطرفیت شما بخواسته  مطالبه اجورمعوقه بموجب حکم 
شماره 97099775036001039 در پرونده کاسه 970641 به پرداخت مبلغ6/300/000 ریال 
بابت اجور معوقه ازمورخ 97/5/10 لغایت 97/7/10 ومبلغ 1/925/000 ریال بابت قبوض مصرفی 
ومبلغ 1/768/750 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان اعام صادرمی دارد 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 159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه 
شهرستان مشهد

511/204آگهی
پی�رو آگهی های قبلی ب�ه آقای محمدزارع زاده فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در 
مورد درخواس�ت قربان فرهمند نیا بطرفیت شما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم 
شماره 9709977503601052 در پرونده کاسه 970573 به پرداخت مبلغ 8/469/300 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 796/250 ریال بابت هزینه دادرسی ونشرآگهی خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ تنظیم دادخواس�ت 97/6/19 لغایت اجرای حکم محکوم ش�ده اید 
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه 159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/205آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای هیراد صومعه س�رائی فعا مجهول المکان اباغ می شود 
در مورد درخواست جواد زیدی بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه سفته بموجب حکم 
ش�ماره 9709977503601024 در پرونده کاسه 970658 به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 812/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 1397/7/14 لغایت یوم الوصول 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 شعبه159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/206آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای مصطفی حمزه پناه فرزندحس�ن ومهدی دشتبان فرزند 
حبیب اله فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای ناصر جاویدی نیک 
فرزند علی مراد بطرفیت شما بخواس�ته حکم به الزام خوانده ردیف دوم آقای مصطفی 
حمزه پناه  به حضور دردفترخانه اسنادرس�می جهت تنظیم وانتقال سندرس�می یک 
دستگاه خودروی سواری وانت پیکان بشماره انتظامی 272 و35 ایران 42 به نام خواهان 
وهمچنین پرداخت مبلغ 630000ریال بابت هزینه دادرس�ی درحق خواهان صادرواعام 
می گردد بموجب حکم شماره 9709977503101021  در پرونده  کاسه 970179 محکوم 
شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 145شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/207آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای1-حسین اسودی اسجیل فرزندعباسعلی2-

س�یدجوادعباس زاده فرزند سیداحمد مجهول المکان اباغ می شود در پرونده کاسه 
970770-29طبق دادنامه ش�ماره 97099775779901201 به پرداخت مبلغ 90 میلیون 
ریال بعاوه هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه محکوم گردیده اید .مراتب بدینوسیله 
در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وظرف مدت 20روز پس ازاباغ قابل واخواهی 

در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/208آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای علی محمودی فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
مورد درخواست غدیراکبریان ورجبعلی کشوری بطرفیت شما بخواسته   مطالبه اجرت 
المث�ل بموجب حکم ش�ماره 9609977503800250 در پرونده کاس�ه 950732 حکم 
ب�ه محکومیت خوانده به پرداخت مبل�غ 37/000/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف 
ازمورخه90/7/12 تامورخه 95/8/6 ومبلغ1/500/000 ریال هزینه کارشناسی و450000ریال 
هزینه درج آگهی روزنامه ومبلغ 1/120/000 ریال هزینه ابطال تمبر درحق آقای رجب علی 
کشوری)امین( صادرومحکوم 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 دادگاه شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه 
شهرستان مشهد

511/209آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد محزون فرزند ابوالفضل به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت ش�ده به کاسه 9709987514201162 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه طالع زاری در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� مبینا 2� محمد 3� الهام همگی 
محزون 4� ملیکا باغچقی )فرزندان(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای متوفی نزد 
او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار 
شهرستان مشهد 

511/210آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سید رضا هاشمی فعا مجهول المکان اباغ می 
شود در مورد دادخواست آقای کمال اسدالهی علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب 
رای شماره 9709977507201150 مورخه 1397/9/06 در پرونده کاسه 970711 به اینکه 
به محکومیت تضامنی  خواندگان )به همراه سید صادق هاشمی( به 1� مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 290/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 450/000 ریال بابت 
هزینه آگهی جراید 3� حق الوکاله وکیل برابر تعرفه 4� خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس�ت لغایت یوم ااداء براساس نرخ شاخص بانک مرکزی 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.
مسئول دفتر  شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � 
اعظم سمیعی

511/211آگهی
بدینوسیله به آقای محمد مهدی هاشمی بنجار فعا مجهول المکان اباغ می شود که خانم 
فاطمه یعقوبیان دادخواستی به مطالبه خسارت به ظرفیت شما به شعبه192 شورای حل 
اختاف مشهد ارائه و به کاسه 970830 ثبت و برای  مورخه 1397/10/30 ساعت 8/30 
وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای 
حل اختاف شعبه 192 شهرستان مشهد در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی شمالی 
15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در شورا حاضر شوید در صورت عدم 

حضور حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دفتر  شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � 
اعظم سمیعی

511/212آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سید امیرجواهری فرد فعا مجهول المکان اباغ 
می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای اردشیر صدیقی علیه شما به خواسته مطالبه وجه 
موجب رای شماره 9709977507201151 مورخه 1397/09/06 در پرونده کاسه 970613 
به اینکه به پرداخت 1� مبلغ 78/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 1/319/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی 3�  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 96/2/5 
لغایت یوم الوصول براساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب 
بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف 

بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � اعظم سمیعی

511/213آگهی
آقای دادخدا گلدوی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای وحید حسن زاده به 
طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه960/31 منجر به صدور اجرائیه 
علیه شما مبنی بر مطالبه وجه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون 
تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و پنجاه و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسی 
و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ )96/1/30( لغایت یوم ااداء که بر 
مبنای نرخ تورم محاسبه و در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است 
ل�ذا مرتب وفق مواد 19�118�119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی 
درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و 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 نمایید.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � 
اعظم سمیعی

511/214آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه سعید کریمی که مجهول 
المکان اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977507200854 صادره از شعبه 
192 در پرونده شماره 970383 محکوم به پرداخت 1� مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته 2� مبلغ 2/701/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 450/000 ریال بابت هزینه آگهی 
جراید وحق الوکاله وکیل برابر تعرفه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکهای 
موصوف 94/7/15 و 94/10/15 الی یوم الوصول براساس نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 
محکوم له شرکت صنایع غذایی به آرا با وکالت حسن جباری راد و نیم عشر دولتی شده 
اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید 
در غی�ر اینصورت دایره اجرای احکم طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � 
اعظم سمیعی

511/215آگهی
آقای مجی�د خدائی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی خانم ماندگار اس�ماعیلی 
زاده  به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود  که پرونده کاسه970003 منجر به صدور 
اجرائیه علیه ش�ما مبنی بر مطالبه اجاره بهاء محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1� 
مبلغ 3/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی آگهی جراید و تخلیه و تحویل عین مستاجره 
به آدرس مش�هد  الهیه 15 مجتمع تاش بلوک 15 طبقه همکف 133 صادره و اعام می 
نماید و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت گردیده است لذا  مرتب وفق مواد 
19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این 
اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء  گذارده خواهد  شد و 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 نمایید.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � 
اعظم سمیعی

511/216آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محسن رجب زاده منظری فعا مجهول المکان 
اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای محمد ابرودی علیه ش�ما به خواسته مطالبه 
وجه موجب رای ش�ماره 9709977507201245 مورخه 1397/09/27 در پرونده کاسه 
970714 به اینکه پرداخت 1� مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 948/000 
ریال بابت هزینه دادرس�ی و 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی جراید 3� خس�ارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک های موصوف 95/6/6 و 95/6/24 لغایت یوم الوصول 
براساس نرخ شاخص بانک مرکزی 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.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � 
اعظم سمیعی

511/217آگهی
بدینوسیله به اقای علیرضا گلمکانی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای عباسعلی 
قش�اقی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 192 شورای حل 
اختاف مشهد ارائه و به کاسه 970990 ثبت و برای مورخه 1397/11/16 ساعت 8 وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتش�ار درج می گردد. ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل 
اختاف شعبه 192 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 در وقت 
مقرر جهت رسیدگی و استماع و شهادت  شهود در شورا  حاضر شوید در صورت  عدم 

حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان 
مشهد � اعظم سمیعی

51/218آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سحر نورائی و سلیمه 
اسکندریان

خواهان سیدعباس امیری حسینی دادخواستی به طرفیت خواندگان سحر نورائی و سلیمه 
اسکندریان به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه 303/970991 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در  یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ  انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد .
مسئول دفتر شعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/219آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عباس کسائی
خواهان زهرا جوادزاده دادخواستی به طرفیت خوانده عباس کسائی به خواسته مطالبه 
خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 303/970993 شورای حل 
اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 
ساعت 8/30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از  
جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ  انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
مسئول دفتر شعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

51/220آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا یزدان پناه
خواهان زهرا غیبی دادخواس�تی به طرفیت خوانده رضا یزدان پناه به خواس�ته مطالبه 
خس�ارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 303/970953 کاسه 
شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/21 س�اعت 9  تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع 73  قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از  جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ  انتشار 
آگهی به دفتر 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 .
مسئول دفتر شعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/221آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای میرهادی حسینی فعا مجهول المکان اباغ می 
ش�ود در مورد دادخواست آقای/ خانم رضا محسنی مقدم علیه شما به خواسته مطالبه 
وجه به موجب رای شماره 9709977501901313 مورخه 1397/09/28 در پرونده کاسه 
22/970695 به: پرداخت مبلغ دو میلیون و دویست هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
پنجاه هزار و هفتصد تومان بابت هزینه ابطال تمبر و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طب�ق تعرفه درج آگهی در روزنامه مبلغ چهل و پنج هزار تومان در حق خواهان صادر و 
اما در خصوص خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/7/8 محاسبه و در 
حق خواهان  محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره 
غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیس�ت روز پ�س از درج آگهی قابل واخواهی در 

همین شعبه است.
مسئول دفتر شعبه 22 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/222آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم  فاطمه سلوکی راد فعا مجهول المکان اباغ 
می شود در مورد دادخواست آقای خسرو شاهی خانه مقدم علیه شما به خواسته مطالبه 
اجور به موجب رای شماره 9709977507001286 مورخه 1397/09/26 در پرونده کاسه 
970707 به: پرداخت مبلغ نود میلیون ریال اجاره بها از 96/7/3 الی 97/7/3 و مبلغ چهار 
میلیون ونهصد و پنجاه هزار ریال وجه التزام از مورخه 97/7/3 الی 97/7/14 اجرای حکم 
تخلیه بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و دویست و هجده هزار و هفتصد و پنجاه ریال 
هزینه دادرس�ی و یکصد و هشتاد هزار ریال هزینه تعرفه دفاتر خدمات قضایی و مبلغ 
چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه درج آگهی در حق خواهان محکوم ش�ده 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.
مسئول دفتر شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/223آگهی
بدینوس�یله پی�رو آگه�ی ه�ای قبل�ی ب�ه آق�ای مه�رداد قضای�ی فعا 
مجه�ول الم�کان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آق�ای علی اصغر 
دره  ک�ی علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب رای ش�ماره 
9709977507001306  مورخه 1397/09/26 در پرونده کاس�ه 970761  
به: پرداخت مبلغ  سی و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد 
و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ دویست و 
دو هزار ریال بابت هزینه تعرفه خدمات قضایی و خس�ارت تاخیر تادیه از 
تاریخ س�ر رسید الی یوم ااداء بر مبنای ش�اخص ساانه بانک مرکزی در 
حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 
رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج 

آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است.
مسئول دفتر شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار 
شهرستان مشهد 

511/224آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم  حس�ین خراس�انی فعا 
مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آق�ای/ خانم مهدی 
محس�ن آبادی علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه س�فته به موجب رای 
ش�ماره 9709977507001257  مورخ�ه 1397/09/21 در پرونده کاس�ه 
970667  ب�ه:  پرداخ�ت تضامن�ی مبلغ پنج�اه میلیون ری�ال بابت اصل 
خواس�ته و مبل�غ یک میلیون و هفتصد و ش�صت هزار ری�ال بابت هزینه 
دادرس�ی و مبلغ دویس�ت و دو هزار ریال هزینه تعرفه خدمات قضایی و 
خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس�ت الی یوم ااداء بر مبنای 
نرخ تورم طبق ش�اخص ساانه بانک مرکزی در حق خواهان محکوم شده 
ای�د مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای ص�ادره غیابی و از 
تاریخ درج در روزنامه ظرف بیس�ت روز پس از درج آگهی قابل واخواهی 

در همین شعبه است.
مسئول دفتر شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار 
شهرستان مشهد 

511/225آگهی
بدینوس�یله به آقای مهدی شعاعی فعا  مجهول المکان اباغ می شود که 
آقای اردشیر صدیقی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه سفته به طرفیت 
شما به شعبه 189 شورای حل اختاف مشهد و به کاسه 970883 ثبت و 
مورخه 1397/12/04 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا 
به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج 
می گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف 
ش�عبه 189 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع ش�ماره 4 به نشانی کوثر 
ش�مالی 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه  ثانی دادخواس�ت 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در ش�ورا حاضر 

شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 189 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

51/226آگهی
خواه�ان رونوش�ت وحید غفاریان فرزند ابوالفضل به ش�رح دادخواس�ت 
تقدیمی ثبت شده به کاسه 971207/312 از این دادگاه درخواست گواهی 
حص�ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  ابوالفضل غفاریان 
در اقامت�گاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
اس�ت به 1�  وحیده غفاریان ش ش 1704 فرزند متوفی 2� ناصر غفاریان 
ش ش 11572 فرزن�د  متوف�ی 3� فاطمه یک کام کاش�انی ش ش 1340 
همس�ر متوفی. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/227آگهی
خواهان مرتضی نمایانی با وکالت نس�رین داوری دادخواس�تی به طرفیت 
خوانده مژگان بهزادی به خواسته تقدیم شوراهای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع 
ش�ماره چهار شهرستان مشهد واقع در بلوار کوثر  شمالی کوثر شمالی 15 
ارجاع و به کاس�ه 9709987514201137 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1397/11/13 و س�اعت 8 تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان 
ب�ودن خوانده و درخواس�ت خواه�ان و به تجوی�ز ماده 73 قان�ون آیین 
دادرس�ی دادگاه ه�ای عمومی و انق�اب در امور مدنی و دس�تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش�ر آگه�ی و اطاع از مف�اد آن به دادگاه مراجع�ه و ضمن اعام 
نش�انی  کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد.
شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/228آگهی
آقای س�لمان آیت�ی خویان�ی پیروآگهی ه�ای قبلی در خص�وص دعوی 
آقای مجید خاوری به طرفیت ش�ما بدینوس�یله اباغ می شود که پرونده 
970199 منجر به صدور اجرائیه علیه ش�ما مبنی بر تنظیم س�ند خودرو و 
مار الذک�ر 2� پرداخت مبلغ 1/233/500 ریال بابت هزینه دادررس�ی 3� 
مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی در حق خواهان 4� نیم عش�ر 
دولتی در حق دولت گردیده است لذا مرتب وفق مواد 19� 118� 119 قانون 
اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه 
ده روز پس از انتش�ار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای 
عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل 

اقامت خود را کتبا به قسمت اجراء اعام نمایید.
مسئول دفتر شعبه 189 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/229آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای  حسین طا ساز معروف گلدپور 
فع�ا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای حس�ین 
آقائی ازغندی علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب رای ش�ماره 
9709977506900144 مورخه 1397/08/27 در پرونده کاس�ه 970286 
ب�ه : پرداخ�ت 1� مبل�غ 13/175/000 ری�ال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ 
450/000 ری�ال هزین�ه درج آگهی 3� مبل�غ 1/934/000 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی 4� ح�ق الوکاله وکیل وفق تعرفه وکا در ح�ق 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.
مسئول دفتر شعبه 189 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/230آگهی
پیرو آگه�ی قبلی به خوانده آقای رضاوکیلی نژاد به طرفیت کاظم نصرتی 
به درخواست مطالبه وجه وکاسه 970553 فعا مجهول المکان اباغ می 
ش�ود طبق رای صادره محکوم به پرداخت حک�م به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 120000000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1740000ریال بابت 
هزینه دادرس�ی ومبلغ 450000ریال بابت درج آگهی وپرداخت خس�ارت 
تاخیرتادی�ه ازتاری�خ تقدی�م دادخواس�ت 97/6/05 لغایت ی�وم الوصول 
برمبن�ای جدول ش�اخص ت�ورم محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در 
روزنام�ه درج می گ�ردد رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی اموردفتری شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
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دادنامه
پرونده کاسه 9709980059900114بایگانی970197شعبه3دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره 9709970059900268خواهان 
بهمن مقصودلوکمالی ف رمضان بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان شهرک سپاه چناران26خواندگان1-رمضان علی کریمی ف علی 
اکبربنشانی مجهول المکان2-شرکت تعاونی مسکن کارگران شرکت نفت گرگان به مدیرعاملی عیسی افتخاری3-محمدرضا تجری همگی 
بنشانی استان گلستان گرگان روبروی هتل طهماسبی شرکت نفت4-اداره اموراراضی شهرستان گرگان بنشانی استان گلستان گرگان خ 
شهید بهشتی روبروی منابع طبیعی5-غامرضا شجاعی منش ف محمد بنشانی استان گلستان گرگان کاشانی 10نبش کوچه سیامرگویی 
بنگاه مهران6-اداره کل ثبت اسناد واماک استان گلستان بنشانی گلستان گرگان بخش مرکزی شهرگرگان شالیکوبی خیابان ولیعصرخیابان 
عدالت21 تیمسارکمانگری پاک0طبقه2و7-شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه گلستان بمدیرعاملی عیسی افتخاری بنشانی 
استان گلستان گرگان خ طهماسبی شرکت نفت خواسته ها اثبات مالکیت)مالی غیرمنقول(اثبات وقوع بیع رای دادگاه درخصوص دادخواست 
بهم�ن مقصودلو کمالی ف رمضان بطرفیت غامرضا ش�جاعی منش ف محمد-رمضان علی کریمی ف عل�ی اکبر- محمد رضا تجری واداره 
اموراراضی شهرستان گرگان وشرکت تعاونی مسکن کارگران شرکت نفت گرگان بمدیرعاملی عیسی افتخاری وشرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ایران منطقه گلستان بمدیرعاملی عیسی افتخاری واداره کل ثبت اسنادواماک استان گلستان بخواسته اثبات مالکیت واثبات 
وقوع بیع بمیزان6دانگ 1قطعه زمین بمس�احت270مترمربع فاقد پاک ثبتی موضوع مبایعه نامه عادی ش�ماره5151مورخ94/10/20بااین 
توضیح که خواهان مدعی است وفق مبایعه نامه عادی مذکورغامرضا شجاعی منش6دانگ یک قطعه زمین بامشخصات قطعه اول ازقطعات 
زمینهای شرکت نفت واقع درکوی طبیعت بمساحت270 مترمربع با حدود اربعه مشخص و فاقد پاک ثبتی را به ایشان واگذارنموده وغام رضا 
شجاعی منش نیزاین ملک را ازرمضان علی کریمی ف علی اکبرخریداری نموده است ورمضان علی کریمی نیزاین ملک را ازمحمد رضا تجری 
خریداری نموده است و محمدرضا تجری که کارمند شرکت نفت بودواین زمین که دارای اصاحات ارضی است نیزمتعلق به شرکت نفت بودکه 
بین کارمندان خود تقسیم نمود لذا با توجه به اینکه این ملک دارای سند مالکیت اصاحات ارضی است دعوی خود راجع به اثبات مالکیت را 
مسترد نموده ودرخصوص اثبات وقوع بیع بشرح ستون خواسته ازدادگاه تقاضای صدورحکم را نموده است خواندگان دردادگاه حاضرنشدند 
ودفاع موثری بعمل نیاوردند لهذا دادگاه باماحظه جمیع اوراق پرونده و تطبیق رونوشت اسناد بااصل آن وباتوجه به عدم حضورخواندگان 
دردادگاه وعدم ایراد انکار وتردیدویا جعل نسبت به این اسناد خواسته ها خواهانها را مطابق واقع تشخیص داده و مستندا به مواد10و183و19

0و219و223و338و339قانون مدنی وماده198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اثبات وقوع عقد بیع بین اطراف دعوی موضوع سند عادی 
ش�ماره5151مورخ94/10/20تنظیمی درمشاوراماک مهران ازحوزه ثبتی گرگان راصادرواعام مینمایدودر خصوص خواسته اثبات مالکیت 
نظربه اینکه خواهان درحین رس�یدگی دعوی خودرا مس�ترد نموده اس�ت دادگاه بالحاظ بندب ماده 107قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد 
دعوی خواهان رادراین خصوص صادرو اعام مینماید رای صادره غیابی وظرف20روزپس ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین دادگاه وس�پس 

ظرف20روزقابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظرمرکزاستان گلستان میباشد.
848-رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی گرگان-زمانی کیاسری

دادنامه
  پرونده کاسه 9709981722400304بایگانی970306شعبه 16شورای حل اختاف ویژه اموربانکی مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان 
تصمیم نهایی شماره9709971722400931خواهان بانک دی باامضاء مجازمحمدرضا قربانی مدیرعامل وعضوهیات مدیره وعلی فتحعلی نائب 
رئیس هیات مدیره باوکالت مهسا شاهوارف محمد رضا بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان شالیکوبی مجتمع صدرا ط4 واحد 
403خواندگان1-حسین تجری ف رضا بنشانی استان گلستان شهرستان علی آباد شهر فاضل آباد رحمت آباد وایت48منزل شخصی2-سعید 
کاظمی ملک محمودی ف غامعلی بنش�انی استان گلستان شهرستان گرگان فلکه بسیج س�ایت اداری اداره کل نوسازی مدارس گلستان 
استان3-ساره برزنونی ف محمد بنشانی استان گلستان گرگان خیابان مطهری شمالی 4جنب انبار روغن داخل کوچه منزل اثنی عشر ط2و4-
رضا فیروزکوهی ف قربانعلی بنش�انی مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه وجه بابت..2-مطالبه خسارت دادرسی3-مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه4-مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای قاضی شورا درخصوص دعوی بانک دی باوکالت مهسا شاهواربطرفیت1-ساره برزنونی ف محمد2-

رضافیروزکوهی ف قربانعلی3-حسین تجری ف رضا4-سعید کاظمی ملک محمودی ف غامعلی بخواسته مطالبه مبلغ199/535/410ریال 
به استناد قرارداد تسهیات ش�ماره1701612187282891مورخ1395/07/26وتعهدنامه قرارداد مذکورنظربه اینکه خواندگان علیرغم اباغ 
اخطاریه ازطریق نشرآگهی مورخه 97/5/17درجلسه دادرسی حاضرنشده اند وایرادودفاعی درقبال دعوی خواهان ومستندات ابرازی وی بعمل 
نیاورده اند ودعوی خواهان ومستندات ابرازی وی حاکی از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان است وخواندگان دلیلی بربرائت ذمه خویش ابراز 
نداشته است لذا دادگاه دعوی خواهان راثابت تشخیص و با استصحاب بقاء دین و مستندا به ماده 15قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های1 
و2 آن مصوب5/10/62و اصاحی والحاقی مورخ 65/28/12و29/11/76مجلس شورای اسامی ماده9 قانون شوراهای حل اختاف ماده10 قانون 
مدنی ومواد522و519و515و198وقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی وماده 403قانون تجارت خواندگان موصوف 
را تضامنا بپرداخت اوا مبلغ140/246/524ریال بابت اصل خواس�ته وخس�ارت ناش�ی ازعدم پرداخت دیون تاتاریخ97/05/01وثانیا ازتاریخ 
اخیرتازمان اجرای حکم بپرداخت روزانه مبلغ 117/571ریال بابت خس�ارت ناش�ی ازعدم پرداخت وثالثا مبلغ7/358/192 ریال بابت هزینه 
دادرسی ونشر آگهی ومبلغ 5/988/849ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس 

ازاباغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف مدت 20روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم عمومی حقوقی گرگان میباشد
854-قاضی شعبه ویژه امور بانکی شورای حل اختاف گرگان-حمزه نژاد قادی

دادنامه
نهای�ی  قدیم(تصمی�م  گرگان)3خان�واده  شهرس�تان  خان�واده  کاسه9709980056000280بایگانی970340ش�عبه1دادگاه  پرون�ده 
ش�ماره9709970056001082خواهان پریس�ا راج ف محمدش�ریف بنش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان گرگان کوی جوادی�ه دادیان3 
پاک82خوانده خلیل خاک سفیدی ف مهرعلی بنشانی مجهول المکان خواسته طاق به درخواست زوجه رای دادگاه درخصوص دادخواست 
پریسا راج بطرفیت خلیل خاک سفیدی خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش بلحاظ تخلف زوج از بند8شرط ب ضمن العقد نکاح به شکل 
ترک نفقه وسایرحقوق واجبه ی شرعی و قانونی زوجه ونیزترک زندگی مشترک وغیبت متوالی برای بیش از6ماه ابتدا گفتارم را با سخنی 
ازپیامبررحمت ومهربانی و خاتم انبیاء)ص(آغاز میکنم که فرمودهیچ چیزدرپیشگاه خدا محبوب ترازخانه ای که به ازدواج آباد شده باشد 
نیست وهیچ چیزدرپیشگاه خدا منفورتر ازخانه ای که در اسام به جدایی)طاق( ویران شودنیست )مامن شی ء احب الی اه من بیت یعمر 
بالنکاح وما من ش�یء ابغض الی اه من بیت یخرب فی ااس�ام بالفرقه یعنی الطاق )وسائل الشیعه ج 16ص266و267(و با سخنی ازالگوی 
صداقت صادق آل محمد)ص( که فرمود خداوند خانه ای را که درآن مراس�م عروس�ی باشد دوست میدارد و خانه ای را که درآن طاق باشد 
دشمن میدارد و هیچ چیزی درپیشگاه خداوند منفورتر از طاق نیست)ان اه یحب البیت الذی فیه العرس ویبغض البیت الذی فیه الطاق وما 
من شیءابغض الی اه من الطاق(شما که به هردلیلی اصراربرانجام قبیح ترین شیی حال درنزد خداوند متعال دارید وسعادت خودتان رافعا 
درجدایی ازهمسرتان می دانید شاید این آخرین کام دادگاه شمارا ازاین تصمیم منصرف کند خواهان محترم آیا می دانید اکثرمردان وزنان 
طاق عصبانیت اضطراب افسردگی واحساس تنهایی دارند آیا می دانید طاق آشفتگی عاطفی وحتی گاهی بیماری روانی ایجاد میکند آیا 
می دانید طاق ویا به نوعی فروپاشی خانواده ضمن برهم زدن تعادل روانی-عاطفی افراد خانواده موجب بروزآسیبهای اجتماعی مانند فرار 
فرزندان ازخانه سرقت قتل جنایت و..میشود آیا میدانید هرچه خشم وعصبانیت بیشتری از گذشته دردل داشته باشید بهمان میزان قابلیت 
ش�ما درمحبت ورزی کاهش خواهد یافت آیا میدانید طاق تعادل روحی وروانی افراد را برهم زده وآثار ش�ومی را درجامعه برجای میگذارد 
آیا می دانید طاق درزمره غم انگیزترین پدیده های اجتماعی اس�ت آیا میدانید درطاق وزندگی کودک با یکی ازوالدین نمی توان انتظار 
شخصیت کامل ومتعالی را متصورنمود آیا میدانید بزهکاری کودکان ونوجوانان ناسازگاریها ورفتارهای ضد اجتماعی ازپیامدهای طاق میباشد 
آیا میدانید فرزندان طاق اکثرا افس�رده گوش�ه گیرو منزوی هستند و اتکای به نفس آنان نیزبه شدت پایین است آیا می دانید کانون گرم 
خانواده بستررشد فرزندان سالم است آیا میدانید عشق ومحبت درزندگی زناشویی بااترین هدیه ای است که میتوانیم به یکدیگر بدهیم آیا 
میدانید طاق زنجیره ای ازحوادث بهم پیوسته است که برای همیشه زندگی قربانیان خود را دگرگون میکند و صدها آیا می دانید های دیگر 
که مجال بیان آنها نیست و دادگاه امیدواراست با تامل دراین مطالب وبررسی عواقب طاق نسبت به آن تصمیم بگیرید به هرتقدیر باعنایت 
به جامع محتویات پرونده ازجمله تصویر مصدق نکاحنامه رسمی وجود علقه زوجیت دایم بین طرفین به سبب عقد نکاح دایم محرزاست 
ازطرفی تاش دادگاه وداوران زوجین جهت ایجاد صلح وسازش بین آنها موثر واقع نگردیده است ازطرفی خوانده در طول دادرسی درجلسات 
دادگاه حاضر نشده و دفاع موجهی بعمل نیاورده است و با توجه به نظرقاضی محترم مشاوربنابراین بنظر دادگاه موضوع بندهای اول هشتم 
شرط ب ضمن عقد نکاح به ترتیب ناظر به ترک انفاق نسبت به زوجه ونیزعدم وفا بسایرحقوق واجبه شرعی وی وترک زندگی وباتکلیف رها 
کردن مشارالیها توسط زوج تحقق یافته است ومستندا به مواد1119وتبصره ماده 1133وبند1 ازماده 1145قانون مدنی وماده 26 قانون حمایت 
ازخانواده مصوب1/12/91حکم به احرازشرایط اعمال وکالت درطاق و گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر وبه خواهان 
اجازه میدهد به یکی ازدفاتررسمی ثبت طاق مراجعه وبا استفاده ازوکالت تفویضی از ناحیه زوج بموجب بند ب از شرایط ضمن عقد نکاح 
ضمن بذل کل مهریه وحقوق ناشی ازنکاح و قبول بذل به وکالت اززوج نسبت به اجرای صیغه طاق بائن)از نوع خلع(وثبت رسمی آن اقدام 
کند واسناد ودفاترمربوطه را اصالتا و نیز به وکالت ازشوهرش امضاء نماید رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طاق ازجمله مراعات مفاد 
مواد1140و1135و1134و1141قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود اعتباراجرایی این گواهی برای تسلیم به دفتر رسمی 
ازدواج و طاق3 ماه ازتاریخ اباغ رای قطعی ویا قطعی شدن رای است چنانچه گواهی مذکورظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آنرا 
به دفترخانه رسمی طاق تسلیم کرده است ظرف3ماه ازتاریخ تسلیم دردفترخانه حاضرنشود یامدارک ازم را ارائه نکند گواهی صادرشده 
ازدرجه اعتبارساقط است زوجین فرزند مشترک ندارند خواهان بموجب اقرارخودباردارنیست وطبق ماده 59آئین نامه اجرائی قانون حمایت 
خانواده معرفی زوجه به پزشک متخصص ویا پزشک قانونی جهت عدم بارداری برهده سردفتر ثبت طاق واگذار میگردد درصورت تسلیم 
دادنامه قطعی ازسوی زوجه بدفتررسمی ثبت طاق چنانچه زوج ظرف 1هفته ازتاریخ اباغ مراتب دردفترخانه حاضر نشود سردفتربه زوجین 
اباغ میکند برای اجرای صیغه طاق وثبت آن دردفترخانه حاضرش�وند ودرصورت عدم حضور زوج وعدم اعام عذرازس�وی وی یا امتناع 
ازاج�رای صیغه طاق صیغه طاق جاری وثبت میگردد ومراتب اجرای طاق به زوج اباغ میگردد ودرصورت اعام عذرموجه ازس�وی زوج 
س�ردفتر یکنوبت دیگربه ترتیب مذکورازطرفین جهت اجرا دعوت بعمل می آورد واگرزوج ازحضور دردفترخانه امتناع ورزید س�ردفتر به 
نمایندگی ازاین دادگاه نس�بت به اجرای طاق اقدام مینماید رای صادره غیابی بوده ودرمدت20روزپس ازاباغ دراین دادگاه قابل واخواهی 

وپس ازآن درمهلت20روزه ی بعدی قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان گلستان میباشد.
847-رئیس شعبه اول دادگاه )خانواده(شهرستان گرگان-موسوی مطلق

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به پری خاتون شهنوازی
   خواهان گل خاتون ش�هنوازی فرزند محمد دادخواس�تی بطرفیت خواندگان پری خاتون شهنوازی فرزند حسین ومحمد شهنوازی فرزند 
حس�ن به خواسته اثبات نسب ونفی نسب مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاس�ه 9709980056600856وبایگانی971032/
شعبه2دادگاه خانواده شهرس�تان گرگان)7خانواده قدیم(ثبت ووقت رس�یدگی مورخ1397/11/10ساعت10تعیین که حسب دستوردادگاه 
طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
993- شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان گرگان

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9509986138300054 ش�عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهبهان تصمیم نهایی  ش�ماره 9709976138301282 
خواهان: آقای محمد سادات فرزند طاهر  با وکالت آقای سید مالک لطفیان  فرزند  سیداحمد  به نشانی استان تهران  شهرستان تهران شهر 
تهران شهرک غرب خ  ایران زمین خ گلستان جنوبی انتهای  گلستان  نهم پ21 ط4 واحد 7 غربی خواندگان: 1. اداره اوقاف  شهرستان بهبهان  
به نشانی خ شریعتی ا داره اوقاف  2. شعبه حقوقی اداره تحقیق خوزستان به نشانی اهواز  فلکه سوم کیانپارس  نبش میهن شرقی ساختمان 
موقوفه مدنیان طبقه اول اداره کل اوقاف استان خو زستان اداره تحقیق  3. آقای احمد منصوری فرزند سلطان محمد به نشانی مجهول المکان  
4. آقای منوچهر منصوری فرزند سلطان محمد به نشانی اصفهان دروازه  تهران  اول خیابان امام  خمینی کوچه شمس آبادی  2 پ2 منزل 
آقای منصوری  5.   موقوفه منصوریه و مضافات  به نشانی خ  عدالت محل کاروانسرا جنب حسینیه منزل مرحوم نجف منصوری  خواسته: 
درخواست صدور حکم تولیت رای دادگاه  در خصوص دادخواست   محمد سادات فرزند  طاهر با وکالت سید مالک لطفیان به طرفیت  1. شعبه 
حقوقی اداره تحقیق خوزستان 2. موقوفه منصوریه و مضافات  2. اداره اوقاف شهرستان بهبهان 4. احمد منصوری  5.  منوچهر منصوری ردیف 
5 با وکالت حسین شرایی و به خواسته  ی ا عتراض به نظریه شماره 94- 10092829000000- 1 مورخ 1394/9/21  صادره از شعبه حقوقی اداره 
تحقیق استان خوزستان و صدور حکم توقیف موقوفه منصوریه بهبهان  و ملحقات )موضوع پاک های 5190  و 5445 و 5446 و 165 واقع در 
بخش یک و پنج شهرستان بهبهان به نام محمد سا دات بدین شرح که محمد سادات با وکالت سید مالک لطفیان مدعی گردیده است از حیث 
شرایط  تعیین شده برای متولی در و قف نامه  توسط  واقف ایشان متولی می باشد لیکن حکم تولیت وی توسط سازمان اوقاف  و امور خیریه  
صادر نگردیده است و اد اره تحقیق قرار رد دعوی ا یشان را صادر نموده است دادگاه پس از احراز  شرایط حکم به نقض رای شعبه حقوقی اد 
اره تحقیق استان  خوزستان و احراز با تولیت خواهان بر موقوفه منصوریه صادر نموده که دادگاه تجدید نظر در اجتهادی مقابل نص موجود در 
مقررات آئین دادرسی حکم مذکور را قرار تلقی و پرونده را به دادگاه بدوی ا عاده نموده است دادگاه پس از انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه و 
با عنایت به  موارد مذکور و نظر به اینکه اوا بر اساس سند مذکور اداره اوقاف و امور خیریه در جهت یک دانگ از موقوفه مذکور که وقف ائمه 
طاهرین می باشد  اقدامات ازم را انجام داده لیکن اقدام ملموسی در حفظ موقوفه به نسبت پنج دانگ  که در وقف اواد واقف بوده اقدامی 
ننموده است و اهمال  سازمان در حفظ جهت حفظ موقوف علیهم مشهود می باشد. ثانیا با اترین قرینه و اماره در خصوص مسامه و اهمال 
اشخاص  ذکور که از حیث شرایط سنی به خواهان اولی هستند عدم مراجعه و پیگیری جهت حفظ موقوفه می باشد و اماره روشنی بر عدم 
صاحیت شخصی که در شهر و استان محل  وجود موقوفه سکونت ندارد وجود دارد و برای این دادگاه علم آور بوده و موجب اقناع است. ثالثا 
اشخاصی که حتی وضعیت  ممات و حیات ایشان برای متولی امر ثبت وقایع چهارگانه روشن نمی باشد در ظاهر امر صاحیت اداره  موقوفه 
ای به این عظمت را ندادند چرا که حتی اطاعی از محل س�کونت ایش�ان و جود ندارد و از این رو بر فرض حیات بند ش�رط کافی برای احراز 
صاحیت ایشان مفقود می باشد رابعا خواهان  به گواهی اسناد از حیث صاحیت های عمومی و قدرت اداره دارای شرایط ازم برای تولیت می 
باشد. خامسا علیرغم اباغ به وکیل منوچهر منصوری به صورت حضوری و اعطای مهلت بیست روزه برای معرفی به پزشکی قانونی بعد از دو 
سال از تشکیل پرونده حتی از حضور در شهرستان برای معرفی به پزشکی قانونی بدون عذر موجه امتناع نمود و عذر ا عامی که برای تمدید 
مهلت ارائه داده بودند و مورد موافقت قرار گرفته و بیست روز بعد هم به ایشان مهلت داده شد مشکات جسمانی ایشان می باشد و در نهایت 
با توجه به جمیع جهات  و توجها به لوایح دف اع  وکیل خواهان که با ظاهر  موجود منطبق می باشد این محکمه به اقناع و جدانی رسیده و 
مستندا به مواد 4 و 10 و تبصره ماده 15  از قانون تشیکات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و در اجرای ماده 299  قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در ام ور مدنی و جهت فصل خسومت و تعیین تکلیف موقوفه  حکم به نقض رای صادره از شعبه حقوقی 
اد اره تحقیق استان خوزستان  و احراز  تولیت خواهان  بر موقوفه  منصوریه بهبهان و ملحقات آن صادر و اعام می دارد. رای صادره حضوری 

تلقی  و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خوزستان می باشد. 
470 رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی بهبهان 

آگهی 
در پرونده کاسه 961481 مطروحه در شعبه اول دادیاری ابهر در خصوص اتهام  آقای رسول بهرامی  فرزند بخشعلی دایر بر توهین از  طریق 
ارسال پیامک موضوع شکایت آقای ارش محرمخانی  فرزند جابر تحت تعقیب کیفری می باشند و به و اسطه مجهول المکان  بودن  و نیز به 
تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی  کیفری  یک نوبت نشر آگهی می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری 

ابهر حضور بهم رسانده و از اتهام انتسابی  خود دفاع نمائید در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
822 دفتر شعبه اول دادسرای ابهر 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و استماع شهادت شهود به خان معصومه نوروزی 
خواهان مرتضی تاریوردی فرزند مرادعلی دادخواس�تی به طرفیت خوانده  س�روش معینی، معصومه نوروزی، سعید واعظی،  اکبر روحی به 
خواسته ا عام بطان معامله مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  960374 شعبه دو حقوقی دادگستری شهرستان ابهر 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/14 ساعت 10:30 جهت استماع شهادت شهود تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده معصومه نوروزی   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  در وقت 

مقرر فوق جهت استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد. 
821 منشی شعبه دوم حقوقی دادگستری ابهر 

مفقودی
اینجان�ب اس�ماعیل قوی�دل بهن�ق  مالک س�واری لیف�ان X60 هاج ب�گ تیپ AT  م�دل 95 به 
ش�ماره ش�هربانی 35- 343ق26  و ش�ماره شاس�ی NAKSG4321GB136964  ش�ماره موتور 
LFB479Q3K160100285 بعلت  فقدان س�ند کمپانی تقاضای رونوش�ت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است،  لذا چنانچه هر کس ا دعایی  در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
س�ازمان فروش ش�رکت ایران خودرو و اقع در کیلومتر 14 اتوبان تهران کرج، ش�هرک پیکان شهر 
ساختمان سهند – سمند 5 طبقه  1 مراجعه نمایند، بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق  

ضوابط  مقرر اقدام خواهد شد. 
مراغه 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو یفان X60 هاج بگ تیپ AT  مدل 95 به شماره شهربانی 35- 343ق26  و شماره 
موتور LFB479Q3K160100285 و  شماره شاسی  NAKSG4321GB136964   به نام اسماعیل 

قویدل بهنق مفقود و از در جه اعتبار ساقط می باشد. 
مراغه 

مفقودی 
کارت خودرو پیکان وانت مدل 89 به رنگ س�فید به شماره ش�هربانی ایران 25- 949ب47 شماره 
موتور 11489042854  ش�ماره شاس�ی BG 136679به نام خداقلی  س�لطانی  چوان مفقود و از در 

جه اعتبار ساقط می باشد. 
مراغه 

مفقودی 
برگ سبز خودرو پیکان وانت مدل 89 به رنگ سفید به شماره شهربانی ایران 25- 949ب47 شماره 
موتور 11489042854  شماره شاسی BG 136679 به نام خداقلی  سلطانی  چوان مفقود و از در جه 

اعتبار ساقط می باشد. 
مراغه

مفقودی 
اینجانب خداقلی سلطان چوان مالک سو اری پیکان وانت مدل 89 به رنگ سفید به شماره شهربانی 
ایران 25- 949ب47 ش�ماره شاس�ی BG  136679 و شماره موتور 11489042854   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 

آگهی مفقودی
برگ سبز موتورسیکلت تندر سوپر CDI 125 قرمز آلبالوئی مدل 1391 به شماره شهربانی 51494- 
  NEH***125T9130183 201122240 شماره شاسی  *NEH125156FMI* 395  شماره موتور

به نام هادی علی یاری سرج مفقود و از درجه ا عتبار ساقط می با شد. 
مراغه

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاس�ه پرونده: 644/5/97ح خواهان:  مس�عود خدری به نش�انی آبادان  احمدآباد خ 11 اصلی نبش خ 10 فرعی پاک 25 خوانده : مهش�ید  
محب علیان مجهول المکان خو اس�ته: مطالبه مرجع رسیدگی : شعبه ش�ورای حل اختاف ابادان وقت رسیدگی: 97/11/7 ساعت 10 صبح 
خواهان دادخواس�تی به خواس�ته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کاسه 644/5/97 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 اانتش�ار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رس�یدگی   به ش�عبه مراجعه و اصل دادخواس�ت و 

ضمائم آن را تحویل بگیرد. 
1054/97 - رئیس شعبه 5 شورای حل اختاف آبادان 

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاس�ه پرونده: 525/5/97ح خواهان: س�یده فریال شماسی به نشانی آبادان خیابان امیری ساختمان بانک تجارت مرکزی خوانده : بهروز 
نجات مجهول المکان خواس�ته: مطالبه نفقه مرجع رسیدگی : شعبه 5 ش�ورای حل اختاف ابادان وقت رسیدگی : 97/11/23 ساعت 09:30 
خواهان دادخواستی به خواسته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کاسه 525/5/97ح 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 اانتش�ار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رس�یدگی   به ش�عبه مراجعه و اصل دادخواس�ت و 

ضمائم آن را تحویل بگیرد. 
رئیس شعبه  5 شورای حل اختاف آبادان 

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاسه پرونده: 643/5/97ح خواهان: مسعود خدری به نشانی آبادان احمدآباد خ 11 اصلی  نبش خ 10 فرعی پاک 25 خوانده : رضا فرجی  
مجهول المکان  خواسته: مطالبه مرجع رسیدگی : شعبه 5 شورای حل اختاف آبادان وقت رسیدگی: 97/11/7 ساعت 09:30 صبح  خواهان 
دادخواس�تی به خواس�ته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کاس�ه 643/5/97  به ثبت رسیده و با رعایت اینکه 
خوانده مجهول المکان می باش�د به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی آگهی  اباغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی برای 
یک نوبت در روزنامه کثیر اانتش�ار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رس�یدگی   به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمائم 

آن را تحویل بگیرد. 
 رئیس شعبه 5 شورای حل اختاف آبادان 

آگهی حصر وراثت 
آقای جاسم ابریسمی  فرزند حمید دارای شماره شناسنامه 10610 به شرح کاسه 792/2/97ح از این دادگاه  درخواست حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم ابریسمی  فرزند جاسم  به شماره شناسنامه 1810313538 در تاریخ 97/9/9 در اقامتگاه موقت خود 
بدرود زندگی  گفته و ورثه مرحوم منحصر است به: 1.  جاسم ابریسمی شماره شناسنامه 10610 پدر متوفی 2. تاجیه ابریسمی  شماره شناسنامه 
25 مادر متوفی 3. اسما ابریسمی شماره شناسنامه 1810751081  همسر متوفی  و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 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 آبادان 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : حسین صفری پور  فرزند محمد نشانی: مرکزی اراک میدان ارک ک ما فتحعلی پاساژ کوثر مشخصات 
محکوم علیه/ محکوم علیهم: سیامک فرقانی نشانی: لرستان الشتر  میدان امام فروشگاه گل مریم محکوم به:  بموجب  درخواست اجرای 
حکم مربوطه  به شماره 1397026000522341  و شماره دادنامه مربوطه 9709978701400131 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته  155/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی   و نیز پرداخت  خس�ارت تاخیر تادیه   و جه دو سفته  شماره های  
227615 )س�ری/ت(  مورخ 1396/12/30، 227616 )س�ری /ت( مورخ 97/1/30 از تاریخ تقدیم دادخواست )97/2/5( تا ز مان اجرای حکم 

ضمنا پرداخت  نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد. 
3996 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 14 شورای حل اختاف )حقوقی( شهری اراک 
آگهی نوبت اول دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت ورشکسته، تعاونی هال نخل  گروه 286 

به شماره ثبت 1314 و شناسه ملی 10320114482  
بدینوسیله به افراد حقوقی و حقیقی اعم از بستانکاران، بدهکاران و کسانی که به هر عنوان اموال شرکت مذکور را در اختیار دارند اباغ می گردد 
برابر دادنامه  شماره 9509977722100102 مورخ 1395/2/11  صادره از شعبه اول دادگاه  محترم عمومی حقوقی تنگستان و تائید رای مذکور طی 
دادنامه 9509977740700732  مورخ 1395/8/12 شعبه هفتم دادگاه محترم تجدید نظر ا ستان بوشهر ورشکستگی شرکت مذکور با تاریخ توقف 
1389/5/20  و مدیر عاملی ماشااه قائدی صادر  گردیده است. بنابراین در اجرای مواد 462، 457 و 473  قانون تجارت با ا عام مراتب اولین جلسه 
بستانکاران در ساعت 14 مورخ 1397/10/29 در محل دادگستری  شهرستان تنگستان تشکیل می گردد. کلیه بستانکاران  و کسانی که ادعایی  
دارند و همچنین اشخاصی که با ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن او هستند در موعد و محل مذکور حضور بهم همرسانند. 
ضمنا از: 1. کلیه بستانکاران و کسانی که هرگونه ادعایی از ورشکسته فوق دارند تقاضا می شود اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به انضمام 
فهرستی که کلیه آنها را معین می کند ظرف دو ماه از تاریخ نشر این آگهی به مدیر  تصفیه به آدرس دادگستری شهرستان تنگستان تسلیم نمایند. 
2. کسانی که به ورشکسته نامبرده بدهی دارند باید ظرف همین مدت  خود را معرفی و بدهی خود را  به حسابی که معرفی خواهد شد واریز و فیش  
مربوطه را به مدیر تصفیه ارا ئه نمایند. بدیهی است متخلف از این و ظیفه به موجب ماده 457 قانون تجارت با حکم دادگاه صالح به مجازات مقرر 
قانونی  محکوم خواهند شد. 3. کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست انهاست در ظرف مدت دو ماه مذکور باید عین اموال را تحت 
اختیار مدیر تصفیه نگذارند وگرنه هر حقی نسبت به آن داشته باشند به موجب ماده 473  قانون تجارت سلب خواهد شد مگر  اینکه عذر موجهی  

داشته باشند. این آگهی  در دو مرحله به فاصله  ده روز از  تاریخ درج اولین  آگهی  منتشر خو اهد شد. 
844 مدیر تصفیه شرکت ورشکسته تعاونی هال نخل  گروه 286 ثبت 1314 

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

برابر رای ش�ماره 139720325037000254هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رومشکان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای سامان عزیزی مقدم فرزند احد بشماره شناسنامه 
0 و کد ملی 4190046027 صادره از کوهدش�ت در شش�دانگ یک باب عمارت به مساحت 171.57 متر مربع پاک 124 اصلی واقع در بخش 
هفت خرم آباد شهرستان رومشکان روستای آقاجان کوچه بهداشت انتقالی از مالک رسمی آقای شرف همتی سهرابوند محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانن از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/22 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/10/8
نوروز بهاری رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان رومشکان

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

برابر رای ش�ماره 139560325002004221هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رومشکان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی خانم لبابه ابراهیمی فرزند منصوربشماره شناسنامه 
452  صادره از رومش�کان در شش�دانگ یک باب مرغداری به مس�احت 1608.50 متر مربع پاک 123 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد 
شهرستان رومشکان روستای رحمان آباد انتقالی از مالک رسمی خانم لبابه ابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانن از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/22 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/10/8
نوروز بهاری رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان رومشکان

آگهی مزایده
اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستری کوهدشت در پرونده کاسه 970112 مطروحه فی مابین آقایان علی رحمتی و حمید عبدی در نظر 

دارد یک قطعه زمین مسکونی را جهت استیفاء مال محکوم له از طریق مزایده با شرایط ذیل  به فروش برساند.
1- ملک مورد مزایده به مس�احت 180 متر مربع به مالکیت آقای حمید عبدی تحت پاک ثبتی 4318 فرعی از یک اصلی بخش هفت می 
باشد ملک مورد نظر دارای قناسی و با موقعیت شمالی جنوبی می باشد و ارزش هر متر مربع 5/000/000 ریال برآورد گردیده است و قیمت 
پایه کل ملک 900/000/000 ریال می باشد و شخصی که بیشترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد نماید برنده مزایده می باشد و می بایستی 
که ده درصد قیمت پایه پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت انصراف 

وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.
2- مزایده در تاریخ 1397/10/26 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری برگزار می گردد و متقاضیان می توانند 

پیشنهادهای خود را در پاکتهای در بسته به این شعبه ارائه نمایند.
افشین میرزایی- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان کوهدشت

آگهی مزایده
شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کوهدشت در نظر دارد در پرونده کاسه 951057 الف یک باب ساختمان 
متعلق به آقای فاضل بهرامی فرزند نصرت اله در جهت استیفای حق مدعی العموم )دادستان( از طریق مزایده با شرایط ذیل  به فروش برساند.

یک باب س�اختمان به مس�احت 4200 متر مربع با اعیانی 388 مترمربع می باش�ند در س�ه طبقه دارای امتیاز آب و برق و گاز و با مصالح 
تیرآهن، آجر و سیمان تحت پاک 2 اصلی از 56 فرعی از بخش 7 و شماره ثبت 102594 در دفتر 88 صفحه 394 به نام آقای فاضل بهرامی 
فرزند نصرت اله واقع در شهرستان کوهدشت، در مجاورت نعل شکسته که قیمت آن، مبلغ چهارصد و پنجاه و دو میلیون و چهارصد هزار 

تومان می باشد.
 و شخصی که بیشترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و بایستی ده درصد آن را به حساب سپرده دادگستری 
به شماره 2171294963000 نزد بانک ملی مرکزی کوهدشت واریز و مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در 

صورت انصراف وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.
2- مزایده در تاریخ 1397/10/27 س�اعت 10 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادس�رای کوهدش�ت واقع در خیابان فردوسی ساختمان 

دادسرا برگزار می گردد.
فرشید کسمرادیان- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای کوهدشت

» آگهی احضار متهم «
در پرونده کاسه 970211 آقای علی زینی اصانی فرزند سیف اله به اتهام )خیانت در امانت ( موضوع شکایت آقای 1-بهزاد سمالی 2-رضا 
سرلک تحت تعقیب میباشد .به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب 
در روزنامه ، آگهی تا ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی درشعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی 

دفاع نماید ،در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده بعمل مي آید .
حسین عباسی مفرد  – دادیار شعبه اول  دادسرای خرم آباد 

آگهی اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقای شهریار ابطحی فرزند شمس الدین
خواهان آقای حسین دولتشاهی با وکالت خانم زینب دولتشاه دادخواستي به طرفیت خوانده آقای شهریار ابطحی به خواسته مطالبه چک 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986656300334 شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع خانواده شهرستان خرم 
آباد ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/11/13 ساعت 09:00 تعیین مفاد دادخواست بدین شرح می باشد : تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی 
بر مطالبه وجه  یک فقره چک به شماره 3001/144880 مورخ 1397/7/1 به مبلغ 95/000/000 ریال عهده بانک صادرات بانضمام کلیه خسارات 
قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان اجرای کامل حکم به مبلغ 95/000/000 ریال 
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 استان 

لرستان – شهرستان خرم آباد –خیابان انقاب –شیرخوراگاه –خیابان معرفت –نبش کوچه شهید گل میرزایی 
نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در شورا حاضر گردد . 

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع خانواده شهرستان 
خرم آباد-شیرین اکبری 

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای رضا ندری فرزند محمدحسین فعاً مجهول المکان با توجه به محتویات پرونده کاسه 736/107/97 ک م  این دادگاه متهم 
است به  تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای محمدرضا شیرخانی که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی نامبرده 
در تاریخ 1397/11/23 ساعت 08:30 صبح مراتب در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیراانتشار آگهی 
تا نامبرده در وقت مقرر  در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه حضور 

و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده فوق الذکر اتخاذ تصمیم می نماید .
سیدمصطفی سهرابی –رییس شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم آباد 

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم حمید معروف به رضا نوري فرزند                 
خواهان آقای محمد پاپی  دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي/خانم  حمید معروف به رضا نوری   به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709986715700250 ش�عبه هفتم شوراي حل اختاف شهرس�تان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 
1397/11/10 س�اعت 10:00 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر اانتشار 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 .
 متصدي امور دفتري دادگاه شعبه هفتم شوراي حل اختاف شهرستان دورود-فریده هاشمي

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم قرارگاه سازندگي خاتم اانبیا-
موسسه حرا فرزند                 

خواهان آقای داریوش قائدرحمتی به وکالت زینب نوشه دادخواستي به طرفیت خوانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا    به خواسته   مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709986715400530 شعبه چهارم ش�وراي حل اختاف شهرستان دورود ثبت و وقت 
رسیدگي مورخ 1397/11/23 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور ددگ طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول 
الم�کان ب�ودن خوانده و در خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیرآگهي مي گردد ت�ا 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 .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه چهارم شوراي حل اختاف شهرستان دورود-مرجان قائدرحمت

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي علي جان یزداني - ابراهیم 
بوالحسني - ناصر دبیري پور

خواهان/شاکي: هوشنگ بوالحسني خوانده/متهم: علي جان یزداني - ابراهیم بوالحسني - ناصر دبیري پور خواسته/اتهام: الزام به تنظیم سند 
خودرو مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709986715500577 شعبه پنجم شوراي حل اختاف شهرستان دورود 
ثبت و وقت رس�یدگي مورخ 1397/10/30 س�اعت 10:15 تعیین که حسب دستور ددگ طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیرآگهي 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 .
شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختاف شهرستان دورود

آگهي
به مجهول المکان ها آقایان یاس�ر روحانی لشکریانی و محمد لشنی اباغ می شود درخصوص دادخواست تقدیمی آقای رسول مراد آبادی 
بطرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی دورود ارجاع گردیده وبه کاسه 970502 ثبت شده و وقت 
رسیدگی آن 97/11/14 ساعت9:30 صبح می باشد به علت مجهوالمکان بودن شما و درراستای اعمال ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقاب درامورمدنی مراتب مذکوردریکی ازجرایدکثیراانتشارجهت اباغ به شما اگهی میگردد درصورت عدم حضوربدون حضور 
شما دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد ضمنا شما می توانید قبل ازجلسه دادرسی به دفتر مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت نمایید./
منشي شعبه دوم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود- سجاد نظامی

آگهي
در خصوص پرونده کاس�ه 970648 به مجهول المکان ها آقای محمد چگنی فرزند محمد و ش�رکت تعاونی مسکن منطقه انتظامی دورود 
اباغ می ش�ود درخصوص دادخواس�ت تقدیمی آقا/خانم سامان ترزبان فرزند علی بخش بطرفیت شما مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی 
که پرونده جهت رس�یدگی به ش�عبه دوم حقوقی دورود ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی آن 97/12/4 ساعت9/30 صبح می باشد به علت 
مجهوالمکان بودن ش�ما و درراس�تای اعمال ماده 73 قانون ایین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی مراتب مذکوردریکی 
ازجرایدکثیراانتشارجهت اباغ به شما اگهی میگردد درصورت عدم حضوربدون حضور شما دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد ضمنا 

شما می توانید قبل ازجلسه دادرسی به دفتر مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت نمایید./
منشي شعبه دوم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود- سجاد نظامی

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي مرتضي کریمي گواري           
خواهان خانم  مهس�ا پایمرد    دادخواس�تي به طرفیت خوانده آقاي مرتضی کریمی گواری  به خواسته  تنظیم سند  مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709986715100540 ش�عبه اول ش�وراي حل اختاف شهرس�تان دورود ثبت و وقت رس�یدگي مورخ 
1397/11/10 س�اعت 11:00 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر اانتشار 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 .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان دورود-مریم 
سااري

دادنامه
پرونده کاسه 9709986715500367 شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715500839 
خواهان: آقای جهانگیر لرستاني نژاد  فرزند عباس به نشاني استان لرستان -  شهرستان دورود -  شهر دورود - خ 45 متري جنب ثبت احوال 
ک میعاد 5 خوانده: آقای ابراهیم افراسیابي به نشاني مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه سفته  گردشکار: پس از وصول دادخواست و ثبت به 
کاسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.  رای دادگاه در خصوص دادخواست  جهانگیر لرستانی نژاد فرزند 
عباس بطرفیت ابرراهیم افراسیابی به خواسته مبلغ 18 میلیون تومان به استناد 3 قره سفته به شمارههای 665138و665136و665139  با 
احتساب خسارت تأخیر و تأدیه  و خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و  نظر به وجود اصل سفته ها و واخواست نامه ها در ید 
خواهان که دالت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده ودلیلی بر برائت ذمه 
خود را به این مرجع  ارائه نداد لذا شورا دعوی را وارد تشخیص و به استناد مواد 198-519-515  قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307الی 
309 خوانده موصوف را به پرداخت 1- 18 میلیونن تومان بابت اصل خواسته 2- 400/285 تومان بابت هزینه دادرسی پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ  تقدیم دادخواست لغایت وصول آن بر مبنای شاخص تورم اعامی بانک مرکزی که اجرا احکام  مکلف به محاسبه آن است در 
حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ  قابل واخواهی و پس از 20 روز قابل تجدید نظرخواهی د رمحاکم 

عمومی حقوقی شهرستان دورود می باشد.ا
اسداله یوسفوند – رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان دورود

دادنامه
پرونده کاسه 9709986715500355 شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715500840  
خواهان: آقای جهانگیر لرستاني نژاد فرزند عباس به نشاني استان لرستان - شهرستان دورود - شهر دورود - خ 45 متري جنب ثبت احوال 
ک میعاد 5 خوانده: آقای حس�ین تدین فرزند ش�یخ عباس به نشاني مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه بابت ... گردشکار: پس از وصول 
دادخواست و ثبت به کاسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا در خصوص دادخواست جهانگیر 
لرستاني نژاد فرزند عباس بطرفیت حسین تدین فرزند شیخ عباس به خواسته مطالبه مبلغ 18/000/000 به استناد یک فقره سفته به شماره 
463538 عهده بانک تجارت و یک فقره سفته به شماره 467066 با احتساب خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسي، با عنایت به محتویات 
پرونده و نظر به وجود اصل چک و سفته و گواهینامه عدم پرداخت و واخواست نامه آنها آن در ید خواهان که دالت بر اشتغال ذمه خوانده 
داشته و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانوني در جلسه دادرسي حاضر نشده و  دلیلي بر برائت ذمه خود به این مرجع ارائه نداد لذا شورا دعوا 
را وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسي و مواد 307 الي 309 قانون تجارت و قانون استفساریه مجمع تشخیص 
مصلح�ت نظام در خصوص تبصره الحاقي به ماده 2 قان�ون صدور چک اصاحي 82 خوانده موصوف را به پرداخت 1. 18/000/000 تومان اصل 
خواسته 2. پرداخت مبلغ 2/698/000 ریال بابت هزینه دادرسي 3. پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )8/7/97( لغایت 
وصول آن بر مبناي نرخ تورم اعامي بانک مرکزي که اجراي احکام مکلف به محاسبه آن است در حق خواهان محکوم مي نماید. رأي صادره 
غیابي پس از آن ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهي در این مرجع و ظرف بیست روز دیگر  قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي 

حقوقي شهرستان دورود مي باشد./س
 اسداله یوسفوند � قاضی شورا شعبه 5 شورای حل ختاف شهرستان دورود

اجرائیه
خواهان/ش�اکي: رض�ا دانش پ�ژو خوانده/متهم: الهام پاپي - رضا مینائیان - مهدي لک - محمد س�نجابي - امیر یاراحمدي - آذین میري 
- پروین واتون خواس�ته/اتهام: الزام به تنظیم س�ند خودرو بموجب درخواس�ت اجراي حکم مربوطه به ش�ماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709976715100750 محکوم علیه محکوم اس�ت به  حکم به الزام خوانده  ردیف اول بحضور در احد از دفاتر اس�ناد رس�می وانتقال سند 
رس�می یک  دس�تگاه خودروی پاترول به ش�ماره انتظامی 672ط  93  ایران 55 بابت اصل خواس�ته  وپرداخت مبلغ 97000 تومان      بابت 
هزینه دادرسی  در حق خواهان صادر واعام می نماید  محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائي ارائه نماید واا به درخواس�ت محکوم له بازداش�ت مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري 
محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام 
مدن�ي و م�اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومی�ت مالي1394(5-انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به 
نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مي شود. )ماده21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوٌم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي 

محکومیت مالي 1394(”
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان دورود-فاطمه 
میرزائي

اجرائیه
خواهان/شاکي: محرم فاحي خوانده/متهم: ترنج فاحي خواسته/اتهام: الزام به تنظیم سند خودرو بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709976715300451 محکوم علیه محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی خودرو به شماره 
انتظامی ایزان 41ایران 746د31 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 15500 تومان بابت هزینه دادرس�ی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. 
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي 
براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور 
و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر 
دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واا به درخواست محکوم 
له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي 
محکومی�ت مالي1394(5-انتق�ال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي 
نباش�د موجب مجازات تعزیري درجه ش�ش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي ش�ود. )ماده21 قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا 

تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(”
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود - نرگس 
نجفي

 دادنامه
پرونده کاسه 9709986715300138 شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره   خواهان: آقای مهدي هاشمي  
فرزند محمداسمعیل به نشاني لرستان-دورود بلوار معلم کوچه معلم 17 سر چهار راه خوانده:  شرکت پرشین کارتن آسیا ب نمایندگي علیرضا 
آرمین  به نشاني تهران خیابان شریعتي بااتر از پل روحي پاک 1783  خواسته: مطالبه وجه بابت ...گردشکار: پس از وصول دادخواست و 
ثبت به کاسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. شورا با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام 
به شرح ذیل انشا میگردد رای شورا در خصوص دادخواست آقای مهدی هاشمی ف محمداسماعیل به طرفیت شرکت پرشین کارت آسیا به 
نمایندگی های علی رضا آرمین ف رضا  بخواسته  تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مطالبه 11000000 تومان ناشی از 
2 فقره چک بشمارگان 14977436و14977437 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی نظر به اینکه خوانده علی رغم اباغ 
وقت رسیدگی در یکی از روزنامه های کثیراانتشار با توجه به عدم دسترسی خواهان به آدرس از ایشان تحت عنوان مجهول المکان در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردید و ایحه دفاعیه ای نیز هم واصل نکرد و دلیلی که بیانگر بری الذمه بودن وی باشد به این مرجع ارائه ننمود لذا اصول 
مستندات مذکور در ید مدعی دالت بر انتقال ذمه وی داشته شورا ضمن پذیرش خواسته خواهان مستند به مواد 198-515-519-522 ق 
آد م مواد 309-310-314 ق ت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 11000000 تومان بعنوان اصل خواسته و مبلغ 146500 تومان بابت 
هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/2/5 لغایت اجرای حکم که اجرای  احکام مکلف است بر اساس شاخص تورم سالیانه 
اعامی از س�وی بانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران آن را محاسبه و اجرا نماید در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی 
اس�ت و ظ�رف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع پ�س از 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان دورود می باشد  
قاضی شورا حل اختاف شعبه سوم اقای اسماعیل اسمعیلی

دادنامه
پرونده کاسه 9709986715500105 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976638700869  
:  1. آقای فریبرز زندیاوري 2. خانم فریبا زندیاوري 3. آقای فریدون لشني همگي به نشاني مجهول المکان : خانم حمیرا زندیاوري فرزند فتح اله 
به نشاني لرستان-دورود شریعتي نبش بهار طافروشي آرش  خواسته: مطالبه وجه بابت ... گردشکار : پس از وصول دادخواست و ثبت بکاسه 
فوق بتصدی امضاء کننده ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه  درخصوص دعوی خواهان حمیرا زند یاوری به طرفیت خواندگان 1. 
آقای فریدون لشنی 2. آقای فریبرز زند یاوری 3. خانم فریبا زند یاوری به خواسته ی تقاضای صدور حکم بر الزام به پرداخت هزینه های تعمیر و 
نگهداری ساختمان موروثی برابر پیوست فاکتورها به انضمام کلیه ی خسارات دادرسی و قانونی فعاً مقوم به 12/000/000 تومان بدین توضیح که 
طرفین پرونده جملگی ورثه ی مرحوم فتح اله زند یاوری ) لشنی ( می باشند که مورث ایشان در تاریخ 61/9/22 فوت نموده است و طبق توضیحات 
مندرج در دادنامه ی شماره ی 596-960 ، 96/5/30 و استعام ثبتی منعکس در پرونده ی 328-950 شعبه ی چهارم حقوقی دورود ، مالکیت 
5/5 دانگ پاک 1803 فرعی از 115 اصلی شامل یک باب منزل مسکونی دو طبقه و یک مغازه ی 28 متری مربوطه به خواهان و خواندگان و نیم 
دانگ مابقی به فردی به نام  حسین علی قائدرحمت تعلق دارد . خواهان در جلسه ی دادرسی بیان داشته تا سال 85 عمارت مسکونی در تصرف 
برادرش فریبرز بوده و از سال 85 منزل و مغازه را خوانده دوم اجاره داده و اجاره بها را تماماً خود او دریافت نموده به دلیل حضور فریبرز در اهواز و 
سایر خواندگان در خارج از کشور ، مجبور به صرف هزینه هایی در ساختمان شده که بابت هزینه های صرف شده فریبرز اذن در انجام هزینه داده 
لکن سایر خواندگان خیر . دادگاه جهت برآورد کل هزینه های انجام شده از سوی خواهان در عمارت موصوف و سپس تعیین اینکه الف ،  چه مبالغی 
بابت استفاده ی افراد ) مستاجرین ( در منزل مسکونی در سالیان متمادی و سپس اعاده به وضع مطلوب ) بهسازی ساختمان( و ب ، چه هزینه هایی 
بابت انجام تعمیرات اساسی ساختمان بوده که مشمول بند الف نمی شود موضوع را به کارشناسی ارجاع که طبق نظریه ی کارشناس که مصون از 
اعتراض باقی مانده است کل هزینه های انجام شده توسط خواهان مجموعاً 14/316/350 تومان برآورد شده که بابت بند الف ، مبلغ2/562/100  
تومان و بابت بند ب مبلغ 11/754/250 تومان در نظر گرفته شده است که هزینه های موصوف از سوی خواهان صرف شده است . با توجه به اینکه 
اواً مسئولیت پرداخت هزینه های انجام شده توسط خواهان بابت بند الف با خوانده دوم است زیرا خواهان جهت بهسازی عین مستاجره اقدام به 
صرف هزینه نموده است و مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این موضوع عرفاً بر عهده ی موجر است اگرچه خوانده دوم جهت اجاره دادن عین 
مستاجره می بایست اذن سایر شرکاء را اخذ کند و قرارداد اجاره بدون اذن سایر شرکا نسبت به سهم ایشان فضولی تلقی می شود لکن طبق مفاد 
ماده ی 336 قانون مدنی در هر حال خوانده دوم منتفع از عملیات فیزیکی خواهان شده است و طبق قاعده ی اضرر می بایست با فرض عدم قصد 
تبرع خواهان ، اجرت عمل وی را بپردازد )هر چند خوانده دوم نیز اذنی در این خصوص نداده باشد ( .ثانیاً بابت هزینه های انجام شده بابت بند ب 
کل شرکاء ) خواهان ، خواندگان و آقای حسین علی قائدرحمت ( بر اساس سهم خود مسئول جبران بوده زیرا اقدام خواهان در سهم سایر شرکا 
کاری با اجرت تلقی شده که جهت حفظ اصل مال مشترک هزینه شده است و طبق مواد 575 و 336 از قانون مدنی هر یک از شرکای مال مشترک 
در برابر خواهان مسئول می باشند و بدین ترتیب سهم خوانده سوم 1/795/788 تومان و سهم هر یک از خواندگان اول و دوم دو برابر مبلغ اخیر 
یعنی 3/591/576 تومان می باشد لهذا دادگاه با توجه به توضیحات فوق دعوی خواهان را وارد تلقی مستنداً به مواد فوق و ماد 198  و 519 و 515 از 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ 3/591/576 تومن بابت اصل خواسته ، مبلغ 89/789 تومان بابت هزینه 
ی دادرسی ، مبلغ 666/66 تومان بابت یک سوم هزینه کارشناسی ، خوانده دوم را به پرداخت مبلغ 6/153/676 تومان بابت اصل خواسته ، مبلغ 
153/841 تومان بابت هزینه ی دادرسی و مبلغ 666/66 تومان بابت یک سوم هزینه ی کارشناسی و خوانده سوم را به پرداخ مبلغ 1/795/788 
تومان بابت اصل خواسته ، مبلغ 44/894 تومان بابت هزینه ی دادرسی و مبلغ 66/666 تومان بابت یک سوم هزینه ی دادرسی در حق خواهان 
محکوم می نماید و نسبت به مازاد خواسته ی خواهان مستنداً به ماده ی 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی وی صادر می نماید . 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 

در دادگاه محترم تجدیدنظر استان لرستان است ./م
 محمد آصف ظفری -  رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان دورود

دادنامه
پرونده کاس�ه 9709986715300337 ش�عبه سوم ش�وراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی ش�ماره 9709976715300667  
خواهان: آقای داوود خرمي  فرزند محسن به نشاني استان لرستان - شهرستان دورود - دورود - خیابان 24 متري ولي عصر انتظار 12 انتهاي 
کوچه سمت راست سر نبش خوانده: آقای اردشیر رشیدي به نشاني مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه بابت ... با عنایت به جمیع محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعام و شورا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای شورا در خصوص دادخواست داوود خرمی ف محسن 
به طرفیت اردشیر رشیدی به خواسته مطالبه مبلغ 2500000 تومان وجه بابت خرید کله پاچه طبق توافقنامه در تاریخ 96/9/4 با احتساب 
خسارات تاخیر تادیه و دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان به شرح متن دادخواست و 
جلسه رسیدگی مورخ 97/7/28 اظهار داشته اینجانب مبلغ 2500000 تومان بابت خرید و فروش کله پاچه به خوانده پرداخت نموده ام ولی 
نامبرده  حاضر به پرداخت دین خود نیست لذا تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسی را دارم 
علیهذا بنا به مراتب فوق نظر به اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی )نشرآگهی( در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دلیلی که بری الذم بودن وی 
را اثبات نماید به این مرجع ابراز و ارایه نداده است و از طرفی اسناد مذکور مصون از تعرض و ایراد باقی مانده لذا شورا دعوی خواهان را ثابت 
و وارد دانسته خوانده موصوف را به1- پرداخت مبلغ 2500000 تومان بابت اصل خواسته 2- 43250 تومان بابت هزینه دادرسی 3- خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 97/7/2 لغایت اجرای دادنامه بر اساس شاخص تورم اعامی از سوی بانک جمهوری اسامی بانک  مرکزی 
جمهوری اسامی ایران محکوم می نماید رای صادره ظرف 20روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از ان ظرف مهلت 20 روز از 

تاریخ اباغ قابل تجیدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان دورود می باشد.
اسماعیل اسمعیلی- قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان دورود 

دادنامه
پرونده کاسه 9709986715200257 شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715200663  خواهان: 
خانم زهرا باجان  فرزند علي به نش�اني اس�تان لرستان - شهرستان دورود - دورود - خیابان کوي جهاد اخاص 7 خوانده: آقای غامعلي 
باجان به نشاني مجهول المکان  خواسته: مطالبه نفقه گردشکار: پس از وصول دادخواست و ثبت به کاسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا درخصوص دادخواست خواهان خانم زهرا باجان فرزند علی بطرفیت خوانده آقای غامعلی باجان 
بخواس�ته تقاضای صدورحکم بر الزام خوانده به پرداخت نفقه ایام معوقه از تاریخ ل 1393/1/1غایت  صدورحکم با جلب نظر کارشناس�ی با 
عنایت به  جامع  محتویات پرونده ،مفاد دادخواست تقدیمی  و اظهارات خواهان ،ماحظه مستندات ابرازی واظهارات خواهان واحراز رابطه 
زوجیت به دالت تصویرمصدق سند ازدواج مضبوط در پرونده وحسب مفاد ماده 1106 قانون مدنی درعقد دائم نفقه زوجه برعهده شوهر است 
وخوانده درجلس�ه دادرسی حاضر نگردید.لذا ش�ورا دعوی مطروحه را ثابت تشخیص وبا استناد مواد 1106-1111-1206 قانون مدنی وقاعده 
اضرر وماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون وچهارصدوبیست هزار تومان بابت 
نفقه ایام گذشته از تاریخ  93/1/1لغایت 97/9/30 وماهیانه مبلغ سیصدوچهل هزار تومان تا زمان اجرای حکم  درحق خواهان صادر و اعام 
می نماید.رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز ز تاریخ اباغ قابل واخواهی درشعبه 2 شورا می باشد وپس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض 

در دادگاه عمومی شهرستان دورود می باشد./ش
بیژن سوری – قاضی شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان دورود

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9709986638700204 ش�عبه دوم دادگاه عموم�ي حقوقي دادگس�تري شهرس�تان دورود تصمیم نهایی ش�ماره 
9709976638700968  خواهان: آقای خلیل اله هداوند فرزند ابراهیم به نشاني استان لرستان - شهرستان دورود - شهر دورود - 
90 متري کوي فرهنگیان فرهنگ 4 خواندگان:  1. خانم روفیا صادقي فرزند ابوالقاس�م 2. آقای کس�ري نعمتي فرزند عزت اله 3. خانم 
دنا نعمتي فرزند عزت اله 4. آقای سهند نعمتي فرزند عزت اله همگي به نشاني مجهول المکان  خواسته: الزام به تنظیم سند رسمي 
ملک گردشکار : پس از وصول دادخواست و ثبت بکاسه فوق بتصدی امضاء کننده ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه  
درخصوص دادخواس�ت خواهان آقای خلیل اله هداوند به طرفیت خواندگان خانم ها و آقایان س�هند ، کس�ری ، دنا ، جملگی نعمتی 
و روفیا صادقی به خواس�ته ی تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به انتقال س�ند یک باب واحد مس�کونی با احتس�اب خسارات 
دادرس�ی مقوم به 1/000/000 تومان بدین ش�رح که به موج�ق مبایعه نامه عادی 78/9/13 خواهان زمینی به مس�احت 200 متر مربع 
از م�ورث خوان�دگان به نام مرحوم عزت اله نعمتی خریداری و در آن احداث بنا نموده و س�ند عرصه به ش�ماره ی ثبت 10694 تحت 
پاک 1830 مجزی ش�ده از پاک 1243 فرعی از 1 فرعی از 118 اصلی به نام مورث خواندگان صادر و متعاقبًا وکالت در انتقال پاک 
ثبتی فوق از س�وی مرحوم عزت اله نعمتی به خواهان اعطا، لکن با فوت نامبرده وکالت فوق منفس�خ شده و خواهان در پرونده حاضر 
تقاضای انتقال س�ند رس�می را مطرح نموده اس�ت با توجه به توضیحات فوق و ثبت رس�می پاک ثبتی 1830 فرعی از 1243 فرعی 
از 1 فرع�ی از 118 به نام مورث خواندگان و انتقال عرصه ی موصوف از س�وی م�ورث خواندگان به خواهان به موجب قولنامه ی مورخ 
78/9/13 دادگاه دعوی خواهان را وارد تلقی مس�تنداً به مواد 219-220-223-224-225 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون 
آیین دادرس�ی مدنی و مواد 46-47-48 از قانون ثبت خواندگان را به نس�بت س�هم اارث خود از ماترک مرحوم عزت اله نعمتی به 
حضور در احدی از دفاتر اس�ناد رس�می و انتقال رس�می پاک ثبتی 1830 فرعی از 1243 فرعی از 1 فرعی از 118 اصلی به مس�احت 
200 مت�ر مرب�ع و پرداخت مبلغ 171/500 تومان بابت هزینه ی دادرس�ی در حق خواهان محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف مهلت بیس�ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

محترم تجدیدنظر استان لرستان است ./م
 محمد آصف ظفری -  رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان دورود 

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9709986715100215 ش�عبه س�وم دادگاه عموم�ي حقوق�ي دادگس�تري شهرس�تان دورود تصمی�م نهایی ش�ماره 
9709976639700511  خواهان: شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود با نمایندگي آقای سیاوش ساکیبه نشاني لرستان-دورود 
ش�بکه بهداش�ت  خوانده: خانم فرناز ش�یخ اائمه به نشاني مجهول المکان  خواس�ته: مطالبه وجه بابت ... گردشکار :  پس از وصول 
دادخواس�ت و ثب�ت بکاس�ه فوق بتصدی امضاء کنن�ده ذیل مبادرت بصدور  رأی  م�ی نماید.  رای دادگاه  در خصوص دادخواس�ت 
ش�بکه بهداش�ت و درمان شهرستان دورود با نمایندگی حقوقی آقای سیاوش س�اکی به طرفیت خانم فرناز شیخ اائمه فرزند محمد 
به خواس�ته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرس�ی و خسارت تأخیر تأدیه بدین شرح که نماینده حقوقی خواهان 
به شرح متن دادخواست و در جلسه رسیدگی اظهار داشته،خوانده پزشک طرحی استخدام در شبکه بهداشت بوده که پس از اتمام 
دوره طرح اش�تباها بیس�ت میلیون تومان به حس�اب وی واریز گردیده و پس از اطاع به ایشان از اس�ترداد آن امتناع می نماید لذا 
تقاضای محکومیت نامبرده به ش�رح متون خواس�ته را دارم.خوانده با وصف اباغ قانونی اخطاریه در جلس�ه رسیدگی حاضر نشده و 
دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اس�ت لذا با عنایت به اینکه حس�ب اس�تعام به عمل آمده از ش�بکه بهداش�ت و درمان دورود 
خوانده تا تاریخ 96/5/1 در آن اداره مش�غول بکار بوده و مطابق تصاویر مصدق فیش های ارائه ش�ده جمعا مبلغ 210/779/271 ریال 
پس از تاریخ پایان کار خوانده به حس�اب ایش�ان واریز گردیده لذا دعوای خواهان را ثابت و موجه تش�خیص و مستندا به ماده 265 
قانون مدنی و مواد 198- 519 و 522 قانون آئین دادرس�ی مدنی خوانده را به پرداخت 1- مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 
2- مبلغ 2/715/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3- خسارت تأخیر تأدیه اصل خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست )97/4/25( لغایت 
اجرای حکم بر مبنای ش�اخص تورم اعامی بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاس�به خواهد ش�د در حق خواهان محکوم می نماید 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان لرستان می باشد. / ز
 علی امیدی-دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دورود

آگهی اباغ وقت رسیدگی
با اس�تناد به ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به موجب پرونده کاس�ه 9609986638600864 ش�عبه اول حقوقی دادگس�تری 
شهرس�تان دورود به آقای غامرضا کیارسی فرزند مهدی  که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد در تاریخ 1397/11/17ساعت 

09:00 صبح جهت رسیدگی به دعوی علی سااروند به خواسته مطالبه مبلغ 183/000/000 تومان  در این شعبه حاضر شوند.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی دورود 

آگهی حصر وراثت
صغری لش�نی دارای شناس�نامه شماره 723  به شرح دادخواست به کاسه 933-1397 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمدعلی س�یفی بشناس�نامه 7  در تاریخ 97/08/08 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به :  صغری لش�نی دارای شناس�نامه ش�ماره 723  )همس�ر متوفی(. و مرحوم ورثه 
دیگ�ری ندارد.این�ک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزب�ور را در یک نوبت  پ�ي در پي ماهي یکمرتبه آگه�ی می نماید تا 
هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد .
امیر فاحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستري دورود 

آگهی حصر وراثت
نبی زنگنه دارای شناس�نامه ش�ماره 510  به شرح دادخواست به کاسه 1094-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی�ن توضیح داده که ش�ادروان بی بی ناز زنگنه بشناس�نامه 505  در تاریخ 97/08/06 اقامتگاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  نبی زنگنه دارای شناسنامه شماره 510 )همسر متوفی(. فاطمه زنگنه دارای شناسنامه 
ش�ماره 4160086829 )فرزند متوفی(. پاپی مراد زنگنه دارای شناسنامه ش�ماره 4160718493 )فرزند متوفی(. صغری زنگنه دارای 
شناس�نامه ش�ماره 36 )فرزند متوفی(. عذرا زنگنه دارای شناس�نامه شماره 536 )فرزند متوفی(. اس�ماعیل زنگنه دارای شناسنامه 
شماره 4160397158 )فرزند متوفی(. و مرحوم ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
امیر فاحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستري دورود 

آگهی حصر وراثت
س�عید ابراهیمی آرا دارای شناس�نامه ش�ماره 5118  به شرح دادخواست به کاس�ه 1107-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ارس�ام ابراهیمی آرا بشناس�نامه 4210900893  در تاریخ 97/09/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به :  س�عید ابراهیمی آرا دارای شناس�نامه ش�ماره 5118  )پدر 
متوفی(. معصوم خسروپور دارای شناسنامه شماره 1017 )مادر متوفی(. و مرحوم ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
امیر فاحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستري دورود 

گواهی حصروراثت
آقای ذوقعلی قاس�می بش�ماره شناس�نامه 81 فرزند یوس�فعلی متولد 1314 صادره خدابنده ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 1112/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که شادروان ابوالفضل 
قاس�می فرزند ذوقعلی  بش�ماره شناسنامه 21203 درتاریخ 97/7/7 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از...1- ذوقعلی قاسمی فرزند یوسفعلی ش.ش81پدرمتوفی2- گل قز محمد حسنی فرزندعلی ش.ش3مادرمتوفی اینک پس از انجام 
تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می ش�ود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای 

متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردواباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3515 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای عیس�ی رش�ادتی قوجه بیگلو بشماره شناس�نامه 1660241774 فرزند مرش�د متولد 1325 صادره مشکین ش�هر ازبه استناد 
شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1108/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است 
که ش�ادروان بهروز رشادتی فرزند عیسی  بش�ماره شناسنامه 1519 درتاریخ 97/7/29 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین 
الف�وت وی عبارتن�د از...1- فرحناز حیاتی فرزند محمدعلی ش.ش1672401402مادرمتوفی2- عیس�ی رش�ادتی قوجه بیگلو فرزند 
مرش�د ش.ش1660241774پدرمتوفی3- مهرنوش رش�ادتی قوجه بیگلو فرزند عطاکش ش.ش5560322245همسرمتوفی4- آرشا 
رش�ادتی فرزند بهروز ش.ش0155681141 پس�رمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا 
یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3525 
رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ اجرائیه
ش�ماره بایگانی پرونده 9700065 بدینوس�یله به اطاع اقای سید حس�ن گل میرآزاد فرزند میرآقا به شماره شناسنامه 880 و شماره 
ملی 5699374116 مدیون پرونده اجرایی کاس�ه 9700065 می رس�اند اقای  سید مصطفی گل میر آزاد ورثه زوجه سیده فاطمه میر 
محمدی موضوع س�ند صداقیه )سند ازدواج ( بش�ماره 4715-1347/01/01 دفترخانه ازدواج شماره 59 شفت بستانکار جهت وصول 
طلب خود شامل 109/115/176 ریال تقاضای صدور اجرائیه نموده است برابر گزارش مامور اباغ )پست( اباغ اجرائیه به نشانی مندرج 
در س�ند به ش�ما میسر نبوده و بستانکار نیز برابر نامه وارده به 139705018594000951 -1397/09/25 اعام نموده آدرس دقیقی از 
مدیون در دسترس ندارد و برابر ماده 19 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ازم ااجرا تقاضای اباغ اجرائیه از طریق درج در روزنامه 
را نموده است بدینوسیله به شما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهی موصوف اقدام 
نمائید در غیر این صورت طبق مقررات نس�بت به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد ش�د ازم بذکر اس�ت غیر از اگهی مزایده اگهی 

دیگری منتشر نخواهد شد . تاریخ انتشار : 1397/10/8
ح  5743     مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شفت- حسن عباس زاده 

آگهی مزایده )نوبت اول (
 در راس�تای اجرای دادنامه 9609971425200472 مورخ 96/6/20 به ش�ماره بایگانی 970383در  شعبه اجرای  احکام مدنی رودسر 
ثبت گردیده است ، آقایان محمد ومهران جملگی  فخیمی به پرداخت  148/809/500 ریال در حق  خانم شوکت صادقی ومحمد خوش 
ت�راش  گرم�رودی و مبلغ 7/404/750 ریال  هزینه اجرا در حق صندوق دولت محکوم می باش�ند که  پس از تعرفه ی یک باب مغازه 
توسط  شخص محکوم علیه  و توقیف آن  در اداره  ثبت اسنادو اماک رودسر با ارجاع امر به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری 
به وصف ذیل ارزیابی گردیده اس�ت: مورد مزایده  عبارت اس�ت از:س�ند مالکیت به شماره  س�ریال 91/ج/369773 به صورت شش 
دانگ یک  باب مغازه واقع در  طبقه همکف به مساحت 30/83 متر مربع قطعه 1 تفکیکی  به پاک 4345 فرعی مجزی شده از 2579 
فرعی از  س�نگ 84 اصلی بخش 29 گیان واقع در قریه احمد آباد با حدود  ومش�خصات معین در ذیل ثبت 61162 صفحه 262 دفتر 
408 بنام مهران فخیمی  فرزند حسن ثبت صادر و تسلیم گردیده و پاک برابر سوابق ثبتی  یک باب مغازه  بوده  وحالیه  به صورت 
دو  باب مجزی از هم  در آمده و دارای  درب ورودی شیش�ه س�یکورت بوده  ومصالح بکار مرغوب ومناس�ب می باش�د و با توجه  به 
موارد فوق الذکر، با در نظر گرفتن موقعیت مکانی ، نوعیت کاربری ،  کیفیت وکمیت بنا  و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در تعیین 
قیمت  و همچنین پرسش و استعام از متعمدین و بنگاه های  معاماتی ، ارزش هر متر مربع 4/000/000 تومان ) چهار میلیون تومان ( 
که مجموعا 123/320/000 تومان )  یک صدو بیست و  سه میلیون و سیصدو بیست  هزار  تومان( ارزیابی  می گردد. .لذا بدین منظور 
در س�اعت 8/30 تا10 صبح روز  یک ش�نبه  مورخه 97/11/7 و  با حضور نماینده محترم شهرس�تان  رودس�ر ، مزایده از قیمت  پایه 
ارزیابی  آغاز شده و هرکس بااترین قیمت را پیشنهادکند می تواند  با پرداخت آن مالک تلقی گردد ، در غیر اینصورت مکلف است 
ده درصد ثمن معامله را فی المجلس ادا و رسید دریافت و ظرف  حداکثر  یکماه  نسبت به پرداخت  مابه التفاوت اقدام نماید. بدیهی 
است در صورت  عدم التفات به فرجه مقرر ، ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های  اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی  

به استنادماده 118 قانون  اجرای احکام مدنی  منتشر گردید.
ح  5744   دادورز شعبه اجرای  احکام  مدنی  رودسر -  خندان بالنگا

  آگهی مزایده اموال غیر منقول –نوبت اول
 بموجب پرونده اجرایی کاس�ه 960592 اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختاف اهیجان موضوع رای صادره از ش�عبه اول شورای 
حل اختاف اهیجان محکوم  علیه آقای  پیام ش�یوا غامی  محکوم اس�ت به پرداخت  مبلغ 154/578/341 ریال بابت اصل خواسته 
وتاخیر تادیه وهزینه دادرس�ی در حق محکوم  لها آقای  کریم  موس�وی که محکوم  علیه در راس�تای  پرداخت محکوم به اقدام به 
تعرفه و توقیف روسری متعلق به خود را نموده ومحکوم لها جهت دریافت محکوم  به تقاضای توقیف و ارزیابی  و فروش آن از طریق 
مزایده  و وصول محکوم به از محل  فروش را نموده  اس�ت که با این وصف اموال مزبور از طریق صورتجلس�ه کانتری 11 توقیف امین 
محل گردید ومراتب  جهت ارزیابی به کارشناس رسمی  دادگستری ارجاع که ایشان پس از بررسی و مطالعه پرونده  و بازدید از اموال  
نظر خود را به ش�رح ذیل اعام داش�ته اند: مش�خصات ملک و ارزش ریالی  اموال مذکور عبارت است انواع روسری به تعداد 11 عدد  
رویری سلیک 2- روسری  چاپی 10 عدد 3- روسری با مارکهای متفرقه113 عدد 4- روسری  سیلک 162 عدد 5- روسری  ساتن  7 
عدد  که از طریق  کانتری  توقیف  و تحویل امین واقع در اهیجان بلوار امام  رضا  نمایشگاه  اتومبیل ناب  میباشد که ضمن  بازدید 
به عمل  آمده توس�ط کارش�ناس منتخب این اجرا از اموال  موصوف  و بررس�ی های فنی  به عمل آمده قیمت مال  مورد مزایده  فوق 
49/770/000 ریال به عنوان قیمت پایه توسط  کارشناسان  منتخب اعام گردید که این امر مصون از اعتراض موثر واقع گردیده است. 
اموال مذکور در  روز یک ش�نبه مورخه 97/11/07 از س�اعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف اهیجان واقع 
در دادگس�تری قدیم با  حضور نماینده محترم دادس�تان شهرس�تان اهیجان از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد. مزایده  در  
روز و ساعت تعیین شده شروع  و از قیمت پایه شروع و کسی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده  خواهد بود. خریدار 
موظف است ده درصد از  قیمت کل  خریداری شده را فی المجلس پرداخت و باقیمانده  ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت یک ماه  از 
تاریخ  برگزاری مزایده پرداخت  و رسید آنرا به اجرا تسلیم نماید. چنانچه خریدار نتواند در مهلت تعیین شده  باقیمانده  ثمن معامله را 
در فرجه مقرر پرداخت  نماید وفق ماده 129 قانون اجرای احکام  مدنی  سپرده او )10 درصد واریزی( پس از کسر هزینه های  عملیات اجرایی 
بنفع صندوق دولت ضبط و در صورت درخواست مجدد خواهان مزایده تجدید میگردد . متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از  برگزاری مزایده 
از اموال فوق الذکر واقع در آدرس فوق الذکر بازدید ویا جهت  کسب اطاعات بیشتر  به این اجرا  مراجعه نمایند. این آگهی  یک با  در یکی 

از روزنامه  های کثیر اانتشار محلی درج  و در معابر عمومی  ونقاط پر جمعیت شهر الصاق میگردد.
ح  5745  مدیر اجرای  احکام مدنی شورای حل اختاف اهیجان- تقوایی      

 آگهی مزایده
 شماره بایگانی شعبه 970414 درپرونده کاسه 970714 اجرای شورا سید آرش شریعت فرزند سید مصطفی ساکن رشت بموجب دادنامه  
شماره 96099752643000927 شعبه سوم شورای حل اختاف صومعه سرا بپرداخت مبلغ 43/550/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
تاخیر تادیه هزینه دادرسی در حق سعیده نسرین کامران و پرداخت مبلغ 2/177/500 ریال بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده و در قبال 
مبالغ ذکر شده اموال محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس دادگستری بشرح ذیل از قبیل 1- سنسور موقعیت میل سوپها سه عدد جمعا 
4/500/000 ریال 2- آیینه بغل برقی چپ یک عدد 1/500/000 ریال 3- بازویی چرخ جلو راست یک عدد مبلغ 1/700/000 ریال 4- کندانسور 
کولر سه عدد جمعا مبلغ 5/100/000 ریال 5- پمپ هیدرولیک فرمان یک عدد مبلغ 3/400/000 ریال 6- انواع دنده تعداد 57 عدد جمعا مبلغ 
2/850/000 ریال 7- دنده کش�ویی دو عدد جمعا مبلغ 2/400/000 ریال و مجموع کل اقام فوق در هش�ت بند به مبلغ 21/450/000 ریال به 
عنوان قیمت پایه براورد و اینک  برای تاریخ 1397/11/7 روز یک شنبه از ساعت 10 الی 11 واقع در صومعه سرا خیابان مطهری ساختمان امید 
4 با حضور نماینده دادستان محترم بفروش می رسد طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از مزایده اموال مورد توقیف را بهمراه مامور 
اجرای دادگستری از نزدیک مشاهده و سپس در روز مزایده شرکت نمایند هر کس که از قیمت پایه بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد و خریدار باید فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را بحساب سپرده دادگستری واریز و قبض را به اجرای شورا ارسال نماید و 

مضافا کلیه هزینه های اجرایی و غیرو بر عهده خریدار می باشد.
ح   5746     مدیر اجرای شوراهای حل اختاف صومعه سرا- شعبانی
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دادس�تان عمومی و انقاب مرکز استان اردبیل، اظهارات 
رییس س�ازمان خصوصی س�ازی در رابطه ب�ا واگذاری 
مجتمع گوش�ت را تکذیب کرد و گفت: خریداران بخشی 
از بدهی ه�ا را پرداخت کرده و ح�دود 20 میلیارد تومان از 

بدهی  ها باقی مانده است. 

برنامه متن حاشیه این هفته با حضور پوری حسینی رییس سازمان 
خصوصی سازی از شبکه سه س��یما پخش شد. او که در این برنامه 
به تش��ریح عملکرد خود در حوزه واگذار ی ها پرداخت در قسمتی از 
اظهاراتش، جمله ای را به ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقاب 
مرکز اس��تان اردبیل که در جایگاه مدعی العم��وم به عدم پرداخت 
وجوه بیت المال در واگذاری مجتمع صنعتی گوش��ت اردبیل ورود 
و رییس سازمان خصوصی س��ازی را احضار کرده بود، نسبت داد و 
گفت: »آقای عتباتی گفتند که اگر در آن زمان 4 میلیارد تومان پول 
برای خرید این مجتمع داده باشید، اان حدود یکصد میلیارد تومان 

ارزش دارد که حقتان است و نوش جانتان باشد.«
اگرچه انتظار می رفت برنامه متن حاشیه طی تماس تلفنی با دادستان 
مرکز اس��تان اردبیل صحت و س��قم این ادعا را بررسی کند اما این 
موضوع محقق نشد و ناصر عتباتی در گفت وگو با میزان، با تکذیب 
این ادعا و ادبیات مطروحه به نقل از وی در برنامه متن حاشیه به بیان 
توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: آقای پوری حسینی در صحبت با 
بنده اظهاراتشان در این برنامه را تکذیب و به مجری نسبت داده اند. 
در حالی که فیلم و متن آن موجود است و در رسانه ها به نقل از رییس 

سازمان خصوصی سازی منعکس شده است.
وی در رابطه با علت تشکیل پرونده برای خریداران مجتمع گوشت 
اردبی��ل، بیان کرد: مجتمع گوش��ت اردبیل یک��ی از ظرفیت های 
فوق العاده این اس��تان بود که در بحث کش��تار صنعتی دام و تهیه 
مواد پروتئین��ی فعالیت می کرد و امکان��ات فوق العاده ای در بحث 
نگهداری و حفظ مواد پروتئینی داش��ت که در س��ال 85 به بخش 

خصوصی واگذار شد.

دادستان اردبیل افزود: این مجتمع که در سال 85 به رقمی کمتر از 
4 میلیارد تومان واگذار ش��ده بود و خریداران تاکنون هیچ رقمی از 
وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکردند، در حال حاضر 

ارزشی بیش از یکصد میلیارد تومان پیدا کرده است.
عتباتی در رابطه با ادعای پرداخت همه بدهی ها از سوی خریداران 
مجتمع گوش��ت اردبیل تصریح کرد: خریداران بخشی از بدهی ها 
را پرداخ��ت کرده و حدود 20 میلیارد توم��ان از بدهی به بانک ملی 
و همچنین بده��ی از بابت واگذاری مجتمع گوش��ت اردبیل باقی 

مانده است. 

وی با اشاره به تشکیل پرونده کیفری در این زمینه عنوان کرد: رییس 
سازمان خصوصی س��ازی به عنوان یکی از خریداران و سهامداران 
عمده این ش��رکت احضار و در آگاهی و دادستانی مورد سوال قرار 
گرفت و در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی و دادسرا از 

او تحقیق شده و سوابق پرونده موجود است.
دادستان اردبیل تاکید کرد: پرونده مفتوح و موضوع در حال رسیدگی 
است. تیم کارشناسی موضوع را به صورت دقیق بررسی و در راستای 
حفظ حق��وق بیت المال و حقوق بانک مل��ی، اقدامات قضایی را تا 

وصول همه بدهی ها پیگیری می کنند.

تکذیب اظهارات رییس سازمان خصوصی سازی 
درباره واگذاری مجتمع گوشت اردبیل

دادستان مرکز استان مطرح کرد

بازدید مدیرکل زندان های کهگیلویه و 
بویراحمد از زندان دهدشت

 مدیرکل زندان های اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد از زندان دهدشت بازدید کرد.

اس��ماعیل جمی��اری در بازدی��د از زندان 
دهدشت گفت: امروزه برای همگان واضح 
و مبرهن است که شغل زندانبانی و کار در 
زندان از جمله مشاغل سخت و طاقت فرسا بوده که سبب آزرده شدن 
روح و جسم کارکنان می شود و بعضاً ناراحتی ها و سختی های ناشی از 
کار، خانواده همکاران را هم تحت الشعاع قرار می دهد که انتظار می رود 
با برنامه ریزی های کارشناسی شده، اعطای امتیازات، برگزاری اردوهای 
فرهنگی و تفریحی و نیز حمایت های مادی و معنوی از کارکنان، حجم 

فشارهای روحی و آسیب های احتمالی کاهش یابد.

موظف به بازنمایی 
دستاوردهای 40 ساله انقاب هستیم

 مدیرکل زندان های استان چهارمحال و 
بختیاری گفت: ما وظیفه داریم با قدرت به 
نشر و بازنمایی دس��تاوردهای چهل ساله 

انقاب در حوزه کاری خود اقدام کنیم.
حمیدرضا حیدری  در جلس��ه هماهنگی 
برگزاری جش��ن های دهه فجر و چهل سالگی انقاب در زندان های 
اس��تان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اهمیت برگزاری پرش��کوه 
جشن های دهه فجر و راهپیمایی 22 بهمن بیان کرد: دشمنان خارجی 
و عده ای هم در داخل کش��ور با انگیزه های مختل��ف، از ختم انقاب 
در چهل سالگی آن س��خن می گویند و این در حالی است که انقاب 
اسامی با حفظ ماهیت اسامی و ایرانی خود با قدرت به سمت آرمان ها 

و اهدافش در حرکت است.
وی افزود: فعالیت های اداره کل زندان های استان چهارمحال و بختیاری 
در کاهش آسیب های اجتماعی و بازپروری مددجویان، بسیار بوده است 
و ما وظیفه داریم با قدرت به نش��ر و بازنمایی دستاوردهای چهل ساله 

انقاب در حوزه کاری خود اقدام کنیم.

 ضرورت راه اندازی کارگاه های 
زودبازده

 مدی��رکل زندان های اس��تان آذربایجان 
شرقی گفت: ازجمله مهمترین مسایل در 
بهب��ود فض��ای کس��ب و کار، راه اندازی 

کارگاه های زودبازده است.
خش��ایار جمش��یدی در جلس��ه کاهش 
آس��یب های پرخطر زندان های استان آذربایجان ش��رقی، راه اندازی 
کارگاه های زودبازده را در ایجاد و بهبود فضای کسب و کار مهم عنوان 
ک��رد وافزود: از جمله بخش هایی که در حال حاض��ر می توان از آن به 
عنوان مقرون به صرفه ترین بخش ها در ایجاد اشتغال زودبازده اشاره 
کرد، آموزش دوره های مختلف در بخش صنعت س��اختمان و بخش  
کشاورزی  است که به طور نمونه در بخش کشاورزی می توان با برگزاری  
دوره های  آموزشی مختلف برای کشت گیاهان دارویی، مقدمات  اشتغال 

زندانیان را در حین حبس و بعداز آزادی آنها فراهم کرد.

پرونده ای تحت عنوان کاهبرداری به شعبه الف ارجاع 
می شود و ش�عبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور 
رأی بر برائت متهم می کند. شاکی به این رأی اعتراض 
می کند و پرونده تحت بررس�ی مرجع تجدیدنظر قرار 
می گی�رد. در این اثن�ا و قب�ل از اتخ�اذ تصمیم مرجع 
تجدیدنظ�ر قب�ل از قطعی�ت حک�م مجدداً ش�اکی به 
دادسرا مراجعه می کند و همان موضوع را تحت عنوان 
کاهبرداری، مجدداً مورد ش�کایت خود قرار می دهد، 
تکلیف دادس�را چیست؟ چنانچه شاکی همان موضوع 
را تحت عنوان دیگری )مثاً تحصیل مال نامش�روع یا 

خیانت در امانت( طرح کند، تکلیف چیست؟
ف��رض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن اس��ت. 
مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان به عنوان ارتکاب 
یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری 
قرار داد. بنابراین ش��کایت دوم )ولو با تغییر عنوان مجرمانه( همان 
شکایت اول اس��ت که مراحل قطعیت خود را طی می کند و قابلیت 
رس��یدگی مجدد را ندارد و قاضی ذی ربط باید دستور ضم شکایت 

اخیر در سابقه را صادر کند.

آیا مستاجر در صورت داشتن حق انتقال به غیر می تواند 
منافع قسمتی از عین را انتقال دهد؟

چنانچه مستاجر طبق ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 
سال 1356 حق انتقال مورد اجاره به غیر را داشته باشد، اصوًا این 
حق ش��امل اختیار انتقال قس��متی از مورد اجاره هم می تواند باشد 
مگر خ��اف آن از قرارداد و اوضاع و احوال محقق و معلوم مس��اله 

روشن باشد.

مطابق مواد 7 و 24 و تبصره 23 اصاحی سال 1363 
قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می تواند 
به تخلف�ات مالی و هرگونه اختاف حس�اب مأمورین 
ذی ربط دولتی و تخلفات مقامات مس�ئول در پرداخت 
و دریافت ه�ای خ�اف قان�ون و ورود ض�رر و زیان به 
بیت الم�ال رس�یدگی و رأی ص�ادر کند. اگر مس�ئول 
ذی ربط در زمان رس�یدگی ب�ه تخلف از آن دس�تگاه 
دولتی خارج ش�ده باشند یا اینکه کارمند دولتی بوده و 
بازنشسته شود، آیا دیوان محاسبات می تواند کارمند 
بازنشس�ته یا کارمند س�ابق را به جلس�ات دادرسی 
احضار کند؟ ضمانت اجرای عدم حضور وی در جلسات 
دادرس�ی یا اجرای رأی )کس�ر حقوق انفصال موقت( 

چگونه خواهد بود؟
به موجب مواد 7، 23 )تبصره یک(، 24 و 28 قانون دیوان محاسبات 
کش��ور، دیوان مذکور صاحیت رس��یدگی به کلیه تخلفات مالی 
مأموری��ن دولت در زمان تصدی آنها را دارد؛ اعم از این که در زمان 
رسیدگی، رابطه استخدامی ایش��ان قطع یا بازنشسته شده باشند. 
بنابرای��ن هیات های مستش��اری دیوان مذکور مکلفند نس��بت به 
اش��خاص فوق تصمیماتی اتخاذ کنند که امکان اجرای آن فراهم 
باش��د. ضمانت اجرای عدم حضور در جلسات دادرسی، صدور رأی 
غیابی است. رأی شماره 10000/151/د مورخ 19/ 7/ 1388 هیات 

عمومی دیوان محاسبات مؤید این نظر است.

طرح سجام در آذربایجان شرقی 
کلید خورد

رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: طرح مهم سجام )سامانه 
جامع اطاعات مردمی( رسما در این استان کلید خورد.

حجت ااسام حکمتعلی مظفری با بیان اینه طرح مهم سجام )سامانه جامع 
اطاعات مردمی( رسما در استان آذربایجان شرقی کلید خورد، اظهار کرد: 
مردم می توانند گزارش��ات خود را در این سامانه درج و کد مربوطه را دریافت 
کنند؛ بعد از دریافت گزارشات مردم اقدامات اولیه برای رسیدگی انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: از مردم  انتظار می رود قوه قضاییه را در امر پیشگیری و 

مبارزه با مفاسد در ابعاد مختلف یاری کنند.

نقطه آغازین اصاح و تربیت
رشد آگاهی مددجویان است

مدیرکل زندان های استان البرز، نقطه آغازین اصاح و تربیت را رشد آگاهی 
مددجویان دانست. سید عبداه مرتضوی در دیدار با  احمدعلی هراتی، مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان البرز گفت: یکی از اهداف مهم سازمان زندان ها 
توانمندسازی مددجویان بر اساس ارتقای سطح آگاهی آنها نسبت به محیط 
پیرامون است که مطالعه کتاب ضمن پر کردن اوقات فراعت، به آنها کمک 
م��ی کند تا علم و آگاهی خود را افزایش دهن��د و این نقطه آغازین اصاح و 
تربیت آنان به شمار می رود  . وی تصریح کرد: مطالعات نشان می دهد بیشتر 
افراد در بدو ورود به زندان به نتایج اعمال مجرمانه خود آگاه نبوده اند و مطالعه 
کتاب در زندان توسط زندانیان به آنها کمک می کند با دانش و آگاهی مجددا 

زندگی اجتماعی خود را از سر گیرند   .

 شهادت 2 مامور  پاسگاه انتظامی 
بردسیر در درگیری با اشرار مسلح 

دادستان شهرس��تان بردسیر گفت: 2 مامور  پاس��گاه انتظامی بردسیر در 
درگیری با اش��رار مسلح به شهادت رسیدند. محمد امین نخعی با اشاره به 
درگیری ماموران پاس��گاه گلزار از توابع شهرستان بردسیر با اشرار مسلح 
اظهار کرد: پس از اعام گزارش��ی مبنی بر عبور یک خودروی مشکوک 
زانتیا در محور مواصاتی گلزار به بردسیر بافاصله ماموران پاسگاه انتظامی 
اقدام به گش��ت زنی در این محور می کنند. وی خاطرنشان کرد: طی یک 
تعقیب و گریز، خودروی اش��رار مسلح به علت س��رعت زیاد واژگون شد و 
اشرار مسلح اقدام به تیراندازی به سمت ماموران کردند که در این عملیات 
معاون پاسگاه گلزار به همراه یک سرباز وظیفه به شهادت رسیدند و دو سرباز 
وظیفه دیگر مجروح شدند. نخعی خاطر نشان کرد:   اشرار مسلح بافاصله 

از محل حادثه متواری شدند.

حقوق ثبت یکی از شاخه های مهم حقوق خصوصی به حساب 
می آید و هدف از آن دادن ضمانت اجرا به کلیه معاماتی است 
که بر روی اماک و مس�تغات صورت می پذیرد بنابراین اگر 
مالکی مال غیرمنقول خود را به ثبت نرساند، هیچ دفتر اسناد 

رسمی نمی تواند وی را مالک بشناسد.

در این ارتباط ماده 22 قانون ثبت مقرر می دارد: »همین که ملکی مطابق 
قانون در دفتر اماک به ثبت رس��ید دولت فقط کسی را که ملک به اسم 
او ثبت ش��ده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در 
دفتر اماک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او 
رسیده باشد مالک خواهد شناخت.« بنابراین از این ماده به خوبی می توان 
استنباط کرد که اوا ثبت ملک، اثبات کننده مالکیت کسی است که ملک 
به نام او ثبت شده یا به او به ارث رسیده یا به طور رسمی به او منتقل شده و 
این انتقال هم در دفتر اماک ثبت شده است و ادارات و مراجع قضایی او را 
مالک می شناسد همچنین پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر 
اماک، دیگر تصرف غیر صاحب سند مالکیت در آن ملک دلیل مالکیت 
محسوب نمی شود و کسی نمی تواند به تصرف مالکانه خود به ضرر صاحب 
سند مالکیت استناد کند. سوم اینکه ثبت ملک به نام هر کس، از غیر سلب 
مالکیت می کند و دیگر از هیچ کس در خصوص آن ملک ادعایی پذیرفته 
نمی شود. به عاوه آنچه که مسلم است با توجه به مفاد مواد 46، 47 و 48 
قانون مذکور، اسناد مربوط به عقود و معامات راجع به اماک و حقوق 
مربوط به اماک الزاماً باید در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند 
و در غیر این صورت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد.

    اهمیت سند رسمی نسبت به سند عادی
یکی از مهمترین ایراداتی که بر اسناد عادی ممکن است وارد شود آن است 
که برخاف اسناد رسمی که مطابق قانون تمام محتویات و امضاهای 
مندرج در آنها معتبر است، اسناد عادی قابل انکار و تردید و... هستند. به طور 
مثال چنانچه یک سند عادی به مرجع قضایی ارایه شود و طرف دعوی 
بگوید امضای ذیل سند متعلق به من نیست بار اثبات اصالت سند عادی 
از طریق کارشناسی خط برعهده دارنده آن است اما در اسناد رسمی صرفًا 
می توان در مورد اصالت آنها ادعای جعلی بودن کرد یا آنکه در مورد عدم 
اعتبار قانونی آنها تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی در محکمه قضایی و 
با ابراز ادله قانونی کافی می توان اثبات کرد که به جهتی از جهات قانونی 
سند مزبور از درجه اعتبار ساقط شده است تا محکمه حکم به ابطال سند 
صادر کند. نکته دیگر اینکه در مورد سند رسمی ادعای جعل چون یک 
ادعا و دعوی محس��وب می ش��ود، از این رو مدعی جعل باید ادله اثبات 
جعلی بودن را به دادگاه ارایه کند. در حالی که در مورد سند عادی، انکار و 
تردید چون دفاع محسوب می شود، مطابق قاعده شرعی، شخص منکر 
یا مردد وظیفه ای در خصوص اثبات انکار و تردید خویش ندارد، بلکه این 
وظیفه بر دوش شخصی است که قصد استفاده از سند مزبور را داشته یا از 
موضوع سند منتفع می شود. بنابراین مدعی اصالت سند باید دایل مربوط 
به اصالت سند مزبور را به دادگاه ارایه کند، در غیر این صورت دادگاه مکلف 
است سند مزبور را از شمار دایل خارج سازد. مضافا اینکه از مزایای دیگر 
اسناد رسمی این است که عاوه بر مراجع دادگستری امکان بهره گیری 
از واحد اجراییات ثبت نیز، جهت الزام به انجام تعهدات قراردادی وجود 

دارد. در نهایت اینکه امکان وقوع معامات معارض در معامات با سند 
رسمی به مراتب کمتر است. همچنین بعضی موارد مانند نقل و انتقال حق 
کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید، فقط با سند رسمی معتبر 
ممکن خواهد بود. در شرایط حاضر و با الکترونیکی شدن سیستم ثبت 
ضمن اینکه به سهولت می توان از انجام معامات قبلی مطلع شد، پاسخ 
استعامات ثبتی نیز سرعت بیشتری یافته و عاملی در جهت جلوگیری 

از معامات بر روی اموال دیگران به حساب می آید.
چنانکه می دانیم ثبت اماک در دفتر ثبت اماک ادارات ثبت اسناد وابسته 
به قوه قضاییه به عمل می آید و مشخصات طرفین معامات در ستون 
معامل و متعامل درج می شود اما ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی انجام 
می شود و سردفتر آن به عنوان مسئول دولتی تلقی نمی شود. کلیه اسناد 
و از جمله اقرارنامه هایی که در دفاتر مذکور تنظیم می شوند، نزد محاکم 
دادگستری از اعتبار برخوردار بوده و ارایه آنها، جزو دایل محکم و قوی 
محسوب می ش��وند. جهت انجام این مراتب در دفترخانه ها یک سری 
دفاتر قانونی وجود دارد که دارای اهمیت بسیاری است. زیرا اصول اسناد 
رسمی در آنها به ثبت می رس��د. این دفاتر عبارت از دفاتر اماک، دفاتر 
اماک توقیف شده، موقوفات، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر گواهی امضا، دفاتر 
ثبت شرکت، دفاتر توزیع اظهارنامه و دفتر اماک مجهول المالک است.

برخی از اس��ناد عادی به موجب قوانین خاص و بنا به مصالحی قابلیت 
اجرایی دارند و در حکم اس��ناد ازم ااجرا هستند: الف( قراردادهایی که 
موضوع عقود اسامی هستند که بانک ها در چارچوب آنها تسهیاتی به 
مشتریان خود اعطا می کنند. این عقود چنانچه در چارچوب نظام بانکی 
جاری تنظیم شده باش��ند، دارای وصف ازم ااجرا خواهند بود. در این 
راستا از جمله امتیازاتی که می توان برای بانک ها قائل شد این است که 
مطابق ماده 110 قانون آیین دادرس��ی مدنی، در دعاوی که مستند آنها 
چک یا سفته یا برات باش��د و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد 
رسمی... خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای 
تامین کند. این بدان معنا است که تامین خواسته درباره این دسته از اسناد، 

بدون گرفتن تأمین از بانک ها صادر می شود بنابراین هنگام طرح دعوی 
از معافیت پرداخت خسارت احتمالی بابت تأمین خواسته نیز برخوردارند. 
ب( گرچه چک از اس��ناد عادی است اما به موجب اصاحیه سال 1372 
مقرر شده است چک هاي صادره عهده بانک هایي که طبق قوانین ایران 
در داخل کشور دایر شده یا مي شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور، 
در حکم سند ازم اإجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک 
و عدم دریافت تمام یا قس��متي از وجه آن، به علت نبودن محل یا به هر 
علت دیگري که منتهي به برگشت چک و عدم  پرداخت شود، مي تواند 
طبق قوانین و آیین نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چک یا 
باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند. براي صدور اجراییه دارنده چک 
باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 یا گواهي نامه مندرج در ماده 
5 را به اجراي  ثبت اسناد محل تسلیم کند. اجرای ثبت در صورتي دستور 
اجرا صادر مي کند که مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادرکننده 
در بانک از طرف بانک گواهي شده باشد . ج( اسناد دیگری به موجب قوانین 
خاص در حکم اسناد ازم ااجرا هستند که به دو دسته قابل تقسیم هستند. 
اول( اسنادی که از طریق اجرای ثبت محل مانند سایر اسناد ازم ااجرا به 
مرحله اجرا در می آیند، ازقبیل برگه وثیقه انبارهای عمومی، هزینه های 
مشترک آپارتمان و عوارض ش��هرداری. دوم( اسنادی مانند مطالبات 
سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات مالیاتی وزارت دارایی، که به موجب 

قانون خاص از طریق مراجع مذکور، به مرحله اجرا در می آیند.

   شرایط صدور اسناد رسمی
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، بر اس��اس ماده 1208 قانون 
مدنی اسناد در سه گروه تصمیم می شوند: اسنادی که در دفاتر اسناد تنظیم 
می شوند مثل سند مالکیت؛ اس��نادی که در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و 
طاق تنظیم می شوند مانند سند نکاح و طاق همچنین اسنادی که در 
سایر ادارات تنظیم می شوند مثًا مانند گذرنامه که توسط نیروی انتظامی 
صادر می ش��ود. بنابراین از نظر قانونی، سند رسمی، سندی است که در 

اداره ثبت اسناد و اماک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت 
در حدود صاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، و سایر 

اسناد، عادی محسوب می شود.

   وظایف و اختیارات هیأت نظارت و شورای عالی ثبت
برای رسیدگی به کلیه اختافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و 
اماک، در مرکز هر اس��تان هیأت نظارت، مرکب از رییس ثبت استان یا 
قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه اس��تان به انتخاب رییس قوه قضاییه 
تشکیل می شود. برای این هیأت، یک عضو علی البدل از قضات دادگستری 
یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف طرف رییس قوه قضاییه تعیین خواهد 
شد. در حال حاضر با توجه به اینکه عالی ترین دادگاه استان دادگاه تجدیدنظر 
استان است، قضات منتخب از این مرجع قضایی برگزیده می شوند. آرای 
هیأت نظارت، بر اثر شکایت ذی نفع، قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت 
خواهد بود. لیکن مدیرکل ثبت به منظ��ور ایجاد وحدت رویه، در مواردی 
که آرای هیأت های نظارت متناقض یا خاف قانون صادر ش��ده باش��د، 
موضوع را برای رسیدگی و اعام نظر، به شورای عالی ثبت ارجاع می کند 
و در صورتی که رأی هیأت نظارت به  موقع اجرا گذارده نشده باشد، طبق 
نظر ش��ورای عالی ثبت، به موقع اجرا گذارده می شود. شورای عالی ثبت 
که مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیأت نظارت شورای عالی ثبت است 
دارای دو شعبه مربوط به اماک و مربوط به اسناد است. شورای عالی ثبت 
دومین هیأتی است که با هدف رسیدگی به تجدید نظر از آرای هیأت های 
نظارت و نیز ایجاد وحدت رویه در ثبت، تشکیل و محل آن فقط در تهران 
است. لیکن آرای تمام هیأت های نظارت در سراسر کشور برای تجدیدنظر 
به همین شورا فرستاده می ش��ود. در صورتی که ذی نفع به رأی صادره از 
سوی ش��ورای عالی ثبت اعتراض داشته باشد، می تواند به دیوان عدالت 
اداری ش��کایت کند. هنگامی که نسبت به ملکی سند مالکیت معارض 
صادر شود )یعنی ملکی که دارای چند سند است(، به محض اطاع اداره 
ثبت اسناد و اماک به کلیه دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می شود که نسبت 
به این ملک سند معارض صادر شده تا از انجام هرگونه معامله خودداری 
ش��ود. اگر فروشنده ای قبل از انجام معامله با سند عادی با خریدار، ملکی 
را با سند رس��می به آقای دیگری فروخته باشد، در این حالت چون تاریخ 
سند رسمی مقدم بر تاریخ سند عادي است دیگر نمی توان معامله رسمی 
را باطل کرد و خریدار آپارتمان با سند عادی )مبایعه نامه( می تواند به عنوان 
فروش مال غیر از فروشنده ش��کایت کند و دادگاه در صورت احراز وقوع 
جرم و سوءنیت عاوه بر صدور حکم به محکومیت وی به حداقل یک سال 
حبس و جزای نقدی معادل ثمن معامله، او را نیز محکوم به بازپرداخت ثمن 
معامله به خریدار می کند و در این حالت ازم نیست برای بازپس گیری ثمن 
معامله دادخواست حقوقی تقدیم یا هزینه دادرسی مطابق آنچه برای طرح 
دعاوی مالی در دادگستری مرسوم است، پرداخته شود. بنابراین اگر معامله 
غیرمنقولی با سند عادی صورت گیرد چون هم وزن با سند رسمی نیست 
قابل تعارض به حساب نمی آید زیرا معامله اول با سند عادی و معامله دوم 
با سند رسمی صورت پذیرفته و در واقع یکی از مصادیق جزایی است. نکته 
آخر اینکه، اگر در تفکیک آپارتمان یا ملک اش��تباهی پیش بیاید اگر این 
اشتباه منجر به صدور سند رسمی یا سند مالکیت شود، رفع اشتباه با هیأت 
نظارت است ولی اگر منجربه این دو مورد نشود رفع اشتباه با خود اداره ثبت 

اسناد و اماک است؛ چون هنوز سندی ثبت نشده است.

آثار حقوق ثبت اسناد و اماک

گزیده ها

نظریه مشورتی

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد اعام کرد
دستگیری عامل آتش زدن تندیس 

آریوبرزن در یاسوج
دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان کهگیلویه و بویراحمد، از 
دستگیری عامل آتش زدن تندیس آریوبرزن در شهر یاسوج خبر داد.

مهرداد  کرمی گفت: در پی آتش سوزی قسمتی از مجسمه آریوبرزن در 
میدان اکبرآباد شهر یاسوج در شامگاه 28 آذر ماه، شناسایی عوامل مرتبط 
در دستور کار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ها، وی اظهارکرد: پس از 
انجام تحقیقات ازم، شخصی که اقدام به این عمل کرده بود با پیگیری 
و تاش مستمر شناسایی و دستگیر ش��د. دادستان عمومی و انقاب 
مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تشکر از همه  نیرو های امنیتی 
و انتظامی و اطاعات سپاه عنوان کرد: در همین راستا پرونده ای تشکیل 
شده است و تحقیقات مقدماتی، جهت کشف انگیزه  مرتکب ادامه دارد.

دادستان خرم آباد مطرح کرد
احداث 15 کیلومتر کانال 

در راستای صیانت از منابع طبیعی 
دادس��تان عمومی و انقاب مرکز استان لرس��تان گفت: در راستای 
صیانت از منابع طبیعی، 15 کیلومتر کانال حفاظتی در منطقه خانجان 
خرم آباد احداث شد. س��عید رازانی از احداث کانال 15 کیلومتری در 

راستای حمایت و صیانت از بیت المال و منابع طبیعی خبر داد.
وی ادامه داد: در جهت حفاظت و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی 
ملی کانال حفاظتی منطقه خانجان بخش 4 جزء حوزه پاسگاه انتظامی 
شهید ماس��وری )کمالوند( در جهت حفظ و حراست از اراضی ملی و 
همچنین جلوگیری و پیشگیری از تخریب و تصرف و تفکیک اراضی 
ملی از مستثنیات با صرف هزینه اداری از طریق پیمانکار مربوطه و به 

طول پانزده کیلومتر به مرحله اجرا درآمد.

دادستان مرکز استان مرکزی خبر داد
بازرسی از مدارس و مهد کودک های شهر 

اراک در جهت صیانت از حقوق عامه
دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان مرکزی گفت: با تشکیل 
تیم های مشترک، بازرسی از مدارس و مهدکودک های شهر اراک آغاز 
شد. عباس قاسمی با بیان اینکه با تشکیل تیم های مشترک، بازرسی 
از مدارس و مهدکودک های شهر اراک آغاز شد، اظهار کرد: بازدید از 
مدارس و مهدکودک ها در راستای رعایت مولفه های استانداردسازی 

و ایمن سازی صورت می گیرد.
وی در گفت وگو با میزان افزود: 4 نفر از عامان سرقت مسلحانه از یک 
طافروشی در حوزه غرق آباد منطقه نوبران، با اقدامات تحقیقاتی و 
فنی و دستورات قضایی سریع و به موقع شناسایی و دستگیر شدند و و 
از آنها دو ساح جنگی و حدود یک کیلوگرم طا کشف و ضبط شد.
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   اجتماعی  

چهره ها

 بازنگری نسخه
پزشک خانواده روستایی

رییس سازمان غذا و دارو گفت: به منظور 
ارتقاء خدم��ات دارویی در روس��تاها، 
نمایندگانی از معاونت های غذا و دارو 
چند استان پیشنهاداتی برای معاونت 
بهداشتی داشتند تا با بازنگری بخش 
نسخه ای پزشک خانواده درحوزه دارو، 
خدمات دارویی که به روستاییان ارائه 
می شود، بهبود یابد.غامرضا اصغری افزود: چالش های خدمات دارویی در 
سطح یک خدمات سامت کشور، حوزه پزشک خانواده شهری و روستایی و 
نظام ارجاع با حضور نمایندگان چند استان بررسی و پیشنهاداتی در این خصوص 

برای اصاح دستورالعمل های اجرایی و ضوابط مربوطه ارائه شده است.

اعطای تسهیات ویژه 
به تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

رییس اداره نظ��ارت بر تولید و کنترل 
کیف��ی اداره کل تجهیزات پزش��کی 
وزارت بهداشت اظهار کرد: مذاکرات 
بس��یاری برای اختصاص تسهیات 
وی��ژه ب��رای تولیدکنن��دگان مانند؛ 
تس��هیات باع��وض و وام ه��ای 
کم بهره، با همکاری س��ایر ارگان ها 
صورت گرفته است. رزا مختاری گفت: درحال حاضر توسط صندوق پژوهش 
و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی این امر با جدیت درحال پیگیری است. 

طرح مجدد احیای سازمان جوانان 
مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی 
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با 
اشاره به افزایش 40 درصدی بودجه 
سال 98 برای معاونت جوانان، از طرح 
مجدد ایحه اصاح س��اختار دولت 
برای تفکیک این معاونت از وزارت 
ورزش در کمیسیون مشترک مجلس 
خبر داد. امید محدث با اش��اره به برخی گفته ها در مورد ردیف مجزا برای 
تفکیک معاونت جوانان از این وزارتخانه بیان کرد: درباره تفکیک مبحثی 

در ایحه بودجه وجود ندارد.

مردودی خودروهای نو 
از تست آایندگی معاینه فنی

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران اعام کرد که از110 
هزار خودروی مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی که کمتر از چهار 
س��ال از تولید آنها گذشته است، تنها 38 درصد توانسته اند از تست 
آایندگی با موفقیت عبور کنند. نواب حسینی منش با بیان اینکه در 
پی اجرای طرح ترافیک جدید بسیاری از خودروهایی که مشمول 
معاینه فنی نبودند به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند، خاطرنشان 
کرد: رانندگان این خودروها برای آنکه بتوانند از تخفیف 20درصدی 
معاین��ه فنی برتر طرح ترافیک جدید اس��تفاده کنند برای دریافت 

معاینه فنی برتر به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند.

نام نویسی از متقاضیان دور جدید 
سفر به عتبات 

مدیرکل عتبات س��ازمان حج و زیارت از آغاز نام نویسی دور جدید 
اعزام  کاروان های سازمان حج و زیارت به عتبات خبر داد و افزود: 
با توجه به نزدیک شدن به بهمن ماه، نام نویسی از متقاضیان سفر 
به عتبات در بهمن ماه سال جاری از امروز آغاز شده است. مرتضی 
آقایی با بیان اینکه در این دوره یک هزار و 500 کاروان از س��وی 
سازمان حج و زیارت به عتبات مشرف می شوند، گفت: اعزام های 
زائ��ران در این دوره به دو صورت هوایی و زمینی پیش بینی ش��ده 

است.

بحث انحال دانشگاه ها 
مطرح نیست 

وزیر علوم با بیان اینکه در این وزارتخانه بحث انحال دانشگاه ها 
مطرح نیس��ت، اظهار کرد: بلکه انس��جام و اتحاد و انجام کارهای 
علم��ی مش��ترک مدنظ��ر ق��رار دارد. منصور غام��ی همچنین 
خاطرنش��ان کرد: در راستای خدمات دانش��گاه ها به جامعه، برای 
اعض��ای هیات علمی فرصت مطالعات��ی در بخش صنعت تدوین 
و اباغ ش��ده و در این راس��تا برای تبدیل وضعیت، اعضای هیات 
علمی پیمانی در س��ال 98 باید 6 ماه فرصت مطالعاتی بگذرانند و 

سپس رسمی شوند.

ضرب ااجل برای نظارت فوری 
بر مدارس غیردولتی

رییس س��ازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی با بیان 
اینکه موسس مدرسه غیردولتی باید همواره حضور مداوم در مدرسه 
داشته باشد و نظارت کند، افزود: از همه استان ها می خواهم هرکاری 
دارند، زمین بگذارند و در یک هفته نهایتاً تا پایان هفته آینده وضعیت 
همه مدارس از جمله استحکام بنا، وضعیت سیستم های گرمایشی 
و امنیت دانش آموزان را نظارت و بررس��ی و گزارش کنند. مجتبی  
زینی وند با بیان اینکه باید نس��بت به سامت بچه ها سخت گیری 
ش��ود، تصریح کرد: امسال سیاس��ت ما کیفیت بخشی به وضعیت 
مدارس از حیث پرورشی، آموزشی، فضای فیزیکی، رعایت قوانین، 

شفافیت امور مالی، تقویت همکاری با اولیا و ... است.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

دستاورد های انقاب اسامی در حوزه تئاتر
شاید این روزها اتفاقات رخ داده در حوزه »نمایش« سبب شده که این 

گروه
هنر، کمی حاشیه ساز ش�ود اما با وجود همه حواشی پیرامون این هنر،  فرهنگی

نمی توان از دستاوردهای آن طی 40 سال گذشته غافل ماند.

    نقش انقاب اسامی در تغییر نگرش به تئاتر
قطعاً اولین دستاورد این حوزه را باید نجات از تباهی برشمرد. در حالی که طاغوت، تئاتر را وسیله ای برای 
انحراف و به قهقرا بردن جامعه می دانست، اما امروز می بینیم که مقام معظم رهبری از تئاتر به مثابه منبری 
برای رشد و تعالی و هدایت مردم نام می برند و در واقع باید اذعان کرد که انقاب اسامی تئاتر را از تباهی و 

انحطاط نجات داد و به آن جایگاه ویژه ای بخشید.

    افزایش زیرساخت ها و تولیدات تئاتری
 انقاب اسامی با تمرکززدایی و عدالت در توزیع، تئاتر را در سراسر کشور، گسترش داد. افزایش 20 برابری 
اعتبارات تئاتر کشور در دوره پس از انقاب نشان از جایگاه واای هنر نمایش در تفکر اسامی دارد. همچنین 
افزایش تعداد سالن های نمایشی با رشد 13 برابری از 80 سالن در سال 57 به 1050 سالن در سال 97 نشان 
دیگری در خصوص این عدالت است. رژیم سابق، برای کنترل کامل، تئاتر سالن های خصوصی را تعطیل 
کرد، درحالی که باسیاست های باز نظام جمهوری اسامی 42 سالن نمایش خصوصی فقط در تهران فعال 
هستند. توسعه مؤسسات آموزشی بخش خصوصی از صفر به 202 در سراسر کشور از افتخارات دیگر حوزه 
تئاتر انقاب اسامی و نماد مشارکت هنرمندان در این عرصه است. رشد 20 برابری نشریات تخصصی 
تئاتر در عرصه های مکتوب و مجازی را هم می توان بیانگر آزادی حضور تمام سایق هنری در متن هنر 
انقاب برشمرد. افزایش 140 برابری تولیدات تئاتری از 50 عنوان نمایش در سال در دوران ستم شاهی به 
6 هزار و 930 عنوان نمایش در سال 96، نماد پرکاری، شادابی و حضور آزادانه سایق متنوع در عرصه تئاتر 
کشور است. البته از رش��د نجومی تعداد اجرا های نمایشی در یک سال و رسیدن به عدد 101 هزار اجرا در 
سال 96 هم نباید غافل بود. تأسیس دفتر انجمن هنر های نمایشی در همه استان های کشور و اختصاص 
بودجه به تئاتر استان ها، حاکی از توجه ویژه انقاب اسامی به تئاتر و عدالت توزیعی آن دارد. سازمان دهی 
و تأسیس کانون نمایش های خیابانی به دست هنرمندان پس از انقاب و اختصاص اعتبار ویژه در اداره کل 

هنر های نمایشی به آن، نیز از دستاورد های دیگر تئاتر انقاب است.

  توجه به فعاان حوزه تئاتر و مخاطبان
 غیر از هزاران هنرمند ثبت  نشده تئاتری، با رشد 10 برابری پس از انقاب، تعداد 20 هزار هنرمند حرفه ای در 
حوزه تئاتر در سرتاسر کشور فعالیت دارند و البته به برکت انقاب اسامی، از تعداد انگشت شمار گروه های 
تئاتر حرفه ای شهرستانی پیش از انقاب، به 800 گروه حرفه ای ثبت شده بعد از انقاب، رسیده ایم. ذکر این 

نکته نیز ضروری است که پس از انقاب اسامی، مخاطبان تئاتر بیش از هزار برابر افزایش داشته است.
وجود 550 گروه تئاتر معل��وان، برگ زرین دیگری در کارنامه تئاتر انقاب ب��وده و افزایش 50 برابری 

هنرمندان فعال تئاتری، بیانگر اهمیت رویکرد هنری نظام اسامی است.

  رشد و احیای نمایش های سنتی، آیینی و مذهبی
به روایت تاریخ، رضاخان، رایج ترین و مردمی ترین گونه نمایشی کشور یعنی تعزیه را به کلی ممنوع کرده 
بود. تکیه دولت که نماد و محل برگزاری نمایش های آیینی، سنتی و مذهبی بود به دست رضاخان تخریب 
شد. بعد از انقاب، اما تعزیه به عنوان هنر ملی ایرانیان در فهرست آثار معنوی یونسکو به ثبت رسید. بعد از 
پیروزی انقاب، جشنواره های متعدد آیینی و سنتی باهدف حمایت و رشد این هنر پرمخاطب، به طور مرتب 
برگزار می شود. در سایه انقاب اسامی، هنرمندان تئاتر با توسعه نمایش آیینی، سنتی و مذهبی، این هنر 
رو به نابودی را احیاء کردند و آمارها می گوید که هم اینک بیش از 3700 نفر عضو انجمن تعزیه کشور هستند 

که این هنر فاخر را به صورت حرفه ای دنبال می کنند.

  حضور چشمگیر بانوان 
حضور چشمگیر و شکوفایی توانمندی های بانوان پس از انقاب در رشته های گوناگون تئاتر هم نشان 
از اهمیت انقاب اس��امی به حضور بانوان در عرصه های هنری دارد. رشد 100 برابری حضور بانوان در 
عرصه های گوناگون تئاتری از جمله نویسندگی و کارگردانی و بازیگری و درخشش آنها در جشنواره های 
تئاتری، مرهون نگاه انقاب اسامی به این رشته هنری است. باید تاکید کرد که پاکی، سامت و امنیت 
فضای تئاتر پس از انقاب اسامی، موجب اعتماد خانواده ها و حضور چشمگیر زنان در این رشته هنری شد.

   جشنواره ها و رخداد های تئاتری
اما برگزاری 50 جش��نواره ملی تئاتر و 161 جشنواره استانی و شهرستانی، نشان از اهمیت ویژه و جایگاه 
واای این هنر در انقاب اسامی دارد. انقاب اسامی با پایه ریزی جشنواره های بین المللی در رشته های 
مختلف، ارزش های ویژه خودش را به تئاتر جهان معرفی کرد. زمینه سازی، حضور و کسب جوایز و افتخارات 
گروه های متنوع تئاتری با سایق گوناگون در عرصه های بین المللی، نشان از حمایت تفکر انقابی از تئاتر 
دارد. برگزاری 37 دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر، برگزاری 18 دوره جشنواره آیینی، سنتی در کشور، 
برگزاری 17 دوره جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی، برگزاری 16 دوره جشنواره تئاتر مقاومت، برگزاری 
بیست و یکمین جشنواره تئاتر فتح خرمشهر، برگزاری 20 دوره جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی، برگزاری 
جشنواره های متعدد تئاتری ویژه معلولین در سرتاسر کشور ازجمله جشنواره خلیج فارس در بوشهر، جشنواره 
آفتاب در اصفهان، جشنواره طلوع در آذربایجان شرقی و... بخشی از جشنواره های معتبر تئاتر کشور است.

نویسنده کتاب »خانمی که شما 
باش��ید« از چ��اپ مجموع��ه  
داستان های »پریدخت« با نثر 

قاجار خبر داد.
 حامد عس��کری در گفت وگو با 
میزان درباره مجموعه داستان 
»پریدخت« که به تازگی منتشر 
شده است، گفت: مجموعه »پریدخت« با زیر عنوان »مراسات 
پاریس طهران« شامل نامه هایی است که به زبان و نثر قاجار نوشته 

شده اند و داستان های عاشقانه ای دارند.
وی اظهار کرد: در این کتاب نامه هایی بین ش��خصی به نام سید 
محمود که در فرانس��ه درس طبابت می خوان��د و پریدخت که در 
تهران است رد و بدل می ش��ود. در میان 40 نامه خرده قصه هایی 

روایت می شود که قطعاً برای خوانندگان جالب خواهد بود.
وی درب��اره دایل انتخاب نثر دوره قاجار برای داس��تان های این 
کتاب تاکید کرد: من نثر قاجار را خیلی دوست دارم و معتقدم دوره 
مشروطه دوره پر فراز و نشیبی است که هنوز جای کار زیادی دارد؛ 
بنابراین وقتی خواستم در حوزه نثر تجربه ای داشته باشم، این برهه 

از تاریخ را انتخاب کردم.
این نویسنده بیان کرد: نگارش کتاب »پریدخت« از شب زمستانی 

شروع شد و چیزی حدود یک سال طول کشید.
وی درباره چاپ کتاب هم گفت: این کتاب در قالب 140 صفحه 
به تازگی از س��وی انتشارات قبس��ات که همان مهرستان قدیم 
 اس��ت با تیراژ 2 هزار نس��خه و به��ای 22 هزار توم��ان به بازار 

آمده است.

کتاب

 »پریدخت« مجموعه داستانی 
با نثر دوره قاجار است

مدیر روابط عمومی سیما با اش��اره به تولیدات جدید سیما گفت: داوران جشنواره جام جم معرفی شده اند و از 
هفته آینده آثار رسیده بررسی می ش��ود. حمید خواجه نژاد در ارتباط تلفنی با برنامه »زنگ 7« درباره آخرین 
خبر ها و برنامه های سیما اظهارکرد: 162 پل ارتباطی مخاطبان و سازمان صدا و سیماست و ما از برنامه سازان 

در فرصت های مختلف دعوت می کنیم تا بازخورد مخاطبان را به صورت مستقیم دریافت کنند.
وی افزود: ما فردا یکشنبه، شاهد حضور تهیه کننده، کارگردان و برخی از بازیگران و عوامل سریال »بی قرار« 
در واحد 162 روابط عمومی رس��انه ملی بودیم. مدیر روابط عمومی سیما اضافه کرد: قصه سریال »بی قرار« 
درباره یک پرونده حقوقی بود که با اتفاقات غیر قابل پیش بینی مردم را با خودش همراه کرد. بازیگران و عوامل 
با سؤال هایی که مردم از آنها می پرسیدند به این نتیجه رسیدند که مخاطبان سریال را با دقت دنبال کرده اند.

 خواجه نژاد درباره پخش مجموعه تلویزیونی »بچه مهندس« تصریح کرد: با پایان سریال »بی قرار« از امروز 
شنبه 8 دی ماه فصل دوم سریال »بچه مهندس« از شبکه دو پخش می شود، البته فصل اول سریال در رمضان 
امسال پخش شد.  وی با اشاره به ساخت سریال »فوق لیسانسه ها« درباره استقبال سریال »بانوی عمارت« 
هم بیان کرد: »بانوی عمارت« سریالی جذاب اس��ت که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. این مجموعه 
لوکیشن های خاص خود را دارد و با پرداختن به آن دوره ای که روایت می کند، مورد پسند مردم قرار گرفته است.

 مدیر روابط عمومی س��یما در ادامه صحبت هایش پیرامون جش��نواره جام جم تصریح کرد: اس��امی داوران 
کمیس��یون جشنواره جام جم معرفی شدند و در مرحله صدور احکام آنها هستیم، همچنین طبق برنامه ریزی 

انجام شده کار بررسی آثار از هفته آینده آغاز می شود.

رسانه ملی

تهیه کننده »فصل هرس« و »خانه ای برای ت��و« قصد دارد با تولید دو اثر دیگر مجموعه ای با موضوع 
مرگ آگاهی را به س��رانجام برساند. مهدی شامحمدی در گفت وگو با سوره س��ینما اظهارکرد: این دو 
مستند بخش هایی از یک پروژه چهار فصلی است که قرار است با موضوع واحد مرگ و زندگی کار شوند. 
»خانه ای برای تو« در ادامه »فصل هرس« با عنوان اولیه »فصل پروانه ها« ساخته شد اما به اصرار یکی از 
اعضای گروه و با توجه به موضوعی که در این فصل به آن پرداخته شده بود نامش تغییر کرد. این 4 قسمت 

هر کدام بنا به روایت های مختلف، قصه شرایطی است که در بستر مرگ به کیفیت زندگی می پردازد.
وی درباره انگیزه خود از تولید چنین مجموعه ای توضیح داد: مرگ آگاهی یک تفکر آمیخته با نهیلیستی 
برآمده از غرب بود که شهید آوینی آن را با یک حدیث از حضرت علی )ع( پیوست داد و گفت مرگ آگاهی 
صرفاً به معنی دانس��تن زمان مردن نیست بلکه به منزله کیفیت حضور است. شامحمدی ادامه داد: شما 
وقت��ی مرگ را درک کنید بهتر می توانید کیفیت حضور لحظه تان را باا ببرید. بر پایه همین دغدغه ابتدا 
»فصل هرس« ساخته شد که کمی تفاوت داشت، اما در مورد قسمت بعدی یعنی »خانه ای برای تو« کار 
بهتر پیش رفت.  این تهیه کننده ادامه داد: با پیدا کردن سوژه از زمستان 94 کار کلید خورد و طی دو سال 
با 18 سفر به غرب استان گیان این مستند به نتیجه رسید. وی درباره فصل های آینده نیز تصریح کرد: 
فصل بعدی این مجموعه را تاش دارم تا با کارگردانی مرتضی پایه شناس کلید بزنم. در صورت فراهم 
کردن بودجه این قسمت در رابطه با خانواده هایی است که کودکان سرطانی یا بیمار سخت دارند و ما اتفاقات 

مربوط به والدینشان را بررسی می کنیم. کار چهارم را خودم کارگردانی می کنم و »فصل من« نام دارد.

   آیین افتتاحیه نهمین جش��نواره مردمی فیلم عمار همزمان با سالگرد حماسه مردمی 9 دی، یکشنبه در تاار اندیشه حوزه هنری برگزار مرگ آگاهی مجموعه ای در چهار فصل است
می شود. بر اساس اعام دبیرخانه جشنواره عمار، عاوه بر معرفی برگزیدگان بخش های »نماهنگ«، »برنامه تلویزیونی«، »پویانمایی«، 
»فیلم ما«، »نقد، مقاات و پژوهش های سینمایی« و »فیلمنامه«، مراسم پاسداشت ویژه شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه و حامد 
زمانی هنرمند جوان موسیقی انقاب نیز در افتتاحیه برگزار می شود. اکران های مرکزی نهمین جشنواره عمار هم از 10 دی الی 18 دی در 

سینما فلسطین برگزار می شود.

   جدیدترین آمار فروش سینمای ایران تا هفتم دی ماه با فروش 4 میلیاردی »بمب، یک عاشقانه« همراه است. تازه ترین آمار فروش فیلم های 
سینمایی نشان می دهد که سینمای کمدی ایران همچنان با »هزارپا« فروش دارد و سینمای درام با ساخته پیمان معادی »بمب، یک عاشقانه«، 

»مغز های کوچک زنگ زده« و »مارموز« صدر گیشه را از آن خود کرده و با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه بوده است.

    فاضل نظری، شاعر و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ششمین دفتر شعر خود را با عنوان »اکنون« در اختیار انتشارات 
سوره مهر قرار داد. این دفتر شعر در اواخر زمستان سال جاری منتشر خواهد شد. »اکنون« شامل 40 غزل با مضامین عاشقانه و عارفانه است 
که در آستانه 40 سالگی شاعر آن منتشر می شود و حال و هوایی شبیه به اشعار مجموعه های »گریه های امپراتور« و »ضد« دارد. فاضل نظری 

پیش از این با انتشار پنج دفتر شعر بیش از 500 هزار نسخه از آثار خود را به مخاطبانش تقدیم کرده است.

   فراخوان پنجمین جشنواره بین المللی عکس سامت روان که در دو بخش با موضوع آزاد و موضوع سامت روان برگزار می شود، به مدت 
یک هفته تمدید شد. عکاس��ان و هنرمندان می توانند تا پایان روز 12 دی ماه 1397 آثار خود را برای حضور در این رویداد به پایگاه اینترنتی 

جشنواره به نشانی www.mentalhealthexhibition.ir ارسال کنند.

تیترواره

بررسی آثار جشنواره جام جم؛ به زودی
گفت وگو

کمب�ود معلم در مقاط�ع مختلف تحصیلی 
به ویژه دوره ابتدایی موضوعی اس�ت که 
مدت هاس�ت عن�وان می ش�ود، آنچه که 
بازنشسته شدن 400هزار معلم تا پایان 

سال 1404 نیز به آن دامن زده است.

   راهکارهای پردردسر
اردیبهشت ماه امسال بود که اسفندیار چهاربند، 
رییس مرکز برنامه  ریزی و منابع انس��انی وزارت 
آموزش و پرورش از روش��ی جدید برای جبران 
کمبود معلم در کشور خبر داد. طرحی که براساس 
آن فارغ التحصیان دانش��گاه های دولتی دوره 
طرح خود را در آموزش وپرورش سپری خواهند 
کرد. این درحالی بود که در آغاز س��ال تحصیلی 
جاری، س��ید محمد بطحایی عن��وان کرده بود؛ 
با 16 روش کمب��ود معلم را در نظ��ام آموزش و 
پرورش جبران کرده اس��ت. آن هم در شرایطی 
که حدود دوم��اه قبل از این اظه��ار نظر  محمد 
جعفری، مدی��رکل تربیت بدن��ی و فعالیت های 
ورزش��ی این وزارتخانه گفته بود؛ 33هزار معلم 
تربیت بدنی در کشور داریم که با توجه به استقرار 
پایه دوازدهم باید گفت؛حدود چهار هزار نیروی 
دیگر کم داری��م. ضمن اینک��ه علیرضا نخعی، 
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان 
هم همزمان با اظهارنظر چهاربند به کمبود بیش 
از 12هزار معلم در این اس��تان اش��اره کرده بود، 
عاوه براین میانگین تع��داد معلم به دانش آموز 
در این استان کمتر از میانگین کشوری است. از 
سوی دیگر باید به این موضوع اشاره کرد که حدود 
پنج سال است؛ راه حل اجرایی شده برای محروم 
نش��دن کاس ه��ای درس در مناطق محروم و 

حاشیه  شهرها از حضور معلم، وابسته به طرح خرید 
خدمات آموزشی است، آنچه که خود نیز مشکات 
دیگری را در زمینه دریافت حقوق برای این قشر از 
معلمان به همراه داشته است. با این وجود در طول 
سال های گذش��ته راهکاری دیگری هم مانند؛ 
افزایش جمعی��ت دانش آموزان در کاس درس 
برای جبران کمبود معلم اجرایی شده است تا به 
آنجا که برخی از کارشناس��ان آموزشی، گفته اند؛ 
مدارس دولتی با استانداردها در این بخش فاصله 
زیادی دارند و این ماجرا در دوره ابتدایی به دلیل 

کمبود آموزگار ملموس تر است.

   بازگشت بازنشسته ها به مدارس
با توجه به موارد عنوان ش��ده اما، زنگ آغاز سال 
تحصیلی جاری هم در مهرماه امسال درحالی به 
صدا در آمد که جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون 
آموزش مجل��س از کمبود 80ه��زار معلم برای 
س��ال تحصیلی 98-99 س��خن گف��ت و اینکه 
کمیس��یون آموزش مجلس اعام کرده اس��ت؛ 
400هزار معلم تا پایان س��ال 1404 بازنشس��ته 
خواهند شد. دیگر اینکه ش��نیده ها حاکی از این 

اس��ت که وزارت آموزش و پرورش قرار اس��ت 
معلمان بازنشسته را مجددا به مدارس بازگرداند. 
راهکاری ش��اید در دسترس برای جبران کمبود 
معلم با توجه به اینکه از مهرماه امسال با سه سال 
شدن هنرس��تان ها کمبود نیروی انسانی در این 
بخش به شکل ویژه تری محسوس شده است. 
ضمن اینکه رضوان حکیم زاده، معاون آموزش 
ابتدایی وزیر آموزش و پرورش نیز آذرماه گذشته 
عنوان کرد؛ کمبود معلم و نیروی انسانی یکی از 
چالش های جدی این وزارتخانه در مقطع ابتدایی 
اس��ت و دولت و مجلس باید برای جبران کمبود 
معلم در مقطع ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 

کمک کنند.

   عدم توازن در ش�اخص نسبت معلم 
به کارکنان

اکنون اما جمشید انصاری، رییس سازمان اداری و 
استخدامی کشور از ارائه مجوز برای جذب کسری 
معلم خبر داده اس��ت و اینکه صرفا برای کسری 
واقعی نیروی انس��انی در آموزش و پرورش که 
مورد تایید این س��ازمان باشد، مجوز جذب نیرو 

صادر خواهد شد. با این وجود وی این موضوع را 
نیز عنوان کرده است که بخشی از کمبودها ناشی 
از اشکاات ساماندهی داخلی در این وزارتخانه 
اس��ت، زیرا که بای��د 25 درصد کادرآموزش��ی 
آموزش و پرورش در مشاغل مدیریت، معاونت و 
مربی گری حضور داشته باشد ولی این رقم اکنون 
33 درصد است. بحثی که البته چهاربند درباره آن 
بیان کرده است؛ شاخص نسبت معلم به کارکنان 
آموزش��ی درحال حاضر در مهرماه امس��ال،70 
درصد به 30 درصد بوده است، که می توان گفت؛ 
در بیرون کاس، پنج درصد کارکنان تخصصی 
بیشتر از شاخص های س��ازمان امور استخدامی 
فعالی��ت می کنند و اگر ازم باش��د تع��دادی از 
نیروهای اداری را به مدارس بازمی گردانیم. این 
در حالی است که باید توجه داشت، باید نیروهایی 
به مدارس داده ش��ود که توانای��ی انجام وظایف 
حرفه ای خود را داشته باشند. ضمن اینکه عاوه 
بر متوازن کردن تعداد معلم��ان، برقراری توازن 
در تخصص نیز باید مدنظر قرار گیرد، به عبارتی 
طوری نباشد که همه نیروهای با کیفیت به یک 
سری از مدارس بروند و این توزیع کیفی در بین 

همه مدارس باید کنترل شود.
بنابراین با توجه به اظهارنظرهای عنوان ش��ده 
به نظر می رسد آموزش و پرورش باید این نیروها را 
آزاد کند و سر کاس بفرستد. ضمن اینکه انصاری 
معتقد است؛ قرار نیست آموزش و پرورش هرطور 
عمل کرد، هزینه عملک��رد آن را دولت پرداخت 
کند. براین اس��اس باید گفت؛ س��ازمان اداری و 
استخدامی کش��ور امس��ال مجوز به کارگیری 
25هزار نفر دانشجو-معلم در دانشگاه فرهنگیان 
را صادر کرده اس��ت، ضمن اینکه این دانش��گاه 
برای امس��ال فارغ التحصیانی داشت که برای 
تدریس سر کاس رفته اند، آماری که البته هنوز 
تا جبران رقم 80 هزار نفری کسری معلم فاصله 

قابل توجهی دارد.

شرط مهم برای جبران کسری معلم 
»حمایت« از رویکرد سازمان استخدامی برای به کارگیری معلمان جدید گزارش می دهد

جزییات جدید حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات
رییس پلیس راه�ور پایتخ�ت از احتمال اع�ام علت حادثه 
واژگونی اتوبوس در دانش�گاه علوم و تحقیق�ات برای امروز 

خبر داد.

س��ردار محمدرضا مهماندار با بیان اینکه احتماًا ام��روز بتوانیم موارد را 
جمع بندی و نتیجه را اعام کنیم، اظهار کرد: در شناسایی عوامل مؤثر در 
این حادثه چهار موضوع مد نظر است که باید آنها را بررسی کنیم. خطای 
راننده، اش��کاات و نواقص راه، اش��کاات و نواقص خودرو و کوتاهی 
مس��ئوان پیمانکار و کارفرما از جمله این موارد است.  وی افزود: در این 

زمینه سه تیم تشکیل شده اند، تیم کارشناسان رسمی و پلیس که حوزه 
تصادفات را رسیدگی می کنند، تیم کارشناسان فنی و مکانیک هستند که 
بحث مکانیک خودرو را بررسی می کنند و تیم آخر نیز کارشناسان فنی و 
مهندسی در حوزه راه هستند. سردار مهمانداربا اشاره منقضی شدن معاینه 
فنی این اتوبوس گفت: این اتوبوس ها سرویس داخلی دانشگاه هستند و 
پلیس هیچ کنترلی روی معابر داخلی دانشگاه ندارد. اتوبوس مذکور فقط 
یک صد هزار تومان جریمه داشته که مربوط به تخلف دیگری بوده است. 
این نشان می دهد که این خودرو اصًا از محیط دانشگاه خارج نشده که 
دوربین ها آن را رصد کنند. رییس پلیس راهور تهران گفت: نصب عایم، 

همچنین ایمنی مسیر برعهده دانشگاه بوده زیرا محوطه مذکور، بخش 
اختصاصی مربوط به دانشگاه است؛ بنابراین شهرداری، وزارت راه و نهاد 
دیگری در آنجا دخالت ندارد. هر کسی در رابطه با زمین اختصاصی خود 
مس��ئولیت دارد که موضوعات ایمنی را رعایت کند. ح��ال اینکه از چه 
مشاوری استفاده کند، برعهده خودش است. سردار مهماندار با اشاره به 
اینکه هر چند پلیس اختیاری در داخل مجموعه ها ندارد، اظهار کرد: درعین 
حال نیروی انتظامی آماده اس��ت که به هر یک از دستگاه ها که در چنین 
فضایی قرار دارند، مشاوره دهد. ما نیز در تهران این آمادگی را داریم، که هر 
کدام از دانشگاه ها از ما دعوت کنند به آن ها در حوزه ایمنی مشاوره دهیم.

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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رئیس جمهور آمریکا درباره تأثیر خروج نظامیان کشورش از سوریه بر 
رژیم صهیونیس��تی تأکید کرد: ما هر سال میلیاردها دار برای امنیت 
اس��رائیل پول داده ایم و بنابراین وضع اسرائیل بسیار خوب خواهد بود. 
به نوشته روزنامه »هاآرتص«، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در 
مسیر بازگشت از عراق به خبرنگاران گفت: من با بی بی )بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی( صحبت کرده ام. به بی بی گفتم شما 
می دانید که ما هر سال 4.5 میلیارد دار به اسرائیل داده ایم. آن ها در دفاع 
از خودشان خیلی خوب خواهند بود. او افزود: من بودم که سفارتخانه را 
به اورشلیم )قدس( انتقال دادم. من بودم که تمایل داشتم این کار انجام 
ش��ود. بنابراین، این طوری است- ما قصد داریم خیلی مراقب اسرائیل 
باشیم. اسرائیل خوب خواهد بود. ما سالی 4.5 میلیارد دار پول به اسرائیل 
می دهیم و صادقانه بگوییم اگر نگاهی به حس��اب و کتاب ها بیندازید، 
خیلی بیشتر از این ها کمک کرده ایم. آن ها کارشان را خوب انجام دادند.

 
رئیس هیئت برنامه ریزی دولت سوریه اعام کرد، دمشق و مسکو بر سر 
اجرای 30 پروژه در سوریه از سال 2019 تا 2021 به توافق نظر رسیده اند. 
عماد الصابونی، رئیس هیئت برنامه ریزی دولت سوریه در گفت وگو با 
روزنامه »الوطن« س��وریه گفت: این پروژه ه��ا مربوط به بخش های 
مختلفی است که اولین آن در بخش صنعت، بازسازی کارخانه تجهیزات 
ماشین حماه و ساخت کارخانه جدید سیمان در حلب است. الصابونی در 
ادامه خاطرنش��ان کرد: دو پروژه در بخش آموزش، خدمات و کار برای 
تقویت توانمندی های کارگران در بخش صنعت اس��ت، همچنین بر 
س��ر پنج پروژه در بخش منابع مالی که بارزتری��ن آن پروژه حمایت از 
سیستم های تأمین آب قابل ش��رب در "الاذقیه"است، توافق حاصل 
شده است. در بخش تولید واکسن سه پروژه حیاتی وجود دارد، در بخش 
حمل ونقل نیز بر سر سه پروژه توافق شده که ازجمله آن طرح بازسازی و 
توسعه خط راه آهن از معادن فسفات تا بندر طرطوس و همچنین تأسیس 

فرودگاهی در طرطوس به جای فرودگاه کشاورزی است.

 
وزی��ر خارجه ترکی��ه در اظهاراتی درب��اره پرونده جمال خاش��قجی، 
روزنامه نگار منتقد س��عودی گفت عربستان باید همدست محلی قتل 
خاشقجی را به ما معرفی کند. به گزارش روزنامه »القدس العربی«، مولود 
چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه گفت عربستان تنها از ما ادله می خواهد 
و باید همدس��ت های محلی در قتل خاشقجی را به ما معرفی کند. وی 
افزود: پرونده خاشقجی نیاز به تحقیقات بین المللی دارد که این امر منوط 
به موافقت ش��ورای امنیت است. وی همچنین تصمیم رئیس جمهور 
آمریکا درباره خروج نیروهای کش��ورش از س��وریه را متأثر از عملکرد 
ترکیه دانس��ت. از س��وی دیگر، خبرگزاری آناتولی گزارش داد سری 
جدید تجهیزات نظامی ترکیه که ش��امل نفربر، کامیون و خودروهای 
نظامی است، به مرزهای ترکیه با سوریه رسیده است. این اقدام در حالی 
صورت گرفته که قرار اس��ت ترکیه عملیات نظامی را در مناطق شرف 

فرات سوریه آغاز کند.

 
استراتژیست سابق دولت آمریکا می گوید هدف رئیس جمهور این کشور 
از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان، تمرکز بر تهدید چین 
اس��ت. به گزارش روزنامه »نیویورک تایمز«، »استیو بنن« که تا سال 
2017 استراتژیست ارشد کاخ سفید محسوب می شد، تمرکز بر تهدید 
چین را علت خروج کامل نیروهای آمریکایی از سوریه و کاهش آن ها در 
افغانستان می داند. دستگاه سیاسی آمریکا آن قدر جلوی ترامپ را گرفت 
تا او نهایتاً گفت کافی است و خودش دست به کار شد. بنن در سال 2017 
نیز با ژنرال های آمریکایی بر سر حضور نظامیان آمریکا در افغانستان دچار 
اختاف شده بود. او می افزاید: »این زیبا نیست اما بااخره انجام شد.« 
به گفته او، ترامپ می خواست تا با پایان دادن به این کمپین های نظامی 
بر رقابت اقتصادی و ژئوپلتیک با چین تمرکز کند. ترامپ این کشور را 
بزرگ ترین تهدید علیه آمریکا می داند. وی می افزاید: »این به معنای 
بازگش��ت به انزواگرایی نیس��ت بلکه چرخش از ذهنیت قشون کشی 
بشردوستانه بین الملل گرایان است.« برخی نظریه پردازان آمریکایی 
روابط بین الملل چین را اصلی ترین تهدید آین��ده آمریکا می دانند که 

»جان مرشایمر« از آن جمله است.  

 
به گزارش روزنامه عبری زبان »تایمز آف اسرائیل«، سازمان غیردولتی 
و حقوق بش��ری "صلح اکنون" با صدور بیانیه ای تأکی��د کرد که 87 
درصد این واحدها در شهرک های دورافتاده یعنی خارج از مجتمع های 
شهرک نشینی احداث می شود. قرار است دولت اسرائیل در هفته جاری 
همچنین طرح س��اخت 1775 واحد مس��کونی را به تصویب برساند. 
سازمان مردم نهاد »صلح اکنون« در اعتراض به این اقدام گفته است: 
کسی که خانه های جدید در این ش��هرک ها بنا می کند، قصد صلح و 
برقراری دو کشور در مجاورت هم را ندارد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل، آماده است "منافع اسرائیل را قربانی کند" و هدیه ای انتخاباتی 
به شهرک نشینان بدهد. انتخابات پارلمانی زودهنگام اسرائیل در تاریخ 
نهم آوریل 2019 برگزار می شود و نتانیاهو روز چهارشنبه به دیدار رهبران 
شهرک ها رفت. نتانیاهو در این دیدار در ارتباط با انتخابات آتی در اسرائیل 
گفت جناح چپ می کوشد به هر وسیله ای قدرت سیاسی را با استفاده از 
رسانه ها و راهکارهای دیگر از دست ما بگیرد. او در ادامه گفت: »آن ها 
موفق نخواهند شد، زیرا پیروزی آن ها تهدیدی برای شهرک ها خواهد 
بود.« از 400 هزار نفر در شهرک های کرانه غربی رود اردن و 200 هزار 

نفر دیگر نیز در شهرک های شرق بیت المقدس زندگی می کنند. 

 جلد روز
کنگره آمریکا در شش��مین روز 
از تعطیلی دولت این کش��ور در 
حالی نشس��ت کوتاه خ��ود را به 
پایان برد که هیچ تصمیمی درباره 
بودجه این کشور گرفته نشد. هر 
دو مجلس کنگره آمریکا تشکیل 
جلسه دادند اما بدون هیچ اقدامی 
پیرامون تعطیل��ی بخش هایی از 
دولت این کش��ور، تصمیم گیری 
دراین باره را به هفته آینده موکول 
کردند. س��نا و مجلس نمایندگان 
آمریکا بدون اقدام��ی که حاکی از 
شرایط اضطراری باش��د، تعطیلی 
دولت را دس��ت کم تا جلسه دوشنبه 

این هفته آینده کنگره و احتماًا تا س��ال آینده میادی تداوم بخشیدند. 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد تا زمانی که کنگره بودجه 
مورد درخواست وی برای ساخت دیواری در مرز آمریکا با مکزیک را تأمین 
نکند، این تعطیلی ادامه خواهد داشت. وی که پیش تر برای یک تعطیلی 
طوانی مدت اعام آمادگی کرده بود، در پاس��خ به این پرسش که تا چه 
زمانی حاضر است برای دستیابی به هدف موردنظرش صبر کند، گفت: تا 
هر وقت که طول بکشد. ترامپ خواستار 5 میلیارد دار بودجه برای ساخت 
این دیوار اس��ت اما دمکرات های کنگره آمریکا تنه��ا با 1.3 میلیارد دار 
موافقت کرده اند و تأمین بودجه کامل را به بازگرداندن قانون داکا مشروط 
کرده اند. قانون داکا در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیش��ین آمریکا 
برای حمایت از کسانی که در کودکی توسط والدین مهاجرشان به صورت 
غیرقانونی به ایاات متحده آورده ش��ده اند، تصویب ش��د اما ترامپ سال 
گذشته آن را لغو کرد. سنای آمریکا هفته گذشته بودجه ای کوتاه مدت برای 
پیش��گیری از تعطیلی دولت تصویب کرد اما پیش از تأیید آن در مجلس 
نمایندگان، ترامپ اعام کرد که حاضر به امضای آن نخواهد بود. همین امر 
باعث شد که قانون بودجه کوتاه مدت در ضرب ااجل خود تصویب نشده و 
بخش هایی از دولت آمریکا از بامداد شنبه )به وقت واشنگتن( تعطیل شود. 
تعطیلی دولت سبب شد حدود 800 هزار کارمند بخش های وزارت امنیت 
داخلی، حمل ونقل و برخی دیگر از سازمان های دولتی آمریکا به مرخصی 

اجباری بدون حقوق بروند.

گزارش

حرف جالب توجهی که بشار اسد 
هفت سال پیش زد

رئیس جمهوری س��وریه هفت س��ال پیش در جمع گروه��ی از جوانان 
کشورش حرفی زد که اکنون در حال روشن شدن است.

هفت سال پیش، ش��نبه 26 نوامبر 2011 که تقریباً 10 ماه از آغاز بحران 
گذشته بود، بشار اسد در واکنش به اقدامات کشورهای عربی علیه سوریه، 
حرف ماندگاری زد. اس��د در جمع گروهی از جوانان در کاخ »الش��عب« 
گفت »آن دس��ته از برادران عرب ما که اان علیه ما توطئه می کنند، بعد 
از بحران به زودی آن ها را در دمش��ق خواهید دی��د که برای عذرخواهی 
آمده اند.« رئیس جمهور س��وریه این حرف را در پاس��خ به سؤالی درباره 
موضع برخی کش��ورهای عربی علیه س��وریه بیان کرد و توضیح داد که 
»این ها جدید نیس��ت برای ما. ما مردم اصیل عرب هستیم و از عروبیت 
خود دست نمی کشیم.« اکنون هفت سال از آن روز گذشته و عمر البشیر 
رئیس جمهور س��ودان که طی سال گذش��ته روابط خوبی با عربستان و 
امارات برقرار کرده، هفته گذش��ته به عنوان اولین رئیس جمهور عربی به 
دیدار بشار اسد در دمشق رفت. یک هفته بعد، روز پنجشنبه )26 دسامبر( 
وزارت امور خارجه امارات رسمًا از بازگشایی سفارت این کشور در دمشق 
خبر داد. برخی منابع دیپلماتیک به خبرگزاری اس��پوتنیک روسیه گفتند 
که دولت بحرین نیز قصد دارد س��فارت خود در پایتخت سوریه را سریعًا 
بازگشایی کند. انور قرقاش وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه که در 
17 نوامبر 2012 در دومین سال بحران سوریه خواستار تسلیح معارضان 
برای کسب دستاوردهای سیاسی شده بود، در توجیه بازگشت کشورش 
به دمشق گفت، بررسی تحوات سبب ش��د ابوظبی به دمشق بازگردد. 
ابوظب��ی در بیانیه بازگش��ایی س��فارت خود در دمش��ق، »جمهور عربی 
سوریه« را »کشور برادر« خواند و مدعی شد که بازگشایی سفارت، »نقش 
کش��ورهای عربی را در حمایت از اس��تقال، تمامیت ارضی و حاکمیت 
جمهوری عربی سوریه فعال می کند و س��بب دور شدن خطر مداخات 
منطقه ای در امور این کشور می شود«. امارات در حالی از نقش کشورهای 
عربی در حمایت از دمش��ق سخن می گوید که به همراه عربستان، قطر و 
مصر و بحرین، عضویت سوریه اتحادیه عرب و جلسات مرتبط با آن را در 
نوامبر 2011 تعلیق کردن��د. »عبدالحکیم النعیمی« کاردار جدید امارات 
در سوریه روز پنجشنبه اعام کرد که بازگشایی سفارت امارات، مقدمه ای 
برای بازگشایی سفارتخانه های دیگر کشورها در دمشق است. بشار اسد در 
نوامبر 2011 همچنین گفته بود که »ما می دانیم که سرنوشت سوریه این 
است که از دست توطئه آن ها در آرامش نباشد. بعدازآنکه از جنگ کنونی 
پیروز بیرون آمدیم، توقع نداشته باشید تا زمانی که به آمریکا نه می گوییم، 
آرامش داشته باشیم«. پس از آغاز بحران سوریه از اوایل سال 2011، چند 
کش��ور عربی سفارت خود در دمشق را در اعتراض به آنچه آن را سرکوب 
اعتراض ها نامیدند، بستند. اما با روشن شدن ماهیت بحران و موفقیت های 
ارتش سوریه در بازپس گیری خاک این کشور از گروه های تروریستی، 

اکنون زمزمه بازگشایی سفارتخانه ها در سوریه آغازشده است.

سوریه
استان رقه در شمال سوریه شاهد تظاهراتی علیه عملیات احتمالی ترکیه 
بود. شمار زیادی از ساکنان این استان در شهرک »السبخه« واقع در 30 
کیلومتری جنوب شرق شهر رقه دست به تظاهرات زدند و تهدیدهای 
دولت ترکیه مبنی بر حمله مجدد به سوریه را محکوم کردند. خبرگزاری 
رس��می س��وریه )س��انا( گزارش داد که تظاهرات کنندگان با سر دادن 
شعارهایی، حمایت مس��تقیم ترکیه از گروههای تروریستی را محکوم 
دانس��تند. این افراد که از مناطق مختلف استان در السبخه تجمع کرده 
بودند، پرچم رسمی دولت سوریه و تصاویر بشار اسد رئیس جمهور این 
کشور را در دست داشتند. تظاهرات کنندگان همچنین اعام کردند که از 
دستاوردهای ارتش سوریه در برابر گروههای تروریستی احساس افتخار 
می کنند. ش��رکت کنندگان در این تظاهرات با بیان اینکه پرچم رسمی 
سوریه »همه مردم سوریه را گرد هم جمع می کند«، اعام آمادگی کردند 
که جان خود را فدای سوریه کنند. »عبد اه ابراهیم النور« رئیس انجمن 
کش��اورزان السبخه به خبرنگار سانا گفت که »ارتش عربی سوریه تنها 
ضامن اتحاد ملی است و همه فرزندان عشایر حاضر در استان آمادگی کامل 
دارند که در راه میهن جانفشانی کنند و امروز امیدوارند که استان به آغوش 
حکومت س��وریه بازگردد«. »عبد اه الرفاعی« که یکی از سرشناسان 
عشایر السبخه است، تصریح کرد که جوانان رقه در این تظاهرات شرکت 
کردند تا تهدیدها و اقدامات »رژیم ترکیه حامی تروریسم« را محکوم کنند.

عکس نوشت 

شخصیت های دینی و اجتماعی عراقی از ورود آیت اه شیخ عیسی قاسم، 
رهبر نهضت اسامی بحرین، به عراق صمیمانه استقبال و با ایشان دیدار 
کردند. آیت اه علی سیس��تانی، مرجع عالی قدر شیعیان عراق، و آیت اه 
عیسی قاسم در جوار مرقد مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( در نجف 
اش��رف دیدار و گفتگو کردند. از س��وی دیگر، قی��س الخزعلی، دبیر کل 
جنبش عصائب اهل الحق عراق، نیز از ورود آیت اه شیخ عیسی قاسم به 
این کش��ور صمیمانه استقبال کرد و در توئیتی نوشت: به ایشان از صمیم 
قلب می گوییم به کشورت عراق خوش آمدی و پیروز و سربلند به میهنت 

بحرین بازخواهی گشت.

بعد از سفر عمر البش��یر، رییس جمهور سودان به 
س��وریه و درخواست برای از س��رگیری روابط دو 
کشور، امارات نیز خواستار بازگشایی سفارتش در 
دمشق شد. روز پنجش��نبه با این حال بحرین نیز 
اعام کرد که به دنبال بازگرداندن س��فیر خود به 
دمشق است و خواهان برقراری ارتباط بهتر میان 
دولتهای دو کشور اس��ت. به نظر می رسد با از بین 
رفتن داعش در س��وریه و تثبیت نظام سیاسی این 
کشور، کشورهای عربی که در ابتدای بحران سوریه 
به این نتیجه رسیده بودند که رابطه خود با نظام بشار 
اسد را قطع کنند، در حال تاش برای بازگشت به 

دمشق هستند.
روز جمعه منابع س��وری از برافراشته شدن پرچم 
سوریه در میادین شهر منبج خبر دادند. یگان های 
مداف��ع خلق کرد صبح روز جمعه از عقب نش��ینی 
کامل نیروهای خود از ش��هر منبج در شمال شرق 

س��وریه خبر داد و از ارتش این کشور خواست وارد 
این شهر شود.

فرمانده��ی کل یگان ه��ای مدافع خل��ق کرد در 
بیانیه ای اعام کرد: در سایه تهدیدات دولت ترکیه 
برای حمله به مناطق ش��مال سوریه و نابود کردن 
این منطقه و مجبور کردن مردم به مهاجرت مثل 
اتفاقی که در جرابلس، اعزاز، الباب و عفرین افتاد، 
ما اعام می کنیم که با عقب نشینی از منبج برای 
جنگ با داعش و گروه های تروریس��تی دیگر در 
شرق فرات آماده می ش��ویم برای همین از دولت 
س��وریه که خود را از لحاظ ملی، سرزمینی و مرزی 
متعلق به آن می دانیم، می خواهیم نیروهای خود را 
برای تحویل گرفتن شهر منبج و مناطق اطراف آن 
و حفاظت از منبج در برابر تهدیدات ترکیه، به شمال 
سوریه بفرستد. در پی این درخواست، ارتش سوریه 
نیروهای خود را متش��کل از صدها س��رباز، ادوات 

نظامی و خودروهای زرهی که در نزدیکی ش��هر 
مس��تقر کرده بود در داخل شهر استقرار داد. ارتش 
س��وریه با صدور بیانیه ای اعام کرد که وارد منبج 
ش��ده و پرچم س��وریه را بر فراز مرکز این شهر به 
اهتزاز در آورده اس��ت. ارتش سوریه تاکید کرد که 
امنیت همه ش��هروندان در منبج را تأمین می کند. 
اخیراً ترکیه اعام کرده که عملیاتی را در شرق فرات 
سوریه آغاز خواهد کرد. به دنبال اعام عقب نشینی 
نیروهای آمریکایی از سوریه کردها اکنون به دنبال 
این هستند که بتوانند به حمایت دولت سوریه برای 
حفاظت از مناطقش��ان در برابر حمله ترکیه دست 
یابند. نیروهای کرد ش��هر منبج را با کمک آمریکا 
در اوت 2016 از کنترل داعش خارج کردند. پیش تر 
در این شهر نیروهای آمریکایی نیز در کنار کردها 
مستقر بودند. روز گذشته اما وزارت خارجه بحرین 
در این بیانیه از ادامه فعالیت سفارتش در دمشق و 

فعالیت سفارت سوریه در منامه خبر داد اما روشن 
نیست که آیا سفارت سوریه در منامه در طول جنگ 
و درگیری فعالیت داشته اس��ت یا نه، چرا که اکثر 
کشورهای عربی از جمله عربستان همپیمان قوی 

منامه روابط خود را با دمشق قطع کرده اند.
وزیر خارجه بحرین با ادع��ای اینکه بحرین هیچ 
زمانی رابطه خود را با سوریه قطع نکرده بود، بر لزوم 

احترام به حاکمیت سوریه تأکید کرد.
 یک روز پس از اعام بحرین مبنی بر بازگشایی 
سفارت خود در دمشق در طول یک هفته اخیر، 
»خالد بن احمد آل خلیفه« وزیر خارجه این کشور 
مدعی ش��د که بحرین هیچ زمانی رابطه خود با 
سوریه را قطع نکرده بود. وزیر خارجه بحرین در 
صفحه توئیتر خود نوش��ت: س��وریه یک کشور 
عربی تأثیر گ��ذار در منطقه اس��ت و علی رغم 
شرایط سخت اوضاع، ما هیچ وقت ارتباط خود را 
با این کشور قطع نکرده و سوریه نیز ارتباطش را 

با ما قطع نکرده بود.
او تأکید کرد: در راستای دفاع از حاکمیت و تمامیت 
ارضی و بازگردانی ثبات به تمامی مناطق س��وریه 
و امنیت و توس��عه برای مردمش در کنار س��وریه 
ایس��تاده ایم. بحرین دومین کشور عربی است که 
سفارت بسته خود در دمشق را بازگشایی می کند. 
امارات نیز دیروز سفارت خود در دمشق را بازگشایی 
کرد. »یوس��ف النعیمی« کاردار امارات در مراسم 
بازگشایی سفارت امارات در دمشق، به خبرنگاران 
گف��ت که کش��ورهای عرب��ی دیگر نی��ز در فکر 

بازگشایی سفارت خود در سوریه هستند.
امارات و دیگر کشورهای عربی همپیمان آمریکا 
از مخالفان شورش��ی با ه��دف براندازی حکومت 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه حمایت می کردند. 
بازگشایی س��فارت امارات در دمشق یک پیروزی 

دیپلماتیک برای اسد به شمار می رود.
در همی��ن حال برخی منابع خب��ری میگویند که 
دولت کویت نیز قصد دارد س��فارت خ��ود را تا 2 
هفته دیگر در دمشق بازگشایی کند. پایگاه خبری 
المصدر نیوز مدعی شد که کویت بین 10 تا 14 روز 
دیگر، پس از هفت سال مجدداً سفارت خود را در 

دمشق راه اندازی خواهد کرد.

پیروزی سیاسی دیگری برای دولت قانونی سوریه رقم خورد

 خروج نیروهای آمریکایی از س�وریه و احتمال حمله نظامی ترکیه به ش�مال این کشور، کردهای سوریه را با ارتش این 
گروه

کش�ور همپیمان کرده است. در همین حال به نظر می رس�د دنیای عرب نیز در حال پذیرفتن شرایط سیاسی موجود در بین الملل
سوریه و بازگرداندن سفرای خود به دمشق هستند.

سفرا ی کشورهای عربی 
در صف بازگشت به دمشق

چهره خبر

تدارک جلیقه زردها برای تظاهرات در عید سال نو
جنب�ش اعتراضی جلیقه زردهای فرانس�ه اعام ک�رد که دور 
جدی�دی از تظاهرات را برای امروز و روز آغاز س�ال نو میادی 
برنامه ریزی کرده و این اعتراضات را در س�ال 201۹ نیز ادامه 

می دهند.

اایتیسیا دون، یک سخنگوی این جنبش اعتراضی گفت: جلیقه زردها 
همچنان برای تظاهرات آماده هستند. در عین حال چند نفر از نمایندگان 
این جنبش اعتراضی گفتند: روز شنبه برای هفتمین هفته متوالی مصادف 
با تعطیات آخر هفته در فرانس��ه و همچنین تعطیات سال نو میادی 

اعتراضات در سراسر فرانسه برگزار خواهد شد.
بنجامن کوشی یک نماینده این جنبش اظهار کرد: معترضان در روز آغاز 
س��ال نو میادی همچنان در خیابان ها خواهند بود تا نشان دهند در سال 
جدید نیز بس��یج معترضان پایان نخواهد یافت. کوشی هش��دار داد: اگر 
امتیازات��ی که تاکنون امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانس��ه ارائه کرده 
افزایش نیابند ما در اواخر ژانویه با یک بسیج وسیع معترضان روبه رو خواهیم 
بود. در مقابل مقام های ش��هر پاریس اعام کردند: به رغم فراخوان های 
اعتراضات، برنامه ریزی ها برای برگزاری جشن سال نو میادی در این شهر 

به ویژه در خیابان شانزلیزه عملی خواهد شد. در عین حال در تعطیات عید 
سال نو میادی ده ها هزار توریست در این شهر حضور پیدا می کنند. شانزلیزه 
در اعتراضات جنبش جلیقه زردها محل وقوع خشونت هایی بین معترضان و 
نیروهای امنیتی بوده است. همچنین مقام های پاریس گفتند: برنامه های 
آتش بازی و نمایش نور و صدا در شانزلیزه تحت عنوان »برادری« مطابق 
برنامه ریزی برگزار خواهند شد. ماکرون در سخنانی تلویزیونی بسته ای از 
امتیازات 13 میلیارد و 400 میلیون پوندی شامل افزایش حداقل دستمزد را 
اعام کرد تا با بزرگترین بحران در دوران 18 ماهه حکومتش مقابله کند. با 
این حال جنبش مذکور از زمان آغاز به حرکتی ضد دولتی برای نشان دادن 

نارضایتی از رهبری امانوئل ماکرون تبدیل شده است.
قوانین مالی سخت گیرانه اتحادیه اروپا تاکید دارد هزینه کرد اعضای منطقه 
یورو نباید از یک کسری سه درصدی بیشتر شود اما فرانسه گاها این قانون را 
زیر پا می گذارد. نخست وزیر ایتالیا حتی پیشنهاد داده است که جنبش  جلیقه 
زردها ممکن است به تقای دولتش علیه بروکسل بر سر بودجه 2019 آن 
کمک کند. با این حال یک روزنامه فرانسوی نوشت که با وجود انتقادهای 
حامیان حقوق بشر، وزارت کشور فرانسه قصد دارد بیش از هزار قبضه ساح 
غیرکشنده جدید خریداری کند. منابع فرانسوی از تصمیم پلیس این کشور 

برای خرید حدود هزار و 300 قبضه ساح غیرکشنده جدید خبردادند.
بنابر گزارش روزنامه فرانس��وی لیبراس��یون، وزارت کش��ور فرانس��ه 
درخواس��تی را برای خرید هزار و 280 قبضه س��اح غیرگلوله ای  داده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که فعاان حقوق بش��ر نگرانند که از چنین 
تسلیحاتی در سرکوب تظاهرات کنندگان در جریان ناآرامی ها در فرانسه 
به کار گرفته شود. دولت تاکنون اطاعاتی مبنی بر اینکه چه تعداد در پی 
استفاده از چنین تسلیحاتی زخمی شده اند، منتشر نکرده است اما شواهد 
حاکی از این است که در هفته های گذشته بیش از 30 نفر به وسیله این 
نوع ساح ها آسیب دیده اند. در پی گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد 
آمده است که گروه های حقوق بشری در سالهای گذشته درباره خطر به 
کار گیری چنین تسلیحاتی هشدار داده اند با این حال وزارت کشور فرانسه 
همچنان به تهیه چنین تسلیحاتی ادامه می دهد. پیش بینی می شود که 
دولت فرانسه احتماا دو میلیون یورو )2.2 میلیون دار( برای خرید این 

تسلیحات هزینه کند.
اعتراضات مردمی در فرانسه تحت عنوان »جلیقه  زردها« که از چهار هفته 
پیش شروع شده، در اعتراض به سیاستهای اقتصادی »امانوئل ماکرون« 

رئیس جمهوری این کشور همچنان کم و بیش ادامه دارد.

نتانیاهو:  محاکمه هم شوم
 استعفا نمی دهم

 اردوغان: نباید از سازمان ملل
 انتظار عدالت داشت

نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد که حتی در صورتی که علیه وی کیفرخواست تنظیم شود یا محاکمه 
شود، باز هم استعفا نمی دهد و تصمیمی به کنار رفتن از صحنه سیاست ندارد.

به گزارش روزنامه صهیونیستی معاریو، »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی تأکید کرد که حتی 
در صورتی که علیه وی کیفرخواست تنظیم شود یا محاکمه شود، باز هم استعفا نمی دهد و تصمیمی به کنار رفتن 
از صحنه سیاست ندارد. این روزنامه صهیونیستی فاش کرد که نتانیاهو در گفتگو با برخی مسئوان نزدیک به 
خود گفته تحت هیچ شرایطی حاضر به استعفا نیست. این در حالی است که دادستانی قضایی رژیم صهیونیستی 
هفته گذشته اعام کرد که مدارک متقنی درباره دریافت رشوه توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم 

همچنین دادستان عمومی رژیم صهیونیستی به »اویحای مندلبلیت« مشاور قضایی این وجود دارد. 
رژیم توصیه کرده دادخواستی را علیه نتانیاهو به اتهام دریافت رشوه 
در 3 پرونده فس��اد 1000، 2000 و 4000 ارائه دهد. در همین راستا، 
»بنی گانتز« ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی اعام کرد 
برای مقام نخست وزیری این رژیم با »بنیامین نتانیاهو« رقابت 
می کند. گفته می ش��ود ژنرال گانتز جدی ترین رقیب نتانیاهو 
خواهد بود. هفته های اخیر محبوبیت ژنرال گانتز به عنوان چهره 
سیاسی جدید در سرزمین های اشغالی فلسطین افزایش یافته و 

در نظرسنجی ها موفق بوده است.

رئیس جمهوری ترکیه با تاکید بر اینکه نباید انتظار عدالت از سازمان ملل متحد را داشت، گفت که به مسلمانان 
حق صحبت درباره مسائلشان در شورای امنیت داده نشده است. رئیس جمهوری ترکیه با تاکید بر اینکه نباید 
انتظار عدالت از سازمان ملل متحد را داشت، گفت که به مسلمانان حق صحبت درباره مسائلشان در شورای 
امنیت داده نشده است. رجب طیب اردوغان،  رئیس  جمهوری ترکیه در مراسم اهدای جوایز »شورای تحقیقات 
علمی و فناوری ترکیه«و »آکادمی علوم ترکیه« تاکید کرد: نباید انتظار چیزی مثل عدالت را از شورای امنیت 
و سازمان ملل متحد داشت، دنبال آن نگردید، چنین چیزی در آنجا وجود ندارد. به گفته اردوغان، به مسلمانان 
حق صحبت درباره مسائلشان و مشکات بین المللی در شورای امنیت داده نشده است. او افزود: این حقیقت 

که جهان اسام با جمعیت 1.7 میلیاردی یک نماینده دائم در شورای امنیت سازمان ملل 
متحد ندارد، نتیجه بی نظمی است. رئیس جمهوری ترکیه در ادامه گفت، به همین علت 
است که او خواستار اصاحات در شورای امنیت با شعار »جهان بزرگتر از پنج است« 
شده اس��ت. اشاره او به پنج عضو دائم ش��ورای امنیت شامل چین، فرانسه، روسیه، 

انگلیس و آمریکاست. اردوغان همچنین با اشاره به اینکه کشورش 
در تحقیقات علمی هیچ حد و مرزی نمی شناسد، افزود: مطالعات 
علمی ما در هر حوزه ای از قطب تا فضا انجام می ش��ود. در آژانس 

فضایی ترکیه هم گامی تاریخی برای توس��عه تحقیقات و فناوری 
ترکیه برداشته شده است.

درپی صدور فرمان پادشاهی مبنی بر تشکیل مجدد کابینه، 
به ریاست سلمان بن عبدالعزیز برخی وزرای سعودی بر کنار 

شدند.

در روند تغییر س��اختار کابینه عادل الجبیر برکنار و ابراهیم العساف به 
عنوان جانشین وی انتخاب شد.العساف وزیر اقتصاد و دارایی عربستان 
بود که دو س��ال پیش در جریان اقدامات بن سلمان با عنوان مبارزه با 
فساد برکنار شد. الجبیر به عنوان وزیر مشاور در امور خارجه تعیین شد. 
العس��اف همچنین مدیر اجرایی ش��ورای اداری »بانک بین المللی« 
عربس��تان در میان س��ال های 1995 تا 1989 و مدیر اجرایی دولت 
عربس��تان در صندوق بین المللی پول از سال 1989 تا 1986 و مشاور 
صندوق توسعه عربس��تان و نیز رئیس بخش علوم اداری در دانشکده 
نظامی ملک عبدالعزیز در سال 1982 بوده است. وی مدرک دکترای 
خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه »کلرادو« در آمریکا در سال 1981 و 
کارشناسی ارش��د خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه »دنور« آمریکا در 
سال 1971 و کارشناسی را در رشته اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه 

»ملک سعود« عربستان در سال 1968 دریافت کرده است. عبداه بن 
بندر  به عنوان وزیر گارد ملی عربس��تان و ترکی الشبانه به عنوان وزیر 
اطاع رسانی عربستان معرفی شدند. ترکی آل الشیخ از ریاست سازمان 
ورزش عربستان برکنار شد. شاهزاده فیصل بن خالد، امیر منطقه عسیر  
نیز از سمت خود  برکنار و به عنوان مشاور دفتر سلطنتی انتخاب شد و 
شاهزاده ترکی بن طال جانشین او به عنوان امیر منطقه عسیر شد محمد 
بن نواف بن عبدالعزیز بن آل سعود، سفیر عربستان در لندن نیز در جریان 
این امر برکنار ش��د. شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود  
ولیعهد عربستان به عنوان معاون نخس��ت وزیر و وزیر دفاع، شاهزاده 
منصور بن متعب بن عبدالعزیز آل سعود و ترکی بن محمد بن فهد بن 
عبدالعزیز آل سعود وزرای مشاور، شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف 
بن عبدالعزیز آل سعود وزیر کشور، شاهزاده  بدر بن عبداه بن محمد 
بن فرحان آل س��عود وزیر فرهنگ، صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن 
إبراهیم آل الشیخ، وزیر مشاور، عبداللطیف بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن 
آل الشیخ، وزیر امور اسامی و ارشاد، ولید بن محمد بن صالح الصمعانی، 
وزیر دادگستری،  مطلب بن عبداه النفیسه، و مساعد بن محمد العیبان 

وزرای مشاور و همچنین توفیق بن فوزان بن محمد الربیعه، به عنوان 
وزیر بهداشت و محمد بن فیصل بن جابر أبوساق به عنوان وزیر مشاور در 
امور مجلس انتخاب شدند. شبکه الجزیره در گزارشی به تغییرات گسترده 
سیاسی اخیر در عربستان پرداخت و آن را بازتابی از فشارهای داخلی و 
خارجی علیه حاکمیت سعودی و شخص بن سلمان بعد از قتل فجیع 
جمال خاشقجی عنوان کرد. الجزیره اعام کرد که این مسئله با توجه به 
بحران روابط عربستان سعودی، تأثیر منفی بر تصویر ریاض در خارج از 
این کشور داشت. در واقع این تغییرات، پس از ترور خاشقجی موج دوم 
تغییراتی است که در سطح دستگاهها و منصبهای عالی عربستان صورت 
می گیرد؛ زیرا موج نخست تغییرات در اکتبر گذشته صورت گرفت که 
»بسیار محدود بود و سرلشکر احمد العسیری نائب رئیس استخبارات و 
سعود القحطانی مشاور پیشین کاخ پادشاهی را شامل شد«. این تغییرات 
درست زمانی صورت گرفت که  تصویر »محمد بن سلمان« شاهزاده 
جوان سعودی متزلزل شد؛ کسی که در ژوئیه 2017 ولیعهد شد و پس 
از تصدی این منصب، چند اقدام انجام داد و تصمیماتی اتخاذ کرد که 

باعث این تزلزل شد.

بسیاری از مقامات ریاض ازجمله عادل الجبیر برکنار شدند 
زلزله دوباره در دولت سعودی

 HEMAYATONLINE. 
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آزمون با تیم ملی تمرین کرد
مهاجم تیم ملی در کنار س��ایر بازیکنان 
تمرین کرد. سردار آزمون در تمرین 2 روز 
پیش تی��م ملی دچار مصدومیت ش��د و 
نتوانست در 2 جلسه تمرین ملی پوشان 
ش��رکت کند اما مصدومیت این بازیکن 
جدی نیست و وی از عصر دیروز توانست 
در تمرینات شرکت کند. همچنین علیرضا جهانبخش نیز که طی 
روزهای اخیر بیشتر تمرینات اختصاصی انجام داده شرایط بهتری 
پیدا کرده و روند بهبودی وی خوب پیش رفته است. جهانبخش البته 
طی روزه��ای آتی هم زیر نظر بدنس��از و کادر پزش��کی تیم ملی 
برنامه هایش را دنبال و بعد از تست های نهایی در تمرینات گروهی 

شرکت خواهد کرد.

پورموسوی سرمربی 
تیم ملی جوانان شد

سرپرست دبیرکلی فدراس��یون فوتبال 
اعام کرد: سیروس پورموسوی سرمربی 
تیم ملی فوتبال جوانان ایران شد. ابراهیم 
ش��کوری د ر بر نامه فوتبال یک ش��بکه 
ورزش اعام کر د س��یروس پورموسوی 
سرمربی سابق فواد به عنوان سرمربی 
جدید تیم ملی جوانان ایران انتخاب شده است. پورموسوی قرار است 
به زودی فعالیت خود ر ا آ غاز کند.                                                                د ر حال حاضر تنها تیم ملی نوجوانان 

ایران است که هنوز سرمربی برای آن انتخاب نشده است.

موفقیت های شطرنج بازان 
در رقابت های جهانی

روز دوم از هفتمی��ن دوره رقابت ه��ای 
ش��طرنج س��ریع جهان، پنجش��نبه با 
برگزاری دورهای ششم تا دهم در شهر 
سن پترزبورگ روسیه برگزار شد. صعود 
سارا خادم الشریعه به رده ششم مسابقات 
قهرمانی سریع جهان مهم ترین اتفاق روز 
دوم این رقابت ها بود. همچنین در پایان روز دوم، علیرضا فیروزجا با 
یک امتیاز کمتر نس��بت به صدر جدول در رده هجدهم ایستاد. در 
بخش بانوان نیز، سارا خادم الشریعه با مجموع 6 امتیاز و یک امتیاز 

کمتر از صدر جدول در رده ششم قرار گرفت.

قهرمانی اسکندری 
در سومین مرحله بدمینتون 

سروش اسکندری قهرمان سومین مرحله 
مسابقات رنکینگ بدمینتون ایران شد. 
س��ومین مرحل��ه مس��ابقات رنکینگ 
بدمینتون مردان در گنبد کاووس برگزار 
شد و در پایان سروش اسکندری توانست 
به عنوان قهرمانی دس��ت یابد. در فینال 
بخش دونفره هم تیم صدرا صادقی و علیرضا قاسمی عنوان قهرمانی 

را به دست آورد.

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

با برپایی مرحله نخست انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کلید خورد

تاش برای بازگشت به روزهای اوج
 شاید باید امیدوار باشیم که »کشتی« بعد از 

گــــروه
ورزشی

مدت ه�ا ناکام�ی، کم کم ب�ه روزه�ای اوج 
بازمی گردد. برپایی نخستین مرحله از اردوی 
تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت های 
بین المللی جام تختی و حضور بسیاری از چهره های قدیمی و 
دور از عرصه ملی که دوباره وارد گود تمرینات ش�دند در کنار 
برگزاری مرحله نخس�ت انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و 
فرنگی ب�ا حضور 350 کش�تی گیر به مدت 3 روز در س�الن 
شهدای هفتم تیر و کشف استعدادهای جدید کشتی، می تواند 
نویدبخش بازگشت به روزهای خوب برای ورزش اول کشور 

باشد که باید آن را به فال نیک گرفت.

   حداکثر استفاده را از جام تختی خواهیم برد
اما »محمد بنا« سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در حاشیه رقابت های 
انتخابی با تاکید بر این مهم که باید حداکثر استفاده را از رقابت های 
جام تختی ببریم، گفت: بس��یاری از برترین نفرات ما در دور نخست 
انتخابی ش��رکت نکردند و این رقابت ها اگرچه س��طح زیاد باایی 

نداشت اما از شور و هیجان مناسبی برخوردار بود.
وی افزود: اگر نف��رات اصلی را کنار بگذاری��م، موجودیت ما همین 
کشتی گیرانی هس��تند که در مرحله نخست کشتی گرفتند. باید این 
رقابت ها برگزار می شد تا بتوانیم با نفراتی که بیرون مانده اند تیمی را 
برای حضور در رقابت های جام جهان پهلوان تختی تش��کیل دهیم. 
بنا همچنین با بی��ان اینکه هیج��ان روز دوم رقابت های انتخابی از 
اولین روز بیشتر بود اظهار امیدواری کرد که نفرات شایسته ای برای 

تیم ملی انتخاب شوند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد اینکه رقابت های جام تختی 
در سیس��تم رنکینگ اتحادیه جهانی کش��تی جایی ن��دارد، تصریح 
کرد: این خواس��ته ما از سرپرست فدراسیون کش��تی بود تا بتوانیم 
از نفرات بیش��تری در تورنمنت تختی استفاده کنیم زیرا برای اعزام 
به تورنمنت های بین المللی با مش��کات زیادی مواجه هس��تیم و 
می توانیم در رقابت های جام تختی در هر وزن پنج تا 6 نماینده داشته 
باش��یم. امتیاز ازم برای حضور در رنکینگ با شرکت در رقابت های 

قهرمانی آسیا و جهان به دست می آید.
بنا تأکید کرد: مهم ترین هدف ما این اس��ت ک��ه بتوانیم بازی های 
المپیک 2020 توکیو را با آبرو به پایان برسانیم تا بتوانیم برای چهار 

سال آینده از نیروهای جوان در بدنه کادر فنی استفاده کنیم و میدان 
را به جوانان بدهیم زیرا بعید می دانم که من دیگر توان و نیروی ازم 

برای المپیک بعدی که سال 2024 برگزار می شود را داشته باشم.

    بازگشت موفق آزادکاران قدیمی بستگی به توانشان 
دارد

همچنین »عباس حاج کناری« مربی تیم ملی کش��تی آزاد پس از 
پایان نخستین اردوی آماده س��ازی تیم ملی در خانه کشتی تهران، 
این اردو را بس��یار مطلوب و بانش��اط خواند و اظهارکرد که این اردو 

کادر فنی را امیدوارتر کرده است. 
وی گفت: تمریناتی که در یک بازه زمانی کوتاه اما تأثیرگذار برگزار 
شد به نوعی با هدف انس��جام تیمی و هماهنگی بیشتر بین کشتی 
گیران و کادر فنی بود و ما ش��اهد حضور مج��دد برخی چهره های 
قدیمی بودیم که ب��ه هر دلیلی از عرصه ملی دور ش��ده بودند. وی 
تصریح کرد: در مجموع می توان اردوی مذکور را بسیار مثبت ارزیابی 
کرد زیرا ما به وضوح مش��اهده کردیم برخ��ی از آزادکاران نامدار و 

باتجربه مثل رضا یزدانی، مهدی تقوی، سید احمد محمدی و کمیل 
قاسمی با اشتیاق و انگیزه مثال زدنی تمرین می کردند. البته در این 
بین باید حساب رضا یزدانی را از دیگر نفرات جدا کرد زیرا او طوری 
تمریناتش را پش��ت سر گذاشت که واقعًا همه را امیدوار به بازگشت 

موفقش به عرصه ملی کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چقدر می توان به بازگشت آزادکاران 
قدیم��ی و باتجربه ب��ه تیم ملی امی��دوار بود گفت: ای��ن موضوع را 
نمی توان با توجه ب��ه اردوی اول مطرح کرد. آنه��ا باید همچنان در 
اردوهای بعدی تحت فش��ار تمرینات باش��ند و خودش��ان را محک 
بزنند. مطمئناً هیچ کس به جز خود این کش��تی گیران نمی تواند در 
خصوص ادامه دادن تمرینات و حضور در تیم ملی تصمیم بگیرد. آنها 
باید در عمل نش��ان دهند مهیای حضور در تیم ملی هستند و از پس 

هر حریفی بر می آیند.
وی تصریح کرد: ما باید بتوانیم از تمامی پتانسیل موجود خودمان برای 
رقابت های جهانی و المپیک بهره ببریم و بتوانیم در نهایت تیمی شش 

دانگ و مدعی را راهی این میادین کنیم.

ورزش جهان

لئوناردو گزینه جانشینی گتوزو در میان
مدیر ورزش��ی آ. ث میان در صورت برکناری »گن��ارو گتوزو« احتمال دارد 
سکان هدایت روسونری را برعهده گیرد. لئوناردو ممکن است از عالم مدیریت 
خارج شده و یک بار دیگر بخت خود را در وادی مربیگری بیازماید. طبق اعام 
اسپورت مدیا، اگر باشگاه ایتالیایی گتوزو را از مربیگری این تیم عزل کند، این 

امکان وجود دارد که از مدیرش بخواهد به عنوان سرمربی فعالیت کند.

آغاز تمرینات بایرن از 14 دی  
تمرینات تیم فوتب��ال بایرن مونیخ در چهارمین روز از س��ال جدید میادی 
آغاز می شود. بایرنی ها بعد از پشت س��ر گذاشتن تعطیات زمستانی، برای 
دور برگشت فعالیت تمرینی را از س��ر می گیرند. تیم قهرمان فصل گذشته 
بوندس لیگا قراراست از تاریخ 4 ژانویه )14 دی ماه 97 ( برنامه  های خود را ادامه 
دهد. بازیکنان تیم تحت امر کواچ بافاصله پس از ش��روع تمرینات، راهی 
اردوی آماده س��ازی دوحه می شوند. در این کشور سرخ پوشان به مدت 6 روز 

کمپ خود را برپا خواهند کرد.

محرومیت مادام العمر وزنه بردار مولداوی
»کریستینا لووو«، بانوی وزنه بردار اهل کشور مولداوی به دلیل نقض مقررات 
مبارزه با دوپینگ و با حکم فدراسیون جهانی وزنه برداری مادام العمر از حضور 
و فعالیت در این رشته محروم ش��د. بنابر اعام رسمی IWF این وزنه بردار 
26 ساله بیش از هشت بار قوانین دوپینگ را نقض کرده و با محرومیت مواجه 
شده اس��ت. این در حالی است که گفته می شود شاید او مادام العمر از فعالیت 
در ورزش محروم شود. هفته گذشته بود که اسامی پنج ورزشکار دوپینگی در 
المپیک 2012 منتش��ر شد که در بین آنها نام کریستینا لوو که اتفاقاً موفق به 
کسب مدال نقره نیز شده بود، قرار داشت. البته او در سال 2016 نیز بار دیگر با 
مثبت بودن تست دوپینگش مواجه شده بود و حاا با محرومیت مادام العمر از 

حضور در این رشته روبه رو شده است.

اینتر و بازیکنان ناپولی جریمه شدند
باشگاه اینتر به خاطر اتفاق های دیدار برابر ناپولی دو بازی آینده خود را باید 
پشت درهای بسته برگزار کند و خالیدو کولیبالی و لورنزو اینسینیه نیز، چند 
جلسه از همراهی تیمشان محروم شدند. نخس��تین تجربه ایتالیایی ها در 
باکسینگ دی در ورزشگاه سن سیرو ش��رم آور بود. در دیدار اینتر و ناپولی 
که با پیروزی یک بر صفر میزبان به پایان رس��ید یک هوادار کش��ته شد و 
شعارهای نژادپرستانه در جریان بازی به گوش می رسید که خالیدو کولیبالی 
را نشانه گرفتند. به همین خاطر کمیته انضباطی، باشگاه اینتر را جریمه کرد. 
این سازمان اعام کرد نراتزوری ها دو بازی آینده خود را باید پشت درهای 
بسته انجام دهند. همچنین دو بازیکن ناپولی جریمه شدند. کولیبالی و لورنزو 

اینسینیه دو بازی از همراهی تیمشان محروم شدند.

آگهی

بانک آینده، که پروژه¬های ساخت 25 خانه بهداشت 
را با هدف کمک به تأمین آس��ایش خاطر هم وطنان 
عزیز زلزله زده استان کرمانشاه، از حدود یک سال پیش 
آغاز کرده بود؛ آنان را با حضور جمعی از مردم منطقه، 
سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، 
اعضای هیأت مدیره بانک آینده و تعدادی از مسئوان 
اس��تانی و محلی، در روز پنج ش��نبه ششم بهمن ماه 
س��ال 1397، افتتاح نموده و به بهره برداری رساند.در 
پی وقوع زلزله دلخراش در اس��تان کرمانشاه در سال 
1396، بانک آینده، در راس��تای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی، س��اخت تعداد 25 خانه بهداشت را در این 
مناطق در دستور کار خود قرار داد که پس از گذشت 
حدود یک س��ال، این پروژه ه��ا، با موفقیت کامل، به 

اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفتند.
تعداد 4 خانه بهداش��ت در شهرس��تان جوانرود و در 
روستاهای تابعه چش��مه میران، زیران، مزران و برده 

رش ب��ازان، 4 خانه بهداش��ت در بخش کوزران و در 
روس��تاهای تابعه دایار، ش��یخ مصطف��ی، جعفرآباد و 
گلودره، 17 خانه بهداش��ت نیز در شهرس��تان سرپل 
ذهاب و در روس��تاهای تابعه کاشی تپه رش، کلینه، 
کوئی��ک عزیز، الیاس��ی احم��د، بانی هوان، س��ر زل 
والی نظری، بزمیرآباد، آب باریک، دارتوت، مش��کنار، 
قره باغ اعظم، کلم کب��ود علیا، تپه داراب خان، میل 
قادر علیا، امام عباس علیا، تایش��ه ای و کلیه س��فید؛ 
25 خانه بهداشت احداث شده توسط بانک آینده در 
این منطقه هستند.ش��ایان ذکر است؛ عملیات اجرای 
این پ��روژه ها از س��وی بانک آینده، ب��ا پی گیری و 
هماهنگی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
و مس��اعدت اس��تانداری و دانش��گاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداش��تی، درمانی استان کرمانشاه در سال 
گذش��ته آغ��از و هم زمان ب��ا آغاز چهلمین س��الگرد 
پیروزی انقاب اس��امی در مناطق تعیین ش��ده، به 

بهره برداری رسید.

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
25 خانه بهداشت ساخته شده توسط بانک آینده در مناطق 

زلزله زده استان کرمانشاه، افتتاح و به بهره برداری رسید

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی 
آب وفاضاب کشورعنوان کرد :

امروزه شرکتهای آب وفاضاب کشور  به 
منظور پویایی بیشترنیازمند تفکر وایده های 
جدید از سوی فعاان در این صنعت دارد

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ش��رکت مهندسی آب و فاضاب 
کش��ور در سومین جلس��ه کمیته نظام برنامه ریزی شرکتهای آب و 
فاضاب کش��ور که در اصفهان برگزار شد گفت: هم اکنون چالش و 
دغدغه اصلی ش��رکتهای آب و فاضاب در کشور فقر تفکر راهبردی 
و ایده های جدید در مقابله با چالش های موجود در صنعت است و 
این مهم باید از سوی معاونت منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکتها 

تبیین شود.
مهندس مسعود خشایی با بیان اینکه کارکرد شرکتهای آب وفاضاب 
نس��بت به دهه 70 تغییر کرده و به همین نس��بت باید دیدگاهها و 
نقطه نظرات هم دس��تخوش تحواتی ش��ود خاطر نشان ساخت:26 
سال از تاسیس شرکتهای آب و فاضاب در کشور می گذرد به همین 
نس��بت تحواتی در نوع کارکرد و چگونگ��ی خدمات به مردم ایجاد 
ش��ده است پس می طلبد دیدگاها و تفکرات فعاان در این صنعت ، 

متناسب با تغییرات موجود متحول شود.
وی افزود: دردهه های گذش��ته میزان توس��عه  و اصاح شبکه های 
آب وفاضاب مایه مباهات مسئوان امر لحاظ می شد اما امروزه ارائه 
خدمات به روش های نوین در کمترین زمان ممکن یکی از مهمترین 

اهداف این صنعت بشمار می آید.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ش��رکت مهندسی آب و فاضاب 
کشور استفاده از تکنولوژی های نوین  را یکی از مهمترین مولفه ها 
در چابک س��ازی شرکتها دانست و تصریح کرد: تکنولوژی می تواند 
ما را از وابستگی به نیروی انسانی کمتر نماید بعنوان مثال هم اکنون  
می توان با بهره گیری ازسیس��تم تله متری و تله کنترل با دقت باا 

به صورت آناین  تاسیسات را رصد گردد.
مهندس خش��ایی به جایگاه معاونت منابع انس��انی و بهبود مدیریت 
در شرکتهای آب و فاضاب اش��اره کرد و بیان داشت:درحال حاضر 
معاونت منابع انس��انی و بهبود مدیریت در شرکتهای آب و فاضاب 
در س��طح کشور بجای اینکه برنامه ریزی در راستای اهداف و چشم 
اندازهای شرکتها را در دستور کار قراردهند بر روی ساماندهی نیروی 
انسانی  متمرکز ش��ده اند در حالیکه انتظار می رود برنامه ریزی در 

زمینه رسیدن به اهداف عالیه شرکت در این معاونت تدوین شود.
وی آم��وزش کارکنان را مه��م ارزیابی کرد و اظهارداش��ت:آموزش 
کارکنان باید در راستای جانشین پروری در دستور کار قرار گیرد تا 
در س��الهای آینده خاء در خصوص برخورداری از نیروهای توانمند  

نداشته باشیم.
وی گفت: کمیته نظام برنامه ریزی شرکتهای آب و فاضاب کشوردر 
نشست های قبلی دو کمیته شامل توسعه نظام برنامه ریزی و کمیته 

توسعه و نظارت بر فرصتهای قانونی تشکیل داد.
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آب وفاضاب استان اصفهان 
گف��ت: نگاه تحول خواه در بین فعاان صنعت آب و فاضاب کش��ور 
می تواند بس��تر ش��کوفایی و بالندگی این صنع��ت را بیش از پیش 
فراه��م نمایدو معاونت منابع انس��انی و بهبود مدیریت می تواند این 

نوع دیدگاه را در بین کارکنان تسری بخشد..
مهندس هاشم امینی اعام کرد:  چشم انداز مطلوب شرکتها باید از 
طریق برنامه ریزی که از سوی معاونت منابع انسانی و بهبود مدیریت 
صورت می گیرد ترس��یم شود و ساماندهی نیروی انسانی در اولویت 

های بعدی در نظر گرفته شود.

بازدید مدیرعامل موسسه فرهنگی موزه های 
بنیاد از موزه بانک ملی ایران

ناصر حمیدی خواه مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی 
موزه های بنیاد از موزه بانک ملی ایران بازدید کرد.

 ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، وی در این بازدید ضمن 
تقدیر از اقدام ارزش��مند بانک مل��ی ایران برای جمع آوری مجموعه 
ای از آثار تاریخی گفت: حضور در این مکان و دیدن روحیه تاش و 
عشق دست اندرکاران، کاما محسوس و قابل ستایش بود. امیدوارم 
موفقی��ت  روزافزون این موزه، برای نس��ل های جوی��ای دانش و علم 

مثمر ثمر باشد.
در این دیدار برگزاری نمایشگاه های مشترک در آینده نزدیک ،مورد 
بررسی کارشناسی قرار گرفت و طرفین بر گسترش تعامات متقابل 
تاکید کردند.همچنین استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های علمی و 
تخصصی طرفین نیز از عمده مباحث مطرح شده این دیدار بود.ازم 
به ذکر اس��ت، موسس��ه فرهنگی موزه های بنیاد از جمله مهم ترین 
موزه های ایران است ،تابلو های نفیس ،آثار فاخر و فراوان متعلق به 
ادوار مختلف تاریخی وس��بک های مختلف هنری ،از جمله آثار این 

موسسه در تهران و رامسر است .

مدیرعامل بانک کشاورزی:
فروش محصول راهکار اصلی موفقیت 

استارت آپ ها
روح ال��ه خدارحم��ی رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی 
در مراس��م پایانی رویداد اس��تارت 
آپی »فی��ن تک ف��ارم« این بانک 
گف��ت: اس��تارت آپ ها ب��ا فروش 
محصول ب��ه عنوان راه��کار اصلی 
کس��ب و کارهای کوچ��ک موفق 

خواهند شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک 
گف��ت:  خدارحم��ی  کش��اورزی، 
برگ��زاری روی��داد اس��تارت آپی و 

کم��پ نو آوری فین تک فارم، انتظار ما را برآورده کرد با چنین دور 
خیزی ، قطعاً و حتماً این حرکت را با ش��دت و قدرت بیشتری ادامه 

خواهیم داد.
وی به هنگام قدردانی از 17 شرکت استارت آپی وفین تکی منتخب، 
اظهار داشت: خوشبختانه در این رویداد فرصتی فراهم شد تا شرکت 

ها قابلیت کسب و کارهای جدید را به خوبی تبیین کنند.
خدارحمی افزود: نکته مهم این اس��ت که ایده های جدید کس��ب و 
کارها،قابل عرضه و قابل پذیرش در بازار باشند؛ به عبارت دیگر، باید 
ص��ا حبان ایده ها  در راه حل ه��ای جدید به دنبال عرضه و فروش 

باشند.
وی تصریح کرد: تفکر صرفا اس��تفاده از تسهیات و تکیه بر حمایت 
ه��ای مالی بنگاه های اقتصادی،کارآمد نیس��ت و باید قبل از اجرای 
هر طرح و ایده ای به دنبال بازار فروش آن ایده بود. مدیرعامل بانک 
کش��اورزی، در بخش پایانی س��خنان خود ضم��ن تأکید بر ضرورت 
تعام��ل با فعاان بخش کش��اورزی افزود:فضای مناس��بی برای ارائه 
فعالیت ها و فروش ایده های نوین وجود دارد و بانک کش��اورزی از 
راه اندازی کسب و کار های جدید مبتنی برفن آوری برای هوشمند 

سازی هرچه بیشتر کشاورزی حمایت می کند.

 تهران درآستانه برگزاری مهمترین رویداد نمایشگاهی 
صنعت در و پنجره 

شرکت های مختلف داخلی و خارجی، تولید کنندگان و دست اندرکاران صنعت در 
و پنجره از جای جای کشورمان و دیگر کشورهای جهان خود را آماده می کنند تا 
جدیدترین تولیدات و خدمات خود را در دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره 

و صنایع وابسته تهران به نمایش بگذارند.

به گزارش روابط عمومی و اطاع رس��انی دهمین نمایش��گاه بین المللی در و پنجره و صنایع 
وابسته:در این نمایشگاه که

از 3 تا 6 بهمن ماه در فضایی بالغ بر س��ی هزار متر مربع و در محل دائمی نمایشگاه های بین 
المللی تهران برگزار می شود، بیش از 350 شرکت داخلی و خارجی حضور و مشارکت دارند.

فرهاد امینیان رئیس س��تاد برگزاری این نمایشگاه گفت: نمایش��گاه بین المللی در و پنجره 
از نخس��تین دوره برپای��ی آن در س��ال 1388تا به امروز از رش��د صعودی بس��یار مناس��بی 
 برخوردار بوده و مورد اس��تقبال مطلوب ش��رکت ه��ا و واحدهای فعال در ای��ن صنعت واقع

 شده است.
امینیان افزود: به رغم رکود مزمنی که در حوزه صنعت س��اختمان حاکم ش��ده و نیز ش��رایط 
اقتصادی ویژه ناشی از اعمال تحریمهای خارجی، نوسانات نرخ ارز و ممنوعیت ورود کااهای 
در و پنجره به کشور، استقبال بسیار خوبی از سوی فعاان صنعت در و پنجره کشور از نمایشگاه 

امسال به عمل آمده و نمایشگاه در فضای بسیار گسترده ای برگزار می شود
وی با بیان اینکه این نمایش��گاه از سوی ش��رکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران 
برگزار می ش��ود،گفت: البته نباید منکر این موضوع شد که حضور شرکتهای خارجی نسبت 
به سالهای قبل کمتر شده است با این وجود برپایی یک نمایشگاه صنعتی در شرایط فعلی در 
چنین سطحی ، حاکی از چشم انداز روشن و امیدوار کننده صنعت در و پنجره کشور محسوب 

میشود و این نمایشگاه تخصصی کماکان به عنوان نقطه اتکا و امید فعاان و دست اندرکاران 
این صنعت به شمار می آید.

رئیس س��تاد برگزاری این نمایشگاه اضافه کرد: دهمین نمایش��گاه بین المللی در و پنجره و 
صنایع وابسته به صورت تفکیک شده و در س��الن های مجزا برگزار می شود که شامل گروه 
های پروفیل یو پی وی س��ی، گروه در و پنجره یو پی وی سی، گروه ماشین آات و تجهیزات 
و گروه در و پنجره آلومینیومی اس��ت که هرکدام یک یا چند سالن مستقل را در اختیار دارند و 
مابقی گروه ها مانند یراق آات، شیشه پنجره، توری پنجره ، نشریات تخصصی و سایر حوزه 

های مرتبط جانمایی شده اند.
امینیان گفت: مخاطبین این نمایش��گاه عاوه بر مصرف کنندگان عام، عمدتًا شرکت های 
ساختمانی، انبوه سازان مسکن و شهرک ها، مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری، هتل ها، 

بیمارستان ها، مراکز آموزشی و ورزشی هستند.
معرفي ظرفیت ه��اي بالقوه و بالفعل صنایع وخدمات صنع��ت در و پنجره، ایجاد زمینه های 
جذب سرمایه و سرمایه گذاری، آشنائی با نوآوری ها و پیشرفت های صنعت در و پنجره، ایجاد 
فضای رقابتی و ارتباط مس��تقیم میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان، اشتغالزائی و یافتن 
بازاره��ای جدید صادراتی و افزایش صادرات؛ مهمترین اهداف برگزاری دهمین نمایش��گاه 

بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته است. 
برگزاری هش��ت کارگاه تخصصی در زمینه های مختلف مربوط به صنعت تولید در و پنجره 

از دیگر برنامه های جانبی دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته است.
عاقمن��دان م��ی توانن��د برای کس��ب اطاعات بیش��تر ای��ن نمایش��گاه با ش��ماره تلفن 
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