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 30  دسامبر 2018 
 شماره  4377 - 16 صفحه
1000 تومان

کارشناسان همزمان با سالروز حماسه 9 دی در گفت وگو با »حمایت«:

    قدیری ابیانه : فتنه گران به  مردم سااری اعتقادی نداشتند   زرشناس:  کودتای نئولیبرالی 88 از نوع کودتاهای رنگی بود   کنعانی مقدم: مردم بصیر عاشورایی چشم فتنه را کور کردند

 مردم انقاب را بیمه کرده اند
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حمایت همه جانبه دستگاه  قضایی 
از صنعتگران و تولیدکنندگان

 احیای واحدهای تولیدی و صنعتی 
در اولویت دادگستری های سراسر کشور است

دس�تورالعمل پیگیری اج�رای سیاس�ت های کلی اقتص�اد مقاومتی در 
قوه قضاییه در 22 ماده و ۷ تبصره در تاریخ 29 شهریورس�ال گذش�ته به 
تصویب رییس دستگاه قضا رس�ید و از تاریخ اباغ، ازم ااجرا شد که با 
اجرای این دستورالعمل، تمامی مقررات مغایر با آن ملغی شد. در بخشی 
از مقدم�ه این دس�تورالعمل آمده اس�ت »در اجرای سیاس�ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی اباغیه مورخ 29 بهمن س�ال 1392 مقام معظم رهبری 
و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاس�ت های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 
۵ خرداد سال 1394 مجلس شورای اسامی و به منظور استفاده مطلوب 
از ظرفیت ه�ای قوه قضاییه در تحقق سیاس�ت های مذک�ور و هماهنگی 
بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای 
امنیت س�رمایه گذاری، رفع موانع حقوق�ی � قضایی تولید و اش�تغال و 
مبارزه با مفاس�د اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه  قضاییه، 
دس�تورالعمل پیگیری اج�رای سیاس�ت های کلی اقتص�اد مقاومتی در 
قوه قضایی�ه« اباغ می ش�ود.« بر اس�اس ماده ی�ک این دس�تورالعمل، 
»به منظور اس�تفاده بهینه از ظرفیت های قوه  قضایی�ه جهت اجرای ابعاد 

حقوقی، قضایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ...

 استقرار بازرسان 
در دو خودروسازی

قاضی سراج اعام  کرد

  ملک سلمان و بن سلمان 
در یک کودتای سفید رو در روی هم قرار گرفتند

»حمایت« بررسی کرد

کارکردهای سامانه سجام تشریح شد

وزیر امور خارجه:

جنگ  در خاندان سعودی

 کمبود بیمارستان مقاوم 
در پایتخت

 پیشگیری از جرایم 
با مشارکت و همکاری مردم

 هیچ وقت 
منتظر اروپا نیستیم

 اعتراضات فرانسوی ها 
به هفته هفتم رسید 

»حمایت« گزارش می دهد
 تصمیم گیری برای قیمت خودروهای 

 کمتر از 45 میلیون
پس از افزایش قیمت خودروهای باای 4۵ میلیون تومانی، حاا نوبت 
به تعیین تکلیف قیم�ت خودروهای زیر 4۵ میلیون تومان رس�یده 
است.  روز گذشته رییس شورای رقابت از  تهیه دستورالعمل تنظیم 
قیمت خودروهای انحصاری در این شورا و ارسال آن به رییس جمهور 
و شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داد. این تصمیم در پی تشدید 
مشکات زنجیره خودروسازی در کشور اتخاذ شده است. تولید انواع 
خودرو در چند ماه گذشته با کاهش قابل ماحظه همراه بوده است و 
آخرین خبرها حاکی از تولید منفی 20.9 درصدی خودروهای سواری 

در مهر ماه حکایت دارد. بر این اساس افزایش قیمت خودرو...
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از ابتدای سال جاری و حتی از اواخر سال گذشته، 
 تیپ های�ی مانند ج�ان بولت�ون و رودی جولیانی

) مش�اوران نزدیک به ترامپ( و ای�ه ای از رجال 
سیاس�ی آنها این ادع�ا را به پیش کش�یدند و در      
رسانه های خود پمپاژ کردند که به اصطاح جشن 
چهل سالگی انقاب اس�امی برگزار نخواهدشد! 
نسخه پیوس�ت این گونه رجزخوانی ها هم با نقش 
آفرینی جناب ترامپ همراه ب�ود و از همین روی؛ 
آمریکایی ها اردیبهشت ماه گذشته از برجام خارج 
شدند و به امید بی سابقه ترین تحریم ها در جنگ 

اقتصادی و با چاشنی عملیات روانی ...

رویای آمریکا ترامپید!
سرمقاله

2

  حسام الدین برومند 

آگهی

آگهی اصاحیه دعوت سهامداران شرکت رانا رخ کیش با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 11955 و شناسه ملی 14004697910 به مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده 

با توجه آگهی دعوت مورخ 97/9/29 به شماره 4369  جلسه به آدرس جدید محل برگزاری واقع در بلوار ایران 
روبروی آب و برق ساختمانEX 4 طبقه اول واحد 5 راس ساعت 11 صبح به تاریخ 97/10/10 با موضوعات قبلی 

برابر آگهی دعوت فوق برگزار خواهد گردید. 
رامین  دمادری – نیوشا دمادری – سهامدارن شرکت 

آگهی فقدان سند مالکیت 
سند مالکیت ششدانگ یک باب مغازه تجاری واقع در جزیره کیش تحت پاک 6178 فرعی مجزی شده از پاک 6001 فرعی از 5621 اصلی، واقع در بازار مروارید – 
غرفه 176 به نام دولت  جمهوری اسامی ایران  با نمایندگی  سازمان منطقه آزاد کیش  ثبت و صادر گردید. ششدانگ برابر سند قطعی شماره 24087 مورخ 87/12/10 
دفترخانه  20 کیش به نام رحیم زنده دل فرزند محی الدین انتقال،  برابر سند قطعی شماره 25326   مورخ 88/6/7  دفترخانه 20  کیش بنام احمد رشیدی فر انتقال، 
برابر سند قطعی شماره 16377 مورخ 89/6/2 دفترخانه 38 کیش بنام موسسه قرض الحسنه  مهر بسیجیان انتقال، برابر سند قطعی شماره 24762  مورخ 92/3/22 
دفترخانه 38 کیش بنام احمد رشیدی فر انتقال قطعی یافت.  برابر سند رهنی  شماره 9427  مورخ 92/4/24 دفترخانه 59 کیش در قبال مبلغ 5/713/536/615 ریال  
به مدت 60 ماه در رهن بانک مهر اقتصاد قرار گرفت.  آقای  احمد رشیدی فر برابر درخواست وارده شماره 8/7931  مورخ 97/10/4 و منضم به دو برگ استشهادیه مدعی 
است سند مالکیت  مذکور به شماره چاپی 654083- 91 الف به علت مفقود شدن در بانک مفقود و با  جستجوی کامل پیدا نشده است لذا به استناد ماده 120 قانون 
اصاحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر شخص مدعی معامله با وجود اصل سند مالکیت و یا سند معامله پاک مرقوم نزد خود می باشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار ا ین آگهی ا عتراض خود را کتبا به همراه اصل سند مالکیت و یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و در صورت عدم  اعتراض و یا عدم 

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

آگهی تجدید مناقصه  عمومی یک مرحله ای 
 شرکت شهرکهای صنعتی مازندران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خرید و نصب 15 عدد کنتور هوشمند الکترومغناطیس بر روی چاه های آب شهرکها و نواحی صنعتی استان را از محل 
بودجه سال 97 در قالب اسناد خزانه اسامی با اوراق سال 98 برای 10 عدد کنتور هوشمند و مابقی )5  کنتور باقی مانده( از محل  بودجه سال 98 که سررسید آن متعاقبا اعام خواهد شد. ازم 
به ذکر است در صورت اعام تخصیص سه ماهه سوم و چهارم سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه، اوراق قابل پرداخت خواهد بود. به پیمانکاران و یا تولید کنندگان ذیصاح که دارای 

تاییدیه رسمی از وزارت نیرو در زمینه کنتور هوشمند الکترومغناطیس  می باشند، واگذار نماید. 
 مبلغ برآورد: 1/832/899/640 ریال )یک میلیارد و هشتصد و سی و دو  میلیون و هشتصد و نود و نه هزار و ششصد و چهل ریال(

مدت انجام پروژه: 3 ماه 
حجم عملیات: خرید و نصب 7 عدد کنتور  هوشمند 4 اینچ و 8 عدد کنتور هوشمند 6 اینچ الکترومغناطیس 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 183/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد )فیش بانکی( به حساب شماره IR 380100004001104106376065 بانک مرکزی به نام شرکت 
شهرک های صنعتی استان مازندران واریز یا بر  اساس آئین نامه تضمین برای معامات دولتی. 

دریافت اسناد از تاریخ  درج آگهی  نوبت دوم در روزنامه تا روز چهارشنبه مورخ 97/10/19
تسلیم پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 97/10/29

بازگشایی مناقصه روز یکشنبه مورخ 97/10/30 ساعت 09:30  در سالن جلسات  شرکت شهرکهای صنعتی مازندران برگزار می گردد. 
محل پروژه: شهرک های صنعتی مندرج در اسناد مناقصه 

www.setadiran.ir آدرس محل ارائه اسناد: از طریق سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
تذکر بسیار مهم: تمامی مراحل دریافت و ارسال پیشنهادات و مدارک مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و پیمانکاران 

متقاضی  شرکت در مناقصه حتما باید اصل ضمانت نامه را تا پایان وقت اداری آخرین روز تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ارائه نمایند. 
آخرین آگهی های مناقصات و مزایده های شـرکت در پایگاه ملی مناقصات کشـور به نشانی www.iets.mporg.ir  و پایگاه اطاع رسانی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران به نشانی 

www.mazandiec.ir موجود می باشد. 
شناسه آگهی: 332916                                                                                                                                                                     روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران 

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

2- موضوع مناقصه:  
انجام امور خدماتی، پذیرایی و دبیرخانه دفتر مرکزی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مناقصه 200971014000139

3- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا IR 900100004001039806370564  با کد شناسه شماره 931203900100000000000000000011 
خزانه بانک مرکزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی به نام مناقصه گزار)کلیه بانکها به جز بانک سرمایه و بانک ایران زمین( و یا اوراق 
مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف اک و مهر شده تا 

ساعت 16 روز  شنبه  مورخ 1397/10/22 به مناقصه گزار تسلیم گردد.
4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

1/175/000/000 ریال )یک میلیارد و یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال( به نام شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
5-زمان دریافت اسناد، ارائه پیشنهاد و گشایش پیشنهادهاي مالي:

1-5- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا ساعت 17 روز چهارشنبه  مورخ  1397/10/12  
2-5- مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 17 روز  شنبه  مورخ 1397/10/22

3-5- مهلت تحویل پاکت الف محتوی اصلی تضمین: تا ساعت 16 روز شنبه  مورخ 1397/10/22
4-5-زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهاد ها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه  مورخ 1397/10/23 واقع در نشانی مناقصه گزار

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

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

8- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه  مورخ  08/ 1397/10 می باشد.

8- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد. 
م.الف:3538                                                                                                                                                                                                                                            روابط عمومی  

شرکت سهامي پشتیباني امور دام کشور   
مناقصه عمومی شماره  97/70/م

    نوبت دوم

    نوبت اول
 شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

آگهی حصر وراثت
بانو : چمیله شهرت: کعب عمیر  نام پدر:  خضیر بشناسنامه : 758  صادره از:  اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 
شادروان مرحوم محمد شهرت: بنی طرفی بشناسنامه 3113 صادره: حمیدیه در تاریخ 1396/4/23 در اهواز  اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از 
1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر ) مادر متوفی ( 2 – سهیا صیاحی ش . م 1740919203 ص ) زوجه متوفی ( 3 – مهسا بنی طرفی ش . م 1747416525 
ص اهواز ) فرزنداناث متوفی ( واغیر به شرح دادخواست تقدیمی کاسه 97 / 14 / 970490 تحت نظر میباشد . اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور 
را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی 

صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
33 / 10 - شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 اهواز

آگهی حصر وراثت
آقای : محمدرضا شهرت: بالدی  نام پدر:  مصیب بشناسنامه : 1752870662  صادره از:  اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم 
و توضیح داده که عمویم مرحوم فیر شهرت: بالدی بشناسنامه 105صادره اهواز در تاریخ 85/6/15 در اهواز  اقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتند 
از 1- متقاضی با مشخصات فوق ) پسر برادر متوفی ( 2 – سکینه بالدی ش ش 1278 صادره اهواز ) دختر برادر متوفی ( واغیر. اینکه با انجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
29 / 10 – شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان کارون 

اجرائیه
مشخصات محکوم له: حمزه موسوی گورابی؛ نام پدر: آما؛ شغل: اداره برق؛ نشانی محل اقامت: اهواز- کوی رمضان- خیابان یک سامت پاک 6 
مشخصات محکوم علیه: مسلم مقصودی  ؛ نام پدر: علیمراد  ؛ شغل: پیمانکار  ؛ نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم به: به موجب دادنامه 
شماره 9709976945300247 مورخ 97/07/16 قاضی شورای حل اختاف شعبه 16 مجتمع شماره 3 محکوم علیه مسلم مقصودی  محکوم به 
پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال در حق محکوم له بعنوان اصل خواسته + مبلغ 2/845/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی+ هزینه یک نوبت نشر 
آگهی وفق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید+ خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 
از تاریخ تقدیم دادخواست )97/04/03( لغایت روز اجرای حکم از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید+ نیم عشر دولتی.به استناد ماده 29 
قانون شوراهای حل اختاف محکوم علیه مکلف است پس از اباغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از سـوی اجرای احکام شـورای حل 

اختاف صورت می پذیرد.
10/31- قاضی شورای حل اختاف شعبه 16 مجتمع شماره سه شهرستان اهواز

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم : 1.بانک ملت نشانی: تهران خ آیت اله طالقانی خ شهید سید عباس موسوی فرصت سابق ساختمان مرکزی بانک ملت 
_ مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 1.عبدالحسین علیزاده نام پدر: عچبل نشانی: خوزستان - بندر ماهشهر-ناحیه صنعتی کمپ یحیی خان 
2 . عبدالحسین بنی سعید نام پدر: محسن نشانی: خوزستان - بندرماهشهر- شهرک طالقانی خیابان اصلی 3. یاسر بنی سعید نام پدر: عباس نشانی: 
خوزستان - بندر ماهشهر -شهرک مدنی کوچه پنجم .محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 1397037000544220 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976130101441 محکوم علیهم محکوم اند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 000 /000/ 264 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی 
به مبلغ 000 / 240 / 7 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و دیرکرد از تاریخ 17 / 6 / 96 و تا زمان اجرای حکم که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن 
براساس قرارداد تنظیمی میباشد در حق محکوم له ؛ ضمنا پرداخت هزینه نیم عشر دولتی بمبلغ 000 / 200/ 13 ریال و حق اجرا بعهده محکوم علیه میباشد 
که میبایست به حساب شماره 2171372239003 درآمد اجرای احکام مدنی دادگستری ماهشهر واریز گردد . محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت سی روز صورت کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همرا مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اا به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد . )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود . )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود . 

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
28 / 10 - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری بندرماهشهر

اجرائیه
مشخصات محکوم له: حمزه موسوی گورابی ؛ نام پدر: آما ؛ شغل: آزاد؛ نشانی محل اقامت: اهواز- کوی رمضان- خیابان یک سامت پاک 6 مشخصات 
محکوم علیه: شرکت ساختمانی پایدار کار انزان  مدیر شرکت مسلم مقصودی  ؛ نام پدر: علیمراد  ؛ شغل: -  ؛ نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم به: 
به موجب دادنامه شماره 9709976945300238 مورخ  - قاضی شورای حل اختاف شعبه 16 مجتمع شماره 3 محکوم علیه شرکت ساختمانی پایدار کار 
انزان )مسلم مقصودی(  محکوم به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال در حق محکوم له بعنوان اصل خواسته + مبلغ 985/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی 
و  هزینه یک نوبت نشر آگهی وفق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید+ خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص تورم سالیانه بانک مرکزی از تاریخ 
تقدیم دادخواست )97/04/17( لغایت روز اجرای حکم محاسبه و از خواندگان وصول و به خواهان ایصال نماید + نیم عشر دولتی.به استناد ماده 29 قانون 
شوراهای حل اختاف محکوم علیه مکلف است پس از اباغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا 

انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام شورای حل اختاف صورت می پذیرد.
10/32- قاضی شورای حل اختاف شعبه 16 مجتمع شماره سه شهرستان اهواز

آگهی مزایده 
سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/05 متر مربع به شماره پاک 4/ 237   واقع در خندق بیجار فومن بخش 24 گیان با حدود 
اربعه شـماا : پی ایسـت بطول 13/25 متر به حریم نهر شـرقا پی است بطول 40/ 10 متر به حریم نهر مرقوم جنوبا پی ایست بطولهای 4/50 
مترو 11/5 متر به خیابان   10 متری غربا پی مشترک بطول 19/50 متر به پاک 237 مجزی شده ذیل ثبت2752 صفحه 6 دفتر43 بنام  آقای 
سید محمد حجازی ازبری صادر وتسلیم و برابر اسناد رهنی شماره های 160895 مورخ94/12/27 و161032 مورخ95/2/26 دفتر خانه اسناد 
رسمی 28 رشت در رهن بانک ملت فومن قرار داشته ومنجر به اجراییه  به کاسه های 9600227 و9700015 گردیده و برابر گزارش کارشناس 
رسمی دادگستری در ملک موردتعرفه یکبابخانه ویایی مسکونی به مساحت حدود 94 متر مربع با قدمتی  حدود 25 سال دارای  اسکلت 
مصالح بنایی سربندی شیروانی  چوبی  با پوشش ایرانیت نمای خارجی  سنگ و مابقی  سیمانکاری که مشتمل  برهال و سالن با کف  مفروش 
به موزائیک نمای سقف کمپارس دیوارها اندود گچ وخاک به انضمام رنگ مولتی کالر، یک اتاق خواب دارای کمد دیواری سقف آن کمپارس 
دیوارها اندود گچ و خاک بانضمام رنگ مولتی کالر با آشپزخانه سنتی بسته با کابینت چوبی  کف سرامیک دیوارهای جانبی تا ارتفاع1/2 متر 
کاشـیکاری نازک کاری دیوار اندود گچ و خاک بانضمام سـفید کاری و سرویس های بهداشـتی با دیوار جانبی کاشیکاری و کف مفروش به 
سرامیک دربهای داخلی چوبی و پنجره ها آلومنیومی سیستم سرمایشی کولر گازی و گرمایشی بخاری گازی و از امتیازات آب و برق وگاز بر 
خوردار که حالیه بصورت سوئیت به مساحت 60 متر مربع در آمده که دارای  هال و پذیرایی بانضمام آشپزخانه تجمیع شده یک اتاق  خواب و 
انباری بوده  که نازک کاری سقف و دیوارها اندود سیمانی  بانضمام رنگ پاستیک کف لیثه بتنی  واز  امتیازات آب و برق و گاز منشعب گرفته 
از منزل مسکونی موصوف برخوردار است یک واحد سرویس بهداشتی به مساحت  حدود 6 مترمربع با کف مفروش با سرامیک و دیوارهای 
کاشیکاری بانضمام یک سایبان دارای اسکلت فلزی از جنس پروفیل قوطی سربندی فلزی با پوشش ورق موجدار شکاف در محوطه ملک 
مورد نظر احداث گردیده  و دسترسی به کوچه ومعابر عمومی توسط دو درب آهنی نفر رو و یک درب آهنی ماشین رو انجام میشود و دارای  
بیمه بوده و به مبلغ  دومیلیارد و یکصدو بیست و پنج میلیون ریال ارزیابی  گردیده است. پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 
97/11/21 در اداره ثبت اسناد و اماک فومن – واحد اجرا واقع در فومن – خیابان شورا از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ دو 
میلیارد و یکصدو بیست و پنج میلیون ریال شروع و به  بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود ازم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به امور مالیاتی و عوارض شـهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده  است ونیز در صورت وجود مازاد وجود  پرداختی بابت هزینه های  فوق از محل مازاد به برنده  مزایده  مسترد خواهد شد ونیم عشر و 
حق مزایده  نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی  گردد. مزایده  روز اداری  بعد از  تعطیلی  درهمان  ساعت ومکان 

مقرر بر گزار خواهدشد.تاریخ انتشار 1397/10/9 
ح  5747   سرپرست ثبت اسناد و اماک فومن-علی نصرتی

مزایده اموال غیر منقول ) نوبت دوم(
 شـماره بایگانی 970035 به موجب پرونده کاسـه 970035 این اجرا و در راستای اجرای مفاد دادنامه شماره 9509971438100841-

1395/8/26 اصداری شـعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سـیاهکل بدینوسیله ملک زیر متعلق به آقای  محمد فرح پوراز طریق مزایده 
درحضور نماینده محترم دادسـتانی  به فروش می رسـد: مشـخصات ملک: ششـدانگ یک قطعه  زمین به پاک ثبتی  105 فرعی  از 
95 اصلی بخش 16 گیان به مسـاحت 6150 متر مربع بدون کسـر حرایم و عقب نشـینی  و بر اساس پرونده  ثبتی در حریم شهر واقع 
درسـیاهکل- سـیاهکل محله- کوچه اله 19، با حدود اربعه شـماا متصل به پاک 95/63 و دوم به  نهر یک متری و سوم به طول 35 
متر به پاک 95/62 شرقا به طول 71 متر به حریم نهر از پاک 95/61 جنوبا به طول  122 متر به جاده عام محلی و از غرب به طول 56 
متر راه عبور عام و غربا به طول 56 متر به راه عبور عام می باشد، که از سوی کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر متر مربع به مبلغ 
1100000 ریال وجمعا به مبلغ 6765000000 ریال بر آورد گردیده است. روز مزایده :1397/11/8 ساعت10-11 صبح محل مزایده : اجرای 
احکام مدنی  دادگستری سیاهکل  ملک فوق الذکر  با اوصاف  بیان  شده در حضور نماینده دادستان از طریق  مزایده فروش می رسد و 
قیمت  پایه از  مبلغ  ذکر  شده شروع  شده و کسی  که بااترین  مبلغ را پشنهاد نماید  برنده مزایده محسوب و می بایست  10 درصد  
مبلغ پیشنهادی  را باید  فی المجلس  پرداخت  ومابقی   را ظرف  مدت یک ماه  پرداخت نماید  و در صورت عدم پرداخت مابقی  ظرف 
مـدت  مقـرر 10 در صـد واریزی  به نفع  صندوق دولت  ضبط  خواهد گردید. در ضمن عاقمندان میتوانند  جهت بازدید از ملک  5 روز 

قبل از مزایده  باهماهنگی  اجرای احکام  مدنی اقدام  نمایند.
ح  5749   مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری  شهرستان سیاهکل- پورمند

اگهی نوبت دوم دعوت ازبستانکار ان وبدهکاران شرکت ورشکسته صنایع کابل پارسیان زاگرس سهامی خاص به شماره 6166
بدیونوسیله به افراد حقیقی وحقوقی اعم از بستانکاران بدهکاران وکسانی که به هرعنوان اموال شرکت مذکور را دراختیار دارند اباغ می گردد برابر دادنامه شماره 9709973843700556مورخ 1397/6/31 صادره ازشعبه محترم هشتم دادگاه 
تجدید نظر استان چهارمحال وبختیاری  ورشکستگی شرکت مذکور با تاریخ توقف 1391/1/1 ومدیرعاملی سعید سالم صادرگردید بنابراین دراجرای مواد 473،457،462قانون تجارت با اعام مراتب اولین جلسه بستانکاران درساعت 10 صبح 

روز سه شنبه 1397/12/27 درمحل شرکت به نشانی شهرک صنعتی سفید دشت بلوار اصلی تشکیل می گردد 
1-کلیه بستانکاران وکسانیکه هرگونه ادعایی ازورشکسته فوق دارند تقاضا می شود اسناد طلب خودیا سواد مصدق ان را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات ان ها را معین می کند ظرف دوماه ازتاریخ نشراین آگهی به دفتر مدیر تصفیه واقع 

درشهرکرد بلوارازادی خیابان  فلسطین کوچه 9 پاک 5 تسلیم نمایند )مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که درکشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد (
2-کسانی که به ورشکستگی نامبرده بدهی دارند باید ظرف همین مدت خودرا معرفی وبدهی خودرا به حسایی که معرفی خواهد شد واریز وفیش مربوطه را به مدیر تصفیه ارائه نمایند بدیهی است متخلف ازاین وظیفه به موجب ماده 457با 

حکم دادگاه به پرداخت جریمه نقدی معادل صدی بیست وپنج دین محکوم خواهد شد 
3-کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته دردست ان ها است درظرف مدت دو ماه مذکور باید عین اموال را تحت اختیار مدیرتصفیه بگذاردوگرنه هرحقی نسبت به ان داشته باشند به موجب ماده 473 قانون تجارت سلب خواهد شد مگر 
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محمدجواد ظریف گفت: اروپایی ها گفته اند 
در بحث کانال ویژه مالی)SPV( مش�غول 
کار هس�تند، ولی ما هیچ وقت منتظر اروپا 

نبودیم و اان هم نیستیم. 

وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با شبکه 
فونیکس چین در پاسخ به سؤالی درباره بازگشت 
به سه سال قبل از برجام و اینکه ایران چه اقدامی 
را صورت می داد؟ خاطرنش��ان ک��رد: اینکه ما به 
سه سال قبل برمی گش��تیم و امروز می خواستیم 
کار سه س��ال قبل را انجام می دادیم چه اقداماتی 
را صورت می دادیم، حتما سخت گیری بیشتری 

انجام می دادیم.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها حتما از وضعیتی که 
پیدا کردند، خوشحال نیستند، اظهار داشت: اینکه 
آمریکا در دنیا منزوی شده و اینکه مجبور می شود 
معاون شرکت هوآوی را دس��تگیر کند، نشانگر 
میزان انزوای آمریکاست. وزیر امور خارجه درباره 
آینده روابط ایران و آمریکا و چالش های موجود نیز 
گفت: شرایط روابط با همین شکل چالشی ادامه 
خواهد یافت. بعی��د می دانم آمریکایی ها علیرغم 
همه تصمیم گیری های نابخردانه ای که داشتند، 
تصمیمی بر تشدید روابط با ایران بگیرند.. رییس 
دستگاه دیپلماس��ی درباره تحلیل یک تحلیلگر 
چینی مبنی بر اینکه بعد از شش ماه ایران چاره ای 
جز مذاکره با آمریکا ندارد، پاسخ داد: فکر می کنم 
آنها بعد از شش ماه تحلیل خود را عوض خواهند 
کرد. ما هیچ وقت در ش��رایط اضط��رار با آمریکا 
مذاکره نمی کنیم، آن کس��ی که از مذاکره خارج 
ش��ده ما نبودیم، ما تا آوریل گذشته)هش��ت ماه 
قبل( آمریکایی ها در برجام حضور داش��تند و با ما 
مذاکره می کردند، آنها خارج شدند، آنها مذاکره را 

ترک کردند و خودشان باید به مذاکره برگردند.
وزیر امور خارج��ه همچنین درباره SPV)کانال 
ویژه مال��ی اروپا( نی��ز گفت: سیاس��ت خارجی 
ما سیاس��ت واکنش ب��ه اروپا نیس��ت و اروپا هم 

مهمترین ط��رف تجاری ما نیس��ت، مهمترین 
طرف تجاری ما چین، همسایگان و روسیه هستند 
و ما با اینها مکانیسم های خود را ایجاد کرده ایم؛ 
البته دنبال این نیس��تیم که با اروپا ارتباط نداشته 
باش��یم. رییس دستگاه دیپلماس��ی اضافه کرد:  
معتقدیم کش��ورهای اروپایی مثل چین و روسیه 
به عنوان طرف های برجام موظفند که وظایفی را 
انجام دهند. اگر آنها نتوانند وظایف خودش��ان را 
انجام دهند، نش��انگر آن است که اروپا نمی تواند 
یک طرف معامله قابل اعتمادی برای دنیا باشد. 
ظریف گفت: البته اروپایی ها به ما گفتند علیرغم 
همه مخالفت های آمریکا مش��غول کار هستند، 
ولی ما هیچ وقت منتظ��ر اروپا نبودیم و اان هم 

منتظر اروپا نیستیم.
وزیر خارجه ایران درباره خروج آمریکا از س��وریه 
نیز گفت: از ابتدا معتقد بودیم هر زمان آمریکا در 
این منطقه حضور یافت، هم��راه با تنش آفرینی 
بوده، عاوه بر اینکه ی��ک حضور غیرقانونی نیز 
بوده است. وی در پاسخ به این سؤال که پس شما 

از خروج آمریکا از سوریه استقبال می کنید؟ بیان 
کرد: ما هنوز نمی دانیم آمریکایی ها چه برنامه ای 
دارند، ولی آنچه برای ما مهم اس��ت این است که 
سیاس��ت آمریکا در منطقه ما سیاست خطرناکی 
بوده و باید این سیاست عوض شود. رئیس دستگاه 
دیپلماس��ی کش��ورمان درباره حض��ور ناوهای 
آمریکایی در خلیج فارس گفت: این حضور بیش 
از اینکه اثری داش��ته باش��د، ایجاد تنش و تشنج 
در منطق��ه می کند. ه��ر زمان ک��ه آمریکایی ها 
حضورش��ان را در خلیج ف��ارس افزایش داده اند، 
با خطرات��ی برای همه کش��ورهای خلیج فارس 
همراه بوده است. وزیر خارجه کشورمان در پاسخ 
به این پرسش که ایران و چین تحت فشار آمریکا 
چه اقدامات��ی را باید انجام دهن��د؟، گفت: دولت 
ایران و دولت چین و سایر دولت های دنیا باید به 
آمریکا نشان دهند که دنیا امروز آمریکا نیست و 
حتی دنیای امروز غرب نیس��ت. وی اضافه کرد: 
واقعیات جهان این است که دیگر نه غرب مرکز 
عالم است، نه همه تصمیمات عالم در غرب گرفته 

می شود. اان چین بزرگ ترین بازیگر اقتصادی 
دنیا اس��ت. جای��ی می خواندم که چی��ن بعد از 
آمریکا بزرگ ترین تامین کننده بودجه سازمان 
ملل اس��ت و به دومین کشوری تبدیل شده که 
بودجه س��ازمان ملل را تامی��ن می کند. ظریف 
ادامه داد: به اعتقاد من این شرایط بسیار مناسبی 
است و نشانگر اهمیت این منطقه و نقش بسیار 
محوری اس��ت که چین باید در آینده دنیا بازی 
کند و این نق��ش به نظر من خیلی نقش مثبت و 
سازنده ای است، مخصوصا برای ایران، با توجه 
به نزدیکی سیاست های اصولی ما با سیاست های 

اصولی چین.

 همیشه درکنار فلسطین خواهیم ماند
ظریف همچنین روز گذش��ته در دیدار با »زیاد 
الَنخاله« دبیرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین 
با ی��ادآوری اینک��ه حمایت از فلس��طین یکی 
از اصول بنیادین سیاس��ت خارج��ی جمهوری 
اسامی ایران است، تاکید کرد: جمهوری اسامی 
ایران همیشه در کنار مردم فلسطین خواهد بود و 
از آرمان فلسطین حمایت خواهد کرد. به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما، النخاله هم در این دیدار با 
اشاره به اینکه جمهوری اسامی ایران از حامیان 
واقعی آرمان فلسطین است، گزارشی از برگزاری 
انتخابات جنبش جهاد اس��امی ارایه کرد. وی با 
بیان اینکه مقاومت در مقایسه با گذشته از ظرفیت 
و توانمندی باای��ی در برابر متجاوزین برخوردار 
ش��ده اس��ت، افزود: حاصل این توانمندی ها در 
راهپیمایی های بازگشت و شکست تهاجم اخیر 
رژیم صهیونیستی جلوه گر شد که اعام انتخابات 
زودهنگام در س��رزمین های اشغالی از ثمرات آن 
است. مقام فلس��طینی همچنین ضمن اشاره به 
تاش هایی که از سوی برخی از کشورهای عربی 
و غربی برای شکستن مقاومت صورت می گیرد، 
گفت که مردم فلس��طین مصمم تر از گذش��ته تا 

پیروزی کامل به راه خود ادامه خواهند داد.

هیچ وقت منتظر اروپا نیستیم
وزیر امور خارجه:

  سیاست  
حماس�ه 9 دی وایت م�داری 

فرزانه دیانتی
 گروه سیاسی 

مردم همیشه در صحنه ایران را 
به منصه ظهور گذاش�ت که این 
ام�ر ناش�ی از دشمن شناس�ی 
مردم ب�ود. همزم�ان با س�الروز ای�ن حماس�ه روزنامه 
»حمایت« با برخی از کارشناسان سیاسی گفت وگو کرده 

است.

حس��ین کنعان��ی مقدم 
کارشناس مسائل سیاسی 
ی��ی  چرا درخص��وص 
بصی��رت و وایت مداری 
م��ردم ای��ران در 9دی و 
دشمن شناس��ی  منش��أ 
و وایت م��داری م��ردم 
عنوان کرد: تجربه حوادث 
قبل و بعد از انقاب ایران 
حاکی از این اس��ت که ملت ایران ملتی انقابی، همیشه درصحنه و 
وایت مدار است. وی افزود: تفکر انقابی ملت ایران تفکر عاشورایی 
است و در بزنگاه ها فریاد مردم »هیهات من الذله« است و حمایتشان از 
وایت یک حمایت عاشورایی است و به خاطر همین بصیرت عاشورایی 
مردم چشم فتنه را با حضورشان درصحنه کور و حلقه های براندازی را 

منهدم و انقاب اسامی را بیمه کردند.
 کنعانی مق��دم درخصوص فتنه جدید دش��من عنوان ک��رد: یکی از 
اقدامات سلسله وار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران جنگ های 
هیبریدی یا ترکیبی است که در سوریه و عراق انجام داده اند و در یمن 
و جمهوری اسامی ایران نیز دنبال می کنند. در این جنگ ها ترکیبی 
از جنگ های روانی، جنگ نرم، جنگ اقتصادی و اقدامات تروریستی 
برای براندازی نظام به کار گرفته می ش��ود. دشمن سال ها است این 
نقش��ه را دنبال می کند اما برخی هنوز آن را ب��اور ندارند و مدتی فکر 
می کردند آمریکایی ها به دنبال تنظیم نظام هس��تند نه براندازی. این 
کارشناس سیاسی عنوان کرد: اما جنگ هیبریدی نشان داده است که 
نقشه آن ها براندازی است و هرگونه کوتاه آمدن در مقابل آن ها یعنی 
حلقه ه��ای جنگ را کامل و  در برابر آنهاعقب نش��ینی  صورت گرفته 
است. دش��منان با تئوری »جنگ حلقه های واردن« را که در کوزوو و 
ع��راق انجام دادند و برای ایران هم به دنبال اجرای آن بودند ، س��عی 
دارند که حمات خود را با مرکزیت وایت فقیه انجام و حلقه های بعد 

را تکمیل کنند. 
وی افزود: در 9دی ما عمًا نقشه جنگ هیبریدی دشمن را که حمله به 
مرکز فرماندهی و وایت فقیه بود خنثی کردیم و نقشه آنها از صحنه 
عملیاتی خارج ش��د اما دشمن درگیری های دیگری را در نظر دارد که 
باتدبیر مردم و مسئوان و درایت رهبری به شکست خواهد انجامید.

 س�ال 88 کودتای 
نئولیبرالی رخ داد

ر  یا ش��هر همچنی��ن 
کارش��ناس  زرش��ناس، 
مس��ائل سیاس��ی معتقد 
اس��ت که مس��ئله 9 دی 
را بای��د در مت��ن اتفاقات 
سال 88 بررسی کرد، وی 
گفت: در سال 88 کودتای 
نئولیبرالی از نوع کودتاهای رنگی رق��م خورد. این کودتا نظامی نبود 
و با استفاده از فضاسازی رس��انه ای و حضور عنصر خارجی به منظور 
فریب افکار عمومی با تکیه بر بخش��ی از بدنه اجتماع صورت گرفت. 
این تحلیلگر افزود: در ماجرای فتنه88 جناح نئولیبرالیستی که از اوایل 
دهه60 ش��کل گرفت و از سال68 رسمًا در یک هیأت سیاسی سامان 
داده می شود. این جناح نئولیبرال زمانی که انتخابات سال 84 را می بازد 
در انتخابات سال 88 به این نحو ورود می کند که یا انتخابات را خواهد 
برد و بر قوه مجریه مس��لط خواهد شد و اهداف استحاله طلبانه خود را 
پیش خواهد برد یا اگر باخت با فریب مردم تحت عنوان ش��عار تقلب 

یک کودتای رنگی را رقم خواهد زد.
 زرش��ناس ادامه داد: جناح نئولیبرالی که در سال 88 بخشی از ساختار 

قدرت سیاسی در ایران بود با فضاس��ازی سنگین رسانه ای و در واقع 
انجام نمایش های پیوسته خیابانی و... تصور می کرد می تواند با تکیه 
بر طبقه متوس��ط مدرن ایران و با فعال کردن این طبقه و جا انداختن 
شعار دروغین تقلب و متوهم کردن عده ای، از طریق فشار اجتماعی 

در کف خیابان به اهداف خود در ساختار قدرت برسد. 
وی با تاکیدبر اینکه کودتای رنگی نئولیبرالی فتنه سبز شکست خورد 
اما نظام جهانی سلطه به منظور پیش��برد اغراضش به سمت راه های 
دیگری رفته اس��ت، عنوان کرد: نظ��ام جهانی متوجه ش��ده کودتا، 
گروه های معدودی از مرفهین جامعه را بسیج می کند و مردم اعتنایی 
به آن کودتا نکردند بنابراین سعی کردند با فشار سنگین اقتصادی به 
کشور، گروه ها و اقشار مس��تضعف که همیشه حامی انقاب هستند 

را تحریک کنند.
  زرشناس توصیه کرد که مدیریت انقابی با روحیه جهادی اتفاقی است 
که باید رخ بدهد و در اینصورت مشکات اقتصادی هم حل خواهد شد.

 دشمن به دنبال اغتشاش 
محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی نیز معتقد است که 
در فتنه سال88 بخشی از ساختار سیاسی درون نظام خواستار تحریم ها 
و فش��ار بیش��تر بر ایران بود. این گروه س��عی بر این داشت تا ادعای 

تقلب را مطرح کند. این 
گروه ب��ه جمهوریت و 
مردم سااری اعتقادی 
نداشت و مورد حمایت 
بس��یاری از گروه های 
ضدانق��اب ب��ود و بعد 
از شکست در انتخابات 
اع��ام کرد ک��ه اصل 
انتخاب��ات بهانه و اصل 

نظام نشانه است و با حادثه عاشورا مشخص شد که آنها با اصل اسام 
مخالف هس��تند. وی افزود: در 9دی این جریان فتنه شکست خورد و 
مردم با حضورش��ان در صحنه وایت مداری خ��ود را ثابت کردند. اما 
فتنه بعدی فتنه خطرناکی اس��ت به طوری که رییس جمهور آمریکا 
اعام کرده که مردم ایران تروریس��ت هس��تند و باید به آنها سخت 
گرفت تا علیه نظام کودت��ا کنند. قدیری ابیانه عنوان کرد که فش��ار 
اقتصادی موجود نتیجه عملکرد ضعیف برخی  مدیران و نفوذی های 
داخل اس��ت. دشمن درصدد اس��ت تا نارضایتی را تبدیل به اغتشاش 
کند و بر ضدکلیت اس��ام و نظام برنامه ریزی کرده است اما این فتنه 

قطعاً شکست خواهد خورد.

 مردم انقاب را بیمه کرده اند
کارشناسان همزمان با سالروز حماسه 9 دی در گفت وگو با »حمایت«:

  حسام الدین برومند  
سرمقاله

خبر

رویای آمریکا ترامپید!
از ابتدای س��ال جاری و حتی از اواخر سال گذشته، تیپ هایی مانند جان 
بولتون و رودی جولیانی         ) مشاوران نزدیک به ترامپ( و ایه ای از رجال 
سیاسی آنها این ادعا را به پیش کشیدند و در      رسانه های خود پمپاژ کردند 
که به اصطاح جشن چهل س��الگی انقاب اسامی برگزار نخواهدشد! 
نسخه پیوس��ت این گونه رجزخوانی ها هم با نقش آفرینی جناب ترامپ 
همراه بود و از همین روی؛ آمریکایی ها اردیبهش��ت ماه گذشته از برجام 
خارج ش��دند و به امید بی س��ابقه ترین تحریم ها در جنگ اقتصادی و با 
چاشنی عملیات روانی و رسانه ای، به انتظار ژانویه و فوریه 2019) دیماه 

و بهمن 97( نشستند.
البته پیش از این نیز آمریکایی ها موضوع خاورمیانه با مختصات آمریکایی 
را مطرح می کردند که همواره ایران ، مانع آن بوده است. اگر بخواهیم ساده 
و موجز بیان کنیم؛ خاورمیانه با مختصات آمریکایی به دنبال آن بود که : 
1- داعش، کار عراق و س��وریه را یکسره کند. 2- گروه هایی مانند حزب 
اه لبنان و انصاراه یمن، مات شوند.3- عربستان سعودی در قالب یک 
قدرت نوظهور منطقه ای  بروز کند. 4- رژیم صهیونیستی در حاشیه امن 
ابدی باشد.  5- ایران اس��امی با از دست دادن بازوهای منطقه ای خود 
منزوی شده و با سیطره داعش و کشیدن ناآرامی ها تا تهران، مانعی برای 

خاورمیانه آمریکایی نباشد.
آنچه ه��م اکنون اتفاق افت��اده و واقعیتی غیرقابل انکار اس��ت؛ بصورت 
خاصه می توان اینطور فهرست کرد: 1- سیطره داعش به پایان رسیده 
اس��ت. 2- بشار اسد ماند و امروز سفرای کشورهای عربی برای بازگشت 
به دمشق صف کشیده اند. 3-عراق، طعمه داعش و آمریکا نشد و ترامپ 
با "سفر دزدانه"! به این کشور، به شکست در منطقه اذعان کرده و می گوید: 
7 تریلی��ون دار در منطقه خرج کردیم ولی باید محرمانه و چراغ خاموش 
به بغداد بیاییم و برویم ! 4- حزب اه لبنان قدرتمندتر از گذش��ته ش��ده و 
انصاراه محاس��بات عربس��تان در یمن را بهم ریخته است. 5- وضعیت 
متزلزل سعودی پس از رسوایی خاشقجی به گونه ای شده است که ملک 
س��لمان مجبور ش��د خانه تکانی جدیدی در دولت به راه بیندازد و عادل 
الجبیر وزیر امور خارجه و برخی دیگر ازمقامات این کش��ور را بر کنار کند. 
6- دولت نتانیاهو مجبور ش��د با انحال پارلمان)کنست( موافقت کند و 
باید ت��ا فروردین انتخابات زودهنگام برگزار کند. 7 -این در حالی اس��ت 
که مقاومت رژیم صهیونیس��تی در جنگ اخیر غزه به 2 روز رسید و در پی 
آن آویگدور لیبرمن وزیرجنگ استعفا کرد. 8- دستور ترامپ برای خروج 
کامل از سوریه که از دو هفته قبل آغاز شده و با استعفای وزیر دفاع آمریکا 

همراه بود؛ نشانه وضعیت استیصال کاخ سفید در حوزه غرب آسیاست.
بنابراین بومرنگ ائتاف شرارت) واشنگتن، تل آویو و ریاض( که با فتنه 
تحریم ه��ای اقتصادی و عملیات روانی تاش ک��رده به اصطاح آتش 
ناآرامی و ناامنی را در ایران اس��امی بیفروزد بدان امید که ایران را از سر 
راه حرکت به س��مت خاورمیانه آمریکایی ب��ردارد، بدجوری کمانه کرده 
است و از قضا هرچه به بهمن ماه نزدیک تر می شویم بحران های پی در 
پی آمریکا، عربس��تان و رژیم صهیونیستی بیشتر از پرده بیرون می افتد. 
فعا که تعطیلی دولت ترامپ کش��دار شده است. دولت نتانیاهو که از هم 
فروپاش��یده  و منتظر انتخابات ماه آوریل اس��ت. دولت سعودی هم که با 
موج جدید تغییرات در جنگ داخلی به س��ر می برد و به تعبیر برخی رسانه 

های عربی در وضعیت کودتای سفید است.
با این حس��اب و با برما شدن محاس��بات غلط اندر غلط آمریکا و دنباله 
روهای آن، باید منتظر بنشینند و جشن 40 سالگی انقاب اسامی را نظاره 
گر باشند. جشنی که نشان خواهد داد بلوف های آمریکا توخالی بوده است و 

عاوه بر آن رویای خاورمیانه آمریکایی، هوا شده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسامی:
مراسم بزرگداشت 9دی 

در سراسرکشور برگزار می شود
مراسم بزرگداشت 9دی  در تهران، همزمان با دیگر شهرستان ها، ساعت 

10:00 صبح یک شنبه در میدان امام حسین)ع( برگزار خواهد شد. 
به گزرش ایس��نا، در بیانیه ش��ورای هم�اه�نگی تب�لی�غات اس�امی به 
مناسبت 9دی آمده است: یوم اه ماندگار نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق 
امت با وایت، روز نمایش معجزه الهی تجلّی وحدت ملّت ایران حول محور 
وایت و نماد وایتمداری، دیانت، بصیرت، دشمن شناسی، تکلیف گرایی 
و عمِل به هنگام مردم فهیم، متدّین و زمان ش��ناس ایران اسامی است. 
روزی که با تجلّی دس��ت قدرت الهی و خلق حماسه ای بی بدیل با حضور 
خودجوش اّمت عاشورایی در عظیم ترین راهپیمایی تاریخ، رذیانه ترین 
فتنه آمریکایی صهیونیس��تی در هم پیچید و بار دیگر قابلیت و کارآمدی 
نظام دینی مبتنی بر زعامت وایت فقیه در عبور عزت آفرین و مقتدرانه از 
بحران ها را نش��ان داد و ثابت کرد که اگر همه قدرت های مالی و سیاسی 
جهان در مقابل نظام اسامی بایس��تند این نظام قادر است سلحشورانه 
در مقاب��ل آن ها ق��د علم کند و ب��ا کمترین هزینه، اه��داف خود را پیش 
ببرد. لذا زنده نگه داش��تن و بزرگداش��ت این یوم اه به معنی واقعِی کلمه 
و تبیین دس��تاوردهای گران سنگ حرکت در سایه دین، بصیرت افزایی و 
روشنگری، وظیفه ای همگانی است. در همین رابطه آحاد مردم متدین و 
وایتمدار ایران اس��امی را به شرکت پرشور در تجّمع باشکوه و حماسی 
ساعت 10:00 صبح یک شنبه که همزمان در سراسر میهن اسامی برگزار 

خواهد شد دعوت می کند. 

تقدیر از شش فرمانده نیروهای مسلح 
برای برگزاری موفق رزمایش ها

س��ردار غامعلی رش��ید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم اانبیاء)ص( طی 
مراس��می با تقدیر از برگزارکنندگان رزمایش دریایی اقتدار دریایی سپاه 
در خلیج فارس و تنگه هرمز و رزمایش مش��ترک آس��مان وایت ارتش 
جمهوری اس��امی ایران و سپاه پاس��داران انقاب اسامی و رزمایش 
ص��د هزار نفری اقتدار و تجمع بس��یجیان، با اهداء ل��وح تقدیر از 6 تن از 
فرماندهان نیروهای مس��لح تقدیر کرد. در این مراس��م از امیر غامرضا 
صباح��ی فرد فرمانده قرارگاه پدافند هوایی به دلیل انجام موفق رزمایش 
مشترک آسمان وایت سپاه و ارتش، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی 
هوایی ارتش به دلیل پش��تیبانی از رزمایش آسمان وایت ارتش و سپاه، 
سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه به دلیل رزمایش پرقدرت 
آبی و خاکی پیامبر اعظم)ص(12، س��ردار امیرعل��ی حاجی زاده فرمانده 
نیروی هوافضای س��پاه به دیلی انجام موفق رزمایش مش��ترک آسمان 
وایت ارتش و سپاه، سردار علی فدوی فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه 
به دلیل انجام رزمایش عالی در مردادماه سال جاری در خلیج فارس و تنگه 
هرمز و سردار غامحس��ین غیب  پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین 
به دلیل انجام رزمایش سراسری اقتدار و تجمع100 هزارنفری بسیجیان 

در تهران تقدیر شد.

گزیده ها

مراسم بزرگداشت آیت اه 
هاشمی شاهرودی در مسجد ارگ

 مراس��م بزرگداش��ت آیت اه 
هاشمی ش��اهرودی با حضور 
مسئوان و قشرهای مختلف 
م��ردم در مس��جد ارگ تهران 
برگزار ش��د. در این مراسم که 
آیت اه صادق آملی اریجانی 
رییس قوه قضاییه، آیت اه احمد 
جنتی دبیرشورای نگهبان، حجت ااسام محمدی گلپایگانی رییس 
دفتر مقام معظم رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
شورای نگهبان، جمعی از نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و 
شهردار تهران، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، خانواده آن مرحوم 
و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند حاضران با قرائت قرآن و فاتحه، 
رحمت الهی و علو درجات را برای رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مسئلت کردند. همچنین مداحان به ذکر مصیبت اهل بیت )ع( به 
ویژه ش��هدای کربا پرداختند. آیت اه اراکی دبیرکل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسامی نیز در این مراسم در سخنانی مرحوم آیت اه 
هاشمی شاهرودی را نماد ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی دانست و 
گفت: آن فقیه بزرگ��وار در طول عمر با برکتش در ایران و عراق برای 

کمک به مسلمین و مستضعفین از هیچ تاشی دریغ نکرد.

فرافکنی انگلیس
 درباره یک محکوم قضایی

 »جرمی هان��ت« وزیر خارجه 
انگلیس مدعی ش��د که ایران 
نازنی��ن زاغ��ری را ب��ه خاطر 
اهداف دیپلماتیک به گروگان 
گرفته است.  هانت در گفت وگو 
با رادیو 4بی بی سی ادعا کرد که 
نازنی زاغری تنها فرد بازداشت 
شده توس��ط ایران نیست؛ کس��ی که کاما بیگناه است و به خاطر 
ابزارهای دیپلماتیک از سوی حکومت ایران به گروگان گرفته شده 
است. ساعاتی پس از طرح این ادعا، یک رسانه انگلیسی هم بار دیگر 
این پرونده را به مسئله طلب مالی تهران از لندن مرتبط کرد. نشریه 
»س��ان« مدعی شد که انگلس��تان موافقت کرده که در ازای آزادی 
زاغری بدهی 400میلیون پوندی اش)510 میلیون داری( به تهران 
را بپردازد، اما اکنون طرفین در مورد اینکه میزان بهره ساانه ای که 
باید عاوه بر این مبلغ و به دلیل تأخیر 40س��اله در پرداخت بر رقم 
اصلی افزوده ش��ود، اختاف نظر دارند. به گزارش فارس، خودداری 
لندن از بازپرداخت پول ای��ران و تاش برای مرتبط جلوه دادن این 
مسئله به پرونده بازداشت زاغری در حالی صورت می گیرد که در سال 
2010 دادگاه رسیدگی کننده به پرونده طلب تهران از لندن، انگلیس 
را به دلیل عدم اجرای قرارداد فروش 1500 دستگاه تانک »چیفتن« 
به ایران، به بازگرداندن اصل و س��ود پولی که ایران پیش از انقاب 

اسامی به انگلیس پرداخت کرده، محکوم کرد.

راهبرد های منطقه ای آمریکا 
شکست خورده است

 سردار حسین سامی جانشین 
فرمانده کل سپاه در حاشیه سی 
و  هفتمین نشس��ت شنبه های 
انقاب، در جم��ع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: هرچ��ه حجم 
توطئه های دشمن علیه ملت 
ایران بیش��تر شود، تاثیرات آن 
کمتر می شود و ما این را در میدان تحریم های اقتصادی هم مشاهده 
می کنیم؛ زیرا قرار بود که س��یزدهم آبان امسال تحریم های جدید 
آمریکا علیه ملت ایران اعمال شود؛ در حالی که از آن روز به بعد ما به 
ثبات و آرامش بیشتری در اقتصاد کشور رسیدیم. وی تصریح کرد: 
امروز در مقابل ما دشمنانی قرار دارند که هر روز با یک عقب نشینی 
جدید مواجه هستند که نمونه آن را می توان در عقب نشینی آمریکا از 
سوریه ماحظه کرد؛ در واقع امروز ما با شکست و دفن سیاست ها و 
استراتژی های آمریکا در منطقه مواجه هستیم.  به گزارش سپاه نیوز، 
جانشین فرمانده کل سپاه همچنین گفت: انقاب اسامی ایران نقشه 
سیاسی جهان را تغییر داد و نظریه امکان غلبه کشور های ضعیف تر 

بر قدرت های بزرگ تر را محقق کرد. 

همکاری تهران
مسکو و آنکارا درباره سوریه

 »مولود چ��اووش اوغلو« وزیر 
امور خارجه در دیدار با همتای 
روس ط��ی س��خنانی اظهار 
داش��ت: میان ترکیه، روسیه و 
ایران پیرامون سوریه در فرمت 
مذاک��رات آس��تانه همکاری 
نزدیک��ی وج��ود دارد. بدی��ن 
وس��یله در چندین زمینه مرتبط با روند سیاس��ی پیشرفت هایی نیز 
حاصل ش��د. به گزارش مهر، وی با اشاره به س��فر به روسیه جهت 
مذاکره درخصوص تحوات اخیر س��وریه، اف��زود: پس از این نیز با 
شرکای روس خود اقدامات قابل انجام در مورد سوریه را مورد ارزیابی 
قرار خواهیم داد. رییس جمهور ترکیه از آنجا که به روابط مان با روسیه 

اهمیت باایی قائل است به طور ویژه ما را عازم مسکو کرد.

درخواست دانشجویان 
برای برخورد با مسئوان خاطی

 جمعی از دانشجویان واحد علوم 
و تحقیق��ات دانش��گاه آزاد روز 
گذشته با برگزاری تجمع در این 
دانشگاه ضمن گرامیداشت یاد 
درگذش��تگان حادث��ه واژگونی 
اتوب��وس ب��ا بازمان��دگان ابراز 
همدردی کردند. دانشجویان در 
این تجمع با سردادن شعارهایی خواستار برخورد با مسئوان خاطی شدند. 
نماینده بسیج دانشجویی در این تجمع اظهار داشت: ما هم داغداریم و 
خواهان برکناری مدیران و مسببین حادثه هستیم. همچنین مادر یکی 
از جانباختگان طی سخنانی خواس��تار برخورد با عوامل این حادثه شد. 
دانش��جویان تجمع کننده ضمن درخواست برای برخورد با مسئوان 
خاطی خواس��ته های خود را در 9 بند اعام کردن��د. به گزارش فارس، 
همزمان با برگزاری این تجمع، 50اتوبوس جدید با هدف خدمت رسانی 
بهتر به دانشجویان به ناوگان حمل ونقل  واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 
آزاد وارد و این ناوگان آغاز به کار کرد. گفتنی است مشکینی مسئول کمیته 
رسیدگی به سانحه واژگونی اتوبوس مرگ در دانشگاه آزاد نیز در جمع 

دانشجویان معترض حاضر شد و مطالبی را بیان کرد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

در آستانه سالگرد حماسه مردمی 9 دی

کتاب »فتنه تغلّب« منتشر شد
فتنه 88 یک رخداد دوران ساز در تاریخ انقاب اسامی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. از این رو دست یافتن به جزئیات 
بیشتر یا مرور تجربه های آن به شکل مستند و روایی، برای غنی سازی تحلیل ها نیز اهمیت فراوان دارد. از سوی دیگر، مسائل مربوط 
به فتنه 88 در ذهن برخی اقش��ار و ایه های اجتماعی رس��وب کرده و همچنان زنده اس��ت که باید به آن پاسخ داده شود؛ ضمن آنکه 
نسل های جوان تر بدون آنکه خود با بلوغ سیاسی در آن تجربه حضور داشته باشند، تحت هجوم القائات دشمنان دراین باره هستند. در 
چنین شرایطی است که هر چندوقت یک بار رهبر معظم انقاب بر اساس اقتضاء به موضوع فتنه 88 می پردازند و اجازه نمی دهند به کلی 
فراموش ش��ود یا جای شاکی و متهم در رابطه با این امر، عوض ش��ود. اکنون با گذشت حدود یک دهه از برگزاری حماسه 40میلیونی 
انتخابات دوره دهم ریاس��ت جمهوری و رخدادهایی که به علت ایستادگی در برابر نتیجه آراء و روندهای قانونی، کام مردم را تلخ کرد، 
انتش��ارات مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقاب اس��امی، کتاب »فتنه تغلّب« را که به روایت هایی از متن و فرامتن فتنه88 اختصاص 
دارد، منتش��ر کرده است. این کتاب شامل روایت هایی است از بیانات و اقدامات رهبر انقاب در جریان فتنه 88 که می تواند ایه هایی 
تازه از واقعیت را نمایان کرده و رس��وبات ابهام و تردید دراین باره را از ذهن ها بزداید. »فتنه تغلب« ش��امل برخی سخنان منتشرنشده 
رهبر انقاب است؛ از جمله در طلیعه کتاب که دیدگاهی کان به موقعیت نظام اسامی در برابر نظام سلطه عرضه می کند. همچنین 
روایت هایی از برخی سخنان و کنش های ایشان را در بر می گیرد که دیگران آن ها را بیان کرده اند؛ از جمله حجت ااسام حمید پارسانیا 

شرحی از جلسه صمیمانه و گفت وگوهای صریح تعدادی از فضای حوزه علمیه با رهبر انقاب در اواخر تیرماه88 را ارائه کرده است.
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بررسی خرید و فروش فرآورده های 
حاصل از چوب سرخدار

رییس کل دادگستری استان گلستان، گفت: کس��انی که اقدام به قطع، 
قاچ��اق و خرید و فروش فرآورده های حاصل از چوب س��رخدار می کنند 
عاوه ب��ر جزای نقدی باید به مقدار ارزش واقعی این چوب ها نیز غرامت 

بپردازند.
هادی هاشمیان در پی درج خبر هایی مبنی بر خرید و فروش قلیان و صنایع 
دستی با چوب س��رخدار در فضای مجازی، بیان کرد: در نامه ای بررسی و 
رس��یدگی ویژه به این موضوع به دادستان علی آباد کتول سپرده شد و از 
دادستان علی آباد کتول خواست پس از بررسی ابعاد این موضوع، متخلفان 

را شناسایی و تحت پیگرد قرار دهد.
رییس کل دادگستری استان گلس��تان با بیان اینکه ذخیره گاه های گونه 
ارزشمند سرخدار ایران در گلستان، به ویژه در منطقه علی آباد کتول قرار 
دارد از برخورد های س��خت گیرانه برای متخلفان خبر داد و گفت: کسانی 
که اق��دام به قطع، قاچاق و خرید و ف��روش فرآورده های حاصل از چوب 
س��رخدار می کنند عاوه بر جزای نقدی باید به مق��دار ارزش واقعی این 

چوب ها نیز غرامت بپردازند.
وی در ادامه تصریح ک��رد: اداره منابع طبیعی نیز باید نظارت های خود در 
این بخش را افزایش دهد و گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه ش��ورای 

حفظ حقوق بیت المال استان گلستان ارائه کند.
رییس کل دادگستری استان گلستان از مردم برای کمک به جلوگیری از 
دست اندازی به ذخیره گاه های سرخدار استان کمک خواست و اذعان کرد: 
در صورت مشاهده هرگونه خرید و فروش چوب سرخدار و فرآورده های 
مربوط به این گونه ارزشمند با شماره 1580 تماس بگیرند و اطاع دهند 
یا با ورود به سامانه سجام به نشانی sajam.adliran.ir گزارش دهند 

تا با متخلفان برخورد شود.

 لزوم نصب کنتور هوشمند 
برای چاه های کشاورزی

رییس کل دادگستری استان زنجان، گفت: یکی از اقدامات مهم و اثرگذار 
در برداشت های مجاز از منابع آبی را نصب کنتور های پیشرفته عنوان کرد 
و خواس��تار توجه، نگاه انقابی و حرکت جهادی مسئوان امر با خروجی 
حفظ انفال شدند. حجت ااسام و المسلمین صادقی نیارکی در دیدار با 
مدیرعامل، عوامل اجرایی و نظارتی شرکت آب منطقه ای استان زنجان، 
اظهارکرد: نظارت دقیق و شناسایی چاه های غیرمجاز در اولویت برنامه ها 
قرار گیرد و این نظارت ها حتی برای چاه های مجاز که باید براساس حجم 
و نیاز برداشت آب داشته باشند، اعمال شود. وی افزود: موضوع شناسایی 
چاه های جدید و ُپر کردن چاه های غیرمجاز با حساس��یت و شتاب بیشتر 
پیگیری شود. آمار ارائه شده در خصوص تعداد چاه های مجاز و غیرمجاز 
و میزان برداشت دقیق نیست؛ چراکه این آمار ها خیلی بیشتر از این میزان 

است و نیازمند بررسی و دقت بیشتر است.
رییس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه استفاده از چشمه های 
طبیعی نیاز مند اخذ مجوز نیس��ت، خاطرنش��ان کرد: برداشت آب از سایر 

رودخانه ها باید دارای مجوز باشد که متولی این امر اداره آب است.
این مقام عال��ی قضایی تأکید کرد: آرای قطعی صادر ش��ده در خصوص 
ُپرکردن چاه های غیرمجاز باید در اس��رع وقت اجرا شود و تمامی عوامل 

اجرای، نظارتی و انتظامی موظفند در این زمینه همکاری داشته باشند.
رییس کل دادگس��تری اس��تان زنجان یکی از اقدامات مهم و اثرگذار در 
برداش��ت های مجاز از منابع آبی را نصب کنتور های پیشرفته عنوان کرد 
و خواس��تار توجه، نگاه انقابی و حرکت جهادی مسئوان امر با خروجی 

حفظ انفال شدند.

ورود مدعی العموم به حادثه 
آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد قرچک

دادستان عمومی و انقاب شهرستان قرچک در پی وقوع آتش سوزی در 
کمپ ترک اعتیاد باقرآباد از ورود مدعی العموم و انجام تحقیقات ازم خبر 
داد. حجت ااسام و المسلمین سینکایی از ورود مدعی العموم در حادثه 
آتش س��وزی کمپ ترک اعتیاد باقرآباد و اعزام بازپرس برای بررس��ی و 
تحقیق��ات ازم خب��ر داد و اظهارکرد: 50 تن از معتادی��ن متجاهر بدون 
هماهنگی قبلی از س��وی استانداری تهران با دادس��رای قرچک به این 
کمپ منتقل شده اند. وی بیان کرد: در گذشته تذکرات ازم را درباره نبود 
ایمنی ازم به این کمپ ها داده بودیم و این کمپ در گذشته با دستورات 
قضایی پلمب شده بود. سینکایی با بیان اینکه براساس اخبار اولیه معتادین 
خود اقدام به آتش سوزی و فرار کرده اند، تصریح کرد: ظاهراً مسئوان در 
کمپ حضور نداشتند و 39 نفر از معتادین اقدام به فرار کرده اند. دادستان 
عمومی و انقاب شهرستان قرچک ادامه داد: 11 تن از مصدومین برای 
مداوا به بیمارس��تان 15 خرداد منتقل شدند که 2 نفر بین راه فرار می کنند 
و 5 نفر س��رپایی مداوا و 4 مصدوم نیز به بیمارس��تان سوانح و سوختگی 

منتقل می شوند.
وی در ادامه گفت: بازپرس در صحنه حضور دارد و تحقیقات برای روشن 
شدن درباره داشتن مجوز کمپ ماده 16 از سوی مسئوان در حال انجام 
اس��ت، تعدادی از مدیران نیز احضار ش��ده اند که نتیجه تحقیقات متعاقبا 

اعام خواهد شد. 

اعضای باند بزرگ سرقت اموال 
عمومی دستگیر شدند

دادس��تان عمومی و انقاب شهرستان نیکشهر، گفت: با تاش مأموران 
نیروی انتظامی شهرس��تان چهار متهم اصلی باند بزرگ س��رقت اموال 
عمومی که در سطح شهرستان نیکشهر و شهرستان های همجوار مبادرت 
به سرقت می کردند، در حین سرقت دستگیر شدند. محسن گل محمدی 
با اشاره به متاشی ش��دن باند بزرگ سرقت اموال عمومی در شهرستان 
نیکش��هر، اظهارکرد: با تاش مأموران نیروی انتظامی شهرستان چهار 
متهم اصلی باند بزرگ س��رقت اموال عمومی که در س��طح شهرس��تان 
نیکشهر و شهرستان های همجوار مبادرت به سرقت می کردند، در حین 
سرقت دستگیر شدند. وی افزود: در پرونده این افراد اعمالی، چون سرقت 
سیم و کابل های شرکت برق و شرکت مخابرات، باتری خودرو های دولتی 
و عمومی، کولر ادارات دولتی، دینام و پمپ های متعدد و سایر اقام متعلق 
به ارگان های دولتی دیده می شود. دادستان عمومی و انقاب شهرستان 
نیکشهر بیان کرد: ازم به ذکر است سارقین و مالخران با همکاری یکدیگر 
و در اختیار داشتن سه خودروی وانت و باری نسبت به جابجایی اموال اقدام 
می کردند به گونه ای که تنها بیش از دوتن سیم مسی در یک فقره جابجایی 
از متهمین کشف شده است. وی تأکید کرد: تا این لحظه شکات متعددی به 
دادسرا مراجعه و ضمن شناسایی اموال خود از اقدام سریع یگان انتظامی 
و دستگاه قضایی شهرستان که ضامن حفظ نظم و امنیت مردم بوده و در 
کوتاهترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری سارقین و مالخران 

اقدام کردند اظهار رضایت و خرسندی کرده اند.

جزییات تصویب طرح اصاحی 
آیین دادرسی  دیوان عدالت اداری

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دی��وان عدالت اداری با بیان اینکه 
کلیات طرح اصاح موادی از قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری در کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب 
رس��ید، گفت: کلیات این طرح با 51 ماده پس از اس��تماع اظهارات 
رییس دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی اعضا کمیسیون حقوقی 

و قضایی مجلس به تصویب اعضای این کمیسیون رسید.
 محمدحس��ن پیرزاده، اظهارکرد: این طرح با ه��دف جلوگیری از 
اطاله دادرسی و س��رعت بخشیدن به روند رس��یدگی به شکایات 
اش��خاص حقیقی و حقوقی علیه و دستگاه های مختلف علیه نظام 
اداری و همچنین جذب قضات نخبه و به کارگیری فارغ التحصیان 
دکتری رشته حقوق عمومی یا سایر رشته  های مورد نیاز دیوان تدوین 

و تقدیم مجلس شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دی��وان عدالت اداری با بیان اینکه 
این طرح با حض��ور رییس و معاونان دیوان عدالت اداری بررس��ی 
ش��د، افزود: پیش بینی تقدیم دادخواست ها به صورت الکترونیکی 
در سراس��ر کش��ور با مراجعه به دفاترخدمات الکترونیکی قضایی، 
گس��ترش اباغ الکترونیکی آرا و قرار های صادره از س��وی دیوان 
به اصحاب دعوی از طریق س��امانه ثنا و سرعت یافتن تبادل لوایح 
قضایی و در نتیجه س��رعت در رس��یدگی نیز از دیگ��ر اهداف این 

طرح است.
وی ایج��اد ضمانت اجرای قوی ب��رای احکام دی��وان و برخورد با 
مس��تنکفان از اجرای آرای دیوان، ش��فافیت در نحوه رسیدگی به 
ش��کایات از آرا و همچنین پیش بینی انتش��ار آرای هیأت عمومی 
و هیأت های تخصصی در س��امانه اطاع رس��انی دیوان عاوه بر 
روزنامه رسمی به منظور دسترسی آسان شهروندان به این آرا دانست 
و گفت: افزایش ضمانت اج��رای احکام صادره در محکومیت های 
مالی سازمان های دولتی با اعام مراتب به سازمان برنامه و بودجه 

از دیگر اهداف این طرح است.
پی��رزاده تصریح کرد: کلی��ات این طرح با 51 ماده پس از اس��تماع 
اظه��ارات رییس دی��وان عدال��ت اداری و بحث و بررس��ی اعضا 
کمیس��یون حقوق��ی و قضایی مجل��س به تصوی��ب اعضای این 

کمیسیون رسید.
 مدیرکل حقوق��ی و امور مجلس دی��وان عدال��ت اداری در ادامه 
تصریح کرد: طرح اصاح موادی از قانون تشکیات و آیین دادرسی 
دی��وان عدالت اداری، حاصل آسیب شناس��ی فعالیت دیوان از آغاز 
تاکنون اس��ت و امید می رود با تصوی��ب نهایی این طرح در صحن 
مجلس شورای اسامی، خدمت رسانی دیوان به مردم شریف ایران، 

با استحکام، سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد.

احصای بیش از 40 مشکل 
از واحد های صنعتی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان 
رضوی با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی در تعامل با صنعت ارتقا 
امنیت اقتصادی است، گفت: مهم ترین اهداف ما حمایت از سرمایه 
گذاری مشروع، ارتقای امنیت اقتصادی و افزایش اشتغال بوده است.

سید امیر مرتضوی در بازدید از شهرک صنعتی فریمان بر اهتمام در 
حمایت از س��رمایه گذاری مشروع و صنعتگران تأکید کرد و گفت: 
هدف دستگاه قضایی در تعامل با صنعت ارتقا امنیت اقتصادی است 
و با حمایت هایی که از طرف دادگستری استان و آسیب شناسی هایی 
که در نشست هایی که با دستگاه های خدمات رسان مانند دارایی، 
تأمین اجتماعی و بانک ها انجام شده، بیش از 40 مشکل واحد های 
صنعتی را احصا کردیم و حدود 15 بخش��نامه و دس��تور عمل های 

مختلفی در این زمینه برای تسهیل کار آن ها صادر شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان 
رضوی، ادامه داد: عمده پرونده های مربوط به مسائل با صنعتگران با 
بانک ها، دارایی، بیمه و سایر سازمان های مرتبط در روش محاسبات 
س��ود و جرایم، نوع قرارداد های بانکی، عدم توان پرداخت از سوی 
فعاان حوزه صنعت و مصادره اموال یا کارخانه های آن ها توس��ط 

بانک ها است.
وی با بی��ان اینکه همان طور که رهبر انقاب ب��ه رویه کار جمعی 
میان مس��ئوان اش��اره کردند، باید این رویه در همه سطوح انجام 
شده تا شاهد بروز مشکلی نباشیم و شرایط برای کار تسهیل شود، 
خاطرنش��ان کرد: مهم ترین اهداف ما حمایت از س��رمایه گذاری 
مش��روع، ارتقا امنیت اقتصادی و افزایش اشتغال بوده که از ابتدای 
امسال در این زمینه بیش از 152 واحد تولیدی بدون تشکیل پرونده 

رفع رجوع شده و به چرخه تولید بازگشتند.

یکی از اعضای شورای شهر رودهن 
دستگیر شد

رییس حوزه قضایی بخش رودهن، گفت: یکی از اعضای ش��ورای 
شهر رودهن به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد.

حجت ااس��ام و المسلمین تقیان از دس��تگیری یکی از اعضای 
شورای شهر رودهن به اتهام اخذ رشوه خبرداد و افزود: متهم با قرار 

بازداشت موقت روانه زندان شده است.
گفتنی است، این پرونده در شعبه 103 دادگاه عمومی رودهن درحال 

تکمیل تحقیقات است.

ضرورت ثبت موقوفات با معارض
مدیر کل ثبت اسناد و اماک استان هرمزگان انعقاد تفاهم نامه تهیه 
نقشه تفکیکی آپارتمان ها میان سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
و سازمان نظام مهندسی ساختمان را گامی مهم در راستای برداشت 
نقش��ه های دقیق آپارتمان��ی و همچنین تس��ریع در فرآیند صدور 
اسناد مالکیت تفکیکی با رویکرد برون س��پاری خدمات به بخش 

خصوصی عنوان کرد.
سید مهدی هاشمی، اظهارکرد: انعقاد تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیکی 
آپارتمان ها فی ما بین س��ازمان ثبت اسناد و اماک و سازمان نظام 
مهندسی ساختمان گامی مهم در راستای برداشت نقشه های دقیق 
آپارتمانی همچنین تسریع در فرآیند صدور اسناد مالکیت تفکیکی 

با رویکرد برون سپاری خدمات به بخش خصوصی است.
وی یکی از موانع و چالش های پی��ش روی طرح مذکور را مغایرت 
نقشه های تهیه شده مذکور با پایان کار های صادره از شهرداری و 
ایجاد نارضایتی مردم در ادارات ثبت عن��وان کرد و با بیان اهمیت 
حذف این موانع، خواس��تار یکسان سازی تهیه نقشه های تفکیکی 

موضوع گواهی پایان کار و اسناد تفکیکی شد.
هاشمی افزود: چرخه تفکیک آپارتمان به گونه ای است که پس از 
صدور پایان کار ساختمان و ارسال نقشه های تأیید شده شهرداری 
توسط اداره ثبت اسناد و اماک به سازمان نظام مهندسی ساختمان 
جهت ترس��یم نقش��ه های تفکیکی و نهایتاً نقشه های ترسیمی به 

ثبت اعاده تا از نظر ابعاد هندسی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
وی رفع عدم هم خوانی نقش��ه های ش��هرداری و نظام مهندسی 
ساختمان را مهم در فرآیند تفکیک آپارتمان ها مهم دانست و یادآور 
شد: دستیابی به یک ادبیات مشترک میان اداره ثبت اسناد و اماک، 
ش��هرداری و نظام مهندسی از الزامات تس��ریع در سیکل تفکیک 
آپارتمان ها است. مدیر کل ثبت اس��ناد و اماک استان هرمزگان 
همچنین در ادامه ضرورت ثبت موقوفات با معارض را یاد آور شد.

روی خط خبر
رییس س�ازمان بازرس�ی با بیان اینکه با توجه به اجرای 
قانون منع بکارگیری بازنشس�تگان، حتی یک مورد فرد 
مش�مول در ادارات دولتی نداریم، گف�ت: به برخی ها که 
مشمول ابهاماتی می شدند فرصت ارائه مدارک داده شد.

قاضی ناصر سراج در پاسخ به این پرسش که قرار بود پس از اباغ و 
اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، سازمان بازرسی ورود 
جدی تری به این موضوع داشته باش��د، آیا گزارشی از تخلفات در 
این رابطه از سوی نهادها و دستگاه های مختلف به بازرسی گزارش 
شده است، اظهارکرد: ما قانون را اجرا کردیم و تقریباً تا جایی که بنده 
می دانم بازنشسته ای که با شرایط قید شده در قانون، سرکار باشد، 
نداریم مگر برخی که تردی��دی در رابطه با قانون از جمله وضعیت 
جانبازی یا ابهامی در رابطه با وضعیت اشتغال آنان وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: رسانه ها اگر کس��ی از مسئوان دولتی که مشمول 
این قانون می شود و هنوز مشغول به کار است را به سازمان بازرسی 

معرفی کنند.

  مهلت به برخی از بازنشسته ها برای ارائه مدارک
رییس س��ازمان بازرسی کل کشور به خبرگزاری مهر در خصوص 
بازنشس��ته ها، گفت: به تمام دستگاه ها و مدیران کتباً اباغ کردیم 
و آنها هم گزارش های خود را در این رابطه ارس��ال می کنند. ما هم 
پیگیر این موضوع هس��تیم مگر جایی که ابهام وجود داشته باشد 
برای اینکه حق کسی ضایع نشود، صبر می کنیم تا مساله ابهام به 

طور کامل رفع شود.
وی در پاسخ به این پرسش که این کوتاه آمدن یعنی مهلت زمانی 
خاصی به این افراد داده می ش��ود و آیا این مهلت تا زمانی است که 
قانون خاصی بیاید، گفت: خیر، این طور نیست. این مهلت تا وقتی 
که افراد مدارک و مستندات خود را ارائه دهند، پا برجا است. به طور 
مثال فرض کنید کسی ادعا می کند که طبق قانون ماده 60 می تواند 
اعاده به کار ش��ود یا مثًا برخی ها ادعا می کنند که حقوقشان را از 
دستگاه های دولتی نمی گیرند و نهاد آنها زیرمجموعه شرکت ها و 
بانک ها ش��ده یا به نحوی به بخش خصوصی واگذار شدند که این 
موارد مشمول ابهامات می شود بنابراین باید مورد بررسی قرار گیرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: منتهی اگر یک درصد 
هم حدس بزنیم که فردی بازنشسته اس��ت و باید برود قطعاً با آن 

برخورد کرده و اقدامات ازم و قانونی را اجرا می کنیم.
قاضی س��راج در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع متفاوت از 
بحث شکایت مدعیان به دیوان عدالت اداری است، تصریح کرد: ما 
این  موارد را نیز لحاظ کرده و اقدام می کنیم. اگر دیوان عدالت اداری 

بعداً رأی به نفع فردی دهد قطعاً حکم اجرا می شود.

  در دو شرکت خودروسازی همیشه مستقر هستیم
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در پاسخ به این پرسش 
که نمایندگان این سازمان در سایپا و ایران خودرو مستقر بودند و قرار 
بود گزارشی از اقدامات این دو شرکت خودروسازی ارائه دهند، آیا 
گزارشی در این رابطه واصل شده است، گفت: نمایندگان ما همیشه 
مستقر هستند. در رابطه با قیمت گذاری هم باید بگویم که باید یک 
جای نهاد مشخص اقدام به قیمت گذاری کند و در نهایت ما بر روی 
آن قیمت گذاری نظارت کنیم چراکه ما خودمان نمی توانیم بگوییم 

که فان ماشین چه قیمتی دارد.
قاضی سراج گفت: براساس قیمت، ما ورود کرده و بررسی می کنیم 
که آیا یک شرکت خودروسازی تخلفی را انجام داده است یا خیر، که 

هنوز به طور کامل این قیمت گذاری ها انجام نشده است.
وی در ادامه و در پاس��خ به این پرسش که با توجه به اینکه موضوع 
احت��کار خودرو نیز مطرح ش��ده بود آیا این دو ش��رکت تخلفی در 
این رابطه داش��ته اند، افزود: ما به این موضوع هم ورود کردیم. به 
عنوان مثال به کاش��ان رفته  و در آنجا کارخانه ای وجود داشته که 
ماشین های بسیاری در آن بود. در آنجا نظارت های ازم را داشتیم 
تا به مشتری تحویل داده شود. با قطعه سازان گفت وگوهایی داشتیم 
و قرار بر این بود که نقایص برطرف ش��ده و ماشین ها به مشتریان 

تحویل داده شود که این اتفاق نیز افتاد.

  ورود سازمان بازرسی به سفرهای خارجی دولتی ها
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در ادامه در پاسخ به این 
پرس��ش که آیا در رابطه با سفرهای غیرضروری مسئوان دولتی، 
س��ازمان بازرس��ی ورود کرده و تخلفی را اعام کرده است، گفت: 
هیات 5 نفره ای در دولت موظف هستند براساس سیاست هایی که 
دولت اعام می کند، نسبت به این موضوع ورود ازم را داشته باشند. 
قاضی سراج اظهارکرد: تاکنون تخلف خاصی در این رابطه گزارش 

نشده است؛ اگر موضوعی باشد قطعاً بررسی می شود.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که یکس��ری اعزام ها در بازه زمانی 
جام جهانی از مرجع بیت المال و از سوی نهادهای مختلف صورت 
گرفته، بسیاری از آنها ضروری نبود، آیا این موضوع نیز بررسی شده 
است، گفت: طبق قانون آنهایی که اجازه  قانونی نداشتند پیگیری 

می شود چراکه ما در اکثر نهادها مستقر هستیم.

  اختاف بر سر طرح ترافیک ادامه دارد
وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه استقرار بازرسی در شهرداری 
و به ویژه در معاونت حمل و نقل در راس��تای بررسی طرح ترافیک 
به کجا رس��ید، گفت: نمایندگان ما در حال بررسی موضوع هستند 
به خص��وص در رابطه با ط��رح ترافیک اختافاتی مطرح اس��ت. 
نیروی انتظام��ی در رابطه با نحوه ورود و خ��روج از طرح زوج و فرد 

اختافاتی با شهرداری دارد که هنوز حل نشده است.
قاضی سراج در واکنش به این نکته که شهرداری تهران در رابطه 
با طرح ترافیک، وجوهی را جدیداً می گیرد، گفت: نیروی انتظامی 
اعام کرده که ش��هرداری حق ای��ن کار را ن��دارد و این موضوع 
مخصوص ناجا و به طور ویژه راهنمایی و رانندگی است که آنها باید 
ورود کنند. این موضوع هم از موضوع های اختافی است که نیاز به 
زمان بیشتری دارد. مواردی که شهرداری اعام می کند و وجوهی 
که به بحث عوارض اضافه می کند خاف قانون اعام شده است.

  ادامه بررسی واگذاری فروشگاه رفاه
رییس سازمان بازرسی کل کش��ور در ادامه و در خصوص آخرین 
وضعیت واگذاری فروش��گاه رفاه به بخ��ش خصوصی و اینکه آیا 
تخلفی صورت گرفته یا خیر، گفت: ما نسبت به این موضوع هم ورود 
کرده و در حال بررسی هستیم. در رابطه با خصوصی سازی باید توجه 

کرد که هیاتی در این رابطه وجود دارد که بیشتر اختیارات را دارد.
قاضی س��راج در ادامه افزود: به عنوان مثال ما تخلفات و موضوع 
آلومینی��وم المهدی را به اکثر مس��ئوان عالی مرتبه اعام کردیم 
که متأسفانه توجهی به آن نشد اما اخیراً شنیدم که به این تخلفات 
توجه کردند، موضوع ابطال ش��ده و مجدداً می خواهند در دس��تور 

کار قرار دهند.

استقرار بازرسان در دو خودروسازی
حتی یک بازنشسته متخلف در ادارات دولتی  نداریم

قاضی سراج اعام  کرد

و  مردم�ی  پیش�گیری های  مدی�رکل 
مش�ارکت های مدنی معاونت پیشگیری 
از وقوع ج�رم قوه قضاییه ب�ا اعام اینکه 
تاکنون حدود 70 هزار نفر عضو س�امانه 
سجام)س�امانه جامع اطاعات مردمی( 
ش�ده اند، گفت: بای�د حداقل ی�ک ونیم 
میلیون نفر از جمعیت کش�ور تا فروردین 

98 عضو سامانه سجام شوند.

س��ید علی اصغر رفاهی در نشس��ت خبری خود با 
اصحاب رسانه، افزود: سامانه سجام که مهم ترین 
برنامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه اس��ت در ارتباط ب��ا زیربناهای قانونی 

تبیین شده است.
به گزارش واحد اطاع رس��انی معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وی ادامه داد: 
در بند 2 ماده 13 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان 
ملل آمده است، هر کشور عضو اقدامات مقتضی را 
تأمین خواهد کرد تا الزامات این کنوانسیون برای 
مردم روشن و دسترس��ی مردم برای مشارکت در 

اعام جرایم ایجاد شود.
وی گفت: سامانه سجام )س��امانه جامع اطاعات 
مردمی( از س��ال گذشته به طور ویژه در دستور کار 
قرار گرفته اس��ت تا با کمک این س��امانه نهضت 
پیشگیری همگانی ایجاد شود و از تمام ظرفیت های 

مردمی برای پیگیری استفاده شود.
مدیرکل پیش��گیری های مردمی و مشارکت های 
مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در 
تشریح روند گزارش های ارسالی به سجام، افزود: در 
استان خراسان رضوی 473 گزارش، استان فارس 
332 گزارش، اس��تان چهارمحال و بختیاری 123 
گزارش، استان البرز 129 گزارش و استان یزد 55 
گزارش مردمی دریافت کرده ایم که همه گزارش ها 

صحت سنجی شده است.
وی گفت: در کل کشور یک هزار بازرس اداره کار 
داریم که قرار شده است این افراد به عضویت سجام 
دربیایند و از نزدیک در جریان مشکات و حوادث 

کارگری قرار گیرند.

 اتصال سامانه سجام به تمام نهادهای 
دولتی

مدیرکل پیش��گیری های مردمی و مشارکت های 
مدنی معاونت پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
از اتصال س��امانه سجام )س��امانه جامع اطاعات 

مردمی( به تمام نهادهای دولتی خبر داد.
رفاهی در ادامه نشست خبری درباره فعالیت سامانه 
مردمی س��جام، افزود: این س��امانه در دس��ترس 
کارکنان نهادهای کشور است تا در صورت دریافت 

گزارش تخلف، به سرعت پیگیری کنند.

 م�ردم می توانن�د نواق�ص و ح�وادث 
کارگاهی را اطاع دهند

مدیرکل پیش��گیری های مردمی و مشارکت های 
اجتماع��ی معاون��ت پیش��گیری از وق��وع ج��رم 
قوه قضاییه، گف��ت: ظرفیت اع��ام گزارش های 
مردمی درباره مفاسد اداری را هم در سامانه سجام 
ایجاد کرده ایم ضمن اینکه مردم می توانند نواقص 

و حوادث کارگاهی را نیز اطاع دهند.
رفاهی ادامه داد: باید در سامانه سجام حداقل یک 

میلیون و 500 هزار نفر عضو داشته باشیم.
وی افزود: اس��تان خوزس��تان حدود 22 هزار نفر 
جذب مردمی داشته، استان فارس با 5 هزار و 400 
نفر، خراس��ان رضوی بیش از 3 هزار نفر، اس��تان 
مرکزییک هزار و 200 نفر، کرمانشاه 2 هزار و 250 
نفر، گیان یک هزار و 230 نفر، کردستان یک هزار 
و 160 نفر، آذربایجان غربی یک هزار و 200 نفر و 
تهران بیش از یک هزار و 700 نفر در رده های بعدی 

جذب مشارکت های مردمی در سجام قرار دارند.
رفاهی گفت: گزارش های مردمی کامًا محرمانه 
اس��ت و هیچ اطاعاتی از فرد اعام کننده تخلف، 
جایی اعام نمی ش��ود و فقط سازمان های مربوط 
گزارش را دریاف��ت می کنند و به اطاعات هویتی 

فرد گزارش دهنده دسترسی ندارند.

  بررس�ی بیش از 4000 هزار گزارش 
ارسالی به سامانه سجام

مدیرکل پیش��گیری های مردمی و مشارکت های 

مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، 
گفت: 4 هزار گزارش ارسال بررسی شده اند و بیش 
از 200 گزارش ارس��الی مردمی به س��امانه سجام 

صحت سنجی و عملیاتی شده است. 
رفاهی تصریح کرد: چنانچه مردم با چنین نواقصی 
در هر نهاد کش��ور یا حتی سطح شهر مواجه شوند، 
گزارش را به انضمام عکس به سامانه ارسال کنند 
تا با ورود دستگاه قضایی به تخلف آن نهاد مرتبط، 

از وقوع حوادث پیشگیری شود.
وی افزود: قوه قضاییه پناهگاه مردم اس��ت و ما در 
قوه قضاییه این بستر را برای مردم فراهم کرده ایم 

تا با همکاری آنها از وقوع جرایم پیشگیری کنیم.
رفاهی ادامه داد: گزارش های مردمی را از س��امانه 
سجام اس��تخراج می کنیم و در س��طوح کشوری 
و اس��تانی در اختیار مدیران دس��تگاه قضایی قرار 

می گیرد تا در سریعترین زمان پیگیری شود.
 اعام تخلفات محیط  زیستی از طریق 

سامانه سجام
این مقام قضایی تصریح کرد: دامنه سجام می تواند 
اقداماتی را که در کش��ور علیه محیط زیست انجام 
می ش��ود، مانند تخریب جن��گل و قاچاق چوب در 
بر بگیرد، تص��رف اراضی دولتی و مل��ی یا همان 
زمین خواری بستر دیگری است که مردم می توانند 

گزارش آن را در سجام اطاع رسانی کنند.
مدیرکل پیش��گیری های مردمی و مشارکت های 
مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، 
گفت: این روزه��ا بارها درباره احتکار می ش��نویم 
و س��امانه س��جام، محلی برای ثبت گزارش های 
مردمی از تخلفات محتکران اس��ت که به سرعت 

رسیدگی خواهد  شد.
اع��ام نق��اط حادثه خی��ز ج��اده ای، معرف��ی 
متخلف��ان اتقص��ادی و گزارش ه��ای نواقص 
فنی و بهداشتی حوزه های کارگری و صنعتی، 
موارد نق��ض حقوق عامه و اس��تفاده غیرمجاز 
از اموال دولت��ی از دیگر موضوعاتی هس��تند 
که دیده بان��ان می توانند به صورت گزارش به 

س��امانه س��جام ارس��ال کنند.

 سیاس�ت های پیش�گیری از جرای�م 
تدوین می شود

همچنی��ن ف��رزاد جلیلی��ان، سرپرس��ت مرکز 
مطالع��ات اجتماعی و جرم شناس��ی قوه قضاییه 
افزایش آم��ار جرایم ارتکابی و روند رو به رش��د 
پرونده های مطرح ش��ده در دستگاه قضایی را از 
معضات ج��دی جامعه امروز برش��مرد و گفت: 
این حج��م از پرونده ه��ا گاهی زمینه س��از بروز 
مش��کاتی چ��ه در جامعه و چه در ام��ر قضایی 
می ش��ود. وی ادام��ه داد: معاون��ت اجتماع��ی و 
پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاش کرد با 
استفاده از ظرفیت نخبگان و مراکز علمی پژوهشی 
و همچنین با کمک اساتید ، مبدأ و علت های جرم 
را شناسایی و با اتخاذ راهکارها، تنظیم گزارش های 
مدیریتی و راهبردی از وقوع جرم پیشگیری کند یا 

آن بزه را تا میزان زیادی کاهش دهد.
جلیلیان تأکید کرد که مجموعه اقدامات پیشگیرانه 
بای��د س��ازمان یافته مدیریت ش��ود ت��ا درنهایت 
بتوان به اهداف ترسیم ش��ده دست یافت و زمینه 
عملیاتی ش��دن پژوهش ه��ا، یافته ه��ای علمی و 

نظرات اساتید را در این معاونت فراهم کرد.
سرپرست مرکز مطالعات قوه قضاییه تصریح کرد: 
هیات اندیش��ه ورز معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضاییه ب��ه همین منظور، کمیته 
تخصصی با نام کمیته پیشگیری از جرایم، دعاوی 

و اختافات را تشکیل داد.
جلیلی��ان، اتخ��اذ تدابیر ب��رای پیش��گیری های 
اجتماع��ی، انتظام��ی، قضایی، کمک ب��ه فرآیند 
تصمیم سازی مؤثر و تاش برای شناسایی و یافتن 
سازوکارهای کارآمد پیشگیری از جرایم، دعاوی و 
اختافات به منظ��ور کاهش جرایم را هدف اصلی 

این کمیته تخصصی عنوان کرد.
به گفت��ه وی، در این کمیته، سیاس��ت های مؤثر 
پیش��گیری از جرایم، دع��اوی و اختافات تدوین 
و سازو کارهای مؤثر پیشگیری از جرایم شناسایی 

می شود.
این مق��ام قضایی خاطرنش��ان کرد: ای��ن کمیته 
همچنین به فرآیند تصمیم سازی در امر پیشگیری 

از جرایم اولویت دار کمک خواهد کرد.

کارکردهای سامانه سجام تشریح شد

پیشگیری از جرایم با مشارکت و همکاری مردم

خبر
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چهره ها

بازگشت کااهای احتکاری 
به چرخه بازار

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس از بازگشت کااهای 
احتکاری به چرخه بازار خبر داد و گفت: 
وزارت صنعت باید با کارشناسی های 
ازم مکانیزمی به کار گیرد تا کااهای 
احتکاری به دس��ت خریدارن واقعی 

برسد.
وی   با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کااهای احتکاری، گفت: بسیاری از این 
کااها تاریخ مصرف دارند و اگر در موعد زمانی مناسب به دست مصرف کننده 
نرسد قابل استفاده نیست از سوی  دیگر تعیین تکلیف این کااها می تواند 

باعث کاهش قیمت ها در بازار شود.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسامی با اشاره به جلسه هفته 
گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
افزود: در این نشست آقای رحمانی از بازگشت کااهای احتکاری به چرخه 
بازار خبر داد. وی بیان کرد: وزارت صنعت باید با کارشناسی های ازم مکانیزمی 
به کار گیرد تا کااهای احتکاری به دس��ت خریدارن واقعی رسیده و از ورود 
داان به این چرخه جلوگیری کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسامی تاکید کرد: از آنجایی که این روزها نرخ ارز کاهش داشته است 
تولیدکنندگان می توانند مواد موردنیاز خود را تامین کرده و در نتیجه قیمت 

نهایی کااها را کاهش دهند.

تنوع بسته های اینترنتی تلفن همراه 
باعث سردرگمی مردم می شود 

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون 
صنایع معادن مجلس با تاکید براینکه 
در صورتی که نحوه محاس��به قیمت 
بسته های اینترنتی به شفافیت سازی 
نیاز داشته باشد کمیسیون متبوعش 
ورود می کند، گفت: تنوع بس��ته های 
اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم 
می شود. وی  با اش��اره به ضرورت شفاف سازی نحوه محاسبه قیمت های 
بس��ته های اینترنتی، گفت: در ماه های گذش��ته گایه مندی مشتریان از 
بسته های اینترنتی باعث شد این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با حضور وزیر ارتباطات بررس��ی و تغییراتی با هدف ش��فافیت در محاسبه 
قیمت های بسته های اینترنتی همراه حاصل ش��ود. نماینده مردم سبزوار، 
جغتای، جوین و خوش��اب در مجلس ش��ورای اس��امی افزود: در گذشته 
بسته های اینترنتی تنوع بسیاری داشت و به طور مثال به صورت شبانه، روزانه 
با مبالغ مختلف 10 هزار تومانی، 20 هزار تومانی و... ارائه می شد که مردم برای 
انتخاب این بس��ته ها دچار سردرگمی می ش��دند به همین دلیل تعیین نرخ 
بسته های اینترنتی در کمیسیون تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفت و 

تغییراتی حاصل شد.
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسامی با تاکید براینکه در 
صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته های اینترنتی  به شفافیت سازی نیاز 
داشته باشد کمیس��یون صنایع مجددا ورود می کند گفت: رقابت پذیر بودن 
عملکرد اپراتورهای اینترنت تلفن همراه، ضرورت دارد و اپراتورهای ارائه دهنده 
اینترنت همراه باید خدمات متناسب با پهنای اینترنت خریداری شده ارائه کنند. 
اگرچه پهنای باند و سرعت اینترنت در ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است 
و سرعت اینترنت نسبت به گذشته بیش از 10 برابر شده و بسته های 4G در 
اختیار مردم قرار گرفته اما نیاز اس��ت وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها 
وضعیت را بهبود بخشد وی با بیان اینکه اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت باید با 
ارائه خدمات مناسب و با سرعت باا رضایت مشتریان را به دست آورند، اظهار 
کرد: بایستی در زمان شلوغی مصرف، اینترنت با سرعت مناسب به مردم ارائه 
شود؛ با توجه به اینکه این روزها بخش قابل توجهی از کارهای اداری و بانکی 
با اینترنت انجام می شود نیاز است سرعت مناسبی در اختیار مشتریان قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: اگرچه پهنای باند و سرعت اینترنت 
در ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است و سرعت اینترنت نسبت به گذشته 
بیش از 10 برابر شده و بسته های 4G در اختیار مردم قرار گرفته اما نیاز است 

اقدامات بیشتری در این حوزه انجام گیرد.
عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس ادامه داد: اگرچه در سال های گذشته 
امکان دسترسی به اینترنت در تمام نقاط ایران و برای همه افراد فراهم نبود و 
این امکان این روزها محقق شده است اما نیاز است وزارت ارتباطات با نظارت 

بر اپراتورها وضعیت را بهبود بخشد.

اختیار یارانه های نقدی نباید 
به استانداران محول شود

معصومه آقاپور علیشاهی، نایب رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد 
است که اختیار یارانه های نقدی نباید 
به استانداران محول شود، چراکه فساد 
سیستمی در کشور ایجاد می شود. وی 
با اش��اره به  بند الف تبصره 14 ایحه 
بودجه 98 مبنی بر اینکه اس��تانداران 
سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس 
پایگاه اطاعات رفاه ایرانیان نس��بت به حذف یارانه نقدی سه دهک باای 
درآمدی اقدام کنند، گفت: اختیار یارانه های نقدی نباید به استان ها و استانداران 
داده شود و موضوع حذف دهک های باای درآمدی باید متمرکز در تهران 
انجام شود. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی، با بیان 
اینکه پروژه ها باید به ترتی��ب اولویت رتبه بندی و  یارانه دهک های باای 
درآمدی که حذف ش��ده به این پ��روژه ها اختصاص یابد، افزود: در کش��ور 
پروژه های راه آهن ترانزیت شمال به جنوب و تبریز- بازرگان- مرند از اهمیت 
باایی برخوردار است، چراکه راه های مواصاتی کشور را به کشور آذربایجان 

و ترکیه و از سوی دیگر همسایه های جنوبی کشور متصل می کند.
وی ادامه داد: پروژه های راه آهن در سراسر کشور با توجه به قیمت سوخت و 
حامل های انرژی در اولویت هستند، چراکه در شرایط کنونی مدیریت سوخت 
ضروری اس��ت. نماینده مردم شبستر در مجلس ش��ورای اسامی، با بیان 
اینکه س��ه دهک باای درآمدی باید در مرکز از لیست یارانه بگیران حذف 
شوند، اظهار داشت: اگر موضوع  حذف یارانه ها به استان ها واگذار شود زمان 
زیادی را از مسئوان ستادی استان ها می گیرد که با توجه به محول کردن 
این موضوع به فرماندار، بخشدار و دهیار فساد سیستمی در کشور ایجاد می 
شود. وی افزود: در شرایط کنونی حدود یک سوم جمعیت کنونی کشور یعنی 
حدود 25 میلیون تا 30 میلیون نفر یارانه دریافت نمی کنند و از دریافت یارانه 
های نقدی حذف شده اند. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی، با بیان اینکه 11 میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر هستند، تصریح 
کرد: میزان پرداخت یارانه نقدی باید به 50 درصد جمعیت کاهش یابد، تا بتوان 

از این طریق به دهک های پایین درآمدی کمک کرد.

  اقتصادی  

 خودروسازان پیش تر با هشدار نسبت به غیرصرفه 
بودن تولید این خودروها نس��بت به تولید آن در این 
شرایط انتقاد کرده و ادامه تولید را منوط به افزایش آن 
کرده بودند. تصمیم برای افزایش قیمت خودروهای 
زیر 45 میلیون تومان در شرایطی است که در حال 
حاضر بخش عم��ده ای از تقاضای بازار برای خرید 
این خودروهاست و  افزایش قیمت ها قدرت خرید 
متقاضیان دهک های متوسط و کم درآمد را تحت 

تاثیر زیادی قرار می دهد. 

   قیمت گذاری براس�اس روش س�قف 
قیمت

رضا شیوا، رییس ش��ورای رقابت گفت:  »براساس 
ماده 58 فصل نهم اصل 44 قانون اساسی جمهوری 
اسامی ایران ش��ورای رقابت موظف است تا همه 
ساله دستورالعمل تعیین قیمت را برای خودروهایی 

که دارای انحصار هستند و رقیب ندارند ارائه کند. «
رییس شورای رقابت با تاکید بر اینکه براساس ماده 
58 هنوز هم این وظیفه بر عهده شورای رقابت است، 

اظهار داشت: »اما به دلیل وضعیتی که اقتصاد کشور 
با آن روبروست شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
که متشکل از سران سه قوه است تشکیل شد و این 
شورا با اخذ اختیاراتی از مقام معظم رهبری اباغیه ای 
صادر کردند. « شیوا بیان داشت: »براساس بند 3 آن 
اباغیه مقرر شد تا شورا و نهادهایی که قیمت گذاری 
انج��ام می دادند، ش��یوه قبل��ی را ادام��ه دهند اما 
قیمت گذاری ها براساس تایید نهایی شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی خواهد بود. « رییس ش��ورای 
رقابت اظهار داشت: »بنابراین شورای رقابت هم با 
توجه به وظیفه ای که برعهده داشت در مورد قیمت 
گذاری خودرو باید کار کارشناسی را انجام می داد و 
پس از این اقدام قیمت های پیشنهادی را به شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی که ریاس��ت آن بر عهده 
رئیس جمهور است اعام می کرد تا این شورا قیمت ها 
را تایید و یا رد کند. « وی بیان داشت: »شورای رقابت 
هم مصوب کرد دستورالعمل قیمت ها مانند چند سال 
گذشته براساس روش س��قف قیمت است و روش 
هزینه تمام شده نیست و آن دستورالعمل را آماده و 

برای ریاست شورای عالی هماهنگی اقتصادی که 
رئیس جمهور است ارسال کرد.«

   هش�دار به حذف اقش�ار متوسط و کم 
درآمد از پروسه خرید خودرو

فعاان بازار خ��ودرو معتقدن��د افزایش قیمت این 
خودروها باید با ماحظاتی همراه باش��د؛ چرا که در 
حال حاضر عمده متقاضیان این خودروها اقشار کم 
درآمد هستند و افزایش ش��دید قیمت ها می  تواند 
قدرت خرید آنها را تحت شعاع قرار دهد؛ موضوعی 
که پیش تر با مخالفت خودروسازان همراه شده بود 
و به گفته آنها افزایش قیم��ت این خودروها باید به 
گونه ای باشد که تولید آن به صرفه باشدودر غیر این 
صورت افزایش اندک تاثیری در بهبود شرایط تولید 

آنها نخواهد داشت. 

    جزیی�ات افزایش قیم�ت خودروهای 
باای 45 میلیون تومان

زمزمه افزایش قیم��ت خودروهای زیر 45 میلیون 

تومان در شرایطی است که در یک ماه گذشته قیمت 
بسیاری از خودروها با افزایش رو به رو بوده است. 

بع��د از اعام قیم��ت  جدید چند محص��ول ایران 
خودرو، ش��رکت خودروسازی س��ایپا نیز اقدام به 
افزایش قیمت 4 محصول خود کرد. براین اساس 
این شرکت خودروسازی طی بخشنامه قیمت پراید 
151 )وانت پراید( را از 23 میلیون و 400 هزار تومان 
ب��ه 28 میلیون و 900 هزار تومان رس��اند و قیمت 
چان��گان را از 75 میلیون میلیون ب��ه 127 میلیون 

تومان افزایش داد. 
این در حالی است که قیمت خودرو چانگان در بازار 
طی هفته های گذش��ته بین 128 ت��ا 129 میلیون 
تومان متغیر بوده است، بنابراین با این روند افزایش 
قیمت توسط خودروسازی ها قیمت  خودروها کاما 
به  قیمت حاش��یه بازار در حال نزدیک شدن است. 
این خودرو س��از همچنین با افزایش 87 درصدی 
قیمت خودرو کیا س��راتو 1600 س��ی سی دنده ای 
آپشنال قیمت این محصول خود را از 93 میلیون و 
813 هزار تومان به 176 میلیون تومان افزایش داد 
و با افزایش 73 درصد قیمت کیا سراتو آپشنال 2000 
را از 113 میلی��ون و 62 هزار به 196 میلیون تومان 
افزایش داد.  شرکت خودروسازی ایران خودرو هفته 
گذشته  قیمت جدید  پژو پارس ال ایکس  اتوماتیک 
با ترمز ضد قفل و کیس��ه هوای راننده و سرنشین 
و ایموبیای��زر و یورو 4 را 76 میلی��ون و 700 هزار 

تومان اعام کرد.  
همچنین این خودروساز قیمت پژو 207i دنده دستی 
با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فوادی و 

یور 4 را 70 میلیون تومان اعام کرد. 
براساس فهرست اعامی این خودروسازی قیمت 
دنا پاس با کیسه هوای راننده و سرنشین یورو 4 رقم 

76 میلیون تومان اعام شد. 
همچنین قیمت هایم��ا S5 توربو دنده اتوماتیک با 
کیسه هوای رانده و سرنشین، جانبی و پرده ای تریم 
تی��ره و یورو 5 رقم 138 میلیون اعام کرد و قیمت 
دانگ فنگ H30cross اتوماتیک با تریم تیره و 
کیسه هوای راننده و سرنشین جانبی و استاندارد یورو 

4 هم 75 میلیون تومان اعام شد. 
این در حالی است که این خودرو ساز حدود سه هفته 
قبل ه��م در طرح فروش ف��وری خود قیمت های 
جدید برای چند  محصول خود را اعام کرد و بدین 
ترتیب در این طرح قیمت  پژو پارس اتوماتیک را از 
54 میلیون و 800 ه��زار تومان به 83 میلیون و رنو 
تن��در 90 پیکاپ را از 39 میلی��ون و 162  تومان به 
77 میلیون تومان و وانت آریس��ان دوگانه سوز را از 
31 میلی��ون  861 هزار تومان به 36 میلیون تومان 
افزایش داد و ب��رای محصول S30 اتوماتیک خود 

قیمت 141 میلیون تومان را اعام کرد.

»حمایت« گزارش می دهد

 تصمیم گیری برای قیمت خودروهای 
 کمتر از 45 میلیون

اخبار کوتاه

نرخ برقراری انشعاب برق اعام شد
دفتر س��رمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و ب��رق، تعرفه جدید 
هزینه های برقراری انش��عاب برق را به تفکیک ن��وع ولتاژ و مناطق 

کشور اعام کرد.
طبق تعرفه های جدید برقراری انش��عاب برق که بر اس��اس اباغیه 
معاون اجرایی رئیس جمهور و کارگروه تنظیم بازار اعام شده، هزینه 
هر انش��عاب 25 آمپر تک فاز در تمامی مناطق داخل و خارج محدوده 
شهرستان های تهران و کرج مبلغ 27 میلیون و 662 هزار ریال تعیین 
شده اس��ت. همچنین برای محدوده خدمات ش��هری تبریز، شیراز، 
اصفهان و مشهد مبلغ 26 میلیون و 81 هزار ریال، تمامی انشعاب های 
خانگی در محدوده خدمات ش��هری واقع در منطقه گرمسیر مبلغ 10 
میلیون و 695 هزار ریال، انشعاب های غیرخانگی روستایی و تمامی 
انشعاب ها در محدوده خدمات شهری س��ایر مناطق کشور مبلغ 16 
میلیون و 837 هزار ریال و برای انش��عاب های خانگی روستایی مبلغ 
4 میلیون و 960 هزار ریال به ازای هر انش��عاب 25 آمپر تک فاز اعم از 

متقاضیان سطح یا ارتفاع در نظر گرفته شده است.
تغییرات هزینه برقراری انش��عاب برق در جلسه کارگروه تنظیم بازار 
در تاری��خ 12 مرداد 1395 با موضوع افزایش 49 درصدی هزینه های 
انش��عاب برق به امضای معاون اجرایی رئیس جمهوری به تصویب 
رسیده و در این مصوبه تصریح شده اس��ت: »با در نظر گرفتن اثرات 
تورمی افزایش پیشنهادی، تعدیل قیمت حق انشعاب برق تا رسیدن به 
سطح قیمت تمام شده در طی شش سال انجام شود. این افزایش قیمت 
،معادل مجموع تورم انتظاری و مابه التفاوتی است که به صورت مساوی 
بین شش سال تقسیم می شود؛ به گونه ای که در سال 1401 به نقطه 
سربه سر برسد.« این بخشنامه در راستای اجرای ماده 4 قانون حمایت 
از صنعت برق کشور مصوب 1394 و به موجب اباغیه شماره 55653 
معاونت اجرایی رئیس جمهور، روز 5 دی ماه جاری از سوی وزارت نیرو 
به شرکت توانیر اباغ شده و از تاریخ اباغ در تمامی شرکت های برق 

استانی قابل اجرا خواهد بود.

تقویت 2۳۳0 واحدی شاخص بورس
معامله گران بورس تهران روز گذشته با پرحجم  شدن معامات سهام 
درفلزات اساسی، پاایشی  و پتروشیمی  تاش کردند تا همپای بازار 
جهانی هدف های کوتاه مدت نگر خود را دنبال کنند. ارزش معامات 

روز گذشته نیز به بیش از 598 میلیارد تومان بالغ شد.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران )تدپیکس( در 
پایان معامات روز گذشته شنبه 8 دی ماه 97 با افزایش 2330 واحدی 
به رقم 160 هزار و 774 واحد رسید. شاخص کل هم  وزن اما با افزایش 

220 واحدی عدد 27 هزار و 474  واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 2189 واحدی به رقم  174 هزار 
و 227 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 1633 
واحدی به رقم 118 هزار و 177 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با 
افزایش 5043 واحدی عدد  321 هزار و 565 واحد را به نمایش گذاشت.
روز گذشته همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز با افزایش 29 

واحدی بر روی رقم یک هزار و 865 واحد نشست.
بر اس��اس این گزارش، روز گذشته معامات سهام در نماد معاماتی 
شرکت های پتروشیمی پارس با 198 واحد و پاایش نفت اصفهان با 
174واحد و فواد مبارکه با 142 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را  بر 

برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معامات سهام در نماد معاماتی شرکت های  بانک صادرات 
ایران با 73 واحد،بانک تجارت با 30 واحد و مخابرات ابران با 23 واحد  
کاهش ، بیشترین تاثیرمنفی را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معامات روز گذشته بورس تهران در حالی به بیش از 598 
میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از 
2 میلیارد و 986 میلیون  سهم  و اوراق مالی قابل معامله طی 146 هزار 

و 635 نوبت داد و ستد بود.

دلیل تاخیر در توزیع سبد کاای 
کارگران و بازنشستگان

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر لزوم همسان سازی حقوق شاغان و 
بازنشستگان می گوید: منابع سازمان تامین اجتماعی باید افزایش یابد تا 

پرداختی ها به کارگران و بازنشستگان هم بیشتر شود.
علی اکبر لبافی اظهار کرد:نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی باید با 
نظام حقوق و دستمزد قانون کار و قانون خدمات کشوری منطبق شود 
تا به سهامداران اصلی صندوق تامین اجتماعی که کارگران هستند، 

بهتر رسیدگی شود.
وی ادامه داد: اگر دولت نمی تواند دس��تمزدها را افزایش دهد یا بسته 
حمایت غذایی میان کارگران توزیع کند، بدهی اش را به سازمان تامین 
اجتماعی بپردازد تا از این طریق حمایت از بازنشستگان و کارگران هم 

بیشتر و خدمات دهی به این گروهها ارزان تر شود.
لبافی افزود: البته تاش زیادی برای وصول این بدهی صورت گرفته 
ولی نکته اساسی این است که تا وقتی نتوانیم شرایط مناسبی را در تطبیق 

حقوق و دستمزد  برقرار کنیم، نتیجه نمی گیریم.
این کارش��ناس حوزه کار در عین حال به دلی��ل تاخیر در اختصاص 
بسته های حمایت غذایی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی 
اشاره کرد و گفت: آن طور که گفته می شود نیمی از بازنشستگان تامین 
اجتماعی این بس��ته ها را دریافت کردند و دلیل این که مابقی دریافت 
نکردند این است که بودجه ای که برای این منظور پیش بینی شده به 
طور کامل تحقق نیافته و با اختصاص کامل آن مابقی بازنشس��تگان 

تامین اجتماعی نیز از بسته های حمایتی بهره مند خواهند شد.
به گفته وی پس از آن که همه بازنشس��تگان تامین اجتماعی بسته  
حمایت غذایی گرفتند، نوبت به کارگران خواهد رسید که بعد از تامین 
اعتبار از محل پیش بینی شده در مصوبه دولت در طرح حمایت غذایی 

از گروههای کم درآمد جامعه اختصاص خواهد یافت.
لبافی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که اگر منابع سازمان 
تامین اجتماعی افزایش یابد، در بهبود وضع معیشت و ارتقای درآمد و 
دریافتی بازنشستگان و کارگران اثرگذار است، افزود: تاکید ما این است 
که دولت هرچه س��ریع تر بدهی های خود را به این سازمان پرداخت 
کند و در مرحله بعد شرکتهایی که فاقد بهره وری و سودآوری هستند 
و نمی توان عاجی برای آنها پیدا کرد را واگذار و تعیین تکلیف کند و 
پول به دست آمده را صرف بهبود معیشت و افزایش حقوق و دستمزد 
کارگران و بازنشس��تگان کن��د. وی تصریح کرد: اگر در ش��رکتهای 
زیرمجموع��ه تامین اجتماع��ی و صندوق های بازنشس��تگی، نگاه 
بهره وری و سودآوری باشد می توانیم درآمد حاصله را به بازنشستگان 
و کارگران بدهیم ولی در سالهای گذشته بیشتر زیان کردیم و فقط به 
این مجموعه ها پول تزریق کردیم در صورتی که اگر دولت حمایت خود 
را از آنها بردارد به س��رعت زمین می خورند لذا باید هرچه سریع تر این 
شرکتهای زیان ده را که ادامه فعالیتشان به صاح کشور نیست واگذار 
کنیم و اجازه حسابرس��ی از آنها را بدهیم تا بخش عمده ای از بودجه 
عمومی کش��ور بیش از این صرف ش��رکتهای زیان ده و حقوق های 
نجومی و پاداش هیات مدیره های آن نشود؛ در مقابل شرکتهای سودده 

که سرمایه کارگران هستند، باید حفظ شوند.
این کارش��ناس حوزه کار در پایان به طرح همس��ان س��ازی حقوق 
بازنشستگان اش��اره و اظهار کرد: در طرح همسان سازی حقوق  که 
قانونگذار در برنامه ششم توسعه تکلیف کرده، قرار است شاغل در شغل 
با بازنشسته آن ش��غل تطبیق داده شود.اگر چه این طرح هزینه هایی 
دارد ولی باید این تطبیق اتفاق بیفت��د در غیر این صورت فاصله بین 
شاغان و بازنشستگان روز به روز بیشتر شده و با تبعیض گسترده ای 

مواجه خواهیم شد.

پس از افزایش قیمت خودروهای باای 45 میلیون تومانی، حاا نوبت به تعیین تکلیف قیمت خودروهای زیر 45 میلیون 
گروه

تومان رسیده است.  روز گذشته رییس شورای رقابت از  تهیه دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری در این اقتصادی
شورا و ارسال آن به رییس جمهور و شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داد. این تصمیم در پی تشدید مشکات 
زنجیره خودروسازی در کشور اتخاذ شده است. تولید انواع خودرو در چند ماه گذشته با کاهش قابل ماحظه همراه 
بوده است و آخرین خبرها حاکی از تولید منفی 20.9 درصدی خودروهای سواری در مهر ماه حکایت دارد. بر این اساس افزایش قیمت 
خودرو به عنوان راهکار کاهش مشکات خودروسازان و همچنین آنچه تعدیل قیمت ها در حاشیه بازار عنوان شد در دستور کار قرار 
گرفته است و از یک ماه گذشته به صورت تدریجی در حال اجراست. در یک ماه گذشته ابتدا گروه صنعتی ایران خودرو  و سپس مدیران 
خودرو، کرمان موتور و سایپا اقدام به افزایش قیمت ها  به صورت حدودا 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار کرده اند و این مساله منجر به 

رکود معامات خودرو شده است. در این شرایط باید دید چه تصمیمی برای قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان گرفته می شود.
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قیمت مرغ همچنان در بازار روندی افزایشی دارد و روز گذشته 
قیم�ت آن به14هزارو500توم�ان رس�ید.  برآوردهای بانک 
مرکزی از افزایش 17.1 درصدی قیمت گوشت مرغ در آذر ماه 
امسال حکایت دارد و به این ترتیب صدرنشین افزایش قیمت 

در آخرین ماه فصل پاییز شد.

براساس این گزارش محمود حجتی، وزیرجهاد کشاورزی هفته گذشته 
اعام کرد که قیمت منطقی برای هرکیلوگرم مرغ 10 هزارتومان است، 
همچنین محمد یوسفی، رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در 
این زمینه گفت: »قیمت منطقی برای این کاا 11 هزارتومان است. قیمت 
فعلی این کاا در بازار 4 هزار و 500 تومان بیشتر از نرخ اعامی وزارت جهاد 
اس��ت و ورود سازمان های نظارتی برای کنترل نوسانات قیمت این کاا 

ضروری به نظر می رسد. «
از سویی دیگر قیمت بس��یاری دیگر از کااهای اساسی با افزایش رو به 
رو بوده اس��ت. برپایه قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته 
منتهی به 30 آذر ماه که بانک مرکزی محاسبه می کند؛ در این ماه لبنیات 
5.9 ، تخم مرغ 6.5، برنج 1.6، میوه 9، گوشت قرمز 8.5 ، چای 0.8 و روغن 
نباتی 0.1 درصد رشد قیمت داشتند و در مقابل بهای حبوبات 0.6 درصد، 
سبزی های تازه 1.8 و قند و شکر 1.7 درصد کاهش قیمت را نشان دادند. 
همچنین نگاهی به تغییرات س��اانه قیمت ها نشان می دهد در این بازه 
زمانی لبنیات 66.4 درصد، تخم مرغ 35.2 درصد، برنج 24 درصد، حبوب 
14.1 درصد، میوه 57.3 درصد، سبزی تازه 27.8 درصد، گوشت قرمز 51.9 
درصد، گوشت مرغ 63.4 درصد، قند و شکر 39.2 درصد، چای 23 درصد و 

روغن 43.9 درصد افزایش قیمت تجربه کردند.
آخرین هفته پاییز قیمت خرده فروشی تخم مرغ 2.6 ، برنج 0.2 ، میوه های 
تازه 1.1 ، گوش��ت قرمز 2 ، گوش��ت مرغ 4.5 ، چای 0.2 درصد نسبت به 
هفته قبل از آن رشد داشته و در مقابل بهای روغن نباتی ثابت ماند و بهای 
حبوبات 0.2 ، لبنیات 0.8 ، س��بزی های تازه 1.4 و قند و شکر 0.2 درصد 

کاهش را ثبت کردند.

بررسی هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه نسبت 
به هفته قبل 3.3 درصد کاهش داشت، اما بهای ماست غیرپاستوریزه 3.3 
، پنیر غیرپاستوریزه 0.1 و شیر پاستوریزه 0.8 درصد افزایش داشت. قیمت 
سایر اقام بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 2.6 درصد افزایش یافت 

و شانه ای 138 هزار تا 240 هزار ریال فروخته شد.
بررسی بانک مرکزی نشان داد، این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی 
غیر تایلندی 1.3 درصد کاهش، اما بهای برنج داخله درجه یک و درجه 2 به 

ترتیب 0.2 درصد و 1.4 درصد افزایش داشت.
عاوه براین در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی و لوبیا چشم بلبلی هریک 0.2 
و لوبیا سفید 0.1 درصد افزایش را نشان می دهد، بهای سایر اقام بین 0.2 

تا 0.9 درصد کاهش یافت.
برابر بررسی های انجام شده در هفته یادشده، در میادین زیر نظر شهرداری 
پرتقال درجه 2، گابی، هندوانه و موز عرضه کمی داشت. سایر اقام میوه 

و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها 
متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه  شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقام میوه و سبزی تازه را عرضه و در گروه 
میوه های تازه قیمت سیب قرمز 0.4 ، پرتقال درجه دو 6.4 ، نارنگی 1.1 ، 
لیمو شیرین 5.6 و کیوی 1.9 درصد کاهش داشت، اما بهای سایر اقام بین 
0.3 تا 7.2 درصد افزایش نشان می دهد. عاوه براین در هفته مورد بررسی 
در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی ثابت بود. بهای بادنجان 
3.2 و سیب زمینی یک درصد افزایش داشت، ولی قیمت سایر اقام بین 

0.9 تا 4.5 درصد کاهش یافت.
بهای گوشت گوسفند در هفته مورد گزارش به میزان 2.2 ، گوشت تازه گاو 
و گوساله 1.4 و گوشت مرغ 4.5 درصد افزایش داشت. در این هفته، قیمت 
قند و شکر هریک 0.2 درصد کاهش، ولی بهای چای خارجی 0.2 درصد 

افزایش یافت. قیمت انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

معامات روز گذشته  بازار ارز با حرکت دار در نیمه کانال 
10 هزار تومانی آغاز شد و فعاان بازار بر این باور هستند 
که س�فته بازان باز هم ناامید ش�ده  و انتظ�ار افزایش نرخ 
ندارن�د. در دقایق آغازین معامات روز گذش�ته نرخ دار 
با بازگش�ت به کانال 10 هزار تومانی، بار دیگر نشان داد 
که بازارس�از، دامنه نوس�ان نرخ دار را همچنان در کانال 
ده تا دوازده ه�زار تومانی محدود کرده و اجازه تغییر آن را 

نمی دهد.

 روزه��ای میان��ی هفته گذش��ته، نرخ دار ت��ا مرز ورود ب��ه کانال 
دوازده ه��زار تومان هم باا رفت و در بازار آزاد نرخ از س��وی برخی 
داان، اندکی باای 12 هزار تومان هم معامله ش��د، اما با دخالت 
موثر بازارساز، روز پنجشنبه مجدد یک کانال پایین آمد و روز گذشته 

شنبه، باز هم به کانال ده هزار تومانی بازگشت.
روز گذش��ته آنگونه ک��ه تابلوهای صرافی های بانکی مش��خص 
کرده اند، نرخ ه��ر دار آمریکا برای خرید ده ه��زار و 400 تومان و 
برای فروش 10 هزار و 500 تومان است، ضمن اینکه هر یورو برای 

خرید 12 هزار و 400 تومان و ب��رای فروش 12 هزار و 500 تومان 
قیمت داش��ت.  عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس، تسویه حساب 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و سفرهای ژانویه را عامل نوسانات 

نرخ ارز در روزهای اخیر عنوان کرد.
علی اکبر کریمی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: 
»بر اس��اس رویه طبیعی که در سنوات گذشته وجود داشته در پایان 
س��ال میادی به 2 دلیل تقاضای اضافی به بازار ارز وارد می ش��ود 
که دلیل نخس��ت بحث تسویه حساب های شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی بوده که در پایان سال میادی با طرف های خارجی خود 

انجام می دهند.«
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسامی، با بیان اینکه 
دلیل دیگر برای افزایش تقاضا موضوع خرید ارز برای مسافرت هایی 
بوده که پایان سال انجام می شود، افزود: »برخی در ماه های ابتدایی 
سال میادی به سفر رفته و برخی برای مسافرت عید ارز خرید می 

کنند که این عامل نیز میزان تقاضای ارز را افزایش می دهد.«
وی با اش��اره به اینکه همیش��ه در ایام ژانویه بازار ارز شاهد افزایش 
تقاضا اس��ت، ادامه داد: »با توجه به مشکاتی که در سال جاری در 

بازار ارز وجود داشت و آثار س��وء ناشی از فضای روانی در بازار و جو 
روانی که در این بازار ایجاد شده بود مسئوان بانک مرکزی و دولت 
باید توجه کنند که هرگونه ش��وک به بازار ارز م��ی تواند زحمات و 
دستاوردهای دولت در طی چند ماه اخیر برای تثبیت نرخ ارز و ثبات 

در این بازار را از بین ببرد.«
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسامی، 
اظهار داش��ت:»دولت باید شوک های ارزی موجود در بازار را که در 
مقاطع زمانی مختلف ایجاد شده مدیریت کند تا شاهد تداوم و ثبات 

نرخ ارز در بازار باشیم.«
وی با بیان اینکه دول��ت باید برای تداوم ثبات و پایداری در بازار ارز 
تاش خود را افزایش ده��د، افزود: »پایداری ارز به ثبات اقتصادی 
و ایجاد آرامش در فضای روانی جامع��ه بین مردم و تولیدکنندگان 
کمک کرده و سبب پیش��گیری از تورم، گرانی و حذف عامل روانی 

در تشدید تورم می شود.«
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسامی، تصریح کرد: 
»دولت باید شوک های روانی در بازار ارز را مهار کند که موفقیت در 

این زمینه پایداری در بازار ارز را به ارمغان می آورد.«

گوشت مرغ در صدر افزایش قیمت کااهای اساسی  

بازگشت دار به کانال 10 هزار تومان



مفقودی  مجوز حمله اسلحه شکاری 
 مجوز حمل اسـلحه سـاچمه زنی ته پرونده دو لول کالیبر  12 به شماره سریال 1505950  و شماره 
اسلحه 91200756   مدل کوسه به تاریخ صدور 91/9/11 و  انقضای 96/9/11  ساخت ترکیه به نام امیر 

احمدیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط  است. 

آگهی مفقودی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  کارت فعالیت ناوگان عمومی به شماره 4145634  و شماره پاک 

648ع42 ایران 68 نوع وسیله: بنز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای صید محمد نظری اباغ میگردد از تاریخ نشر این آگهی حدأکثر ظرف یکماه جهت دفاع از 
عنوان اتهامی خود مبنی بر توهین و تهدید در پرونده کاسه 9609980841300430 به شماره بایگانی 960279 در شعبه سوم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقاب ایام حاضرگردد عدم حضور در موعد مذکور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود ضمناً مطابق ماده 190 قانون آیین دادرسی 

کیفری مصوبص سال 1392 می توانند یک نفر وکیل همراه داشته باشند.
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب ایام- بهروز نجفی

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای سامان بیژنی فرزند مصطفی اباغ میگردد از تاریخ نشر این آگهی حدأکثر ظرف یکماه جهت 
دفاع از عنوان اتهامی خود مبنی بر سرقت تعزیری در پرونده کاسه 9709980841300723 به شماره بایگانی 970769 در شعبه سوم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقاب ایام حاضرگردد عدم حضور در موعد مذکور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود ضمناً مطابق ماده 190 قانون آیین 

دادرسی کیفری مصوبص سال 1392 می توانند یک نفر وکیل همراه داشته باشند.
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب ایام- بهروز نجفی

حصروراثت
آقای علی شیرمعین فرزند حاج بابا دارای شناسنامه 72 شرح دادخواست شماره 97/5/690 مورخ 1397/10/8 توضیح داده شادروان شاه بی بی 
صادقی عسکری فرزند عباس بشناسنامه 42  در تاریخ 89/9/10 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- علی شیرمعین 
فرزند حاج بابا ش.ش 72 متولد 1343 صادره از بردسیر فرزند متوفی. 2- اسماعیل معینی فرزند حاج بابا ش.ش 1 متولد 1340 صادره از بردسیر 
فرزند متوفی. 3- صدیقه معینی فرزند حاج بابا ش.ش 7 متولد 1337 صادره از بردسیر فرزند متوفی. 4- ثریا معین بیدخونی فرزند حاج بابا ش.ش 
4 متولد 1335 صادره از بردسیر فرزند متوفی. 5- بتول معین بیدخوانی فرزند حاج بابا ش.ش 1 متولد 1345 صادره از بردسیر 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.
690 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

2- اباغ وقت رسیدگی
خواهان فاطمه جعفری به طرفیت خوانده علی میرزایی لک به خواسته مطالبه وجه به شماره کاسه پرونده 97/627/29 ثبت و وقت رسیدگی 
در تاریخ 97/11/15 ساعت 9/00 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود خوانده / خواندگان مذکور می توانند 
از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضوریابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختاف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
627 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

3- حصروراثت
اقای حسن عسکری راوری فرزند محمد دارای شناسنامه 6185 شرح دادخواست شـماره 97/5/683 مورخ 1397/10/8 توضیح داده شادروان 
مهدی عسکری راوری فرزند حسن بشناسنامه 130  در تاریخ 93/12/13 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- هانیه 
عسـکری راوری فرزند مهدی ش.ش 2981859951 متولد 1385 صادره از کرمان دختر متوفی. 2- ریحان عسکری راوری فرزند مهدی ش.ش 
2982915162 متولد 1393 صادره از کرمان پسر متوفی. 3- زهرا ابراهیمی فرزند حسن ش.ش 68 متولد 1328 صادره از راور مادر متوفی. 4- حسن 
عسکری راوری فرزند محمد ش.ش 6185 متولد 1330 صادره از راور پدر متوفی. 5- زهرا حمزه ئی هرزنجی فرزند محمدرضا ش.ش 3293 متولد 
1360 صادره از کرمان همسر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت 

نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
683 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

آگهی اباغ اخطار ماده 101 آئین نامه ا جرا 
 شـرکت تولیدی بازرگانی  ارگ تجارت پرشین ساکن: تهران  خ  حافظ 
روبروی دانشگا امیرکبیر خ شیرین پ44 طبقه اول در خصوص پرونده 
اجرائی کاسه 9100510  اشعار می دارد ملک مورد رهن سند رهنی شماره 
3488  توسـط کارشناس رسمی دادگسـتری پاک ثبتی 362/1239 
به مبلـغ 4/400/000/000 ریال ارزیابـی گردید چنانچه به ارزیابی مذکور 
معترضید ضمن تودیع مبلغ 9400000 ریال دستمزد تجدید کارشناسی 
ظرف 5 روز از تاریخ اباغ این  ا خطار با واریز دستمزد تجدید کارشناسی 
به شماره حساب 0125002500000 کانون کارشناسان به این شعبه ا عام و 
در غیر اینصورت قیمت تعیین شده قطعی و به ا عتراض خارج از موعد 
مقرر و یا فاقد فیش دستمزد تجدید کارشناسی ترتیب  اثر داده نخواهد 

شد. 
19401 اداره  سوم اجرای اسناد رسمی 

دادنامه  
پرونده کاسه 9709982417300300 شعبه 3 شورای حل اختاف شهری ابهر تصمیم نهایی  شماره 9709972417300560  خواهان: آقای حسین 
بهرامی  فرزند آصف به نشانی استان زنجان شهرستان ابهر شهر ابهر شهرک گلسار مسکن مهر  چناران پ1358،  خواندگان: 1. آقای مجتبی 
رحیمی انانی فرزند صفت  اله به نشـانی  2. آقای سـید علی فتحی  به نشانی استان زنجان شهرستان ابهر ابهر خ ناصر خسرو پ52 ش  تماس 
09197509811  ،  3. آقای مصطفی عسگری   به نشانی استان زنجان شهرستان خرمدره کانتری شهرستان خرمدره  خواسته: الزام به تنظیم سند 
خودرو رای قاضی شورا  در  خصوص دعوی خواهان آقای حسین بهرامی  فرزند آصف به طرفیت خواندگان اقایان 1.  سید علی فتحی  2. مصطفی 
عسگری  3. مجتبی رحیمی اتانی به خواسته تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خو دروی سواری پژو 405 و جبران کلیه خسارات 
دادرسی بدین شرح که خواهان عنوان داشته است برابر مبایعه نامه عادی مورخ 95/12/27 مبادرت به خرید یک دستگاه خودرو موضوع خواسته 
به شماره انتظامی 97/854ب91 از خوانده  ردیف ا ول نموده و جه آن را نیز پرداخت نموده است تقاضای  محکومیت خواندگان به شرح خو استه 
مورد استدعاست شورا  با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی ماحظه اسناد و مدارک ارائه شده 
از سوی ایشان ماحظه مبایعه نامه مورخ 95/12/27 تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده  ردیف اول استعام از مرجع انتظامی در خصوص  مالکیت 
خودروی مستند  دعوی با ا حراز وقوع بیع فی مابین خواهان و خوانده   ردیف اول و اینکه خوانده  ردیف سوم با  وصف اباغ قانونی  جهت دفاع 
از خویش در جلسه شورا حاضر نگردیده است با توجه به  اینکه عقود و معاماتی که بر طبق قانون واقع شده باشد فیمابین متعاملین  و قائم مقام 
آنها  ازم اتباع می باشد و نه تنها طرفین به مواردی که در آن تصریح شده است ملزم می باشند بلکه به کلیه اثار و نتایجی که به موجب قانون و یا 
حسب  عرف و عادت بر آن بار می شود ملزم می باشند و تنظیم سند رسمی بعد از وقوع بیع از جلسه این شرایط می باشد نظر به استعام صورت 
گرفته از مرجع انتظامی در خصوص خواندگان ردیف ا ول و دوم با توجه به عدم وجود سند رسمی به نام ایشان و نظر به اینکه  موضوع دعوی تنظیم 
سند رسمی در حق خواهان می باشد و دعوی متوجه ایشان نخواهد بود مستندا به بند 4 از ماده 84  از ق.آ.د.م  قرار رد  دعوی خواهان صادر و ا 
عام می گردد و در خصوص  خوانده  ردیف سوم مستندا به مواد 10، 219، 220، 231 ، 223، 362، 1284 از قانون مدنی و نیز مواد 21 و 22  از قانون 
ثبت اسناد و اماک کشور و مواد 515، 519 از قانون آ.د.م با وارد دانستن دعوی خواهان حکم به محکومیت  خوانده  ردیف سوم به حضور در یکی 
از دفترخانه های اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال خودروی مستند  دعوی در حق خواهان صادر و ا  عام می دارد و نیز وی را به پرداخت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق  خواهان محکوم می نماید. رای صادره در خصوص محکومیت خوانده  ردیف سوم غیابی  بوده 
ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در شورا و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی دادگستری 
ابهر  خواهد بود و در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم حضوری بوده ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

عمومی دادگستری ابهر خو اهد بود. 
816 قاضی شعبه سوم  شورای حل اختاف ابهر 

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه 
  بدینوسیله اعام می نماید به موجب درخواست مژگان مرادی به طرفیت  اردشیر مرادی، سودابه مرادی و فریده پیکانی  قرار تحریر ترکه مرحومه  
فاطمه پیکانی طی شـماره کاسـه 9709982417400847 در شعبه 4  شـورای حل اختاف  ابهر صادر  و وقت اجرای قرار ساعت 9 صبح مورخ 
97/11/21 تعیین گردیده است. لذا از و رثه یا نماینده قانونی آنها بستگان و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت 
می شود در موعد  مذکور در محل  این شورا واقع در شهر ابهر خیابان دکتر بهشتی  مجتمع شورای حل اختاف ابهر حاضر شوند. عدم حضور 

مدعوین  مانع اجرای قرار نخواهد بود .
815 مسئول دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف ابهر 

دادنامه 
پرونده کاسه 9709982420700605  شعبه اول حقوقی دادگستری  شهرستان خرمدره  تصمیم نهایی   شماره 9709972420700825 خواهان: 
خانم سیده رقیه موسوی عباس آبادی فرزند سید سبوح با وکالت خانم طاهره سلیمانی  فرزند عباسعلی  به نشانی استان زنجان  شهرستان زنجان 
شهر زنجان  پونک مجتمع احرار فردوس 3 و احد 23  خوانده  : آقای شیراله شجاعی فرزند  نصرت به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه 
مهریه  گردشکار: دادگاه با عنایت به مراتب فوق با ا عام ختم رسیدگی  با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم  سیده رقیه موسوی عباس آبادی با وکالت  خانم طاهره سلیمانی به طرفیت  آقای شیراله شجاعی فرزند 
نصرت به خواسته  مطالبه مهریه به میزان  214 قطعه سکه تمام بهار آزادی مقوم به 100000000 تومانو بدوا  تقاضای معافیت موقت از پرداخت  هزینه 
دادرسی نظر به محتویات پرونده تصویر مصدق نکاحنامه مثبت علقه زوجیت فی مابین و اشتغال ذمه زوج و  اینکه خوانده  علیرغم  اباغ قاونی 
اخطاریه به ایشان در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشده و دلیل و مدرکی دال بر برائت ذمه خودشان ارائه نداده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را و 
ارد دانسته و مستندا به ماده 1082 از قانون مدنی و مواد 515، 198، 519  از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 5  قانون حمایت  از خانواده  حکم بر 
محکومیت  خوانده   به پرداخت عین 214 قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان اصل خواسته  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان   
صادر و ا عام می دارد. ضمنا هزینه دادرسی  که خواهان معاف از پرداخت  آن شده در حین اجرا از  وی اخذ خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در  همین شعبه و پس از  انقضای فرجه موصوف ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  تجدید 

نظر استان زنجان می باشد. 
814 شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان خرمدره 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609982414300376  شعبه 3 شورای حل اختاف شهری ابهر تصمیم نهایی   شماره 9709972417300561 خواهان ها: 1.  آقای 
میاد رستمی فرزند باباعلی  2. خانم فردوس  میر محمدلو فرزند علی صفدر با وکالت آقای بهروز جعفری فرزند فتح اله به نشانی زنجان گرماب 
گرماب میدان معلم روبروی میدان معلم  خواندگان: 1. ا علی فرهادپور فرزند قهرمان 2.  آقای محمد حیدری فرزند قهرمان  همگی به نشانی  خواسته: 
مطالبه  وجه بابت ... رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان  بهروز جعفری به وکالت از  1. خانم فردوس  میرمحمدلو 2. آقای میاد رستمی به 
طرفیت خواندگان 1 .  علی فرهادپور  2. محمد حیدری به خواسته تقاضای رسیدگی  و صدور حکم مبنی بر ا عسار از پرداخت  هزینه دادرسی پرونده 
کاسه 960376 شورای حل اختاف ابهر بدین شرح  خواهان عنوان داشته است  به استناد  الحاق  تبصره ماده 505  قانون آئین دادرسی مدنی از 
شورا محترم تقاضای صدور حکم  ا عسار مورد استدعاست  شورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده  مفاد دادخواست مربوطه به آن و گواهی 
صادره از کمیته امداد امام خمینی )ره( با وارد دانستن ادعای خواهان مستندا به ماده 504، 505، 506، 513  از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ا 
عسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی پرونده حاضر در حق خواهان ها صادر و  ا عام می  دارد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز 
قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی دادگستری شهرستان ابهر خواهد بود.
813 قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف ابهر

اصاحیه زنجان 
 پیرو درج آگهی اباغ  مورخه 97/1/26 به نام خانم مرضیه بنیادی شـعبه 8 بازپرسی دادسرای زنجان 

صحیح می باشد که به اشتباه مرضیه بنی آدم چاپ شده است. 

مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره 2351951 شماره گواهینامه 960526818 کد ملی 0793886368 شماره 
شناسنامه 2  متعلق به مجید خسروجردی  فرزند احمد مفقود گردیده و از  در جه ا عتبار ساقط می باشد. 

511/112گواهی حصر وراثت
خانم وجیهه وحیدیان صالحی نژاد به شماره شناسنامه 2768 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی ورثه 
درخواستی به شماره 243/972316 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان غامحسین وحیدیان صالحی نژاد به شناسنامه 
شماره 40656 در تاریخ 1394/7/30 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- رقیه وحیدیان صالحی نژاد ش.ش 
75 صادره مشهد فرزند متوفی 2- کاظم وحیدیان صالحی نژاد ش.ش 1159 صادره مشهد فرزند متوفی 3- سکینه وحیدیان صالحی نژاد ش.ش 
45861 صادره مشهد فرزند متوفی 4- زهرا وحیدیان صالحی نژاد ش.ش 6867 صادره مشهد فرزند متوفی 5- ربابه وحیدیان صالحی نژاد ش.ش 
76 صادره مشهد فرزند متوفی 6- علی اصغر وحیدیان صالحی نژاد ش.ش 961 صادره مشهد فرزند متوفی 7- محمد حسین وحیدیان صالحی نژاد 
ش.ش 0922329494 صادره مشهد فرزند متوفی 8- فاطمه وحیدیان صالحی نژاد ش.ش 0926406175 صادره مشهد فرزند متوفی- متوفی ورثه ی 
دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317110 و عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا 
ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 86955 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 وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه 

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

511/113گواهی حصر وراثت
آقای حسن شاهی خور به شماره شناسنامه 2 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی ورثه درخواستی به شماره 
243/972539 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان احمد شاهی خور به شناسنامه شماره 743 در تاریخ 90/6/13 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- معصومه ذوقی خور ش.ش 1155 صادره مشهد زوجه متوفی 2- فاطمه شاهی 
خور ش.ش 1888 صادره مشهد فرزند متوفی 3- حسن شاهی خور ش.ش 2 صادره کات فرزند متوفی 4- صنمبر شاهی خور ش.ش 68129 
صادره مشهد فرزند متوفی 5- زینب شاهی خور ش.ش 2596 صادره مشهد فرزند متوفی 6- زهرا شاهی خور ش.ش 1889 صادره کات فرزند 
متوفی 7- سکینه شفاهی ش.ش 1731 صادره کات فرزند متوفی 8- علیرضا شاهی ش.ش 2598 صادره کات فرزند متوفی- متوفی ورثه ی 
دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750386 و عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض 
یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 32048 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 وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه 

تعلق می گیردتقسیم می شود. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد. 
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- هوشمند مقدم

511/130آگهی
خواهان آقای امیر نیک سیما دادخواستی به طرفیت علی اکبر فتحی به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع- روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970957 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/17ساعت 10تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شعبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/131آگهی
خواهان سعیدرضا کوهی دادخواستی به طرفیت خوانده جمشید بزرگر به خواسته مطالبه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع- روبروی 
آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970350 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/21ساعت 16/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید 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 دفتر شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد- سید حمید موسوی

511/132آگهی
خواهان حمیده صداقتی دادخواستی به طرفیت محمد فیاض به خواسته اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای 
حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع- روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970794 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/30ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شعبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

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

511/133آگهی
شماره بایگانی شعبه:970769؛خواهان حمید نصرتی سعدآباد دادخواستی به طرفیت خوانده محمد آجری به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای 
حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه یک شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد 
– ابتـدای خیابـان خواجه ربیع- روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسـه 9709987500100769 ثبت گردیده که وقت رسـیدگی آن مورخ 
1397/11/15ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 امور دفتری شعبه 1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/134آگهی
خواهان آقای مجید کمالی دادخواستی به طرفیت احمد رستم منش به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع- روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970945 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/29ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شعبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.شماره بایگانی شعبه:970946
مسئول دفتر شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد- مریم وسیله سرایان

511/135آگهی
خواهان آقای سعید حاجی پور به طرفیت حسین یوسف پور توستانی به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع- روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970596 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/17ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شعبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.شماره بایگانی شعبه:970597 
مسئول دفتر شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/136آگهی
خواهان آقای اصغر فرمانی با وکالت احمد بهرامیه دادخواستی به طرفیت غامحسین صولتی به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به شعبه 7 
شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع- روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 
970914 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/17ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شعبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.شماره بایگانی شعبه:970915 
مسئول دفتر شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد- مریم وسیله سرایان

511/137آگهی
پیروآگهی های قبلی به آقایان مهدی غامی و احمد نظری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علی نجار با وکالت محمدرضا 
تیموری بطرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977500101069 در پرونده 9709987500100483 حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان بپرداخت 1- مبلغ شانزده میلیون و پانصد و شصت هزار ریال وجه چک )بابت اصل خواسته( 2- مبلغ پانصد و هشتاد و هشت 
هزار ریال )خسارات دادرسی( 3- پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان براساس تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری 4- پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
وجه چک از تاریخ سررسید آن )97/5/18( تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران 
که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان لحاظ خواهد شد صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان مشهد می باشد. 
متصدی امور دفتری شعبه 1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد- طیبه اسماعیلی

511/138آگهی
پیرو آگهی های قبلی به شمسی دولتی که فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای محمد چیت ساز زاده بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977502500186 در پرونده کاسه 970202 حکم به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
هزینه های دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 

اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 
مسئول دفتر شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد- سید حمید موسوی

511/139آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده سید حیدر حسینی و فریبا احمدزاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای مصطفی جعفری به 
خواسته الزام به تنظیم سند به موجب حکم شماره 9709977500701140 در پرونده کاسه 970735 حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم 
سند خودروی فوق به نام خواهان و خانم فریبا احمدزاده به خسارت دادرسی و نشر آگهی به مبلغ 2/527/000 ریال در حق خواهان بدینوسیله در 
روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا می باشد و سپس ظرف مدت 20 روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد. 
مسئول دفتر شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد- مریم وسیله سرایان

511/140رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم طیبه قدرت جو داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه 971908 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد قدرت جو به شناسنامه 23 در تاریخ97/5/10 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-کبری طلوع ماریان همسرمتوفی 2-فاطمه قدرت جو فرزند3-نجمه قدرت جو فرزند4-طیبه قدرت جو فرزند5-طاهره 
قدرت جو فرزند6-علیرضا قدرت جو فرزند7-منصوره قدرت جو فرزند8-اعظم قدرت جو فرزند9-اکرم قدرت جو فرزند10-مصطفی قدرت جو 
فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و 

یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/141آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده آقای مهدی دهقان فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آستان قدس با وکالت علی رضا عشرتی به 
خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977500700872 در پرونده کاسه 970395 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 36/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید مورخه 96/05/07 الی زمان پرداخت و خسارت دادرسی به مبلغ 268/000 در حق 
خواهان و هزینه تمیر دادرسی در حق صندوق دولت صادر و اعام می دارد بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 
روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا می باشد و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد. 
مسئول دفتر شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد- مریم وسیله سرایان

511/142آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای سهیل مکرم تیموری که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977501700539 صادره از شعبه 17 در پرونده شماره 970280 محکوم به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه 
میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 89/11/4 تا یوم ااداء براساس شاخص قیمت ساانه 
بانک مرکزی در حق محکوم له آقای محمود رضازاده یوسف آبادی و نیم عشر دولتی شده اید. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 

به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/143آگهی
خواهان آقای مجید فارسیان دادخواستی به طرفیت سعید محمودی به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع- روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970917 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/14ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شعبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره بایگانی شعبه:970918
مسئول دفتر شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد- مریم وسیله سرایان

511/144آگهی
بدینوسیله به آقای/ خانم رضا درودی فرزند محمد حسین فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم حمید رهاب دادخواستی به خواسته 
الزام به تنظیم سـند خودروو به شـماره انتظامی 912ق 73 ایران 12 به طرفیت شـما به شـعبه 22 شـورای حل اختاف مشهد ارائه و به کاسه 
22/970984 ثبت و برای 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 شعبه 22 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع 
شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 22 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/145آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقایان مهرداد قضایی و مظفر جدید ااسام فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای میاد 
بیات ترک علیه شما به خواسته مطالبه وجه موجب رای شماره 9709977507201253 مورخه 1397/09/27 در پرونده کاسه 970738 خواندگان 
به صورت متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/992/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 450/000 ریال بابت 
هزینه درج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 96/12/30 لغایت یوم ااداء که بر مبنای نرخ 
تورم محاسبه در حق محکوم له 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 ـ اعظم سمیعی

511/146آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سید مرتضی سید حسنیان  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای سامان بنائیان 
مقدم علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شـماره 9709977507201202 در پرونده کاسه 970556 محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته ) به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 527167 مورخ 92/4/5 
و شماره 527168 مورخ 92/5/5 عهده بانک ملی( و مبلغ 2/698/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکهای مورخ )92/4/5 و 92/5/5( لغایت یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم محاسبه و در  حق محکوم له 
محکوم می نماید و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 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 

511/147آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه وحید احمدی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد  چون وفق دادنامه شماره 
ـ مبلغ  ـ مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2 9709977507200588  صادره از شعبه 192 در پرونده شماره 970187 محکوم به پرداخت 1
ـ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  1/194/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و مبلغ 450000 ریال بابت هزینه آگهی جراید 3
تقدیم دادخواست 97/3/6 لغایت یوم ااداء در حق محکوم له صادر و اعام می نماید  و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 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.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهدـ اعظم سمیعی

511/148آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محکوم علیها کریم خوبی و کریم سرهندی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977514400093  صادره از شعبه 314 در پرونده شماره 961006 محکوم به تنظیم سند رسمی خودرو موضوع خواسته )پراید 
به شماره انتظامی 844 س 29 ایران 74 )جدید( و 914 ج 81 ایران 36 ) قدیم( که مالک رسمی به قائم مقامی از سایر ایادی مکلف به حضور در دفتر 
اسناد رسمی و  امضا اسناد انتقال می باشد و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1300000 ریال باالمناصفه در حق محکوم له محمد قربان پور زنجانی 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.
دفتر شعبه 314 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/149آگهی
خانم زهرا شکوری پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای محمود صباغی به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 950422 
منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509977507100896 محکوم 
علیه محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند اتومبیل سواری پژو 206 مدل 1383 به شماره انتظامی 39 ه 522 ایران 42 
ـ هزینه  که به شماره انتظامی 32 و 134 ایران 36 فک شده است و پرداخت مبلغ دو میلیون و چهل و شش هزار و پانصد ریال بابت هزینه ابطال 3
درج آگهی روزنامه به مبلغ سیصد و شصت هزار ریال در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده  است لذا مراتب وفق مواد 
ـ 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  ـ 118 19

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 191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهدـ اعظم سمیعی

511/150آگهی
بدینوسیله به امیر حسین فتاحی فعا مجهول المکان اباغ می شود که مهدی کرامتی پور دادخواستی بخواسته مطالبه وجه چک به شماره های 
ـ 94/8/25 و 871661-94/9/15 و 871659-94/8/5 به مبلغ 150/000/00 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم شوراهای حل  871660
اختاف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 314 شورای حل اختاف شماره چهار مشهد واقع در بلوار وکیل آباد نبش کوثر شمالی 15 ارجاع 
وبه کاسه 970981 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/21 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت  مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست  
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 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 آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 314 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهدـ اعظم سمیعی

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم عاطفه حاجی زاده داراي شماره شناسنامه 15201 به شرح دادخواست به کاسه 979/1/97 از این شعبه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید مرزبانی دره گرگی بشناسنامه 
شماره  4158 درتاریخ 97/1/21  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر عاطفه حاجی زاده داراي شماره شناسنامه 15201 متولد 1359 
همسرمتوفی 2- بتول خانم نیکدل دارای شماره شناسنامه 109 متولد 1310 مادرمتوفی 3- امیرمهدی مرزبانی 
دره گرگی دارای شماره شناسنامه 0201263319  متولد 1387 پسرمتوفی 4- مبینا مرزبانی دره گرگی دارای 
شماره شناسنامه 0024753629  متولد 1380 دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                       1990    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

دادنامه
  کاسه پرونده 1/96/497شماره دادنامه 983-96تاریخ صدور96/10/30مرجع رسیدگی شعبه 1شورای حل اختاف بندرترکمن خواهان بانک 
مهراقتصاد باوکالت آسیه آتش زاده بنشانی گرگان خ ولیعصرعدالت5ساختمان آپادانا ط 4واحد 17خواندگان1-محمدرضا علینژاد ف غامعلی 
مجهول المکان2-زهره لیلوی ف علی اکبر مجهول المکان خواسته مطالبه وجه گردشکار خواهان بشرح فوق دادخواستی بخواسته فوق اقامه 
وقاضی شورا با استعانت ازدرگاه خداوند متعال وبا امعان نظر درمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام وبشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید. 
رای قاضی شورا درخصوص دعوی خواهان بانک مهراقتصاد باوکالت آسیه آتش زاده بطرفیت خواندگان1-محمدرضا علینژاد ف غامعلی2-زهره 
لیلوی ف علی اکبر بخواسته مطالبه مبلغ24/000/000ریال با خسارت تاخیرتادیه با هزینه های دادرسی وخسارات قانونی وحق الوکاله وکیل بابت 
1فقره چک بشماره923091عهده بانک سپه شعبه بندر ترکمن بتاریخ سررسید90/1/30اولی بعنوان صادرکننده ودومی بعنوان ظهرنویس بشرح 
دادخواسـت تقدیمی، شورا بابررسی اوراق پرونده ماحظه اصل سند مدرکیه، صدورگواهی عدم پرداخت چک یادشده ظرف15روز ازسررسید 
ازناحیه بانک محال علیه، دعوت ازطرفین واستماع اظهارات آنان واینکه خواندگان درقبال عدم پرداخت وجه سند مزبوردفاع موجهی ننموده 
اند، شورا دعوی راثابت تشخیص ومستندا به مواد198و515و519قانون آیین دادرسی مدنی ومواد249و314و315قانون تجارت وتبصره الحاقی به 
ماده 2قانون صدورچک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ24/000/000ریال بعنوان اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررسید چک تایوم الوصول طبق نرخ تورم اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران که دراجرای احکام محاسبه میگردد وپرداخت 
مبلغ830/000ریال بعنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوطه له خواهان صادر واعام میدارد رای صادره غیابی وظرف20روزپس 

ازابااغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی شهرستان بندرترکمن میباشد.
837-قاضی شعبه اول شورای حل  اختاف حوزه قضائی بندرترکمن-امامی راد

دادنامه
   پرونده کاسه9709980056100398بایگانی970434/شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره 9709970056100856خواهان 
تعاونی اعتباری ثامن اائمه بمدیریت عاملی محمد حسـن نظری توکلی باوکالت سـمیه دیانت ف حسـین بنشـانی اسـتان گلستان گرگان 
بلوارناهارخوران نرسیده به زیرگذرگلشهر مجتمع میاد نور ط3 واحد1خوانده حسین تاجیک جایری ف علی خواسته مطالبه وجه چک رای دادگاه 
درخصوص دعوی سمیه دیانت بوکالت ازطرف موسسه تعاونی اعتبار ثامن اائمه بطرفیت حسین تاجیک جایری ف علی بخواسته مطالبه مبلغ 
سیصد وبیست ویکمیلیون ریال بابت وجه 1فقره چک بانک ملت بشماره سریال59727945بتاریخ1394/12/05در وجه خواهان به انضمام خسارت 
تاخیرتادیه وخسارات دادرسی)هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل(نظرباینکه اوا اصل سند تجاری وگواهینامه عدم پرداخت به رویت دادگاه رسیده 
است ثانیا وجود اصل سند تجاری حکایت ازمدیونیت خوانده دارد ثالثا خوانده علیرغم اباغ قانونی ازطریق نشرآگهی وانتظارکافی حاضرنشدند 
ووکیلی نیزمعرفی ننمودند وایحه ای نیزارسال ننمودند رابعا امضا ذیل وظهر سند تجاری مورد ایراد واشکال خوانده قرارنگرفت خامسا باعدم 
ارائه دلیل بربرائت ذمه بقا دین استصحاب میگردد لذا مستندا به ماده 1257قانون مدنی ومواد249و311و312و 133و315و316و317و320قانون 
تجارت مصوب1311وتبصره ماده 2قانون صدورچک الحاقی1376/03/10 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وقانون استفساریه تبصره ماده 
واحده فوق مصوب1377/09/21مجمع تشخیص مصلحت نظام ومواد198و519و522قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379/01/21مجلس شورای 
اسامی وقاعده فقهی استصحاب حکم برمحکومیت خوانده بپرداخت مبلغ سیصد وبیست ویکمیلیون ریال بعنوان اصل خواسته ومبلغ یازده 
میلیون ویکصد ویکهزارریال بعنوان خسارت دادرسی وهمچنین بپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ مندرج در سند تجاری)1394/12/05(تازمان 
پرداخت براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران وحق الوکاله وکیل)طبق تعرفه قانونی()که 2مورد اخیر دراجرای احکام 
مدنی محاسبه میگردد(درحق خواهان صادر واعام مینماید)درخصوص تامین خواسته قبا اقدام شده است(رای غیابی وظرف20روزپس ازاباغ 

قابل واخواهی دراین مرجع وسپس ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان گلستان میباشد.
995-رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان-صادقی

دادنامه
   پرونده کاسه9709980059900301بایگانی970469/شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره 9709970059900566 خواهان 
رضا یوسفی درودمحله ف علی باوکالت محمد تقی پهلوانی ف حبیب اله بنشانی استان گلستان گرگان خواندگان1-موقوفه خاص بابا حسن نیا ف 
محمد حسن وصادق نریمان ف یداه باتولیت محمد بابا صادقیان2-محمد صادق)عام(باوکالت میثم روشندل ف علیرضا بنشانی استان گلستان 
گرگان خ ولیعصربین عدالت 6و8پاساژقابوسیه ط 2پاک77دفتروکالت3-میرزا جواد مجیدی ف سید عبدالمجید بنشانی استان گلستان گرگان 
سه راه میرعبداللهی جنب نانوایی قاچ منزل شخصی4-سید مهداد ابراهیم زاده ف احمد5-سید شهداد ابراهیم زاده ف احمد6-مریم ابراهیم 
زاده ف احمد همگی بنشانی مجهول المکان7-محمود مجیدی ف سید عبدالمجید بنشانی مجهول المکان  خواسته ها1-اثبات مالکیت)مالی 
غیرمنقول(2-اثبات وقوع بین رای دادگاه درخصوص دادخواست رضا یوسفی درود محله ف علی باوکالت محمد تقی پهلوانی ف حبیب اله بطرفیت 
سید مهداد ابراهیم زاده ف احمد- مریم ابراهیم زاده ف احمد- محمود مجیدی ف سید عبدالمجید- سید شهداد ابراهیم زاده ف احمد- میرزا 
جواد مجیدی ف سید عبدالمجید و موقوفه خاص باباحسن نیا ف محمد حسن وصادق نریمان ف یداه باتولیت محمد بابا صادقیان وموقوفه محمد 
صادق )عام(با تولیت محمدبابا صادقیان باوکالت میثم روشندل ف علیرضا بخواسته اثبات وقوع بیع واثبات مالکیت نسبت به 1قطعه زمین جمعا به 
مساحت1050مترمربع واقع درچاله باغ قدس8نظرباینکه وکیل خواهان محمد تقی پهلوانی ف حبیب اله درحین رسیدگی دعوی خود را مسترد 
نموده است دادگاه با لحاظ بند ب ماده 107قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان را صادر واعام مینماید رای صادره حضوری وظرف20روز 

ازتاریخ اباغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان گلستان میباشد.
994-رییس شعبه سوم دادگستری شهرستان گرگان-زمانی کیاسری

دادنامه
  پرونده کاسه9109980056400769)935/91/5ح(شعبه 5حقوقی گرگان دادنامه شماره 9209970056400067خواهان شرکت تعاونی اعتبارامید 
جلین باوکالت محبوبه غریب سرخوانکاته بنشانی گلستان اق قا خ شهید باهنر نرسیده به پل جدید سمت چپ ط فوقانی خواندگان1-قربانعلی 
لیاقی بنشانی کردکوی روستای سرکاته نانوایی لواشی منزل لیاقی2-هانیه میرگزی بنشانی گرگان خ امام خمینی کوچه شیرکش کوچه ساریانی 
پاک 53و3-حسینعلی سعدالهی نودیجه بنشانی گرگان روستای نودیجه کوچه شهید ابراهیم نژاد4-علیرضا شکوهی بنشانی گرگان روستای 
کماسی خ گل ارا کوچه 2خواسته مطالبه طلب رای دادگاه درخصوص دادخواست محبوبه غریب سرخنکاته بوکالت شرکت تعاونی اعتبارامید جلین 
بطرفیت حسینعلی سعدالهی نودیجه وهانیه میرگزی وعلیرضا شکوهی وقربانعلی لیاقی بخواسته محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 
دویست وبیست وهفت میلیون ریال وجه 1فقره چک به انضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید تازمان 
اجرای حکم اوا باتوجه باینکه مطابق گواهی فوت پیوست پرونده احد ازخواندگان بنام علیرضا شکوهی قبل ازاقامه دعوی فوت نموده ودرزمان 
طرح دعوی درقید حیات نبوده است وباید دعوی بطرفیت ورثه اواقامه میشد وطرح دعوی بطرفیت شخص متوفی فاقد وجاهت قانونی است لذا 
دادگاه باستناد ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اوقراررد دعوی صادرواعام مینماید وثانیا درمورد سایرخواندگان باتوجه باینکه وجود 
1فقره چک بشماره894868-30/2/91 که از ناحیه خوانده ردیف اول وباضمانت دیگرخواندگان صادرشده است درید واختیارخواهان دالت براشتغال 
ذمه خواندگان وبقاء دین دارد وخواندگان هم بدلیل عدم حضوردفاعی دربرائت ذمه خود بعمل نیاورده لذا دادگاه دعوی را وارد دانسـته وباستناد 
مواد198و515قانون آیین دادرسی مدنی ومواد249و314قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده 2 اصاحی قانون صدورچک خواندگان حسینعلی 
سعداللهی نودیجه وهانیه میرگزی وقربانعلی لیاقی را بنحوتضامنی بپرداخت مبلغ دویست وبیست وهفت میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ چهارمیلیون وششصد وسی وپنج هزارریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ شش میلیون وششصد وچهل وهشت هزارریال بابت حق 
الوکاله وکیل در مرحله بدوی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک)30/2/91(تازمان وصول درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره 
غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازآن ظرف20روزقابل تجدید نظر دردادگاه های محترم تجدید نظرمرکز استان است.
1010-رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-میرعرب رضی 

دادنامه
   پرونده کاسه9609980056101060بایگانی961141/شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شـماره 9709970056100877خواهان 
رمضانعلی نورمحمدی ف رجبعلی بنشانی استان گلستان شهرستان کردکوی روستای بااجاده- باامحله خ جنگل بانی پ 97خواندگان1-مجید 
صادقی ف محسن2-محمدرضا صادقی ف محسن3-علیرضا صادقی محسن4-عباس صادقی ف محسن5-وجیه اله صادقی ف محسن همگی 
بنشانی مجهول المکان6-اداره منابع طبیعی ومراتع وآبخیزداری شهرستان کردکوی روبروی دادگستری اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان 
کردکوی خواسته ها1-اثبات وقوع بیع2-اعتراض به رای قاضی هیات حل اختاف قانون تعیین تکلیف اختافات اراضی موضوع اجرای ماده 56قانون 
جنگلها ومراتع رای دادگاه درخصوص دعوی رمضانعلی نورمحمدی ف رجبعلی بطرفیت1-اداره منابع طبیعی شهرستان کردکوی2-مجید 3-وجیه 
اه 4-عباس5-محمدرضا 6-علیرضا نام خانوادگی همگی صادقی ف محسن بخواسته1-اثبات وقوع بیع 1قطعه زمین بمساحت90 مترمربع واقع 
درروستای درازنو کردکوی مقوم به سه میلیون ویکصد هزارریال2-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختاف قانون تعیین تکلیف اراضی اختافی 
موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع)موسوم به رای کمیسون ماده56 (بشماره248-1396/12/03وبرگ تشخیص ابطال آن به انضمام خسارات 
دادرسی نظرباینکه خواهان بموجب دادخواستی اظهار داشتند عرصه فوق دارای سابقه کشت طوانی میباشد وحال که ملی اعام شده است تقاضای 
رسیدگی وصدورحکم برابرستون خواسته را داریم دادگاه باتوجه به موضوع خواسته ومحل وقوع ملک با ارسال نیابت جهت انجام معاینه وتحقیق 
محلی وکارشناسی به محل حوزه قضایی محل وقوع ملک اقدام نمودند نظرباینکه اوا دراجرای قرارمعاینه وتحقیق محلی خواهان ها وگواهان خود را 
حاضرنمودند ودلیل برکشت طوانی ادعایی ارائه ننمودند یکی اطاعی نداشتند وگواه دیگری برسابقه تصرفات به20سال اخیرگواهی دادند که کفایت 
ازنقض رای کمیسیون وبرگ تشخیص اراضی ملی ندارد ثانیا حسب نظریه کارشناس که مصون ازاعتراض مانده است حسب نقشه ماده 2عرصه کاما 
ملی میباشد وحسب عکسهای هوایی عرصه جزاراضی ملی میباشد وثانیا نظریه کارشناس با اوضاع واحوال قضیه ازجمله عکس ارائه شده وتحقیقات 
انجام شده مطابقت دارد ورابعا نظریه کارشناس مورد تعرض خواهان قرارنگرفته است مفهوم آن اینست که آنرا پذیرفته اند خامسا وفق ماده 1قانون ملی 
شدن جنگلها معیار جهت تشخیص ملی بودن اراضی تحت کشت بودن عرصه ها درتاریخ ملی شدن 1341/10/27میباشد که درموضوع اخیرچنین 
نمیباشد ودلیل بربی اعتباری وابطال رای کمیسیون وبرگ تشخیص وجود ندارد وارائه نشده است فلذا خواسته خواهان غیروارد تشخیص مستندا به 
ماده 197قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379/01/21مجلس شورای اسامی حکم به بی حقی صادر واعام میگردد رای حضوری وظرف20روزپس 

ازاباغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان گلستان میباشد مقرراست دفتر ازآمار کسر ومراتب اباغ گردد.
1005-رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان وشعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی استان گلستان-صادقی

دادنامه
   پرونده کاسـه 9709981721100353بایگانی970355شعبه11شـورای حل اختاف مجتمع شهیدقدوسـی شهرستان گرگان تصمیم نهایی 
شـماره9709971721100831خواهان شایا پارس بتن گرگان باوکالت علی میرزائی ف یوسف علی بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خ 
ولیعصر)عج(عدالت45مجتمع شهری ط 4واحد11دفتروکالت علی میرزائی خوانده ابوالفضل مومنی بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه 
خسارت دادرسی2-مطالبه وجه بابت... 3-مطاله خسارت تاخیرتادیه رای قاضی شورادر خصوص دعوی پارس بتن گرگان با وکالت علی میرزائی 
بطرفیت ابوالفضل مومنی بخواسته مطالبه طلب بمبلغ68/011/200ریال و هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با عنایت به 
محتویات پرونده و صورتحسـابهای تعرفه شـده ازسـوی خواهان واظهارات وکیل خواهان و مطلعین و اصل اسـتصحاب دین و از آنجایی که 
خوانده در جلسـه شـورا حضورنیافته و هیچ دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده است لذا شـورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته 
ومسـتندا به بند4ماده362قانون مدنی و198قانون آیین دادرسـی مدنی و9قانون شوراهای حل اختاف حکم به محکومیت خوانده بپرداخت 
مبلغ68/011/200ریال بابت اصل خواسته و هشتاد وهزارتومان هزینه نشر آگهی ودویست وپنجاه هزار تومان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 
و دویست و سی و سه هزاروصدوچهل تومان هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعام میگردد در خصوص خسارت تاخیر تادیه اززمان تقدیم 
دادخواست97/5/17لغایت اجرای حکم براساس شاخص بانک مرکزی درحق خواهان صادر و اعام میگردد رای صادر غیابی ظرف مهلت20روز پس 

از اباغ قابل واخواهی و با انقضای مهلت قابل اعتراض در محاکم عمومی گرگان میباشد.
1014-قاضی شعبه11شورای حل اختاف شهرستان گرگان-آدینه شاه

دادنامه
  پرونده کاسه9709981721100354بایگانی970356شعبه11شـورای حل اختاف مجتمع شهیدقدوسـی شهرسـتان گرگان تصمیم نهایی 
شماره9709971721100828خواهان شایا پارس بتن گرگان با وکالت علی میرزائی ف یوسف علی بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خ 
ولیعصر)عج(عدالت45مجتمع شهری ط4واحد11دفتر وکالت علی میرزائی خوانده شرکت خوشگوارمشهد بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-

مطالبه خسارت تاخیر تادیه2-مطالبه وجه بابت..3-مطاله خسارت دادرسی رای قاضی شورادر خصوص دعوی شایا پارس بتن گرگان با وکالت علی 
میرزائی بطرفیت شرکت خوشگوارمشهد بخواسته مطالبه طلب بمبلغ25/233/936ریال و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه وحق الوکاله وکیل 
با عنایت به محتویات پرونده و صورتحسابهای تعرفه شده ازسوی خواهان واظهارات وکیل خواهان ومطلعین واصل استصحاب دین و ازآنجایی که 
خوانده در جلسه شورا حضورنیافته وهیچ دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده است لذا شورا دعوی خواهان راوارد وثابت دانسته ومستندا 
به بند4ماده362قانون مدنی و 198قانون آیین دادرسی مدنی و9قانون شوراهای حل اختاف حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 233/936/  
25ریال بابت اصل خواسته و سی و پنج هزار تومان هزینه نشرآگهی و صدهزار تومان حق الوکاله وکیل و صد و پنجاه وسه هزاروپانصدو چهل و 
دوتومان هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعام میگردد در خصوص خسارت تاخیرتادیه از زمان تقدیم دادخواست97/5/18لغایت اجرای حکم 
براساس شاخص بانک مرکزی درحق خواهان صادر و اعام میگرددرای صادر غیابی ظرف مهلت20روز پس از اباغ قابل واخواهی وبا انقضای مهلت 

قابل اعتراض در محاکم عمومی گرگان میباشد.
1013-قاضی شعبه11شورای حل اختاف شهرستان گرگان-آدینه شاه

دادنامه
  پرونده کاسه9709980056100397بایگانی970433شعبه2دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شـماره9709970056100869خواهان 
تعاونی اعتباری ثامن اائمه به مدیریت عاملی محمدحسین نظری توکلی با وکالت سمیه دیانت ف حسین بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان 
بلوارناهارخوران نرسیده به زیرگذرگلشهر مجتمع میاد نورط3واحد1خوانده محمدبایی ف موسی الرضا بنشانی خواسته مطالبه وجه چک رای 
دادگاه درخصوص دعوی سمیه دیانت بوکالت ازطرف موسسه تعاونی اعتبارثامن اائمه بطرفیت محمدبایی به موسی الرضا بخواسته مطالبه مبلغ 
چهارصدوسی میلیون ریال بابت مقداری ازوجه1فقره چک بانک انصار به شماره سریال5263477به تاریخ05 /1394/04دروجه خواهان به انضمام 
خسارت تاخیرتادیه و خسارات دادرسی)هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل(مبلغ مندرج درچک چهارصد وشصت وهشت میلیون ریال نظر به اینکه 
اوا اصل سند تجاری و گواهینامه عدم پرداخت به رویت دادگاه رسیده است ثانیا وجود اصل سند تجاری حکایت ازمدیونیت خوانده دارد ثالثا خوانده 
علیرغم اباغ قانونی ازطریق نشر آگهی وانتظارکافی حاضرنشدند و وکیل نیزمعرفی ننمودند و ایحه ای نیزارسال ننموده اند رابعا امضا ذیل وظهرسند 
تجاری مورد ایراد واشکال خوانده قرارنگرفت خامسا با عدم ارائه دلیل بر برائت ذمه بقای دین استصحاب میگردد لذا مستندا به ماده1257قانون مدنی و 
مواد249و311 و312و133و315و316و317و320قانون تجارت مصوب1311وتبصره ماده2قانون صدورچک الحاقی1376/03/10مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره ماده واحده فوق مصوب1377/09/21مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198و519و 522قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب1379/01/21مجلس شورای اسامی وقاعده فقهی استصحاب حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ چهارصد وسی میلیون 
ریال بعنوان اصل خواسته ومبلغ چهارده میلیون وشانزده میلیون ریال بعنوان خسارت دادرسی وهمچنین بپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
مندرج درسند تجاری 04/05/ 1394تا زمان پرداخت براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی که2مورد اخیردراجرای احکام مدنی محاسبه میگردد درحق خواهان صادر و اعام مینماید در خصوص تامین خواسته قبا اقدام شده است رای 
غیابی وظرف20روز پس ازاباغ قابل واخواهی دراین مرجع وسپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان میباشد. 
1006-رییس شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-صادقی

دادنامه
نهایـی  تصمیـم  بندرگـز  شهرسـتان  حقوقـی  عمومـی  دادگاه  اول  کاسـه9709981742000448بایگانی 970609شـعبه  پرونـده     
شماره9709971742001088 خواهان اعتباری امید جلین گرگان با وکالت سپیده اسفندیار ف شفیع بنشانی گلستان کردکوی جنب دادگستری 
مجتمع عادل خواندگان1-زهره متکی ف زین العابدین بنشانی گلستان بندرگز خ شهید درویشی آپارتمان گلبرگ6منزل شخصی2-میتراعزیزی 
گلکناری ف شعبان بنشانی گلستان بندرگز بلوارامام خمینی انقاب2شهرک فرهنگیان فاز3منزل متکی3-یوسف خاری ف ابراهیم بنشانی استان 
گلستان شهرستان بندرگز خ پل هاشم کوچه شقایق منزل شخصی4-صفرعلی متکی ف زین العابدین بنشانی استان گلستان شهرستان بندرگز 
انقاب 2شهرک فرهنگیان مجتمع عادل خواسته مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص دعوی تعاونی اعتبارامیدجلین در حال تسویه با وکالت 
مع الواسطه موسسه اعتباری کاسپین با مدیریت علی نعمتی وعلی بابائی و به نمایندگی غامرضا پائین محله با وکالت سپیده اسفندیاربطرفیت1- 
صفرعلی متکی ف زین العابدین2- میترا عزیزی گلکناری ف شعبان3- یوسف خاری ف ابراهیم4-زهره متکی ف زین العابدین بخواسته محکومیت 
خواندگان بپرداخت بخشی از 1فقره چک بمبلغ 351/000/000ریال بانضمام خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی 
و حق الوکاله به استناد1فقره چک بشماره95510مورخه1396/8/10عهده بانک ملی دادگاه با توجه به محتویات پرونده چک استنادی وگواهینامه 
عدم پرداخت درید خواهان استحقاق خواهان ومدیونیت خواندگان محرزمیباشد اینکه خواندگان درجلسه دادگاه حضورنیافته اند و درقبال دعوی 
خواهان دفاعی بعمل نیاورد و دلیلی که دال بر برائت ذمه اش باشد ارائه ننموده فلذا دادگاه ضمن پذیرش خواهان و باستناد198و519و522قانون آیین 
دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده2قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه و یک میلیون ریال 
بابت اصل خواسته ونیز پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ11/885/000و نیزپرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم به 
که دراحرای احکام محاسبه میگردد و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل بمبلغ یک میلیون ششصد وچهار هزارتومان درحق خواهان صادرمینماید رای 
صادره نسبت به خوانده ردیف3باتوجه به اباغ واقعی حضوری محسوب و ظرف20روزپس ازاباغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان 
گلستان میباشد ونسبت به خواندگان ردیف1و2و4غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین دادگاه سپس ظرف20روز پس از اباغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان گلستان میباشد.
1001-رییس شعبه1دادگاه حقوقی شهرستان بندرگز-رضایی

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای مصطفی علیزاده یکتا فرزند علی اکبر اباغ میگردد از تاریخ نشر این آگهی حدأکثر ظرف 
یکماه جهت دفاع از عنوان اتهامی خود مبنی بر سرقت تعزیری در پرونده کاسه 9709980841300724 به شماره بایگانی 970770 در شعبه سوم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ایام حاضرگردد عدم حضور در موعد مذکور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود ضمناً مطابق ماده 190 قانون 

آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می توانند یک نفر وکیل همراه داشته باشند.
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب ایام- بهروز نجفی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای جعفربذرکار فرزند رمضانعلی فعاً مجهول المکان اباغ می گردد جهت دفاع از اتهام 
خود دائر برکاهبرداری موضوع شـکایت آقای احسـان رحیم زاده در پرونده کاسه 970285 شعبه 103 دادگاه کیفری دو ایام در جلسه مورخ 

1397/11/13 ساعت 9 در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأساً مبادرت به صدور رأی غیابی  خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو شهرستان ایام- نازی

511/114گواهی حصر وراثت
آقای حسـین زهانی نژاد به شماره شناسـنامه 0920928757 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی ورثه 
درخواستی به شماره 243/972557 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سکینه نستریان به شناسنامه شماره 27442 
در تاریخ 97/5/17 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- محمد زهانژاد ش.ش 24 صادره قاینات زوج متوفی 2- 
علی اصغر زهانژاد ش.ش 242 صادره تهران فرزند متوفی 3- علی زهانژاد ش.ش 367 صادره تهران فرزند متوفی 4- مرتضی زهانی نژاد ش.ش 
1476 صادره مشهد فرزند متوفی 5- مصطفی زهان نژاد ش.ش 327 صادره مشهد فرزند متوفی 6- حسین زهانی نژاد ش.ش 0920928757 
صادره مشهد فرزند متوفی 7- حسن زهان نژاد ش.ش 14731 صادره مشهد فرزند متوفی 8- زهرا زهاننژاد ش.ش 2489 صادره مشهد فرزند 
متوفی 9- حمیده زهاننژاد ش.ش 283 صادره مشهد فرزند متوفی- متوفی ورثه ی دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک 
نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317076 و عدم وصول هرگونه ایحه یا 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 وراث 
قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیردتقسیم می شود. اعتبار قانونی این 

گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد. 
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- هوشمند مقدم

511/115گواهی حصر وراثت
خانم مریم پاکباز به وکالت مریم کلیدری به شماره شناسنامه به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی ورثه 
درخواستی به شماره 243/972448 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان حسین پاکباز به شناسنامه شماره 249 در 
تاریخ 96/3/29 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- زهرا جباری اردبیلی ش.ش 1337 صادره مشهد همسر 
اول متوفی 2- محسن پاکباز ش.ش 2272 صادره مشهد فرزند متوفی 3- محمد پاکباز ش.ش 1426 صادره مشهد فرزند متوفی  4- موسی پاکباز 
ش.ش 15024 صادره مشهد فرزند متوفی 5- مرضیه پاکباز ش.ش 2340 صادره مشهد فرزند متوفی 6- مریم پاکباز ش.ش 1042 صادره مشهد 
فرزند متوفی 7- نیلوفر پاکباز ش.ش 5220090305 صادره مشهد فرزند متوفی 8- طاهره سعیدی سیمکانی ش.ش 43323 صادره مشهد همسر 
دوم متوفی  9- مجتبی پاکباز ش.ش 9274 صادره مشهد فرزند متوفی 10- مرتضی پاکباز ش.ش 15211 صادره مشهد فرزند متوفی- متوفی 
ورثه ی دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 944989و عدم وصول هرگونه ایحه یا 
اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 97/10/2 
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 وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر 

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

511/116گواهی حصر وراثت
خانم صغری شیردل بایگی به شماره شناسنامه به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی ورثه درخواستی به 
شماره 243/972430 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان عباسعلی نظام دوست به شناسنامه شماره 3758 در تاریخ 
1395/8/29 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- احمد نظام دوست ش.ش 487 صادره تربت حیدریه فرزند 
متوفی 2- عصمت نظام دوست ش.ش 441 صادره تربت حیدریه فرزند متوفی 3- علی نظام دوست ش.ش 2785 صادره مشهد فرزند متوفی 
4- زهرا نظام دوست ش.ش 68848 صادره مشهد فرزند متوفی 5- فاطمه نظام دوست ش.ش 68847 صادره مشهد فرزند متوفی 6- مجتبی 
نظام دوست ش.ش 10542 صادره مشهد فرزند متوفی 7- مسعود نظام دوست ش.ش 17088 صادره مشهد فرزند متوفی 8- محمود نظام دوست 
ش.ش 2 صادره تربت حیدریه فرزند متوفی 9- صغری شیردل بایگی ش.ش 69 صادره تربت حیدریه همسر متوفی 10- غامرضا نظام دوست 
ش.ش 68846 صادره مشـهد فرزند متوفی- متوفی ورثه ی دیگری ندارد. پس از انجام تشـریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه 
حمایت به شماره 750348و عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 97/10/2 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 وراث قانونی دیگری 
ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیردتقسیم می شود. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث 

مبلغ نامحدود می باشد. 
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/117گواهی حصر وراثت
آقای سید علی زورمند مشهدی به شماره شناسنامه 0921419945 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
ورثه درخواسـتی به شماره 243/972547 تقدیم این شـورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سارا کارکران به شناسنامه شماره 
0927019574 در تاریخ 1396/1/18 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- سید علی زورمند مشهدی ش.ش 
0921419945صادره مشهد زوج متوفی 2- علی اکبر کارکران ش.ش 594 صادره قوچان پدر متوفی- متوفی ورثه ی دیگری ندارد. پس از انجام 
تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317123و عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری 
یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 97/10/2 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 وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد.تقسیم می 

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

511/118گواهی حصر وراثت
خانم سمانه برومند نیا به شماره شناسنامه 6610 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی ورثه درخواستی به 
شماره 972470 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد برومند نیا به شناسنامه شماره 863 در تاریخ 97/9/3 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- سکینه عزتی ش.ش 668 صادره تربت جام همسر متوفی 2- سمیه برومند 
نیا ش.ش 2911 صادره مشهد فرزند متوفی 3- سعید برومند نیا ش.ش 942 صادره مشهد فرزند متوفی 4- محمود برومند نیا ش.ش 81915 صادره 
کاظمین فرزند متوفی 5- حسین برومند نیا ش.ش 81914 صادره کاظمین فرزند متوفی 6- سمانه برومند نیا ش.ش 6610  صادره مشهد فرزند 
متوفی- متوفی ورثه ی دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750377 و عدم وصول 
هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام 
در تاریخ 97/10/2 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 وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام 

حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیردتقسیم می شود. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد. 
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- حسن زاده

511/119آگهی 
خواهان سجاد شایسته دادخواستی به طرفیت خوانده سید نقی شجاعی به خواسته مطالبه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد- طاب- میدان 
میرزا کوچک خان ارجاع و به کاسه 971087 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/23 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 کثر اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاغ از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/120آگهی 
خواهان محمد سلطان بختیاری دادخواستی به طرفیت خوانده محمد سمیعی به خواسته مطالبه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد- طاب- میدان میرزا کوچک 
خان ارجاع و به کاسه 971180 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/17 ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثر اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاغ از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/121آگهي اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي های قبلي به اقایان 1- مرتضی بهرامی 2- علی اسام استادی فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست فرید 
نیازی براتی علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 285- 97/8/23 در پرونده کاسه 272/97/246 به محکومیت خواندگان 
1- مرتضی بهرامی 2- علی اسام استادی بطور تضامنی به پرداخت 1- مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت  اصل خواسته 2- مبلغ 1/250/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی 3- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 97/7/8 تا یوم ااداء که بر مبنای نرح تورم توسط اجرای احکام محاسبه باید 
در حق خواهان پرداخت نمایند محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و ازتاریخ درج در روزنامه درمهلت 

قانوني قابل واخواهي در این شورا است. 
مسئول دبیرخانه شعبه 272 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/122آگهی
بدینوسیله پیروآگهي های قبلي به آقای رضا نباتیان فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست خانم مهری شفائی علیه شما بخواسته 
مطالبه نفقه به موجب حکم شـماره 9709977601601429 در پرونده کاسـه 970949 به پرداخت نفقات معوقـه از تاریخ 1396/12/01 لغایت 
97/07/25 از قرار ماهی هفت میلیون ریال مجموعا 61/600/000 و مبلغ 890/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

درروزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و ازتاریخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي در این شورا است. 
منشی شعبه 92 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/123آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم فاطمه کرمی گزافی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977508400889 صادره از شعبه 245 در پرونده شماره 970504 محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید حواله موصوف 97/4/15 الی یوم ااداء براساس شاخص بانک مرکزی 
و نیز پرداخت مبلغ 1/367/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق محکوم له آقای حسن هاشمی و نیم عشر 
دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
منشی شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/124آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حمید طریفی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977509801164 صادره از شعبه 259 در پرونده شماره 970490 محکوم به پرداخت مبلغ 420/000/000 ریال بابت نفقه معوقه 14 ماه 
از قرار ماهی 3/000/000 ریال و مبلغ 1/190/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له خانم زهره بیابان گرد و نیم عشر دولتی شده اید ظرف 
ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
منشی شعبه 259 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/125آگهي 
بدینوسیله پیروآگهي های قبلي به اقاي مهدی ناصری فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست آقای هادی ارجمند علیه شما 
بخواسته وجه چک به موجب حکم شماره 9709977508001497 در پرونده کاسه 970765 به بابت چک پرداخت مبلغ 40/350/000 ریال بابت 
اصل خواسته دو میلیون و یکصد هزار تومان بابت حواله مهر و یک میلیون و نهصد و سی و پنج هزار تومان در مورد حواله از زمان دادخواست 
مورخه 1397/6/21 و بابت خسارت تاخیر در تادیه چک موصوف از زمان سررسید چک 97/3/30 الی یوم اادا و جبران پرداخت خسارت وارده 
به سبب تاخیر در تادیه چک موصوف از زمان سررسید چک و نیز پرداخت مبلغ 2/558/375 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی 
و حق درج آگهی در حق محکوم له محکوم شـده اید مراتب بدینوسـیله درروزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و ازتاریخ درج در روزنامه 

درمهلت قانوني قابل واخواهي در این شورا است. 
منشی شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/126آگهی 
خواهان سجاد شایسته دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد حسین حیدری و حسین صدیق به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد- میدان 
میرزا کوچک خان – روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 971126 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/16 ساعت 13 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 کثر اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاغ از مفاد آن به شورا مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/127آگهی 
خواهان احمد ملی پور دادخواستی به طرفیت خواندگان ایوب کریمی و محمد حسن پارسانسب به خواسته اثبات وقوع عقد بیع و تنظیم سند 
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان 
مشهد واقع در مشهد- میدان میرزا کوچک خان – روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 971159 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/11/16 ساعت 12/30 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 کثر اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطاغ از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/128آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي های قبلي به اقاي علی گل محمدی فرزند علی اکبر فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد دادخواست شرکت پخش گستر آبتین 
آرا با مسئولیت محدود به مدیریت آقای سهیل وحدتی با وکالت خانم فریبا برنا به خواسته: مطالبه وجه بموجب حکم 9709977501501050  به 
کاسه پرونده  9709987501500655 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 1- مبلغ سیزده میلیون و نهصد هزار ریال وجه چکها )بابت اصل 
خواسته( 2- مبلغ یک میلیون و یکصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال )خسارات دادرسی( 3- پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان 
براساس تعرفه حق الوکاله وکای دادگستری 4- پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چکها از تاریخ سررسید آنها )95/9/8 و 95/10/1( تا زمان 
وصول وجه چکها بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام 
شوراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان صادر و اعام می گردد. مراتب بدینوسیله درروزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و ازتاریخ درج 

در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي در این شورا است. 
مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/129آگهی
شماره بایگانی شعبه:970564؛پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای هادی فاطونی فرزند عبدالباقی 
کاسـه پرونده 9609987501500564 بموجب درخواست اجرای حکم به شماره دادنامه 9709977501500845 حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیسـت میلیون ریال بابت مابقی بدهی و مبلغ یک  میلیون و پانصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسـی 
و خسـارت تاخیر تادیه در حق محکوم له و نیم عشـر دولتی در حق دولت شـده اید. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نسـبت به اجرای مفاد اجرائیه اقـدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسـبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد
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رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای علی تات خالدی داراي شماره شناسنامه 579 به شرح دادخواست به کاسه 1054/1/97 از این شعبه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا تات خالدی بشناسنامه شماره  
38 درتاریـخ 97/9/24  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر علی تات خالدی داراي شماره شناسنامه 579 متولد 1355 
پسرمتوفی 2- محمد تات خالدی دارای شماره شناسنامه 82 متولد 1350 پسرمتوفی 3- حسین تات 
خالدی دارای شماره شناسنامه 91 متولد 1361 پسرمتوفی 4- فاطمه تات خالدی دارای شماره شناسنامه 
374 متولد 1345 دخترمتوفی 5- زهرا تات خالدی دارای شماره شناسنامه 3 متولد 1348 دخترمتوفی 
6- معصومه تات خالدی دارای شماره شناسنامه 52 متولد 1353 دخترمتوفی 7- لیا تات خالدی دارای 
شماره شناسنامه 1462 متولد 1363 دخترمتوفی 8- عذری مهمان نواز دارای شماره شناسنامه 54 متولد 
1325 همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  

شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                        1991   رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم پریسا هاشمی داراي شماره شناسنامه 0014357046 به شرح دادخواست به کاسه 1053/1/97 از 
این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رحیمی بشناسنامه 
شماره  13630 درتاریخ 97/9/25  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر پریسا هاشمی داراي شماره شناسنامه 0014357046 
متولد 1370 همسرمتوفی 2- اختر داوری دارای شماره شناسنامه 92 متولد 1342 مادرمتوفی 3- محسن 
رحیمی دارای شماره شناسنامه 147 متولد 1340 پدرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشـر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
                    1995       رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای محمد رضا خطیبی داراي شـماره شناسنامه 4 به شرح دادخواست به کاسـه  1057/1/97 از این 
شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر خطیبی بشناسنامه 
شـماره  1065 درتاریخ 97/9/5  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر محمد رضا خطیبی داراي شماره شناسنامه 4 متولد 
1330 پدرمتوفی 2- هانیه خطیبی دارای شـماره شناسنامه 0481325875 متولد 1383 دخترمتوفی 
3- حنانه خطیبی دارای شماره شناسنامه 0411491911 متولد 1392 دخترمتوفی 4- فاطمه خطیبی دارای 
شماره 0411491921  متولد 1392 دخترمتوفی 5- ریحانه خطیبی دارای شماره شناسنامه 7550055041 
متولد 1394 دخترمتوفی 6- مینا شـهامت دارای شماره شناسنامه 123 متولد 1360 همسرمتوفی 7- 
شهربانو ناعمی دارای شماره شناسنامه 293 متولد 1334 مادرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد.
                         1994  رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

دادنامه
پرونده کاسه9709987157400479بایگانی970495شعبه4شورای حل اختاف گنبدکاووس تصمیم نهایی شماره9709977157400811خواهان 
اسـمعیل پاکدل ف ایشانقلی بنشانی استان گلستان شهرسـتان گنبدکاووس خ یاس کوچه17پاک250خوانده بهروزقجریلمه ف خواجه قلیچ 
آقا بنشـانی خواسته ها1-مطالبه خسارت2-مطالبه خسارت دادرسـی3-مطالبه اجورمعوقه رای قاضی شورا درخصوص دعوی اسمعیل پاکدل 
ف ایشانقلی بطرفیت بهروزقجریلمه ف خواجه قلیچ آقا بخواسـته مطالبه اجورمعوقه 4ماه ازقرارماهیانه3/500/000ریال مجموعا14/000/000ریال 
ومطالبه خسارت بابت عدم تخلیه ازقرارروزانه200/000ریال بمدت4ماه مجموعا24/000/000ریال ومطالبه خسارات دادرسی باستناد تصویر اجاره نامه 
بشماره58689مورخ94/5/3نامه صادره ازشعبه اجرای احکام بشماره971307 مورخ97/5/10رونوشت مصدق دادنامه9709977157400359مورخ2
97/4/4شعبه4شورای حل اختاف خواهان درایضاح خواسته اظهار نموده که خوانده مستاجر1باب منزل مسکونی اینجانب بوده که طی دستورتخلیه 
که به اجرا درآمد متاسفانه اجاره4ماه طبق بند6قرارداد درصورت عدم تخلیه روزانه مبلغ200/000ریال میبایستی بپردازد علیهذا تقاضای مطالبه وجه 
فوق راخواستارم شورا با التفات محتویات پرونده من جمله احراز رابطه استیجاری فیمابین خواهان وخوانده و اینکه خوانده علیرغم اباغ اخطاریه و 
استحضاردرجلسه رسیدگی حضور نیافته و ایراد و یا انکار نسبت به ادعای خواهان ننموده واجاره نامه مورخ94/5/3از ایراد ردمصون مانده وبا توجه 
به نظریه مشورتی اعضاء شورا دعوی خواهان را وارد دانسته ومستندا به مواد10وبند3ماده490قانون مدنی و مواد198و519-از قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ14/000/000ریال بابت اجورمعوقه4ماه ومبلغ000 /24/000ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف بمدت4ماه 
ومبلغ819/000ریال بابت هزینه دادرسی له خوهان صادر واعام مینماید رای صادره غیابی بوده وظرف مهلت20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین 

شعبه وسپس ظرف20 روز پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی دادگستری شهرستان گنبدکاووس میباشد.
1003-قاضی شعبه4شورای حل اختاف گنبدکاووس-تلنده

دادنامه
  پروندههای کاسه9609980056300784و9709980056300176بایگانی960950و970253شعبه4دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی 
شماره9709970056301153خواهانها1-ایران ناظری ف رجب با وکالت محمد حسام محمدزمانی ف یعقوب بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان 
عدالت31مجتمع کوروش ط6 واحد9 خواندگان1-اداره ثبت اسناد شهرستان گرگان بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان دادگاه انقاب اداره ثبت 
اسناد شهرستان گرگان2-حمیدرضاکریمی ف عبداه بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان اله12کوچه شهیداحمدی همدانی مجتمع آویشن 
ط1منزل محمدرضا کریمی3-محمدرضا احمدی بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان30متری رسالت5مجتمع معراج4-مهرداد دامغانی بنشانی 
استان گلستان شهرستان گرگان خ رازی نبش کوچه1رازی روبروی کانتری13فروشگاه دامغانی5-بانک سپه بنشانی استان تهران شهرستان تهران 
بلوارآفریقا بلوار نوروز بانک سپه ط8 6-زیبا شاهینی بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خ رازی نبش کوچه1رازی روبروی کانتری13و7-بانک 
مسکن بنشانی استان تهران شهرستان تهران خ کریم خان زند نبش خ شهیدحسینی ساختمان بانک مسکن اداره کل حقوقی8-فاطمه صادق 
پورف اسداله بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-الزام به تنظیم سندرسمی ملک2-مطالبه خسارت دادرسی3-اثبات وقوع بیع4-الزام به فک 
رهن5-جلب ثالث)غیرمالی(رای دادگاه درخصوص دادخواست ایران ناظری ف رجب با وکالت محمدحسام محمدزمانی بطرفیت1- حمیدرضاکریمی 
ف عبداه2-محمدرضا احمدی3-مهرداد دامغانی4-زیبا شاهینی5-سرپرستی بانک مسکن6-سرپرستی بانک سپه7-اداره ثبت اسناد شهرستان 
گرگان8-فاطمه صادقی پورف اسداله بخواسته1-اثبات مالکیت2-الزام به فک رهن3-الزام به تنظیم سندرسمی ملک4-اثبات وقوع عقدبیع نظربه 
اینکه وکیل خواهان حسب صورتجلسه مورخ97/9/26دعوی خویش را مسترد نموده ازآنجایی که اقدام ایشان بعد از شروع رسمی جلسه اول و ورود 
دادگاه درماهیت امربوده است لذا باتلقی این اقدام به استرداد دعوی مستندا به بندب ماده107-از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقاب 
درامورمدنی قرار رد دعوی خواهان راصادرو اعام مینماید رای صادره ظرف مدت20روزپس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 

استان گلستان میباشد.
1012-دادرس شعبه4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-فرامرزی دوزین

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درخصوص احضارمتهمین1-محمد صفا پاکدامن2-مسعود پاکدامن به اتهام مشارکت درایراد ضرب وجرح عمدی مهدی خدایی ف علی حسین 
جهت رسیدگی به شعبه 103جزایی گرگان-واقع درگرگان میدان شهید قندهاری ابتدای جاده آق قا روبروی ترمینال ارجاع وبکاسه پرونده شماره 
بایگانی103/970747ثبت گردیده وقت رسیدگی1397/11/14ساعت8/30صبح تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده وبه تجویزماده 
344قانون آیین دادرسی کیفری ودستوردادگاه مراتب 1 نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی میشود تا متهم پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن 

به دادگاه مراجعه ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد وازاتهام خود دفاع نماید واا تصمیم مقتضی صادرخواهد شد.
1018-دادرس شعبه 103دادگاه کیفری 2شهرستان گرگان-عابدی

آگهی احضار متهم 
     نظربه اینکه متهم علی هراتی ازسوی این شعبه درپرونده کاسه بایگانی1/961116ب به اتهام مشارکت درایراد ضرب وجرح عمدی اباغ احضاریه 
به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده ممکن نگردیده لذا دراجرای ماده 174قانون آئین دادرسی درامورکیفری مراتب برای 1نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشاردرج تا ظرف یکماه ازتاریخ انتشارساعت9جهت پاسخگویی ودفاع ازاتهام انتسابی درپرونده کاسه فوق الذکرشعبه اول بازپرسی واقع 
درگرگان ابتدای جاده آق قا روبروی ترمینال دادسرای عمومی وانقاب حاضرگردد درغیراینصورت بصورت غیابی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

گردید ضمن اینکه نامبرده حق انتخاب1 نفروکیل را نیز دارد.
 1017-بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقاب گرگان-رادمهر

آگهی احضار متهم
   بدینوسیله به صغری عرب عامری که به اتهام عرضه جنس غیرقابل مصرف تحت کاسه592 /2/97د دراین دادیاری تحت تعقیب قرارگرفته است 
واباغ احضاریه به آنها به واسطه معلوم نبودن محل اقامت امکان پذیرنشده است با نشرآگهی دریکی ازروزنامه های محلی وبرای 1نوبت اخطار میگردد 
ظرف31روزپس ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتسابی درشعبه 2دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشوید درصورت عدم 

حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
1016-دادیار شعبه 2دادسرای عمومی وانقاب گرگان-سیدالنگی

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم کیارش جزائری نام پدر ناصر نشانی استان گلستان شهرستان گرگان عدالت99پاک73واحد7مشخصات 
محکوم علیه/محکوم علیهم1-محبوبه رضایی 2-محمدحسن رحیمی نام پدر رحیم هر2مجهول المکان مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی 
محکوم له/محکوم علیه مجیدباقری نام پدرابراهیم نشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان ولیعصر نبش عدالت24ساختمان مهاجر طبقه 
اول دفتروکالت وکیل کیارش جزائری محکوم به:بموجب شماره دادنامه مربوطه9709971720100462بایگانی970178محکوم علیه محکوم است 
بپرداخت تضامنی مبلغ54/000/000ریال بابت وجه2طغری سفته بشماره های خزانه داری کل436832و0789437وپرداخت مبلغ1/248/000ریال 
بابت هزینه دادرسی ومبلغ 1/944/000ریال بابت حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی درحق محکوم له نظربه اینکه رای صادره غیابی میباشد منوط به 
اجرای تبصره 2ماده306قانون آیین دادرسی میباشد پرداخت نیم عشر دولتی بعهده محکوم علیه میباشد محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ 
اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که 
اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقدار 
وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات 
وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم 
له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور 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 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(
1020-مسئول دفترشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گرگان-اورسجی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به مریم صادقی
   خواهان روح اله غضنفری با وکالت علی احمدی وعلی جرجانی چالکی دادخواستی بطرفیت خوانده مریم صادقی به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981720600635 بایگانی 970651/شعبه6شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان 
گرگان ثبت و وقت رسـیدگی مورخ11/15/ 1397ساعت10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ 
انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
1019-مسئول دفترشعبه 6شورای حل اختاف گرگان-آذرسا

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت اختر اسمعیلی  فرزند ولی اه بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکاسه 9709981720900562بایگانی970583/
ازایـن دادگاه درخواسـت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شـادروان حمید علی محمـدی  دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته وورثه حین الفوت آن منحصراسـت به1-اختر اسـمعیلی ف ولی اله کدملی4580078853همسرمتوفی2-فاطمه علی محمدی ف حمید 
کدملی4580643496دختر متوفی3-علی اکبر محمدی ف مسیب کدملی4591963225 پدرمتوفی4-سکینه ابراهیمی ف عباسعلی کد ملی 
4591982270مادرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 

ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 1015-مسئول دفترشعبه9شورای حل اختاف گرگان-فاح

آگهی 
 بدینوسیله وفق ماده344قانون آئین دادرسی درامورکیفری مصوب1392- به یوسف رستمی به اتهام 1-ایراد ضرب وجرح عمدی ازحیث جنبه 
عمومی وخصوصی2-تخریب3-سرقت تلویزیون ال سی دی وگوشی تلفن همراه سامسونگ و10عدد چارقد ترکمنی و6عدد النگو و2عدد انگشتر 
طا که فعا مجهول المکان میباشد اباغ میگردد جهت رسیدگی ومواجهه حضوری وعنداللزوم اخذ آخرین دفاع درپرونده شماره بایگانی 971056-
این شعبه موضوع شکایت مهناز قولجایی درمورخ97/11/5 ساعت 9/30-این شعبه مستقردردادگاه انقاب گنبد حضوریابند درغیراینصورت دادگاه 

بصورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا حق بهمراه داشتن وکیل رانیز خواهید داشت.
 991-مدیردفترشعبه101ک 2شهرستان گنبد کاووس-حامدی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده11/970183ت شعبه 11دادگاه تجدید نظراستان گلستان بدینوسیله1-فریبا مشتریان فرزند محمدعلی2-فلورا مشتریان فرزند 
محمدعلی3-فرحناز مشتریان فرزند محمدعلی4-فریبرز مشتریان فرزند محمدعلی فعا مجهول المکان اخطار میگردد تجدید نظرخواهان 
محمدحسین راشدی دادخواستی بطرفیت شما بخواسته تجدیدنظرخواهی به دادنامه9609971787500982صادره ازشعبه5دادگاه حقوقی گنبد به 
دادگاه تجدیدنظراستان گلستان تقدیم نموده است که پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی 
وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه آدرس شما مجهول المکان اعام گردیده لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب اباغ 
یکنوبت درروزنامه  کثیراانتشاردرج میگردد تا دردفترشعبه 11دادگاه تجدید نظراستان گلستان واقع درگرگان سایت اداری مجتمع دادگاههای 
تجدیدنظر استان گلستان حاضرودرجلسه دادرسی که به روزیکشنبه1398/2/29 ساعت11صبح جهت رسیدگی واخذ توضیح از طرفین راجع به 

قرارداد فروش سرقفلی وماحظه اصول آن تعیین شده است شرکت نمایید.   
990-مدیردفترشعبه 11دادگاه تجدید نظر استان گلستان-قاسمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای حسـین چاری علی آباد دارای شـماره شناسنامه41بشـرح دادخواسـت بکاسـه970838/ازاین شـورا درخواسـت گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شـادروان ماه رخ پیری به شناسـنامه2375درتاریخ97/8/9دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگـی  گفتـه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراسـت به1-خداد چـاری علی آباد ف حاجـی ش ش473ت ت1310صادره از زابل 
همسرمتوفی2-حسـین چاری علی آباد ف خداداد ش ش41ت ت1352صادره ازگنبد پسـرمتوفی3-محمدرضا چاری علی آبادی ف 
خداداد ش ش683ت ت1345صادره ازگنبد پسـرمتوفی4-علیرضا چاری علی آباد ف خـداداد ش ش152ت ت1347صادره ازگنبد 
پسرمتوفی5-فاطمه چاری علی آباد ف خداداد ش ش126ت ت1350صادره از گنبد دخترمتوفی6-زهرا چاری علی آباد ف خداداد ش 
ش531ت ت1354صادره از گنبد دخترمتوفی7-صدیقه چاری علی آباد ف خداداد ش ش8330ت ت1341صادره ازگنبد دخترمتوفی 
که بجز موارد فوق متوفی وارث دیگری ندارد  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.
1002-رئیس شعبه 6شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس

آگهی دادنامه 
پرونده کاسه 9509980841300420 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان ایام تصمیم نهایی شماره 9709970843001291 ، شاکی: خانم فریبا 
شوهانی فرزند علی محمد به نشانی ایام- بلوار آزادی – کوچه شهید عبدالرزاق مهدیه 09128007056 ، متهم: آقای مهدی قاسمی فرزند حبیب به 
نشانی مجهول المکان ، اتهام: سرقت مستوجب تعزیر. به تاریخ 1397/9/21 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهرستان ایام به 
تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است . پرونده کاسه فوق تحت نظر است . دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی 
را اعام و به شـرح آتی با اسـتعانت از درگاه خداوند متعال و تکیه برشـرف ووجدان و ادله موجود مبادرت به صدور رأی می نماید. ))رأی دادگاه(( 
درخصوص اتهام آقای مهدی قاسمی )فاقد اطاعات بیشتر( علیرغم نشر آگهی وقت رسیدگی مجهول المکان دایر بر سرقت تعزیری) یک عدد 
گوشی سامسونگs5- یک عدد کیف- عینک به ارزش پنجاه هزار تومان- عابر بانک- مدارک خودرو- گواهینامه – جمعاً ارزش اموال مسروقه 
دو میلیون تومان ( موضوع شکایت خانم فریبا شوهانی که به موجب آن دادستان محترم تقاضای مجازات متهم را نموده است و با ماحظه شکایت 
شـاکی بدین شـرح که شاکی اظهار داشته متهم اقدام به سرقت اموال فوق نموده است لذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش مأمورین 
انتظامی،کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ایام اظهارات شاکی، و استعامات بعمل آمده و صرفنظر از عدم حضور و 
تدارک هرگونه دفاعی از جانب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و در مرحله رسیدگی علیرغم اباغ وقت دادرسی از طریق نشر آگهی لذا 
بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و به اسناد به مواد 656 قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و مواد 19 قانون مجازات اسامی 
مصوب 1392 وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری و سی ضربه شاق تعزیری در محل اجرای احکام دادسرای عمومی و انقاب ایام نواخته می شود 
و رد مال و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه محکوم می نماید و رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

و ظرف بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان ایام است.
دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری دو ایام- محمد صادق کریمی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
دادسـرای عمومی و انقاب شهرستان سیروان به موجب کیفرخواست شـماره 9710430058500226 برای آقای علی اکبری فرزند علی اکبر به 
اتهام انشعاب غیر مجاز آب موضوع شکایت اداره آب و فاضاب روستایی شهرستان سیروان  تقاضای کیفرنموده که پرونده کاسه فوق با شماره 
9709980872900167 جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان سیروان ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخ 1397/11/13 ساعت 11 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی میگردد تا متهم ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی 

کیفرخواست را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان سیروان

4- حصروراثت
آقای حسن افضلی ده زیاری فرزند علی دارای شناسنامه 16 شرح دادخواست شماره 306/1/97 مورخ 1397/10/5 توضیح داده شادروان صغری 
تیکدری نژاد فرزند غامرضا بشناسنامه 24  در تاریخ 97/9/21 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- حسن افضلی ده 
زیاری ش.ش 16 صادره از کرمان متولد 1323 همسر متوفی. 2- حسین افضلی ده زیاری ش.ش 13 صادره از کرمان متولد 1347 فرزند متوفی. 3- 
فاطمه افضلی ده زیاری ش.ش 2980195383 صادره از کرمان متولد 1369 فرزند متوفی. 4- محمد افضلی ده زیاری ش.ش 21 صادره از کرمان متولد 
1354 فرزند متوفی. 5- رضا افضلی ده زیاری ش.ش 18 صادر از کرمان متولد 1364 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.
306 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان چترود

5- اجرائیه
مشخصات محکوم له : مهدیه دهقانی، فرزند : محمدحسین، نشانی : استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان حکیم کوچه 4 انتهای 
کوچه سمت چپ مشخصات محکوم علیه : معصومه ناظم زاده، فرزند : محمدتقی، نشانی : کرمان خ شهید قرنی ک 13 محکوم به : به موجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه 9709973468600330 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 51/600/000 ریال از بابت اصل خواسته و 
به اضافه مبلغ 2/435/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید چک تا مرحله اجرا بر مبنای شاخص قیمت 
کاا و خدمات بانک مرکزی جمهوری اسامی محاسبه و از خوانده به خواهان واصل به ایصال نموده در حق خواهان صادر و اعام می گردد. ضمنا نیم 

عشر قانونی در حق دولت اخذ می گردد.
200 شورای حل اختاف شماره 26 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
خانم بتول محمدی شاهرخ آبادی فرزند محمود دارای شناسنامه 37 شرح دادخواست شماره 970761 مورخ 1397/10/8 توضیح داده شادروان محمد دوستعلی 
شاهرخ آبادی فرزند هاشم دارنده شماره ملی 299103076  در تاریخ 97/9/23 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمدجواد 
دوست علی شاهرخ آبادی فرزند محمد دارنده شماره ملی 2980712485 متولد 1374 پسر متوفی. 2- مریم دوست علی شاهرخ آبادی فرزند محمد دارنده 
شماره ملی 2980326755 متولد 1370 دختر متوفی. 3- فاطمه دوست علی شاهرخ آبادی فرزند محمد دارنده شماره ملی 2981236431 متولد 1380 دختر 
متوفی. 4- بتول محمدی شاهرخ آبادی فرزند محمود دارنده شماره ملی 2993640070 متولد 1352 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.
761 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

آگهی مزایده غیر منقول نوبت اول 
حسب  محتویات پرونده کاسه 960004 ارجاعی محکوم له خانم زبیده رسولی مینا آباد اجرای احکام مدنی  نمین به تاریخ 97/11/7 روز یکشنبه راس ساعت 
11 صبح مال غیر منقول ذیل الذکر متعلق به محکوم علیه آقای فرصت بابازاده که بابت  محکومیت محکوم علیه معرفی و توقیف گردیده است  واقع در آدرس  
نمین روستای مینااباد عبارت از: ششدانگ  عرصه به پاک ثبتی 380 فرعی از 413 اصلی به مساحت  181/90 متر مربع بشرح صفحه 73 دفتر 65 ذیل 
ثبت 10517 به نام فرصت بابازاده مینااباد با در نظر گرفتن عرف و خرید فروش منطقه ای و دیگر   جوانب و عوامل  موثر دخیل در تعیین قیمت ارزش عرصه 
ششدانگ ملک مد نظر به مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیون و پانصد و بیست  هزار ریال برآورد می گردد. با  حضور نماینده دادسرا و با امعان نظر به قیمت پایه 
کارشناسی جمعا به مبلغ    145/520/000 ریال از طریق مزایده به فروش می رسد عاقمندان به شرکت در مزایده می توانند قیمت مورد نظر  خود را تا روز 
مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی  این دادگستری طی نامه  کتبی تسلیم نمایند و در روز مزایده نیز در اجرای احکام  مدنی نمین حضور یابند بدیهی است 
بااترین مبلغ پیشنهادی به عنوان  برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است 
اموالی را که آگهی شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی ماحظه نماید همچنین برنده مزایده بایستی به اقتضای مورد کل بهای مال مورد مزایده و یا 10 درصد 
آن را به عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت اخیر پرداخت 10 درصد فی المجلس باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ  مزایده  نیز 

بقیه بهای مال را بپردازد در غیر اینصورت  مبلغ سپرده برنده مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
1099995 - مدیر دفتر شعبه اجرای احکام  مدنی دادگستری  شهرستان نمین –سلیمانی

آگهی اباغ  به خوانده  جهت رسیدگی 
خواهان خانم شـقایق موتمن کوانکوه فرزند ایرج  دادخواسـتی به طرفیت خوانده  آقای حامد احدی ینگجه فرزند محمود به خواسته طاق به 
درخواسـت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرسـتان اردبیل نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم  دادگاه خانواده دادگستری اردبیل و اقع 
در میدان بسیج  ارسال و  به کاسه پرونده 971480 ثبت گردیده شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده   و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی   دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه   مراتب یک نوبت در یکی از جر اید کثیر اانتشار آگهی  می شود تا خوانده  پس 
از اطاع از مفاد آن  در روز سه شنبه تاریخ 97/11/16 راس سا عت 9 صبح جهت رسیدگی به موضوع در این دادگاه حضور یابد  در غیر اینصورت 

دادگاه  وفق مقررات قانونی اقدام خواهد نمود. 
1099994 مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه خانواده – رستمی 

آگهی حصر وراثت 
خانم محمد احدی میکائیل  فرزند   حسن دارنده ی  شماره شناسنامه / ملی 1461029163 به شرح دادخواستی به کاسه شماره 300 از  شعبه شهری 
شورای حل اختاف انگوت درخواست گواهی  حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن ا حدی میکائیل شماره  ملی 1621629724  
در تاریخ 1394/4/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1. حسین احدی میکائیل دره سی 
فرزند حسن به شماره  ملی 1620961997 پسر متوفی 2. محمد احدی میکائیل فرزند حسن به شماره  ملی 1461029163  پسر متوفی 3 . بهمن احدی 
میکائیل فرزند حسن به شماره  ملی 1610358406 پسر متوفی 4. علی ا حدی میکائیل فرزند  حسن به شماره  ملی 1610176121 پسر متوفی 5. فوزیه 
احدی میکائیل فرزند حسن به شماره  ملی 1621922847 دختر متوفی  6. تبرک احدی میکائیل فرزند حسن شماره  ملی 1620962519 دختر متوفی 
7. فاطمه حسینی دمیرچی  درسی  فرزند میرصادق به شماره  ملی 1620830388 عیال دائمی متوفی اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس ا عتراضی دارد و یا نامه ای اعم از رسمی و عادی از متوفی نزد او باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به 

شعبه یک شهری انگوت تقدیم نماید واا گو اهی صادر خواهد شد. 
1099993 رئیس شورای حل اختاف شعبه اول انگوت 

 آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  1.  آقای سیفعلی امامی فرزند امامعلی  2. آقای شهرام 
آزادی فرزند گل بابا 

خواهان آقای علی دادجو دادخواستی به طرفیت خواندگان بنامهای 1. آقای سیفعلی امامی فرزند امامعلی  2. آقای شهرام آزادی فرزند گل بابا به 
خواسته الزام به تنظیم سند  خودرو به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از  هزینه های  دادرسی مقوم  به 220/000/000 ریال مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709980405700699  و کاسه بایگانی 970841 شعبه 10  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 97/11/17 ساعت 11:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان ردیف های اول و دوم   و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار 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  این شعبه حاضر شده و اصول کلیه اسناد و  مد ارک خود را در دادگاه حاضر نمایند. 
1099992 منشی دادگاه حقوقی شعبه 10  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل – خلیفه گیوی 

آگهی مزایده و فروش اموال منقول )نوبت دوم(  موضوع پرونده 960567   شعبه اجرا 
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرائی فوق محکوم علیه امین رستمی محکوم به پرداخت مبلغ 235/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
7/110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  11/400/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک رفاه و مبلغ 11/750/000 ریال نیم عشر اجرائیه 
در حق صندوق دولت  گردیده و محکوم علیه برای بدهی خویش اموال معرفی نموده که به شرح ذیل ا عام می گردند 1. کولر  آبی جنرال استیل 
3500 تعداد 5  عدد  هر عدد 4/300/000 ریال 2.  کولر آبی پروتون 3500 عدد هر عدد 4/350/000 ریال 3. یخچال فریزر امرسان سامی 46 دو عدد 
هر عدد  17/500/000 ریال  4. آبگرمکن شعله طایی 105 لیتر سه عدد هر عدد هر  عدد 4/700/000 ریال  5. ماشین اسنوا 7 کیلویی یک عدد هر  
عدد 27/000/000 ریال 6. ماشین اسنوا 9/5  کیلویی دو عدد هر عدد 6/750/000 ریال 7. فرش هفتصد شانه تراکم 2550 مارال هفت تخته هر تخته 
14/000/000 ریال 8. فرش هفتصد شانه  زمرد تراکم 2550 دو عدد هر   عدد 14/000/000 ریال که توسط کارشناس خبره  ارزیابی و قیمت کل اجناس 
263/200/000 رو در قبال بدهی محکوم علیه معرفی توقیف و در تاریخ 97/10/20 ساعت 10 تا 12 صبح در دفتر دادگاه به فروش می رسد قیمت اجناس 
به مبلغ مذکور طبق نظر کارشناس اعام گردیده ا جناس متعلق به شخصی می باشد که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید متقاضیان پنج )5 روز( قبل 

از تاریخ فوق الذکر می توانند ا جناس را در خیابان شهید نور الدینی جنب فروشگاه رفاه مشاهده نمایند. 
دادرس شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری دهدشت – افشین قاسمی 

شرح روزنامه 
شاکی اله مراد مرادیان فرزند خداداد شکوائیه ای علیه متهم مریم ترکشوند فرزند قربان به اتهام سرقت گوشی  تقدیم دادسرای  عمومی و انقاب  
شهرستان کنگاور نموده که با کیفرخواست  شماره 9710438370200814  جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کنگاور واقع 
در استان  کرمانشاه  شهرستان کنگاور  بلوار شهید چمران ابتدای شهرک مهردشت ارجاع و به کاسه 970577 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
97/11/17 ساعت 08:300 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهمان و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری 
مصوب 1392 و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا متهمان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن ا عام نشانی کامل خود نسخه دوم   کیفرخواست  را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کنگاور 

شرح روزنامه
شاکی سیروس رستم آبادی فرزند  نوروزعلی شکوائیه ای علیه متهم  محمد کارخانه فرزند مرادعلی به اتهام انتقال مال غیر  تقدیم دادسرای عمومی 
و انقاب  شهرستان کنگاور نموده که با کیفرخواست شماره 9610438370200251  جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کنگاور 
واقع در استان کرمانشاه  شهرستان کنگاور بلوار شهید چمران ا بتدای  شهرک مهردشت ارجاع و به کاسه 960646 ثبت گردیده که  وقت رسیدگی 
آن 97/11/17 ساعت  09:30 تعیین   شده است. به علت مجهول المکان بودن متهمان و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا متهمان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن ا عام نشانی کامل خود نسخه دوم   کیفرخواست  را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کنگاور – 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609988374300333  شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کنگاور   شکات: 1.  آقای کرم یوسفی منش  2.  نازنین یوسفی منش  
3. دادستان عمومی و انقاب کنگاور  متهم: آقای ساار رشیدی آزاد فرزند رستم به نشانی مجهول المکان  اتهام ها: تهدید به قتل – توهین از طریق 
ارسال پیانک  گردشکار: پس از ا عام  شکایت  از سوی آقای کرم یوسفی منش و خانم نازنین  یوسفی منش علیه آقای ساار رشیدی  آزاد دایر بر 
تهدید بهقتل و توهین از طریق فحاشی  دستورات ازم از سوی دادسرای  محترم عمومی و انقاب کنگاور صادر و پس از انجام تحقیقات قرار جلب 
به دادرسی و کیفرخواست  صادر و   پرونده  جهت رسیدگی به دادگاه ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادگاه در وقت مقرر تشکیل گردید و 
اکنون با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ادله موجود ختم رسیدگی  را  ا عام و  با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر  
مبادرت به صدور رای می  گردد. رای دادگاه در خصوص  اتهام  آقای ساار رشیدی ازاد فرزند رستم فاقد مشخصات  دیگر و نیز فاقد تامین کیفری  
دایر بر تهدید به قتل و توهین از طریق ارسال پیامک از طریق شماره تلفن همراه 8851. 0901 موضوع شکایت آقای کریم یوسفی منش و خانم  نازننی 
یوسفی منش با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از  جمله  مفاد کیفرخواست شماره 9710438370200049 مورخه 97/01/29 صادره از دادسرای   
محترم عمومی و انقاب  کنگاور شکایت شکات استعام به عمل آمده از شرکت ایرانسل صورتجلسه  مربوط به خارج نویسی پیامک های ارسالی از 
سوی متهم و  عدم حضور مشارالیه  در دادسرا و دادگاه جهت دفاع ز خویش علی رغم انتشار آگهی که همگی  مفید علم برای دادگاه می باشند وقوع 
بزه های مذکور و انتساب آنها به متهم موصوف را محرز و مسلم  دانسته و مستندا به مادتین 374  و 375  قانون آئین دادرسی  کیفری مصوب 1392  
و مواد 2، 12، 14، 18، 160، 134   و 211  قانون مجازات اسامی  مصوب 1392  حکم به محکومیت  مشارالیه  1. بابت اتهام تهدید با  استناد به ماده 669 
از کتاب پنجم  قانون مجازات اسامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 به تحمل دو فقره دو سال حبس  تعزیری  2. بابت اتهام توهین 
به استناد ماده 608 از کتاب پنجم قانون تعزیرات یاد شده به پرداخت دو فقره مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق  صندوق دولت صادر می 
گردد و ازم به ذکر است ک ه صرفا مجازات اشد قابل اجرا می باشد. رای صادره غیابی محسوب و به استناد مواد 406، 426، 427 و 431 قانون صدر 
الذکر به مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس به مدت بیست روز  دیگر قابل تجدید نظر خو اهی در محاکم محترم 
تجدید نظر استان کرمانشاه  است. مقرر است دفتر در  خصوص  اتهام متهم یاد شده  دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی از پرونده بدل تهیه و به نظر برسد. 
رئیس شعبه 102 دادگاه  کیفری دو شهرستان کنگاور 

512/74رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم گل بی بی کبیری داراي شناسنامه شماره 435-1315/10/1 به شرح دادخواست به کاسه97/ 671/ 1از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غام محمد بذرکار مهرآبادی به شناسنامه 27-1310/2/29 در تاریخ 85/1/22 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- گل بی بی کبیری مهرآبادی به شماره شناسنامه 435 متولد 1315 همسر 
مرحوم 2- فاطمه بذرکار مهر آبادی به شماره شناسنامه 435 متولد 1345 فرزند3- نساءبذرکار مهر آبادی به شماره شناسنامه 438 متولد 1333 
فرزند4- عبدالحمید بذرکار مهر آبادی به شماره شناسنامه 12 متولد 1345 فرزند5- سعید بذرکار مهر آبادی به شماره شناسنامه 8 متولد 1350 
فرزند6- عبدالطیف بذرکار به شماره شناسنامه 669 متولد 1355 فرزند7- محترم بذرکار به شماره شناسنامه 518 متولد 1339 فرزند8- عایشه 
بذرکار به شماره شناسنامه 759 متولد 1358 فرزند9- نوری بذرکار مهر آبادی به شماره شناسنامه 7 متولد 1337 فرزند10- حاکمه بذرکار مهر آبادی به 
شماره شناسنامه یک متولد 1353 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.
دبیرخانه شورا شعبه یک شوراي حل اختاف شهرستان خواف

511/75آگهی 
خواهان ساره کاووسی دادخواستی به طرفیت خانم طیبه هاشمی اشتیوانی و سید عباس احمدی چنار سوخته و قاسم گل محمدی بخواسته مطالبه 
وجه بابت چک به شماره 993111 مورخ 1397/9/25 عهده بانک انصار شعبه طاب مشهد به مبلغ 150000000 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی بین قرنی 22 و 24  ارجاع و به کاسه 970964 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/27 
و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا 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 امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/76آگهي 
بدینوسیله پیروآگهي های قبلي به اقاي محمد قاسم اصغری نژاد  فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد درخواست حسین جاویدی خوبرو بطرفیت 
شما بخواسته مطالبه وجه چک 938513-94/9/27  به موجب حکم شماره 9509977503901358 در پرونده کاسه950898/166 به پرداخت 9800000 
ریال اصل خواسته و 450000 ریال روزنامه 385000 ریال دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه 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 0
شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/77آگهي 
پیروآگهي های قبلي به خوانده آقایان محسن جلیلیان و  حسین رشید بطرفیت آقای علی سلطانی بخواسته مطالبه چک  به کاسه 970617 فعا 
مجهول المکان اباغ می شود طبق رای صادره محکوم به پرداخت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 200000000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ دویست و پنجاه و هشت هزار و ؟ تومان  و پرداخت مبلغ چهل و پنج هزار تومان بابت درج آگهی ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول بر مبنای 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. 
شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/78گواهی حصر وراثت
خانم  ناهید احمدی جایر به شناسنامه شماره 1138به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 243/972330 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان فرج اه احمدی جایر به شناسنامه شماره 659 در تاریخ 1397/8/27در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- ناهید احمدی جایر ش شناسنامه 1138 صادره از مشهد فرزند متوفی 2-فاطمه جلیلی 
پشمی ش شناسنامه 0931259363 صادره از مشهد زوجه متوفی3- اشرف جعفریان قائینی ش شناسنامه 0931872413 صادره از مشهد زوجه 
متوفی 4-مجتبی احمدی جایر ش شناسنامه 0931482437 صادره از مشهد فرزند متوفی5- محبوبه احمدی جایر ش شناسنامه 0940462567 
صادره از مشهد فرزند متوفی6-ابوالفضل احمدی جایر ش شناسنامه 0938647989 صادره از مشهد فرزند متوفی7- طاهره احمدی جایر ش 
شناسنامه 495 صادره از مشهد فرزند متوفی - متوفی ورثه دیگری ندارد- پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت 
به شماره 750417 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 

511/79گواهی حصر وراثت
خانم معصومه چنچه گلستان به شناسنامه شماره 2479به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972577تقدیم 
این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان علیرضا کمالی تبار به شناسنامه شماره 645 در تاریخ 96/1/18 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 
و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- معصومه چنچه گلستان ش شناسنامه 2479 صادره از مشهد همسر متوفی 2- مهدی کمالی تبار ش شناسنامه 
0944966178 صادره از مشهد فرزند متوفی 3- نجمه کمالی تبار ش شناسنامه 0946480801 صادره از مشهد فرزند متوفی 4- هادی کمالی تبار ش 
شناسنامه 0920840629 صادره از مشهد فرزند متوفی 5- نعیمه کمالی تبار ش شناسنامه 0921495641 صادره از مشهد فرزند متوفی6- حسین کمالی 
تبار ش شناسنامه 0924770686 صادره از مشهد فرزند متوفی  - متوفی ورثه دیگری ندارد- پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در 
روزنامه حمایت به شماره317126- 97/10/3 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.
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد 

511/80آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای هادی شهرزاد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم ساره کاوسی بطرفیت شما بخواسته  یک 
فقره چک به شماره 1- 95309 مورخه 97/6/5 عهده بانک سپه بموجب حکم شماره 9709977503201098 در پرونده کاسه970675 به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 16250000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ1997125 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 
97/6/5 الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان صادرواعام می نماید 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 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/81آگهی
پیرو آگهی قبلی به آقای هادی سهرابی کیا وعباسعلی بندگان فرزند مشهدی محمد صادق فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای 
مجید خوری فرزندعلی  بطرفیت شما بخواسته اثبات عقد بیع والزام به تنظیم سندرسمی نسبت به یکدستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 876 ج 
47 ایران 12 هریک مقوم به مبلغ 78000000ریال بانضمام هزینه دادرسی بموجب حکم شماره 97109977503201094 در پرونده  کاسه 970636 به 
محکومیت خوانده به پرداخت خوانده ردیف دوم عباسعلی بندگان درخودروی موضوع خواسته داشته ومواد 220 و219 قانون مدنی ضمن صدور حکم 
براثبات وقوع عقد بیع حکم برالزام خوانده ردیف دوم بحضور دردفترخانه اسنادرسمی وتنظیم سندخودرو موضوع خواسته بنام خواهان وهمچنین 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1912500 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعام می دارد احکام محاسبه خواهدشد درحق 
خواهان صادرواعام می نماید 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 146شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/82آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای اسمعیل قربانی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای ابوالفضل قربانی فرزند ابراهیم بطرفیت 
شما بخواسته یک فقره به استناد2فقره چک به شماره 129410/07899 و9410/078800-12 مورخ 95/10/5 و95/11/5 عهده بانک ملی بموجب حکم 
شـماره 9709977503201119 در پرونده کاسه 970400 به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7500000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 991/500 
ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 95/11/5 و95/10/5 الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی 
دراجرای احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان صادرواعام می نماید  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 دفترشعبه146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/83آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خواندگان1-وحید ربانی2-ریحانه قندهاری3-لیا قندهاری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
بانک شهر علیه شما بخواسته  مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977458400630 تاریخ 97/6/24 در پرونده کاسه 970203-54 به 
1-مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 3/931/125 ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسی 3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای 
دادگستری به مبلغ4/100/000 ریال 4-خسارت تاخیرتادیه ازتسهیات اعطائی به مبلغ 120/000/000 ریال ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/3/19 الی یوم 
الوصول برمبنای 30درصد 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 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/84آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به ملیحه رجبی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک مهر اقتصاد علیه شما بخواسته مطالبه وجه 
چک بموجب حکم شـماره 9709977458400087 تاریخ 97/2/18 در پرونده کاسـه 960736-54 به 1-مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسـته 
2-مبلغ 4/535/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسی 3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری به مبلغ4/667/755 ریال 4-خسارت 
تاخیرتادیه اززمان سررسیدچک مورخ 95/12/23 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم 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 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/85آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده خسروجوادی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک مهر اقتصاد علیه شما بخواسته 
مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977458400249 تاریخ 97/3/29 در پرونده کاسه 970060-54 به 1-مبلغ 230000005 ریال بابت اصل 
خواسته 2-مبلغ842/500 ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسی 3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری به مبلغ828/000 ریال 
4-خسارت تاخیرتادیه ازباقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 5/934/000 ریال ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/2/2 الی اجرای حکم بااحتساب سود 
6درصد 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 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/86آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده علی اصغر خدیوی استاج فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی اعتبار ثامن اائمه علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977458400271 تاریخ 97/3/31 در پرونده کاسه 970155-54 به 1-مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ1/970/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسی و نشرآگهی3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 
به مبلغ3/600/000 ریال 4-خسـارت تاخیرتادیه اززمان سررسـید چک مورخ 95/2/27 تااجرای حکم برمبنای شـاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
بااحتساب دردایره اجرای احکام 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 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/87آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده مصطفی مومنی کاته فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی اعتبار ثامن اائمه علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977458400247 تاریخ97/3/29 در پرونده کاسه 970100-54 به 1-مبلغ 160/000/000 
ریال بابت اصل خواسـته 2-مبلغ 2/510/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسـی 3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری به 
مبلغ5/000/000 ریال 4-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ 94/12/17 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب 
دردایره اجرای احکام 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 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/88آگهی اباغ دادنامه 
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده شهرام فضلی اطاقسرا فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی اعتبار ثامن اائمه 
علیه شـما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شـماره 9709977458400253 تاریخ 97/3/30 در پرونده کاسه 970076-54 به 1-مبلغ 
155/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 2/237/500 ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسی ونشرآگهی 3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون 
وکای دادگستری به مبلغ4/920/000 ریال 4-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ 95/2/28 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم 
بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم 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.
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/89آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده محبوب مهری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی اعتبار ثامن اائمه علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977458400690 تاریخ 97/6/31 در پرونده کاسه 970372-54 به 1-مبلغ 175/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته 2-مبلغ 2/937/500 ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسی ونشراگهی 3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری به 
مبلغ5/400/000 ریال 4-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ 95/9/29 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب 
دردایره اجرای حکم 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 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/90آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده امیر فتوت بنجار فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی اعتبار ثامن اائمه علیه شما 
بخواسته  مطالبه وجه چک بموجب حکم شـماره 9709977458400254 تاریخ 97/3/30 در پرونده کاسه 970077-54 به 1-مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسـته 2-مبلغ 1/075/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسـی 3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری به 
مبلغ1/800/000 ریال 4-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ 95/4/14 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب 
دردایره اجرای حکم 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 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/91آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده علی رضا کاظمی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک ملت علیه شما بخواسته  مطالبه 
وجه چک بموجب حکم شماره 9709977458400477 تاریخ97/5/21در پرونده کاسه 970030-54 به 1-مبلغ 184/969/277 ریال بابت اصل 
خواسته 2-مبلغ 3/792/115 ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسی 3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه 
ازباقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 177/207/673 ریال ازتاریخ 96/12/9 به ماخذ24 درصد 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.
متصئی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/92آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده محمدحیدری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک رسالت علیه شما بخواسته مطالبه 
وجه چک بموجب حکم شـماره 9709977458400565 تاریخ 97/6/5 در پرونده کاسـه 950785-54 به 1-مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته 2-مبلغ 5/585/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسی 3- خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک مورخ 95/3/4 الی اجرای حکم 
برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای احکام به صورت تضامنی محکوم شده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/93آگهی اباغ دادنامه
بدینوسـیله پیرو آگهی قبلی به خواندگان1-ابوالفضل نوروزی2-صادق نیک خلق فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک 
مهر اقتصاد علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977458400520 تاریخ 97/5/25 در پرونده کاسه 970158-54 به 
1-مبلغ 13/061/007 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 703/262 ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسی 3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای 
دادگستری به مبلغ470/197 ریال 4-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ 95/4/14 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک 
مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم 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 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/94آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده مهدی یوسفی کاته ما محمدقلی فرزند محمد رحیم فعا مجهول المکان اباغ می شود در موردتعاونی اعتبار 
اعتماد ایرانیان علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977458100465 تاریخ 97/5/13 در پرونده کاسه 970100-شعبه51 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 1-مبلغ 167/500/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 5/972/500 ریال بابت هزینه های دادرسی 3-حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ 95/10/25 تااجرای حکم برمبنای 

شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعام می دارد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/95آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خواندگان محسن بیابانی بلقور فرزند محمد ومحمد بیابانی بلقور فرزند حسن فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
دادخواست بانک مهراقتصاد علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 97099775600300260 تاریخ 97/3/28 در پرونده کاسه 
960820-229 به 1-مبلغ 147/500/044 ریال بابت اصل خواسـته 2-مبلغ 5/442/501 ریال بابت هزینه های دادرسـی وحق الدرج آگهی روزنامه 
3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ96/9/2 تااجرای حکم برمبنای شاخص 
نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم درحق خواهان صادر به صورت تضامنی محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2مشهد

511/96آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خواندگان سیداحمد سادات هاشمی فرزند سیدمحمد ومحمدرضا رستمی مقدم فرزندعباس فعا مجهول المکان اباغ 
می شود در مورد دادخواست مهر اقتصاد علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709975600301181 تاریخ 97/9/18 در پرونده 
کاسه 970611-229 به 1-مبلغ 66/696/605 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 2/772/707 ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج آگهی روزنامه 
3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ96/11/17 تااجرای حکم برمبنای 
شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم درحق خواهان صادر به صورت تضامنی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/97آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خواندگان اصغر زاهدفرزند رضا وجواد نجفی فرزند نعمت اله وهاجر آقا خیلی فرزند موسی فعا مجهول المکان اباغ 
می شود در مورد دادخواست ثامن اائمه علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709975600301259 تاریخ 97/9/27 در پرونده 
کاسه 970671-229 به 1-مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 3/730/000 ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج آگهی روزنامه 
3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه اززمان باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 200/000/000 ریال 
ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/7/22 تایوم وصول وفق ماده5 تبصره محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دومشهد

511/98آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده علیرضامحمداسماعیلی فرزندحسن فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست ثامن اائمه علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709975600301279 تاریخ 97/9/28 در پرونده کاسه 970737-229 به 1-مبلغ 90/000/000 
ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 3/053/900 ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج آگهی روزنامه 3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای 
دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ95/2/9 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره 
اجرای حکم درحق خواهان صادر به صورت تضامنی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/99آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خواندگان محسن دانشور فرزند غامعلی وموسی دانشور فرزند غامعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
مورد دادخواست ثامن اائمه علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709975600301243 تاریخ 97/9/26 در پرونده کاسه 
970686-229 به 1-مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 1/982/500 ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج آگهی روزنامه 3-حق 
الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ94/12/19 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ 
تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم درحق خواهان صادربه صورت تضامنی محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/100آگهی 
خواهان آقای حسـین جعفرزاده سـریزدی فرزند حسن دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حامد بیدگلی فرزند محسن به خواسته مطالبه 
وجه فاکتور تقدیم دادگاه های عمومی شهرسـتان مشـهد نموده که جهت رسیدگی به شـعبه 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج 
شهرسـتان مشـهد واقع در مشهد- طاب- میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کاسـه 971125 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/11/21 ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دسـتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشـار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطاغ از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
متصدی امور دفتری شعبه 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد- احسان ملکی

511/101آگهی 
شماره بایگانی شعبه:971195 خواهان آقای سید عباس حسینی فرزند سید رضا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای کریم مومنی به خواسته 
مطالبه وجه بابت کارکرد خیاطی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987509601189 شعبه 257 شورای حل اختاف 
مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/21 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد. 
متصدی امور دفتری شعبه 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد- احسان ملکی

511/102گواهی حصر وراثت
آقای وحید رضازادگان طوسی به شماره شناسنامه 4966 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
243/972565 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان نصراه رضازادگان طوسی به شناسنامه شماره 995 در تاریخ 
96/11/27 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- شمسی عزیزی حریری ش.ش 288 صادره مشهد زوجه 
متوفی 2- محمد کاظم رضازادگان طوسی ش.ش 589 صادره مشهد فرزند متوفی 3-  میمنت رضازادگان طوسی ش.ش 78398 صادره مشهد 
فرزند متوفی 4- هاشم رضازادگان طوسی ش.ش 67655 صادره مشهد فرزند متوفی 5- وحید رضازادگان طوسی ش.ش 4966 صادره مشهد 
فرزند متوفی 6- الهام رضازادگان طوسی ش.ش 13987 صادره مشهد فرزند متوفی- متوفی ورثه ی دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی 
و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317127 و عدم وصول هرگونه ایحه یا 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 وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد. اعتبار قانونی 

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

511/103گواهی حصر وراثت
آقای صادق رفیق به شماره شناسنامه 34257 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972553 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان رحمان رفیق به شناسنامه شماره 0924852976 در تاریخ 97/8/26 در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- صادق رفیق ش.ش 34257 صادره قوچان پدر متوفی 2- عصمت ابراهیمی ش.ش 
484 صادره قوچان مادر متوفی- متوفی ورثه ی دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به 
شماره 317115 و عدم وصول هرگونه ایحه یا 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 وراث قانونی دیگری ندارد و 
دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد. 
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/104گواهی حصر وراثت
آقای مهدی زرین پور به شماره شناسنامه 20376 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972232 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان غامحسین زرین پور به شناسنامه شماره در تاریخ 96/1/8 در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- طیبه خسروی عنبران ش.ش 77657 صادره مشهد همسر متوفی 2- محمد زرین پور 
ش.ش 978 صادره مشهد فرزند متوفی 3- محمود زرین پور ش.ش 80 صادره مشهد فرزند متوفی 4- مهدی زرین پور ش.ش 20376 صادره 
مشهد فرزند متوفی 5- مریم زرین پور ش.ش 221 صادره مشهد فرزند متوفی 6- مرضیه زرین پور ش.ش 3792 صادره مشهد فرزند متوفی 
7- زهرا زرین پور ش.ش 1721 صادره مشـهد فرزند متوفی 8- علی زرین پور ش.ش 2000 صادره مشـهد فرزند متوفی 9- ملیحه زرین پور 
ش.ش 3208 صادره مشهد فرزند متوفی 10- منیره زرین پور ش.ش 7026 صادره مشهد فرزند متوفی- متوفی ورثه ی دیگری ندارد. پس از 
انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317109 و عدم وصول هرگونه ایحه یا 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 وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد. 

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد. 
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- حسن زاده

511/105گواهی حصر وراثت
آقای محمد مستمند به شماره شناسنامه 85 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی ورثه درخواستی به 
شـماره 243/972530 تقدیم این شـورا نموده و چنین اشعار داشـته است که شادروان حسینعلی مستمند به شناسنامه شماره3 در تاریخ 
1396/8/12 در اقامتـگاه دائمـی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- صغری اکبری ش.ش 160 صادره فریمان زوجه متوفی 
2- رضا مستمند ش.ش 348 صادره مشهد فرزند متوفی 3- فاطمه مستمند ش.ش 1395 صادره فریمان فرزند متوفی 4- اکرم مستمند ش.ش 
5235 صادره مشهد فرزند متوفی 5- حسن مستمند ش.ش 1892 صادره مشهد فرزند متوفی 6- اعظم مستمند ش.ش 5234  صادره مشهد 
فرزند متوفی 7- طیبه مستمند ش.ش 347 صادره مشهد فرزند متوفی 8- فاطمه مستمند ش.ش 1 صادره فریمان فرزند متوفی 9- محمد 
مستمند ش.ش 85 صادره فریمان فرزند متوفی 10- منور مستمند ش.ش 11 صادره فریمان فرزند متوفی 11- مریم مستمند ش.ش 1339 صادره 
مشهد فرزند متوفی 12- زهرا مستمند ش.ش 611 صادره فریمان فرزند متوفی 13- علی مستمند ش.ش 0920585183 صادره مشهد فرزند 
متوفی- متوفی ورثه ی دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317122 و عدم وصول 
هرگونه ایحه یا 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 شـعبه شـماره 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 وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت 

و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد. 
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- هوشمند مقدم

511/106گواهی حصر وراثت
آقای مسـعود نجاتی نژاد به شـماره شناسنامه 2440 به اسـتناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسـنامه ورثه درخواستی به شماره 
243/972574 تقدیم این شـورا نموده و چنین اشـعار داشته است که شادروان محمد اسماعیل نجاتی نژاد به شناسنامه شماره 3 در تاریخ 
1397/5/2 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- مریم نجاتی ش.ش 2 صادره تربت حیدریه زوجه متوفی 
2- ابراهیم نجاتی نژاد ش.ش 2693 صادره مشهد فرزند متوفی 3- مسعود نجاتی نژاد ش.ش 2440 صادره مشهد فرزند متوفی 4- ناصر نجاتی 
نژاد ش.ش 15871 صادره مشـهد فرزند متوفی 5- مجید نجاتی نژاد ش.ش 2274 صادره مشـهد فرزند متوفی 6- امید نجاتی نژاد ش.ش 
0922679932 صادره مشهد فرزند متوفی- متوفی ورثه ی دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه 
حمایت به شماره 317116 و عدم وصول هرگونه ایحه یا 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 وراث قانونی دیگری 
ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود. اعتبار قانونی این گواهینامه از 

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

511/107گواهی حصر وراثت
آقای داود نعیم آبادی به شماره شناسنامه به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972568 تقدیم 
این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان زهرا دامیده به شناسنامه شماره 94 در تاریخ 95/2/23 در اقامتگاه دائمی خود فوت 
نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- محبوبه نعیم آبادی ش.ش 2391 صادره نیشـابور فرزند متوفی 2- مهدی نعیم آبادی ش.ش 96 
صادره مشهد فرزند متوفی 3- علیرضا نعیم آبادی ش.ش 43381 صادره مشهد فرزند متوفی 4- فاطمه نعیم آبادی ش.ش 5121 صادره مشهد 
فرزند متوفی5- داود نعیم آبادی ش.ش 1421 صادره مشهد فرزند متوفی- متوفی ورثه ی دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار 
یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317119- 97/10/2 و عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب 
گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 95/2/23 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 وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیردتقسیم می شود. اعتبار قانونی این 

گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد. 
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- حسن زاده

511/108گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه کمالی فواد فروش به شماره شناسنامه 609 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی ورثه درخواستی 
به شماره 972564 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان علی اصغر کمالی فواد فروش به شناسنامه شماره 56 در تاریخ 
97/9/16 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- زینب محمدی ش.ش 7 صادره فریمان همسر متوفی 2- محمدرضا 
کمالی فواد فروش ش.ش 608 صادره فریمان فرزند متوفی 3- حسین کمالی فواد فروش ش.ش 98313 صادره مشهد فرزند متوفی 4- فاطمه 
کمالی فواد فروش ش.ش 609 صادره فریمان فرزند متوفی 5- زهرا کمالی فواد فروش ش.ش 46925 صادره مشهد فرزند متوفی 6- حوا کمالی 
فواد فروش ش.ش 1009 صادره مشهد فرزند متوفی 7- صغری کمالی فواد فروش ش.ش 1076 صادره مشهد فرزند متوفی- متوفی ورثه ی دیگری 
ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317124و عدم وصول هرگونه ایحه یا 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 وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیردتقسیم 

می شود. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد. 
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- حسن زاده 

511/109گواهی حصر وراثت
آقای داود نعیم آبادی به شماره شناسنامه 1421 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی ورثه درخواستی به شماره 
972569 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمدرضا نعیم آبادی به شناسنامه شماره 1 در تاریخ 89/8/9 در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- زهرا دامیده ش.ش 94 صادره نیشابور همسر متوفی 2- محبوبه نعیم آبادی ش.ش 2391 
صادره مشهد فرزند متوفی 3- مهدی نعیم آبادی ش.ش 96 صادره مشهد فرزند متوفی 4- علیرضا نعیم آبادی ش.ش 43381 صادره مشهد فرزند 
متوفی 5- فاطمه نعیم آبادی ش.ش 5121 صادره مشهد فرزند متوفی6- داود نعیم آبادی ش.ش 1421 صادره مشهد فرزند متوفی- متوفی ورثه ی 
دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317118 و عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا 
ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 85888 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 وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه 

تعلق می گیرد تقسیم می گردد. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد. 
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- حسن زاده

511/110گواهی حصر وراثت
آقای علی اکبر حسین آبادی به شماره شناسنامه 1 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 243/972537 ورثه درخواستی ورثه 
درخواستی به شماره تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان زهرا دهقان به شناسنامه شماره 212 در تاریخ 1391/5/30 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- مصطفی حسین آبادی ش.ش 3915 صادره مشهد فرزند متوفی 2- علی حسین 
آبادی ش.ش 2718 صادره مشهد فرزند متوفی 3- محمد حسین آبادی ش.ش 17 صادره مشهد فرزند متوفی 4- بتول حسین آبادی ش.ش 2716 
صادره مشهد فرزند متوفی 5- علی اکبر حسین آبادی ش.ش 1 صادره مشهد فرزند متوفی 6- لیلی حسین آبادی ش.ش 179 صادره مشهد فرزند 
متوفی 7- سکینه حسین آبادی ش.ش 257 صادره مشهد فرزند متوفی 8- صدیقه حسین آبادی ش.ش 2717 صادره مشهد فرزند متوفی 9- فاطمه 
حسین آبادی ش.ش 211 صادره مشهد فرزند متوفی 10- مریم حسین آبادی ش.ش 196 صادره مشهد فرزند متوفی 11- غامحسین حسین آبادی 
ش.ش 4 صادره نیشابور زوج متوفی- متوفی ورثه ی دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 
750353 و عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث 
به شماره 90345 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 وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد 

پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیردتقسیم می شود. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد. 
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- هوشمند

511/111گواهی حصر وراثت
آقای رضا مرادی شرق به شماره شناسنامه 995 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی ورثه درخواستی به شماره 
243/972518 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان فاطمه موشانی به شناسنامه شماره 299 در تاریخ 1396/10/10 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- رضا مرادی شرق ش.ش 995 صادره نیشابور زوج متوفی 2- مائده مرادی شرق 
ش.ش 0928960471 صادره مشـهد فرزند متوفی 3- سعیده مرادی شرق ش.ش 0923517091 صادره مشهد فرزند متوفی 4- مرتضی موشانی 
ش.ش 438 صادره نیشابور پدر متوفی- متوفی ورثه ی دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به 
شماره 750418 و عدم وصول هرگونه ایحه یا 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 وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد 

پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد. 
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- هوشمند
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رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم افروز کریم زاده  داراي شـماره شناسـنامه  8 به شـرح دادخواست به کاسـه 1056/1/97  از 
این شـعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  صفر صفری تپه 
باشـی بشناسنامه شـماره  301 درتاریخ 97/9/25  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر افروز کریم زاده  داراي 
شماره شناسنامه  8 متولد 1338 همسرمتوفی 2- محمد صفری تپه باشی دارای شماره شناسنامه 
230 متولد 1354 پسرمتوفی 3- غامرضا صفری تپه باشی دارای شماره شناسنامه 68 متولد 1360 
پسـرمتوفی 4- علیرضا صفری تپه باشـی دارای شماره شناسـنامه 189 متولد 1358 پسرمتوفی 
5- مهدی صفری تپه باشی دارای شماره شناسنامه 0410075231 متولد 1368 پسرمتوفی 6- پری 
صفری تپه باشی دارای شماره شناسنامه 231 متولد 1355 دخترمتوفی 7- فاطمه صفری تپه باشی 
دارای شـماره شناسـنامه 4023 متولد 1363 دخترمتوفی 8- زینب صفری تپه باشی دارای شماره 
شناسـنامه 21800 متولد 1366 دخترمتوفی اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسـی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
                       1992    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
     خانم ستاره عزیزی انیلو داراي شماره شناسنامه 10 به شرح دادخواست به کاسه 1/97ش/1062  
از این شـعبه درخواسـت گواهی حصروراثت نمـوده و چنین توضیح داده که شـادروان علی حقی 
بشناسـنامه شـماره  1358 در تاریخ 97/8/3 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر ستاره عزیزی انیلو داراي شماره 
شناسنامه 10 متولد 1364 زوجه متوفی 2- گل آقا حقی دارای شماره شناسنامه 616 متولد 1325 پدرمتوفی 
3- علیرضا حقی دارای شـماره شناسـنامه 0410778788 متولد 1380 پسرمتوفی 4- امیرعلی حقی 
دارای شماره شناسنامه 0411338838 متولد 1389 پسرمتوفی 5- زهرا حقی دارای شماره شناسنامه 
0411054783 متولد 1385 دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                        1998   رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده: 364/3/97 وقت رسیدگی: 97/11/23 ساعت 9:30 خواهان: ناصر غامی خوانده: مصطفی 
حمدی خواسته: مطالبه وجه خواهان ناصر غامی فرزند  احمدعلی دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم 
نموده که جهت رسیدگی به حوزه سوم شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
بتاریخ  97/11/23 روز سه شنبه ساعت  9:30 تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و شرکت 
در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان 
می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
          1999   دبیر حوزه  3 شورای حل اختاف قرچک

7- اباغ وقت رسیدگی
در اجرای ماده 174 قانون آيین دادرسی کیفری به آقای کامران ثمری فرزند بهرام اباغ می گردد جهت دفاع از اتهام خويش مبنی بر تحصیل مال از طريق نامشروع و 
کاهبرداری موضوع شكايت خانم سمیه رستمی نژاد دولت آباد فرزند گرامی ظرف يك ماه پس از انتشار اين آگهی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب 

کرمان واقع در بلوار بیست و دو بهمن حاضر شويد نتیجه عدم حضور صدور قرار غیابی و اتخاذ تصمیم قانونی می باشد.
1811 م/الف بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی  و انقاب کرمان

8- اباغ وقت رسیدگی
در پرونده کاسه بايگانی 970638 اين شعبه آقای نادر علی گلی فرزند حسین از جهت اتهام ايراد ضرب و جرح عمدی با تبر و قدرت نمايی با ساح سرد ، کاهبرداری 
شكايت آقای نادر پیكر دازی فرزند سیدمحمد تحت تعقیب قرار گرفته با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آيین دادرسی کیفری 
به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف يك ماه پس از انتشار اين آگهی در شعبه شانزدهم دادسرای عمومی و انقاب کرمان واقع در بلوار 22 بهمن حاضر شويد نتیجه عدم 

حضور صدور قرار غیابی و اتخاذ تصمیم قانونی می باشد.
1814 م/الف بازپرس شعبه 16 دادسرای عمومی و انقاب کرمان

9- حصروراثت
آقای سیدعلی علوی فرزند سیدمحمد دارای شناسنامه ۵78 شرح دادخواست شماره 682-29-97  مورخ 1397/10/8 توضیح داده شادروان مرحوم سیدمحمد علوی 
فرزند سیدمهدی بشناسنامه 62  در تاريخ 97/1/21 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- سیدرضا علوی فرزند سیدمحمد ش.ش 1203 
متولد 13۵8 فرزند متوفی. 2- سیدعلی علوی فرزند سیدمحمد ش.ش ۵78 متولد 13۵9 فرزند متوفی. 3- سیدمهدی علوی فرزند سیدمحمد ش.ش 2980087874 
متولد 1368 فرزند متوفی. 4- زهره السادات علوی فررزند سیدمحمد ش.ش 4739 متولد 136۵ فرزند متوفی. ۵- سیدمحمدحسین علوی فرزند سیدمحمد ش.ش 
10011 متولد 1367 فرزند متوفی.  لذا مراتب يك نوبت در يكی از جرايد کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
682 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

10- حصروراثت
آقای محمد حسنی فرزند احمد دارای شناسنامه 3190014124 شرح دادخواست شماره 670/21/97 مورخ 1397/10/8 توضیح داده شادروان احمد حسنی شهدادی 
فرزند محمد بشناسنامه 1۵ در تاريخ 1381/10/6 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمد حسنی فرزند احمد ش.ش 3190014124 
متولد 1369 صادره از شهداد پسر متوفی. 2- علی حسنی شهدادی فرزند احمد ش.ش 3190024030 متولد 1371 صادره از شهداد پسر متوفی. 3- رضا حسنی فرزند 
احمد ش.ش 31900۵12۵9 متولد 137۵ صادره از شهداد پسر متوفی. 4- روح اله حسنی شهدادی فرزند احمد ش.ش 3190049270 متولد 1377 صادره از شهداد 
پسر متوفی. ۵- پروين حسنی شهدادی فرزند احمد ش.ش 44 متولد 1344 صادره از شهداد دختر متوفی. 6- پوران حسنی شهدادی فرزند احمد ش.ش 16۵4 متولد 
1347 صادره از شهداد دختر متوفی. 7- رامش حسنی شهدادی فرزند احمد ش.ش 1791 متولد 13۵3 صادره از شهداد دختر متوفی. 8- سودابه حسنی شهدادی 
فرزند احمد ش.ش 27 متولد 13۵6 صادره از شهداد دختر متوفی. 9- زهرا حسنی سیرچی فرزند ماشااله ش.ش 46 متولد 1348 صادره از شهداد همسر متوفی.  لذا 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يك ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختاف تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
670 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

 آگهی دادنامه
پرونده کاسـه 9609980841800397 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ایام تصمیم نهایی شـماره 970997842901137 ، شاکی: 
آقای حامد غیاثی فرزند حشـمت به نشـانی ایام- خیابان 24 متری رسالت کوچه شـهید مهدیه ،متهمین: 1- آقای کاوس علی پوربالف 
فرزند علی به نشانی بابل- خ بابل یک شهرک 22 بهمن کوچه فارابی کوچه 4 پاک 1 2- آقای ادریس تورنگ فرزند سید یوسف به نشانی 
مجهول المکان. دادگاه بابررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اصدار رأی 
می نماید.))رأی دادگاه(( در خصوص اتهام متهمین 1- آقای سید ادریس تورنگ فرزند سید یوسف مجهول المکان و فاقد قرار تأمین  کیفری 
و فاقد اطاعات بیشتر 2- آقای سهیل علیپوربالف فرزند کاوس مجهول المکان و فاقد قرار تأمین کیفری و فاقد اطاعات بیشتر هر دو دائر 
برمشارکت در کاهبرداری به مبلغ چهار میلیون ریال موضوع شکایت آقای حامد غیاثی بدین توضیح که نامبردگان با ایجاد و ارائه آگهی 
فروش کفش در شبکه اجتماعی تلگرام و به صورت غیر واقعی و میحانه  اسباب اغفال قربانی)شاکی( را فرآهم نموده و مبلغ مذکور را بابت 
فروش کفش از بزه دیده می برند ولی هیچگونه کفشی به قربانی تحویل نمی دهند و پس از مدتی نیز آگهی غیر واقعی خود را حذف نموده 
اند. علی ایحال دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ایام و ادله موجود درآن )صفحه 49 پرونده( 
1-پرینت وجوه واریزی قربانی به حساب متهم) ص 1 پرونده(، تحقیقات پلیس فتا) ص 15 الی 19 و 28 پرونده محتوای اظهارات مالباخته در 
شکایت  اولیه و سایر قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده از حیث ماهوی، نظر به اینکه آگهی منتشرشده در شبکه اجتماعی تلگرام 
بصورت غیر واقعی و ماهیتاً خالی از اعتبار بوده و نوعا و به صورت متعارف چنین آگهی منجربه اغفال اشخاص میگردد حاکم بودن وضابطه 
نوعی به  وسیله متقلبانه به کاررفته توسط متهمین و مالباخته نیز در اثراین امر مورد اغفال قرار گرفته و خود با رضایت مبالغی را به شماره 
حسـابی که ازطرف متهمین معرفی شـده واریز نموده است و احراز اغفال قربانی و ضابطه شخصی حاکم برآن و بردن مال قربانی ناشی از 
اغفال وی بوده اسـت.ازاین رو ضمن احراز اجراء رکن مادی جرم کاهبرداری بصورت طولی و اسـتفاده از وسـایل متقلبانه، اغفال قربانی، 
بردن مال قربانی و احراز دورابطه علیت )اغفال ناشی از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال بزه دیده ناشی از اغفال و همچنین رکن روانی 
درعملیات اجرایی متهمین، بصورت وجود عمد در ارتکاب عملیات اجرایی)اراده( به انضمام علم و آگاهی کافی نسبت به مال غیر)سوء نیت 
عام( و قصدبردن مال غیر)سوء نیت خاص( احراز گردید علی ایحال نظربه اینکه انتشارآگهی غیرواقعی با استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام 
از مصادیق وسایل دارای  خصیصه تبلیغ عامه می باشد از این رو دادگاه با امعان نظر به مراتب یاد شده تحقق جرم کاهبرداری مشدده ) 
باتوجه به تحلیل ماهوی صورت گرفته( و انتسباب بزه به متهمین )باتوجه به ادله استنادی( را محرز و مسلم تشخیص می دهد و با استناد به 
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختاس و کاهبرداری مصوب 1367 هریک از نامبردگان را به تحمل 5 سال حبس تعزیری 
و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیون ریال و با توجه به مفهوم معیار))ذکرشده در ماده 19قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب 1392 هردو متهم را بالسویه به رد مال در حق مالباخته محکوم و اعام می گردد رأی صادره با توجه به ماده 406 
قانون آیین دادرسی کیفری غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه  است و سپس ظرف 

مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان ایام است.
دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو ایام- مهدی نازی

آگهی دادنامه
پرونده کاسه 9709980840600436 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ایام تصمیم نهایی شماره 9709970842700925، شکات: 1- آقای 
عزیز خاوه فرزند مسلم به نشانی استان ایام – شهرایام- میدان میاد- پشت باشگاه ورزشی نشاط2- خانم کیمیا خاوه فرزند عزیز به نشانی استان 
ایام- شهر ایام- میدان میاد پشت باشگاه ورزشی نشاط ، متهم: آقای صابرچراغی فرزند علی بخش به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- توهین 
و تهدید وورود به عنف به منزل غیر2-ترک انفاق 3- تخریب ، گردشکار: پس از انجام تشریفات قانونی و تکمیل بودن پرونده دادگاه ختم رسیدگی را 
اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. ))رأی دادگاه(( در خصوص اتهام آقای صابر چراغی فرزند علی بخش مبنی بر ترک انفاق نسبت 
به خانم کیمیا خاوه و تخریب وسایل منزل موضوع شکایت عزیز خاوه و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای ایام به شماره 97104308439023004 
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی- گزارش مرجع انتظامی- تحقیق محلی به شرح صفحه 8 و 18 پرونده- معاینه محلی به 
شرح صفحه 9 پرونده و مفاد گواهی گواهان به شرح صفحات 24 و 25 پرونده و عدم حضورنامبرده در دادسرا و دادگاه بزه کاری نامبرده محرز و مسلم 
دانسته و مستنداً به ماده 677 قانون مجازات اسامی مصوب 1375 نامبرده را به دوسال حبس محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر نامبرده 
مبنی بر ترک انفاق با توجه به تعارض در گفتار گواهان به شرح صفحات 24 و 25 پرونده بدین شرح که یکی از گواهان در صفحه 24 بیان داشته 
وضعیت مالی متهم خوب نیست و کارهم نمی کند و دیگری در صفحه 25 پرونده اظهار داشته آقای چراغی در بازار کار می کند و درآمدوی خوب 
است حال آن که اتهام ترک انفاق دایر بر مدار درآمد متهم می چرخد و لذا به جهت تساقط گواهی گواهان مائت نامبرده احراز نگردیده لذا نتیجتا 
بزهکاری نامبرده را در این خصوص محرز ندانسته و مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 120 قانون مجازات اسامی 
مصوب 1392 و  اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت صادر و اعام می نماید رأی صادره در خصوص محکومیت غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در این شعبه دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدی نظر استان ایام خواهد بود و در خصوص برائت 

حضوری  و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض در دادگاه تجددی نظر استان خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ایام- احمدبیگی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
   درپرونده کاسه960428/شـعبه دراجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی  دادگستری آزادشهرمحکوم له سیدعزیزمیرغنی بطرفیت محکوم 
علیه علی قره خانی وحسن رضایی لذا اجرای احکام درنظر دارد ملک متعلق به شخص ثالث فاطمه قلیچ لی ازطریق مزایده بفروش برساند لذا 
ملک مذکور بشـرح ذیل ازطریق کارشـناس منتخب دادگسـتری مـورد ارزیابی قرار گرفته اسـت اموال غیرمنقـول 6دانگ 1قطعه زمین 
بمساحت454مترمربع به آدرس آزادشهرروستای تیل آباد بعداز پل ورودی روستا سمت چپ انتهای خ روبروی منزل قدیمی موسی الرضا 
قلیچ لی میباشد2-حدود اربعه ملک شماا به منابع ملی شرقا به عرصه محمدرضا قره خانی جنوبا وغربا به جاده وصل میباشد3-برابرقولنامه 
اسـتنادی مورخه93/1/20ملک مورد تعرفه بمسـاحت تقریبی300مترمربع میباشد ولی درزمان بازدید باتوجه به متراژ بعمل آمده مساحت 
آن454مترمربع بوده اسـت4-ازنظر حدوداربعه موقعیت عرصه تعرفه شـده همان ملکی میباشد که درقولنامه هبه شده است5-باتوجه به 
تحقیقات بعمل آمده موقعیت تعرفه شـده داخل درمحدوده طرح هادی روسـتا بوده ولی باتوجه به کوچ روسـتا درسال 1386فقط به ملک 
موردتعرفه مجوزساخت دامداری داده میشود باتوجه به موقعیت ملک موردتعرفه مساحت کاربری ارزش454مترمربع ملک مذکورازقرارهر 
متر مربع 400/000ریال درمجموع بمبلغ181/600/000ریال معادل هجده میلیون ویکصدو شصت هزارتومان توسط کارشناس ارزیابی گردیده 
است مقرر گردید ملک موصوف درروزسه شنبه1397/11/2ساعت11صبح ازطریق مزایده در محل دادگستری آزادشهربفروش برسد قیمت 
پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
ازبرنـده مزایـده دریافت ونامبرده مکلف اسـت حداکثر تایکماه نسـبت بپرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمایـد درغیراینصورت پس 
ازکسـرهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شـد طالبین درصورت تمایل میتوانند پنج روزقبل ازموعد 
مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شودضمنا یک نسخه ازآگهی مزایده درتابلو اعانات الصاق میگردد.
884-قاضی اجرای احکام مدنی شهرستان آزادشهر-حسینی نژاد

آگهی مزایده اموال غیر منقول
   درپرونده کاسه950844/شـعبه اجرای احکام مدنی شـعبه اول اجرای احکام مدنی  دادگستری آزادشهرمحکوم له حسین دولتی مقدم 
بطرفیت اسـماعیل شـهریاری بخواسـته مطالبه وجه لذا اجرای احکام درنظردارد ملک مورد کارشناسـی متعلق به محکوم علیه بنشانی 
آزادشـهرکمربندی گرگان نرسـیده به فلکه ا..وبمسـاحت حدود1080مترمربع بوده که طبق رای دادگاه 2قطعه بمساحتهای14/20مترمربع 
و64مترمربع ومطابق قولنامه 76/2/25-ارائه شـده مقدار 96مترمربع بابت راه ازآن کسـر ومساحت باقیمانده 90580 مترمربع بوده که این 
متراژمورد ارزیابی قرارگرفته است درمورد ملک مذکور سند مالکیت ارائه نشده است وبصورت قولنامه های میباشد درعرصه مذکور1باسکول  
50 تنـی بهمـراه متعلقـات و2درب آهنی ورودی وجود دارد همچنین درضلع شـمالی ملک 1مغازه وجود دارد که متعلق به آقای سـدیدی 
میباشد بادرنظرگرفتن موقعیت ودسترسی آن به کمربندی وکاربری ملک وکلیه عوامل ذیمدخل ارزیابی بشرح ذیل میباشد1-ارزش عرصه 
در وضعیت موجود جمعا بمبلغ7/250/000/000ریال2-باسـکول50تنی بهمراه متعلقات بمبلغ400/000/000ریال درمجموع ارزش ملک شامل 
مواردفوق الذکر بمبلغ 7/650/000/000ریال هفت میلیارد و ششـصد وپنجاه میلیون ریال برآورد گردیده اسـت مقررگردید ملک موصوف 
درروزچهارشنبه1397/10/26 ساعت11 صبح ازطریق مزایده درمحل دادگستری آزادشهربفروش برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع 
وبه کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده 
مکلف است حداکثر تایکماه نسبت بپرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیراینصورت پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین درصورت تمایل میتوانند پنج روزقبل از موعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

ازملک مورد مزایده داده شودضمنا یک نسخه ازآگهی مزایده درتابلواعانات الصاق میگردد.
989-دادرس شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان آزادشهر-حسینی نژاد

آگهی مزایده
   درپرونده اجرایی کاسه971051/شـعبه اول اجرای احکام مدنی دادگسـتری شهرستان گنبدکاووس شرکت سبز گشت هیرکانیا محکوم 
اسـت بپرداخت مبلغ113/053/419ریال درحق محکوم لها الهه شیخ وپرداخت مبلغ1/800/000ریال بابت هزینه اجرا درحق صندوق دولت 
که درقبال بدهی نامبرده اموالی شـامل تعداد3دسـتگاه یخچال ویترینی فروشـگاهی شیشه خم درب کشـویی مستعمل با بدنه قهوه ای 
داخل سفیدواسـتیل توقیف گردیده که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسـد1-مطابق نظریه کارشناس اموال مورد مزایده 
بمبلغ150/000/000ریال ارزیابی گردیده است2-مزایده ازمبلغ پایه کارشناسی شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود3-مکان 
مزایده درشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد کاووس میباشد4-موعد مزایده روزپنجشنبه مورخه1397/11/04ساعت 9الی10صبح 
میباشد5- متقاضیان شرکت درجلسه میتوانند پنج روزقبل ازتاریخ مزایده ازمال مورد مزایده بازدید نمایند6- مزایده مذکور برای نوبت اول 
تشکیل میگردد7-همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی است8- برنده مزایده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی خویش را 
فی المجلس ومابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یکماه بصندوق دادگستری تودیع وفیش آنرا ارائه نماید درغیراین صورت 10درصد واریزی بنفع 

دولت ضبط ومزایده تجدید خواهدشد.
999-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد کاووس-بهاری

آگهی مزایده
   درپرونده اجرایی کاسه961541و951719/شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبدکاووس احمدرخشانی محکوم است 
بپرداخت مبلغ406/083/817ریال درحق محکوم له محمدرضا صباغ وپرداخت مبلغ 20/304/190ریال بابت هزینه اجرا درحق صندوق دولت 
که درقبال بدهی نامبردهمقدار20000مترمربع مشـاع و  13333مترمربع مشـاع حق السهم شخص ثالث مالک آرامی از1قطعه زمین زراعی 
بپاک ثبتی78فرعی از33-اصلی بخش14ثبتی واقع درگنبد کاووس روسـتای توحید1 محدوده شـمالی سد اسکندرتوقیف گردیده که از 
طریق مزایده حضوری بشـرح ذیل بفروش میرسد 1-مطابق نظریه کارشناس ملک مورد مزایده بمبلغ579/993/000 ریال ارزیابی گردیده 
است2-مزایده ازمبلغ پایه کارشناسی شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود3-مکان مزایده درشعبه اول اجرای احکام مدنی 
دادگسـتری گنبد کاووس میباشد4-موعد مزایده روزچهارشـنبه مورخه10/26/ 1397 ساعت 10الی11صبح میباشد5- متقاضیان شرکت 
درجلسه میتوانند پنج روزقبل ازتاریخ مزایده ازمال مورد مزایده بازدید نمایند6- مزایده مذکور برای نوبت دوم تشکیل میگردد7-همراه 
داشـتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی اسـت8- برنده مزایده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی خویش را فی المجلس ومابقی آنرا 
حداکثر ظرف مهلت یکماه بصندوق دادگستری تودیع وفیش آن راارائه نماید درغیراین صورت 10درصد واریزی بنفع دولت ضبط ومزایده 

تجدیدخواهد شد9-مالکیت برنده مزایده مشاعی ومشمول مقررات اماک مشاع خواهدبود.  
1000-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد کاووس-بهاری

آگهی مزایده
  درپرونده اجرایی کاسه970184/شـعبه اول اجرای احکام مدنی دادگسـتری شهرستان گنبدکاووس سیدمهرداد میرزایی محکوم است 
بپرداخت مبلغ1/432/004/155ریال درحق محکوم لها سحرمدرسـی با وکالت محسـن بای و پرداخت مبلغ71/600/207ریال بابت هزینه 
اجرا درحق صندوق دولت که درقبال بدهی نامبرده اموالی شـامل تعداد 32سهم ازمجموع150سهم متعلق به محکوم علیه نزد شرکت دام 
وطیور زرین صحرا گنبد کاووس توقیف گردیده که ازطریق مزایده حضوری بشـرح ذیل بفروش میرسـد1-مطابق نظریه کارشـناس سهام 
مورد مزایده بمبلغ288/ 1/502/636ریال)32سـهم( ارزیابی گردیده اسـت2-مزایده ازمبلغ پایه کارشناسـی شـروع وبه بااترین قیمت 
پیشنهادی فروخته میشود3-مکان مزایده درشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد کاووس میباشد4-موعد مزایده روزسه شنبه 
مورخه1397/11/23ساعت10الی11صبح میباشد5- متقاضیان شرکت درجلسه میتوانند پنج روزقبل ازتاریخ مزایده ازمال مورد مزایده بازدید 
نمایند6- مزایده مذکور برای نوبت اول تشکیل میگردد7-همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی است8-برنده مزایده مکلف است 
ده درصد مبلغ پیشنهادی خویش رافی المجلس ومابقی آنراحداکثر ظرف مهلت یکماه بصندوق دادگستری تودیع وفیش آن راارائه نماید 

درغیراین صورت 10درصد واریزی بنفع دولت ضبط ومزایده تجدیدخواهد شد
1004-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد کاووس-بهاری

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم موسسه کاسپین با مدیریت علیرضا طاهریان وعلی نعیمی به نمایندگان غامرضا پایین محلی نشانی 
استان گلستان شهرستان گرگان جلین بلوار امام رضا ساختمان سرپرستی امیدجلین مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-محمدرضا 
سـاارجزی نام پدرعلی اصغر نشانی استان گلسـتان شهرسـتان گرگان گرگانپارس نبش تیرغربی2-حمیدرضا بیدمال نام پدر غامرضا 
مجهول المکان3-محمد جواد احمدی نام پدرقدرت مجهول المکان4-زبیده روحی لمراسکی   نام پدرمحمداسمعیل مجهول المکان محکوم 
به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره بایگانی960932وشماره دادنامه مربوطه9709970059100219محکوم علیه محکوم است  
بپرداخت مبلغ871/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ27/533/000ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی 
براساس تعرفه قانونی به ماخذ19/530/000ریال وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک تا روز وصول براساس شاخص بهای کاا وخدمات 
اعامی ازسوی بانک مرکزی درحق خواهان 2-بپرداخت نیم عشر دولتی درحق دولت  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف 
ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا 
حکم واسـتیفا محکوم به ازآن میسـر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد 
یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشـروح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی 
یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث 
ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی 
ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام 
کامـل صـورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اجـرای 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 نباشـد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشـود)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(
998-رئیس شعبه10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان -جهان افروز

مفقودی
شناسنامه مشخصات )برگ سبز(  سواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ مسی متالیک مدل 1387 
S 1412287730720 به شماره پاک 862ج42- ایران 65 و شماره موتور 2362002  و شماره شاسی

مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
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آگهی اباغ وقت رسیدگی و ضرورت اخذ توضیح از مسجلین ذیل  اسناد و طرفین 
 خواهان آقای سعید سرافراز  فرزند محمد ابراهیم دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای جمشید ناقل فرزند فضل اله، عطاء ناقل فرزند فضل 
اله  ، حمیدرضا قانع فرزند فضل اله به خواسته  الزام به تنظیم سند رسمی ملک و ا ثبات مالکیت   و مطالبه  خسارات دادرسی و غیره مطرح 
که به این شـعبه ارجاع و به شـماره پرونده کاسـه  9709986138300454 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهبهان ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/09 ساعت 11:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشـار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشـانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
672 منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهبهان 

آگهی حصر وراثت 
آقای جعفر دورقی فرزند صادق دارای شماره شناسنامه 2714 به شرح کاسه 787/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و  چنین 
توضیح داده که شادروان صادق دورقی فرزند غضبان به شماره شناسنامه 14396 در تاریخ 86/10/8 در اقامتگاه موقت خود بدرود زندگی گفته 
و  و رثه مرحوم منحصر است به: 1. جعفر دورقی  شماره شناسنامه 2714  پسر متوفی 2.  عادل دورقی شماره شناسنامه 8926 پسر متوفی 3. 
مسلم دورقی شماره شناسنامه 1810118522 پسر متوفی 4. مهدی دورقی شماره شناسنامه 1810654408 پسر متوفی 5. سکینه دورقی شماره 
شناسنامه 545 دختر متوفی  6. سلیمه دورقی شماره شناسنامه 1449 دختر متوفی 7. حمیده دورقی شماره شناسنامه 1820005534 دختر متوفی 
8. لوعه حمید شماره شناسنامه 843 همسر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا 
هر کسی ا عتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم نماید واا گواهی صادر خو اهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف آبادان 

آگهی حصر وراثت 
آقای عباس معینی فر فرزند جواد دارای شماره شناسنامه 2281812006 به شرح کاسه 788/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده و  چنین توضیح داده که شادروان جواد معینی فر فرزند عباس به شماره شناسنامه 1809 در تاریخ 97/9/13 در اقامتگاه موقت خود 
بدرود زندگی گفته و  و رثه مرحوم منحصر اسـت به: 1. عباس معینی فر شـماره شناسنامه 2281812006 پسر متوفی 2. علیرضا  معینی فر 
شماره شناسنامه 1810524784 پسر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر 
کسی ا عتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم نماید واا گواهی صادر خو اهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف آبادان 
آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  1. ناجی معتمدی فرزند قاسم  2. مجید فضیل 

زاده اعرابی 
خواهان شرکت ا عتباری کوثر  مرکزی دادخواستی به طرفیت خواندگان 1.  ناجی معتمدی  فرزند قاسم 2. مجید فضیل زاده ا عرابی  به خواسته  
مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  97099986310300406  شعبه 3 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان 
ابادان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/02 ساعت 09:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

آگهی 
خواهان عبداله اوزده به طرفیت  بتول  دوانی  و مرتضی موسوی دادخواستی با موضوع ا عتراض ثالث نسبت به دادنامه 82/995 شعبه  هفتم 
دادگاه حقوقی بوشهر تسلیم دادگاه نموده که به شعبه  اول دادگاه   حقوقی  بوشهر ارجاع و به کاسه 940529 ثبت و وقت رسیدگی در تاریخ 
97/11/17 سـاعت 10 صبح تعیین گردیده اسـت.  حسب درخواسـت خواهان و دستور دادگاه  با توجه به مجهول المکان  بودن خواندگان و 
تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی  از روزنامه های کثیراانتشار آگهی می گردد. خواندگان می توانند جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم  به این دادگاه  مراجعه نمایند  در غیر اینصورت این دادگاه غیابا رسیدگی   و اتخاذ تصمیم می نماید. 
854 شعبه اول دادگاه حقوقی بوشهر 

آگهی احضار 
به موجب پرونده کاسـه 971153 شـعبه 103 دادگاه کیفری 2 بوشهر آقای مصطفی زارعی فرزند شکراله به شماره  ملی 3521138208 که 
مشـخصات بیشـتری از مشارالیه در دست نیست به اتهام جعل سند رسمی تحت تعقیب  می باشـد به نامبرده اخطار و اباغ می گردد که 
جهت دفاع از بزه انتسابی و رسیدگی  در مورخه 97/11/13 ساعت 10 صبح در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور غیابا به موضوع 
رسـیدگی    و اتخاذ تصمیم خواهد شـد. این آگهی به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسـی  کیفری  برای یک نوبت در یکی از جراید کثیر 

اانتشار درج می گردد. 
855 مدیر دفتر  دادگاه کیفری شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر بوشهر )103 جزایی سابق( 

512/31آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 971171 این دادگاه آقای سرور بامری)تبعه افغانستان( فعا مجهول المکان متهم است به استفاده از شناسنامه 
غیرموضوع شکایت اداره ثبت احوال شهرستان خواف. لذا به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبرده در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری از طریق نشر آگهی به ایشان اعام تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خواف حاضر و از 

اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در این شعبه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.رایگان
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خواف 

512/32آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 971241 این دادگاه آقای حسن کلندرزهی فرزند رسول فعا مجهول المکان متهم است به استفاده از شناسنامه 
غیرموضوع شکایت اداره ثبت احوال شهرستان خواف. لذا به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبرده در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری از طریق نشر آگهی به ایشان اعام تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشارآگهی در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خواف حاضر و از 

اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در این شعبه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.رایگان
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خواف 

512/33سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه کاسه 139704006364000036/1

 بدینوسیله به غامحسین برزگر خضربیگی بدهکار پرونده کاسـه 9700045 که برابر گزارش 139705806223000129 تاریخ 1397/10/04  
شناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر برگ ازم ااجراء شماره 139704006346000036 بین شما و خانم فریبا حیدرنژاد تعداد 114 سکه 
تمام بهار آزادی بدهکار می باشدبر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده.پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به 
کاسه فوق در این اجراء مطرح می باشد،لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما اباغ می گردداز تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد،ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام و در غیر این صورت بدون انتشارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فیروزه- سید ابوالفضل حسینی

512/34آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
بموجب پرونده کاسه 961438 اجرای احکام محکوم علیه علی اکبر قلعه گیرطرقبه محکوم است به پرداخت 910/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته وپرداخت خسارت تاخیر تادیه و پرداخت 18/326/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 22/800/000 بابت حق الوکاله وکیل در 
حق محکوم له شرکت الماس شهر طرقبه و پرداخت نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده 
اموالی در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف نموده است و توسط هیئت کارشناسی ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/22 از 
ساعت 8 الی 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد . مزایده از 
قیمت ارزیابی شده شروع و به بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا وفی المجلس و مابقی حداکثر 
ظرف یک ماه از برنده وصول می گردد. طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید 
آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.شرح اموال مورد مزایده:طرقبه بین صاحب الزمان 29 و 31  دفتر گردشگری اله سفید توس آقای قلعه 
گیر مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری به مساحت 81/32 مترمربع از پاک ثبتی 3590فرعی از مفروض و مجزا از 1337/265 
قطعه 4از 10 اصلی بخش 6 مشهد در زیرزمین اول به ارتفاع 2/5 متر در ساختمانی به نمای کاپوزیت و دیوارهای داخلی با سنگ و کاشی و 
دارای پارتیشن اداری با ام دی اف می باشد که ارزش شش دانگ آپارتمان تجاری به مبلغ 2/200/000/000 ریال بدون کسر بدهی های احتمالی 

به بانک کشاورزی و اشخاص دیگر ارزیابی گردیده است.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/35آگهی
پرونده کاسه:9709985190400073 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان تصمیم نهایی شـماره 9709975190400577؛ 
خواهان:خانم اعظم زارعی جنیدآباد فرزند محمد علی با وکالت آقای محمد صادق شکفتی تیتکانلو فرزند برات به نشانی استان خراسان رضوی-

شهرستان قوچان- فوچان- شهید مطهری 14 – نبش اسرار پاک 2 طبقه اول؛ خوانده: آقای اکبر فتحعلی زاده فرزند محرم به نشانی؛ خواسته ها: 
1- مطالبه وجه چک 2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 3- تامین خواسته؛ رأی دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی اعظم زارعی جنیدآباد با 
وکالت آقای محمد صادق شگفتی تیتکانلو به طرفیت اکبر فتحعلی زاده فرزند محرم به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 452427239 
مورخ 1394/2/16 به عهده بانک صادارت به مبلغ یک میلیارد ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی وتاخیرتادیه آن به شرح متن  دادخواست نظر 
به اینکه وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش رونوشت مصدق یک فقره چک به شماره 452427239 به عهده بانک صادرات به مبلغ یک میلیارد 
ریال و نیز گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از بانک محال علیه را به دادگاه ارئه نموده و خوانده در مقابل مستندات ابرازی خواهان هیچ گونه 
دفاعی اعم از جعل؛ تردید و انکار ننموده و نیز دلیلی دایر بر اسقاط یا ایفای دین خویش به دادگاه تقدیم ننموده و توجها به بقای اصول اسناد مدرکیه 
دعوا در ید خواهان و نیز اصل استصحاب دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و استنادا به مواد 2 و 198 و 515 و 519 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 310 ، 313 قانون تجارت و ماده 2 قانون اصاح قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چک الی زمان اجرای حکم و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
قانونی در حق خواهان صادر و اعام می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روزپس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل 

اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی می باشد.
رییس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی قوچان - جعفری 

512/36آگهی 
در پرونده کاسه 970202 آقایان حسن آخوندی و رضا آخوندی فرزند حسن به اتهام مشارکت در سرقت مبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد 
تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی 
، نامبرده مکلف هستند ظرف مدت 30 روز در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب شهرستان قوچان حاضر واز اتهام انتسابی دفاع 

نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.
بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان

512/37رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم معصومه باغبان ایوری دارای شناسنامه شماره53 به شرح دادخواست به کاسه 322/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی عباس نژاد ایوری به شناسنامه45 در تاریخ1397/6/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اسـت به: 1-معصومه باغبان ایوری کدملی 0901867101 متولد 1345/1/3 همسرمتوفی 
2-فاطمه عباسی نژاد ایوری کدملی0890033498 متولد 1368/5/20 فرزندمتوفی 3- جواد عباسی نژاد ایوری کدملی0890187991 متولد 
1370/5/5فرزند متوفی 4- طاهره عباسـی نژاد ایوری کدملی 0890287163 متولد 1372/6/31 فرزندمتوفی 5- بتول عباسـی نژاد ایوری 
کدملی 0902559583 متولد 1365/6/30 فرزند متوفی و وراث دیگری ندارد.؛اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
دبیرخانه شورا شعبه ریوش شورای حل اختاف کوهسرخ 

512/38*آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول*
به موجب اجرائیه شـماره 9610425177100300 در پرونده کاسه 64/970480 این اجرا محکوم علیه امید حاتمی سیدآباد محکوم است به 
پرداخت 7326330113 ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیراز 96/5/22 به انضمام مبلغ 23/952/159 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 
18/783/195 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له حسـین خداوردی با وکالت آقای سـید محمد سیدزاده که با احتساب شاخص 
اعامی از سـوی بانک مرکزی جمع کل طلب محکوم له به شـرح فوق 807/340/385 ریال محاسبه گردیده است. که در این راستا و طبق 
گزارش اصاحی 9609975177100975 صادره از شعبه دوم حقوقی چناران مقرر شده طلب محکوم له از محل فروش یک قطعه زمین متعلق 
به آقای حیدرعلی حاتمی سیدآباد واقع در روستای سیدآباد خیابان شهدا پرداخت گردد با ارجاع امر به کارشناسی جهت ارزیابی ،این ملک 
عبارت است از یک قطعه زمین به مساحت 1600 مترمربع از پاک 14 اصلی بخش 8 معروف به اراضی دستجرد،فاقد سندرسمی که شرقا به 
خیابان ،جنوبا به دیوار گلی باغ، غربا به کوچه و شـماا به اراضی آقای حیدرعلی حاتمی سـیدآباد محدود است و کاربری آن زراعی و خارج 
طرح هادی روسـتا اسـت .این ملک فاقد اعیان می باشـد و با توجه به موقعیت ملک و نزدیک بودن به خدمات روستایی از قبیل برق، آب ، 
گاز و غیره ارزش آن 950/000/000 ریال تعیین ومقرر گردیده در تاریخ 1397/11/08 از ساعت 10/30 الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری و 
با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان چناران در محل اجرای احکام مدنی چناران به فروش برسد. طالبین به خرید می توانند جهت 
بازدید از محل ملک پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی ازم بعمل آید.مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و 
به بااترین مبلغ پیشـنهادی واگذار خواهدشـد.ضمنا افرادی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در روز برگزاری مزایده می بایست 
10 درصد مبلغ کارشناسی شده را فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 129 ق.ا احکام مدنی باید 10 درصد قیمت خرید 
را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز و الباقی مبلغ را ظرف مهلت مشخص شده توسط اجرای احکام در جلسه مزایده 
تعیین خواهد شد.پرداخت نمایند)حداکثر مهلت یک ماه خواهد بود.(در غیر این صورت مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت 
ضبط خواهد شد.تحویل مورد مزایده تابع مقررات مربوطه خواهد بود.کلیه بدهی های معوقه به عهده فروشنده وتخلیه و تحویل ملک تابع مقررات 

خواهد بود و ارتباطی به این اجرا ندارد.
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چناران

512/39#آگهي#
در پرونده کاسه 970669 آقای سید محمد منصوری به اتهام تغییر کاربری غیر مجازتحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي در امور کیفري مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است ظرف مدت سي روز در شعبه دوم 

دادگاه بخش گلبهار حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/40*دادنامه*
پرونده 9509985176300414 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرچناران )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره؛شاکی:آقای سید میثم باوندی فرزند 
سیدعلی به نشانی استان خراسان رضوی- چناران-خیابان امام خمینی27 نبش خیابان؛ متهم:آقای مهدی ذبیحی فرزند علی به نشانی خراسان 
رضوی- مشهد-بلوار معلم- ستاری 15 پاک 3؛ اتهام :سرقت مستوجب تعزیر؛رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهدی ذبیحی فرزند علی به شماره 
ملی 0919299040 مالک خودرو پراید وانت به شماره پاک 88 ق733 ایران 12 فاقدمشخصات بیشتر و فعا متواری دایر بر سرقت 1- یک دستگاه 
تلویزیون LCD هایسنس 50 اینچ 2-یک دستگاه جاروبرقی ال جی 3- یک دستگاه مایکروفر4- یک دستگاه اتوبخار در شب موضوع شکایت آقای 
سید میثم باوندی فرزندسیدعلی و موضوع کیفرخواست شماره 9710435176001082-1397/06/25 صادره از دادسرای عمومی وانقاب شهرستان 
چناران ، با عنایت به محتویات پرونده و شکایت گزارش ابتدایی مرجع انتظامی مبنی بر ربایش اموال شاکی از محل مغازه وی و با توجه به شکایت 
بعدی شاکی و تحقیقات تکمیلی مرجع انتظامی که با بررسی دوربین های محل سرقت و رفت و آمد خودروها نسبت به شناسایی متهم اقدام شده 
است وصرف نظر از اینکه متهم در آدرس های اعامی شناسایی  نشده  وبا وصف احضار از طریق انتشار آگهی نیز در دادسرا و در جلسه رسیدگی 
شعبه حضور نیافته و دفاعی در برابر عنوان اتهامی معمول نداشته است .لذا دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز می داندو به استناد مواد 656 ، 667 قانون 
تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 متهم را به تحمل دو سال حبس و چهل ضربه شاق تعزیری و نیز رد عین اموال مسروقه به شرح فوق 
و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت آن در حق شاکی محکوم می نماید.رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی خواهد بود.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان چناران-حمزه برزش آبادی

512/41*رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه آقای عباس گریان دارای شناسـنامه شـماره 5228545530 به شرح دادخواست به کاسه 2/970001 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غضنفر گریان به شناسنامه 5220302681 در تاریخ 1397/3/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اسـت به:1-  عباس گریان فرزند محمدرضا ش.م 5228545530 ت.ت 1359 پدر 2-فرشـته 
علیزاده فرزند ابراهیم ش.م 5229558695 ت.ت 1359 مادر متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

512/42*رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه آقای ابراهیم قلی زاده دارای شناسنامه شماره 0944168345 به شرح دادخواست به کاسه 2/970028 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم قلی زاده  به شناسنامه 5228324348 در تاریخ 1359/3/5 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رمضانعلی قلی زاده فرزند ابراهیم ش.م 0778971996 ت.ت 1330 فرزند متوفی 
2-زیور قلی زاده فرزند ابراهیم ش.م 5229470410 ت.ت 1316 فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

512/43*آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وسیله به فاطمه طوبایی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای سیدحسین شالفروشان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
شما به شعبه 4 شورای حل اختاف چناران ارائه و به کاسه 4/499/97 ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 1397/11/16 ساعت 8/30 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان چناران مستقر در مجتمع شماره به نشانی چناران – جنب نمایندگی سایپا مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود 

نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/44#آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی#
بدین وسیله به آقای احمد بلقدر فرزند علی مراد فعا مجهول المکان اباغ می شود که خانم معصومه شعبانزاده دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت شما به شعبه اول شورای حل اختاف گلبهار ارائه و به کاسه 1/840/97 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 1397/11/17 ساعت 
17 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان گلبهار مستقر در مجتمع شماره اول به نشانی گلبهار خ بهار 3 نرگس 5 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلبهار

512/45*آگهی*
محکوم له: آقای محمدرضا خان محمدی فرزند محمد علی با وکالت آقای صفی اله محمدی به نشانی چناران- مقابل دادگستری ؛محکوم علیه: 
خانم ها بتول و زهرا خان محمدی فرزندان محمد علی هردو مجهول المکان؛ پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به خانمها بتول و زهرا 
خان محمدی فرزندان محمدعلی که مجهول المکان می باشند اباغ می شود طبق اجرائیه شماره 9710425177000189 صادره از شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی چناران در پرونده کاسه 951649 به موجب دادنامه شماره 9709975177000926 مورخ 1397/7/11 صادره از شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی چناران محکوم علیهما محکوم به:انتقال سند مشاعی به میزان یک ششم به استثنای یک هشتم از قیمت ششدانگ 
یک قطعه باغ به متراژ هزار متر مربع دارای پاک 502 فرعی از 25 اصلی بخش 8 چناران در حق محکوم له می باشند.پرداخت مبلغ 28/000 
ریال بابت نیم عشـر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیهما می باشـد.. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای 
حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد.در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان چناران

512/46آگهی اخطار اجرائیه
در خصوص دعوی خواهان آقای حسن میری شهری فرزند عباس باوکالت خانم بتول پیرزاده اول در پرونده کاسه 96/551 به خواسته الزام 
خواندگان به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال وجه یک فقره چک بعاوه هزینه های دادرسـی تمبر وخسـارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید 
چک 93/7/15 لغایت یوم الوصول با احتساب دراجرای احکام مدنی نظر به اینکه خوانده آقای علی پورحسین فرزند غامرضا مجهول المکان 
می باشند. پیرو آگهی قبلی، رای صادره منجر به صدور اخطار اجرائیه گردیده، لذا خواندگان:1- علی پورحسین فرزند غامرضا و 2- محمود 
پورحسین فرزند حسین محکوم به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال با انضمام خسارات تأخیرتأدیه از 93/7/15 تازمان پرداخت بر مبنای نرخ 
تورم که از ناحیه بانک مرکزی تعیین واعام می شود و مبلغ 2/220/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 150/000 تومان بابت حق الدرج آگهی 
در حق محکوم له و پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق ااجرا در حق دولت می باشند، لذا مراتب وفق مقررات مواد 118 و 119 قانون اجرای 
احکام مدنی یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار درج می گردد. این اجرائیه ظرف 10 روز پس از اباغ به اجرا گذاشته خوانده شود. و پس از این 

برای عملیات اجرایی اخطار دیگری به شما نخواهد شد. مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به شورا اعام نمایند. 
مسئول دفتر شعبه دو شورای حل اختاف گناباد

511/47آگهی
خواهان سـیدمهدی اربابی محمدآبادفرزندسیداحمددادخواستی به طرفیت خوانده مرضیه میرحسینی به خواسته مطالبه وجه چک)بابت 
قسـمتی ازپنج فقره چک به شـماره های 1598/511341/28 مورخ1396/12/10 و1598/511338/15 مورخ1396/12/15 و1599/165045/12 
مورخ1396/11/25 و1599/165002/37 مورخ1396/10/01 و1598/511339/52 مورخ1396/12/20 عهده بانک ملت شعبه شهید صدرمشهد(
به مبلغ 200/000/000ریال  تقدیم شـورای حل اختاف شهرسـتان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع 
شـماره سـه شهرستان مشـهد واقع در مشـهد- بین قرنی 22 و 24 ارجاع و به کاسـه970664 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 
1397/11/23وسـاعت 8/30 تعیین شـده اسـت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواسـت 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

511/48آگهی 
خواهان مجتبی امامی دادخواستی به طرفیت خوانده نورالدین صالحی طبس به خواسته تنظیم سندموتورسیکلت تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد- بین قرنی 22 
و 24 ارجاع و به 970815 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/23 وساعت8/30 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.
متصدی اموردفتری شعبه164 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

512/49*رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه آقای محمد حسین دادی دارای شناسنامه شماره 5228028331 به شرح دادخواست به کاسه 2/970027 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان نوروز علی دادی به شناسـنامه 5229394063 در تاریخ 1397/8/5 در اقامتگاه 
دائمـی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اسـت به:1-فاطمه دادی فرزند حیدرعلـی ش.م 5228281312 ت.ت 
1336 همسـر2-زهرا شـفائی فرزند نوروزعلـی ش.م 5229868953 ت.ت 1366 فرزند متوفی3- کبری فرزانـه پور فرزند نوروزعلی ش.م 
5229444932 ت.ت 1353 فرزندمتوفـی 4- صغری دادی فرزند نوروزعلی ش.ش4744 ت.ت 1356 فرزند متوفی 5- افسـانه دادی فرزند 
نوروزعلـی ش.ش 5220050910 ت.ت 1370 فرزنـد متوفی6-خدیجه دادی فرزند نوروزعلـی ش.ش216 ت.ت 1350 فرزند متوفی 7- هادی 
دادی فرزنـد نوروزعلـی ش.ش 5220017969 ت.ت 1369 فرزنـد متوفی8- مهدی دادی فرزند نوروزعلـی ش.ش 522001797 ت.ت 1368 
فرزنـد متوفی9- حسـن دادی فرزند نوروزعلـی ش.ش5229454245 ت.ت 1360 فرزند متوفی10- محمد حسـین دادی فرزند نوروزعلی 
ش.ش5228028331 ت.ت 1358 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

512/50آگهی احضار متهم )970851(
نظر به اینکه در پرونده کاسه به شماره بایگانی 970851 این شعبه متهم امید زمان فرزند محمد )فاقد مشخصات دیگری(در کیفر خواست به اتهام 
نگهداری شش گرم و پنجاه سانتی گرم هروئین تحت تعقیب بوده و هم اکنون متواری و مجهول المکان می باشد لذا به استناد ماده 174 و 344 قانون 
آئین دادرسی در امور کیفری به نامبرده اباغ می گردد که در مورخه 1397/11/24 ساعت 9 صبح در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید مراتب دو نوبت 
به فاصله ده روز در روزنامه کثیر اانتشار آگهی می شود در صورت عدم حضور در دادگاه به صورت غیابی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد 

گردید. تاریخ انتشار نوبت اول:97/9/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/10/9
غامحسین احمدیان سامی-رئیس دادگاه انقاب شهرستان نیشابور

511/51آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمد اهوی فرزند حسین
خواهان آقای حمیدرضا درانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمد آهوی فرزند حسین به خواسته  مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575900773  شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/09 ساعت8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/52آگهی
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محکوم علیه  اقای علی اکبر ثوابی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977509401040   صادره از شعبه 255  در پرونده شماره 970630  محکوم به پرداخت مبلغ 22609000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1128612 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/5/22 تا یوم ااداء در حق محکوم له آقای سید مجتبی 
تفضلی 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 0
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف  مجتمع شماره پنج مشهد

آگهی اباغ وقت دادرسی 53/511
کاسه پرونده : 29/971005 وقت رسیدگی : 97/11/9ساعت 9/15 صبح خواهان : بانک ملت خوانده: مینا خسروی فرزند محمدناصر – مهدی 
پهلوان زاده فرزند مهدی – مجهول المکان خواسـته :  مطالبه وجه و ... خواهان دادخواسـتی تسـلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگي به شعبه 29 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 آگهي 
در مهلت به دفتر این دادگاه مراجعه ضمن اعام نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم را دریافت نماید  و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حضور به هم رساند. 
دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

512/54آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسـیله به آقای محسـن اسمعیلی فرزند نعمت اله به آدرس: فعا مجهول المکان، اباغ مي شـود که آقای جواد فرخی ترشیزی فرزند 
علی اکبر دادخواسـتی به خواسـته الزام خوانده به تنظیم و  انتقال سند و تعویض پاک یکدستگاه خودرو سمند به شماره انتظامی 292 ل 
85 ایران 12 مقوم به مبلغ 180000000 ریال به انضمام هزینه های دادرسـی به شـعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر ارائه و به 
شـماره کاسـه 4/620/97 ثبت و برای روز شنبه مورخه 97/11/13 ساعت 9/30 وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 قانون 
آیین دادرسـی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشـار درج میگردد. شـما می توانید قبل از 
رسـیدگی به دفتر شعبه چهارم شـورای حل اختاف شهرستان کاشمر واقع در خیابان منتظری جنوبی نرسیده به منتظری 11 مراجعه و با 
ارائه آدرس جدید خود نسـخه ثانی دادخواسـت وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسـیدگی در شعبه حاضر شوید، در صورت عدم 

حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/55رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي رضا شـجاع داراي شناسنامه شماره 6347 به شرح دادخواست به کاسه 9709985768200256 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهره آذرمهری به شناسنامه 5 در تاریخ 1396/9/7 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراسـت به: 1- پوران شـجاع به شماره شناسنامه 498 تاریخ تولد 1346/4/1 فرزند 2- فریبا 
شجاع به شماره شناسنامه 31 تاریخ تولد 1347/2/1 فرزند 3- مریم شجاع به شماره شناسنامه 7114 تاریخ تولد 1342/5/10 فرزند4- رضا 
شـجاع به شـماره شناسنامه 6347 تاریخ تولد 1349/5/1 فرزند  5- هادی شجاع به شماره شناسنامه 6816 تاریخ تولد 1355/6/1 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.
قاضی شورا شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان درگز

512/56رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم پری هنرمند جباربیک داراي شناسنامه شماره49 به شرح دادخواست به کاسه 2/1402/97 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیمه موسوی المجوق به شناسنامه 314 در تاریخ 1382/1/18 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- پری هنرمند جبار بیک فرزند محمد به ش ش 49 متولد 1366/11/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی 2- مختار هنرمند 
جبار بیک فرزند محمد به ش ش 171 متولد 1362/6/3 صادره از تربت جام فرزند متوفی 3- محمد هنرمند جبار بیک فرزند محمد به ش ش 453 متولد 
1337/8/10 صادره از تربت جام همسر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي 

مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختاف شهرستان تربت جام

512/57آگهي تحدید حدود اختصاصي
حوزه ثبتی شهرستان خلیل آباد .پیرو آگهي تحدید حدود قبلي به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یکقسمت از اماک واقع در بخش 2 حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر: ششدانگ اعیان 
پاک 438 فرعی از 29 اصلی بخش دو متعلق به آقای محمود جوادی در مورخه 1397/11/3 ساعت 9 تحدید حدود انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 
14 قانون ثبت اماک به صاحبان اماک و مجاورین شماره هاي فوق الذکر بوسیله این آگهي اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر باا در محل حضور 
به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینده قانوني آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي و نیز صاحبان اماک که در موعد مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سي روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجراي تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاي معترض ثبتي، معترضین مي بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصاح قضائي 

تقدیم و گواهي ازم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار 1397/10/9
رئیس ثبت اسناد و اماک کاشمر

512/58رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم عصمت یعقوبی داراي شناسنامه شماره 6519514195به شرح دادخواست به کاسه 3/970394 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی یعقوبی زرنوخی به شناسنامه 287 در تاریخ 95/2/29 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- صغری پوردست زرنوخی نام پدر عباس ش شناسنامه6519360287 تاریخ تولد 41/7/1 همسر 
متوفی 2- عفت یعقوبی زرنوخی نام پدر عباسعلی ش شناسنامه6519515027 تاریخ تولد 53/1/12 فرزند متوفی3- عصمت یعقوبی زرنوخی نام پدر 
عباسعلی ش شناسنامه6519514195 تاریخ تولد 50/1/5 فرزند متوفی4- فهیمه یعقوبی زرنوخی نام پدر عباسعلی ش 0690083823 تاریخ تولد 
68/9/4 فرزند متوفی5- سمیه یعقوبی زرنوخی نام پدر عباسعلی ش شناسنامه 0941674045 تاریخ تولد 63/3/1 فرزند متوفی6- علی یعقوبی نام 
پدر عباسعلی ش شناسنامه6510041138 تاریخ تولد 74/7/30 فرزند متوفی7- اعظم یعقوبی زرنوخی نام پدر عباسعلی ش شناسنامه6519968031 
تاریخ تولد 65/5/18 فرزند متوفی8- حسن یعقوبی نام پدر عباسعلی ش شناسنامه 0933575254تاریخ تولد 61/10/23 فرزند متوفی . اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان مه وات

512/59رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم آدینه شادمهری داراي شناسنامه شماره 0701914386 به شرح دادخواست به کاسه 970437 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود برومند به شناسنامه 38775 در تاریخ 1397/8/14 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- معصومه فیض اله آبادی شماره ملی 0701546379 تاریخ تولد 1328 فرزند غامحسین مادر متوفی 2- محمد برومند 
ش ملی0701917040 تاریخ تولد1318  فرزند حسین پدر متوفی3- فاطمه آدینه شادمهری ش ملی0701914386 تاریخ تولد1362   فرزند ابوالقاسم همسر 
متوفی4- امیرمحمد برومند ش ملی6510163446 تاریخ تولد1390  فرزند محمود فرزند متوفی5- ابوالقاسم برومند ش ملی069977085 تاریخ تولد1382  
فرزند محمود فرزند متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان مه وات

512/60قرار تامین خواسته
پرونده کاسه ی 97/730 در خصوص تقاضای خواهان فرزاد کرمی فرزند: محمد به نشانی: بجستان بلوار شهید مطهری – نرسیده به میدان آزادی نمایشگاه 
موتورسیکلت مهدی ناظری به طرفیت خوانده: ابوالفضل صانعی مهرآبادی فرزند: علی اصغر به نشانی : فعا مجهول المکان به تقاضای صدور اجرای قرار 
تامین خواسته فوری بابت یک فقره چک شماره سریال 1372/771494/42 مورخه 1393/3/20 بانک ملت به مبلغ بیست و هفت میلیون ریال نظر به اینکه 
خواهان به موقع نسبت به مراجعه به بانک واحد گواهینامه عدم پرداخت آن به موقع اقدام نموده و اصول و مستندات از ناحیه خواهان ارائه و مورد ماحظه ی 
شورا واقع گردیده بنابراین شورا به تجویز بند ))ج(( ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته خواهان به مبلغ بیست و هفت میلیون 27/000/000 

ریال از اموال بامعارض خوانده را صادر و اعام می گردد. قرار صادره بافاصله قابل اجراء و ظرف ده روز پس از اباغ قابل اعتراض در همین شورا می باشد.
حسین رسولی – قاضی شورای حل اختاف بجستان
512/61آگهی اباغ وقت رسیدگی به رویا و محمد و شهناز و ناهید و شهین و امید و کمال و علی شهرت همگی 

گل پور ناوخ و طاهره قاضی خانی و فاطمه حسین زاده یوسفخانی
خواهان آقای سید سیف اه بهبودی و اسداه عیدی دادخواستی به طرفیت خواندگان خانم رویا گل پور ناوخ و غیره به خواسته الزام خواندگان به 
تنظیم و انتقال سند رسمی شماره های 14971و14972و14973 دفتر اسناد رسمی شماره 19 درگز از پاک 167 اصلی کاته اسپیان مورخه 1349/6/7 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609985180300059شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان درگز ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/23ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان درگز 

512/62آگهی اباغ وقت رسیدگی 
به سعید شکاری خادملو فرزند یوسف اباغ که رضاکریمی تبریزی فرزند علی اکبر دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به کاسه 
9/97/792 ثبت و برای مورخه 97/11/14 ساعت 16/30  وقت رسیدگی تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و ضمن 

اعام آدرس خود نسخه ثانی دادخواست دریافت نمائید. 
شعبه  نهم شورای حل اختاف سبزوار

512/63آگهي اباغ وقت دادرسي به خوانده مجهول المکان
بدینوسیله به مسعود ابارشی فرزند محمدرضا  فعا مجهول المکان اباغ مي شود شرکت ایلیا مشاورین سربداران بمدیریت علی اصغر علوی راشد  
دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به این شورا  ارایه و به کاسه 8/97/693 ثبت و براي مورخه 97/11/14 ساعت 16/15 وقت رسیدگي 
تعیین گردیده است. لذا مراتب یک نوبت در این روزنامه درج می گردد. شما مي توانید قبل از رسیدگي به این شورا مراجعه و ضمن ارایه ادرس جدید 

خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت جهت رسیدگي در شورا حاضر شوید.
دفترشعبه هشتم شوراي حل اختاف سبزوار

512/64اباغ اخطار اجرایي 
به مهدی کوشکباغی فرزند اسفندیار اباغ که به  موجب راي شماره 11/255 به کاسه 14/97/20  به پرداخت مبلغ شش میلیون و دویست هزار ریال 
بابت اصل خواسته به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه  درحق جواد پورفرهمند فرزند علی اکبر محکوم که پس از انتشار این اخطار می بایستی 

ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید . درغیراین صورت ا قدام قانونی بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت.
شعبه یازدهم شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار 

512/65آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای عباس عجم زیبد فرزند حسن فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای محمد آگاهی فرزند علی دادخواستی به خواسته الزام به 
حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری وانت پیکان به شماره شهربانی 91ه 352 ایران 12 به طرفیت شما به شعبه شهری 
شورای حل اختاف بجستان ارائه و به کاسه 97/772 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 1397/11/21 ساعت 9 صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا 
به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف 
بجستان  مستقر در ساختمان دادگستری شهرستان بجستان مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت 

مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مدیر دفتر شورای حل اختاف شهرستان بجستان – ابوالقاسم استادزاده 

512/66آگهي مزایده اموال منقول نوبت دوم
بموجب پرونده اجرایی شماره 970463اجرای احکام مدنی تربت محکوم علیه حسین مردانی فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 1300000000 
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له رجبعلی شهسوار و مبلغ 65000000 ریال بابت نیم عشراجرائی ، علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به 
اموال منقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف، تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس 
رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است. یک دستگاه کمباین سال ساخت 1395 با موتور جاندیر 3140 مدل 1367 و موتور 
جاندیر 2130 مدل 1356 که مبلغ 1350000000 ریال ارزیابی شده است. مزایده از ساعت 10 الی 11 صبح روز مورخ 1397/10/26 در آدرس تربت جام 
اجراي احکام مدني دادگستري تربت جام برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شروع شده و به هر شخص 
حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد قیمت خرید فی الجملس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف 
حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده 
را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده 

الزامی است . بدیهی است که در صورت تمایل برای بازدید ملک ظرف 5 روز قبل از مزاید به این اجرا احکام مراجعه نمایید. 
مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت جام-محمود یوسفی ابدال آبادی 

512/67#آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای سعید درخشی قاینی فرزند علی فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای جواد میرزابیگی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت شما به شعبه اول شورای حل اختاف گلبهار ارائه و به کاسه 1/81297 ثبت و برای روز شنبه مورخه 97/11/13 ساعت16  وقت رسیدگي 
تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان گلبهار مستقر در مجتمع شماره اول به نشانی گلبهار – خ بهار 3 نرگس 5  مراجعه و با ارائه آدرس جدید 
خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان گلبهار 

512/68رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم شوکت قاسمی روشناوند داراي شناسنامه شماره 3112 به شرح دادخواست به کاسه 2/704/97  از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا عبدلی به شناسنامه 181 در تاریخ  1393/12/27 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- حسین عبدلی فرزند نوروز متولد 1324/11/1 شماره ملی 6509329808 پدر متوفی 2- شوکت قاسمی 
روشناوند فرزند محمدحسین متولد 1332/6/10 شماره ملی 0936215704 مادر متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان رشتخوار

512/69رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زینب باد رنگین داراي شناسنامه شماره 87 به شرح دادخواست به کاسه 2/715/97از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان جعفر قلی جعفری به شناسنامه 14 در تاریخ 1390/7/27  در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به: 1- زینب بادرنگین فرزند غامعلی متولد 1324/12/8بشماره ملی 6509242321 همسر متوفی 2- برات اله جعفری فرزند 
جعفرقلی متولد 1347/4/10 بشماره ملی 650916381 فرزند متوفی3- حسین جعفری فرزند جعفرقلی متولد 1360/1/1 بشماره ملی 6509857405 
فرزند متوفی4- معصومه جعفری فرزند جعفرقلی متولد 1365/11/26 بشماره ملی 0703725068 فرزند متوفی5- فاطمه جعفری فرزند جعفرقلی متولد 
1368/11/22 بشماره ملی 690120011 فرزند متوفی6- علی جعفری فرزند جعفرقلی متولد 1353/1/2 بشماره ملی 6509340852 فرزند متوفی7- 
احمدرضا جعفری فرزند جعفرقلی متولد 1355/1/1 بشماره ملی 6509840561 فرزند متوفی8- حسن جعفری فرزند جعفرقلی متولد 1357/6/1 بشماره 
ملی 6509345528 فرزند متوفی9- زهره جعفری فرزند جعفرقلی متولد 1362/1/9 بشماره ملی 6509872447 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه2 شوراي حل اختاف شهرستان رشتخوار

512/70آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای عبدا... سااری فرزند غامحسین و مرتضی پودینه فرزند غامرضا فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای محمدرحیم جمیلی 
توپکانلو دادخواستی به خواسته نقل و انتقال سند به طرفیت شما به شعبه دو شورای حل اختاف گلبهار ارائه و به کاسه 763/97 ثبت و برای روز 
چهارشنبه مورخه 97/11/24 ساعت15/30  وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار 
درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دو شهرستان گلبهار مستقر در مجتمع شماره به نشانی گلبهار – خ 
بهار 3 نرگس 5  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در 

صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه دو  شورای حل اختاف شهرستان گلبهار 

512/71آگهي اباغ دادنامه
پیرواگهي هاي قبلي وروزنامه محلي به آقاي رضا شیخ فرزند ناصر )فعامجهول المکان( اباغ مي شودکه آقاي محمد قادری راد فرزند غام محمد 
دادخواستي به مطالبه وجه  تقدیم شورا نموده که به کاسه  2/248/97 ثبت وبموجب دادنامه شماره 980-97/8/14  محکوم به پرداخت مبلغ سه 
میلیون ونهصد و دوازده هزار تومان و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/3/19 تا زمان اجرای حکم به نفع خواهان 
صادر و اعام می نماید و نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 89/10/20 تا تاریخ دادخواست 97/3/19 نظر به اینکه مشمول مرور زمان 
اسناد تجاری شده است شامل مقررات خاص چک نمی باشد و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعام می گردد  لذا چنانچه به حکم صادره اعتراض 

دارید ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهي دادخواست واخواهي خود را تنظیم به دفتر دادگاه تسلیم نمائید.
دبیر شورای حل اختاف حوزه دو شهرستان تربت جام

512/72آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلی شـماره 1/651/97-97/8/12 روزنامه حمایت بدینوسـیله به آقای 1- مجید ضروری فرزند علی اکبر 2- عطیه سعادت پور فرزند 
محمدعلی 3- علی ساقی فرزند ابوالقاسم فعا مجهول المکان اباغ میگردد بموجب راي شماره 651-97/8/12 صادره ازشعبه اول شورای حل اختاف 
تربت حیدریه به پرداخت تضامنی مبلغ 194699257 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3163750 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله قانونی 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مبلغ اصل تسهیات 200000000 ریال از تاریخ 93/11/17 الی یوم الوصول وفق قرارداد درحق خواهان 
بانک ملت محکوم گردیده راي صادره غیابي وقابل واخواهی است مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشارمحلی / روزنامه رسمی آگهی میگردد 
تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خویش را تکمیا به دفترشورا ارائه نماید . 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختاف تربت حیدریه 

512/73آگهي مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم*
درپرونده کاسه 960209  این اجرا محکوم علیه آقای علی اکبر . غامرضا. صغری همگی روزبهانی محکوم به تقسیم ارث به شرح گزارش اصاحی 
در حق فاطمه و خدیجه روزبهانی فرزندان غامعلی روزبهانی گردیده اند قسمتی از پاک 273 اصلی بخش 7 چناران موسوم به پایه مالک 
مرحوم غامعلی روزبهانی شامل باغی به مساحت تقریبی 6200 متر مربع معروف به مزرعه ارزان از جنوب باغ آقای برات وطنی و رودخانه 
ارزان از شمال به باغ آقای سیف اله غیور از شرق به جاده روستای فاطمه مرده از غرب به حبل با توجه به نوع کاربری و موقعیت و مرغوبیت 
مکانی ملک و حقابه از رودخانه ارزان در مجموع 868000000 ریال توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده است در مورخه 
1397/11/01 از سـاعت 10/30 الي 11/30 صبح ازطریق مزایده حضوري وباحضور نماینده محترم دادگاه گلبهار درمحل اجراي احکام مدني 
گلبهـار به فروش مي رسـد طالبین به خرید مي توانند جهـت بازدید ازمحل ملک مورد نظر 5 روزقبل ازموعـد مزایده به این اجرا مراجعه 
نمایند تاهماهنگي ازم بعمل آید مبلغ مزایده ازمبلغ کارشناسـی شـروع وبه بااترین قیمت پیشنهادي واگذارخواهد شد.ضمنا کسانیکه 
تمایل به شرکت درجلسه مزایده داشته باشند در روز برگزاري مزایده مي بایست 10 درصد قیمت خرید را في المجلس به عنوان سپرده به 
صندوق دادگستري واریز نماید. کلیه بدهیهاي معوقه به عهده فروشنده وهزینه تنظیم سند درصورتیکه انتقال سند ممنوع نباشد به عهده 

خریدارخواهد بودوتخلیه وتحویل ملک تابع مقررات خواهد بود وارتباطی به این اجرا ندارد 0 
دادورز اجراي احکام مدني گلبهار
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آگهی اباغ اجرائیه
آقـای مهدی رضا عقابی پیرو آگهی های قبلی درخصوص دعوی رضا باقر صفریان به طرفیت شـما 
بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 5/96ش/588 منجر به صدور اجرائیه برعلیه شما مبنی 
بر پرداخت مبلغ 102/000/000 ریال بابت اصل خواسـته و مبلغ 1/317/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخـت حـق الوکاله وکیل به مبلغ 300/000 ریال طبق وکالتنامه و پرداخت نیم عشـر دولتی در 
حق صندوق دولت لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه 
محلی درج میگردد،این اجرائیه ده روزاز انتشار به اجرا گذارده خواهد شد.پس از این برای عملیات 
اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگراینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا 

اعام نمائید.
                      1997  رئیس حوزه  5  شورای حل اختاف دادگاه بخش قرچک

آگهی و اباغ مفاد نظریه کارشناسی حوزه 15 شورای حل اختاف قرچک
در پرونده کاسه 188/15/97 موضوع دعوی مطالبه نفقه )خواهان هاجر سلیمانی ( بطرفیت خوانده 
محمد دارایی بخواسـته مطالبه نفقه نظریه کارشناسی وصول شده که بلحاظ مجهول المکان بودن 
خوانده یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار منتشر می شود تا خوانده ظرف یک هفته از تاریخ 
نشرآگهی جهت رویت و ماحظه نظریه کارشناسی در این حوزه از شورا حاضرشده و چنانچه مطلبی 
دارند نفیا یا اثباتا بصورت مکتوب اعام نماید.درغیر اینصورت مفاد نظریه مصون از اعتراض تلقی و 

شورا در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم می نماید./
       1970   دبیرحوزه  15 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کاسه پرونده: 9/97ش/441 وقت رسیدگی: 97/11/10 ساعت 10 خواهان: حسن جمشاد خوانده: لیا 
نبی زاده صیقانی خواسته: تقلیل مهریه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه  9  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میشود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
      م.الف 1627 خ       مدیر دفتر شعبه 9 شورای حل اختاف ورامین 

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم بانک انصارنشانی استان تهران شهرستان تهران پاسداران نبش نارنجستان 10پاک539 مشخصات محکوم 
علیه/محکوم علیهم1-مهرنوش اوانی نام پدر جمشید نشانی استان گلستان شهرستان گرگان شهرک آپادانا 15ساختمان نیایش ط2و2-علی 
اوانی نام پدر جمشـید نشانی استان گلستان شهرستان گرگان عدالت82ساختمان سپهردادزنگ1و3-صابر بوستانی نام پدر ابراهیم نشانی 
استان گلستان شهرستان گرگان بلوارگلشهر ابتدای گلشهر 26کانون زبان کودکان برتر4-مامک اوانی نام پدر جمشید مجهول المکان محکوم 
به:بموجب درخواسـت اجرای حکم مربوطه بشـماره دادنامه مربوطه9709970056500818بایگانی970220محکوم علیهم تضامنی محکومند 
پرداخت مبلغ660/000/000ریال بابت اصل خواسته ونیز خسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسید چک لغایت وصول محکوم به براساس نرخ تورم 
اعامی ازسوی بانک مرکزی ونیز مبلغ23/558/000ریال بابت هزینه دادرسی ونیز مبلغ3/000/000ریال بابت حق الوکاله وکیل تماما درحق محکوم 
له پرداخت نیمعشر دولتی بعهده محکوم علیهم میباشد  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن 
میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول 
وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر 
دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت 
میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور 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 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(
997-رئیس شعبه6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-قاسمی فر 

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرونده اجرایی97/0288/شعبه سوم اجرای احکام مدنی گرگان وبموجب دادنامه شماره9409970056400178 صادره ازشعبه5دادگاه حقوقی 
گرگان محکوم علیه سید مسلم هاشمی فرزند سیدمحمد بنحو تضامنی محکوم بپرداخت مبلغ7/442/191/677-با احتساب به اصل خواسته 
وغیره درحق محکوم له بانک ملی ایران استان گلستان با وکالت عیسی خسروی ومبلغ372/109/583ریال بعنوان نیم عشردولتی درحق دولت 
محکوم وبدهکارمیباشد که ومحکوم له آدرس گرگان بلوارجرجان7-اواسط کوچه ضلع غربی کوچه زمین فاقداعیانی که محصور میباشد باتوجه 
به ابعاد زمین ازقرارمترمربعی21/000/000ریال ارزیابی میگردد که ارزش کل آن5/613/300/000 =21/000/000*267/3 معادل پنج میلیارد وششصد 
وسیزده میلیون وسیصد هزارریال میگردد باتوجه به اخذ توضیح کارشناسان درخصوص پاک ثبتی موصوف براساس ارائه سندمالکیت ازطرف 
سیدمسلم هاشمی کل6دانگ با انتقال سند3دانگ ازطرف سیدحسین هاشمی بنام مسلم هاشمی گردیده است که مراتب بشرح فوق اصاح 
میگردد تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خریدمیتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خودرا ارائه وتسلیم 
نمایند توصیف اجمالی مال منقول وغیرمنقول توقیف شده براساس ماده138قانون اجرای احکام مدنی درمورد ارزیابی ملک بکاسه پرونده 
بایگانی بشماره97/0288مورد دعوی بانک ملی گرگان بطرفیت سید مسلم هاشمی بهآدرس گرگان بلوار جرجان7-اواسط کوچه ضلع غربی 
کوچه زمین فاقداعیانی که محصور میباشد بازدید بعمل آمده این ملک دارای2سند  3دانگ جمعا6دانگ بپاک ثبتی3/1175-اصلی شماره 
ثبت44628-12158جلد305-64صفحه349-375به مالکیت سیدمسلم وسیدحسین هر2شهرت هاشمی است این زمین دارای پروانه احداث 
بنای تجاری خدماتی در4طبقه بشماره 32241مورخ86/10/20-ازشهرداری گرگان اخذ نموده است بمساحت کل )اعیانی پروانه(552مترمربع 
که موفق به احداث بنانشـده اسـت ملک فوق دارای عرصه بمسـاحت278/85مترمربع بوده که ازضلع شرق به عرض 1متر تعریض واصاحی 
دارد درنتیجه مسـاحت باقیمانده ملک267/3مترمربع میگردد اظهار نظر باعنایت به اینکه ملک دارای پروانه بوده وتحقیقات صورت گرفته 
باتوجه به ابعاد زمین از قرارمترمربعی21/000/000ریال ارزیابی میگردد که ارزش کل آن5/613/300/000=21/000/000*267/3معادل پنج میلیارد 
وششصد وسیزده میلیون و سیصدهزارریال میگرد باتوجه به اخذ توضیح کارشناسان درخصوص پاک ثبتی موصوف براساس ارائه سند مالکیت 
ازطرف سیدمسلم هاشمی کل6دانگ با انتقال سند3دانگ ازطرف سیدحسین هاشمی بنام مسلم هاشمی گردیده است که مراتب بشرح فوق 
اصاح میگردد زمان ومکان مزایده زمان مزایده روزسه شنبه مورخه1397/10/25ساعت 9 الی10صبح مکان مزایده دفترشعبه سوم اجرای مدنی 
گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده 
قبول نماید2-برنده مزایده می بایسـت ده درصد مبلغ مورد پیشـنهاد را نقدا” به حساب دادگسـتری واریز ومابقی آن را ظرف یکماه ازتاریخ 
اجرای مزایده به حساب سپرده 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 یکهفته 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.
 969-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی متمرکزگرگان-عادلی

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
   بموجب پرونده اجرائی بکاسه970002/اجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن محکوم علیه تنقری وردی شمشیری فرزند قارلی بنشانی 
آزادی30جنب اولین کوچه بن بست پاک48محکوم بوده به خلع ید وتخلیه منزل مسکونی که درراستای ماده45قانون اجرای احکام مدنی 
اموال موجود در منزل بشرح ذیل واقع دربندرترکمن استقال 8پس ازکارشناسی وتعیین وقت بشرح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی اموال 
درراستای ماده138قانون ا.ا.م بر اساس نظریه کارشناس محترم(1-یخچال ساده آزمایش1عدد بمبلغ3/500/000ریال2-یخچال ساده فیلر1عدد 
بمبلغ 4/500/000ریال3-فرش3*3سـه عدد هریـک بمبلغ2/500/000ریال وجمعا بمبلغ7/500/000ریال4-تابلو1عدد بمبلـغ 500/000ریال5-
پشـتی2عدد هریک بمبلغ500/000ریال که جمعا بمبلغ1/000/000ریال6-فرش1/5*2یک عدد بمبلغ2/500/000ریال7-تلویزیون سامسـونگ 
بازیر تلویزیونی 1عدد بمبلغ 3/500/000ریال8-دیجیتال مارشـال1عدد بمبلغ1/000/000ریال9-جانمازی 2عدد هریک بمبلغ1/500/000ریال که 
جمعا3/000/000ریال10-لحاف وپتو وبالش خواب 1سـری بمبلغ3/500/000ریال 11-کمد دیواری بالباس شـخصی یک سری5/500/000ریال12-

آبگرمکن 1عدد بمبلغ2/000/000ریال13-ظرف آشپزخانه با لوازم کامل یک سری4/500/000ریال14-بخاری 1عدد بمبلغ 1/500/000ریال15-اجاق 
گازشعله 1عدد بمبلغ2/500/000ریال16-کمد وظروف 1سری جمعا بمبلغ500/000/ 4ریال که همه ی وسایل کارکرد وسالم وجمع16قلم که باتوجه 
به بررسیهای انجام شده بادرنظرگرفتن کلیه عوامل موثر درارزیابی با لحاظ شدن جمیع جهات جمعا بمبلغ51/000/000ریال برآورد میگردد شرایط 
وزمان ومکان مزایده1-مزایده درروزشنبه97/10/22ساعت10الی11دراجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد2-برنده مزایده 
کسی میباشد که بااترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ پایه براساس قیمت کارشناسی شده شروع میشود4-طالبین شرکت درمزایده 
5روزقبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازاموال موصوف بازدید نمایند5-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را 
نقدا بحساب سپرده دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده دادگستری وفیش واریزی را به دایره اجرای 
تحویل نمایند درغیر اینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس از کسرهزینه های اجرائی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد6-
تائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم تائید صحت مزایده این اجراء مسئولیتی دررابطه باخریدار ندارد 
وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد7-این مزایده به استناد ماده118قانون اجرای احکام مدنی در1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشاردرج 

میگردد8-این مزایده باحضور نماینده محترم دادستان صورت میپذیرد.
962-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرونده4/95/265بموجـب دادنامـه شماره1049سال92شـعبه9دادگاه حقوقـی گـرگان محکـوم علیه افشـین افشـار فرزند حسـین 
بمبلغ1/543/635/284ریال درحق محکوم له احمد مرادی بدهکارمیباشد که ملک زیرجهت پرداخت بدهی محکوم علیه تعرفه شده زیرپس 
ازتوقیف کارشناسی وبه قیمت ذیل ارزیابی شده است که ملک موصوف پس از   جری تشریفات قانونی کارشناسی وقیمت گذاری ازطریق مزایده 
حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند در جلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند نظریه کارشناسی درخصوص 
بررسی قطعه زمینی واقع در گرگان ضلع جنوبی کارخانه شیروپاستوریزه بعداز استخر طاییه پس ازمعاینه وتطبیق محل وقوع ملک نظریه 
کارشناسـی بشـرح ذیل ایفاد میگردد مشخصات ملک تعرفه شده قطعه زمینی اسـت که درمبایعه نامه ابرازی با شماره چاپی9610مساحت 
آن300مترمربع قیدشده است لیکن در طبیعت فاقد حدود ومرزبندی است برابر مستندات موجود درپرونده ملک درقطعه 7تفکیکی از اراضی 
شرکت تعاونی مسکن میثاق است که ازشمال به خیابان25متری و ازجنوب به کوچه وازشرق وغرب به قطعات مجاور محدوداست برابر اطاعات 
بدست آمده ملک خارج ازمحدوده خدمات شهری وداخل حریم شهر واقع شده است وفاقد کاربری مصوب شهری است ارزیابی با بررسیهای 
بعمل آمده وباتوجه به موقعیت وکاربری وشرایط منطقه وبادرنظرگرفتن موارد ذکر شده باا وکسب اطاع از مطلعین محلی قیمت ملک موصوف 
بدون درنظر گرفتن تعهدات ودیونی که ممکن اسـت وجود داشته باشـد بصورت زیراعام میگردد ارزش ملک برابر1/000/000/000یک میلیارد 
ریال برآورد میگردد زمان مزایده روزچهارشنبه مورخه10/26/  1397-ساعت 9 الی 10صبح مکان مزایده دفترشعبه چهارم اجرای احکام مدنی 
متمرکزدادگستری گرگان )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که بااترین 
مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا" بحساب دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف 
یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز وقبض واریز شده راتحویل دایره اجرا نماید درغیراین صورت وفق ماده129قانون اجرای احکام 
مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند یک هفته قبل ازاجرای 
مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف شـده بازدید نمایند4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه 
صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد 

شد5-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
964-مدیردفترشعبه4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

دادنامه
نهایـی  تصمیـم  گنبـدکاووس  کیفری2شهرسـتان  کاسه9609981789801319بایگانی970247شـعبه103دادگاه  پرونـده    
شماره9709971787901661شـاکی محمدرضا ترخان ف علی نقی بنشـانی استان گلستان شهرسـتان آزادشهر خیابان نگین شهرخیابان 
شهیدرجایی منزل شخصی ترخان متهم مصطفی حسینی بنشانی مجهول المکان اتهام ها1-ضرب و جرح عمدی2-توهین به اشخاص عادی 
رای دادگاه درخصوص اتهام مصطفی حسینی فاقد مشخصات بیشتر بجهت عدم حضوردردادسرا ودادگاه دایربرایراد ضرب وجرح عمدی ازحیث 
جنبه خصوصی وتوهین نسبت به محمدرضا ترخان ف علی نقی دادگاه نظربه محتویات پرونده شکایت بیشائبه شاکی گزارش مرجع انتظامی 
استعام بعمل آمده ازپلیس راهور گواهی پزشکی قانونی مصدوم گواهی گواهان درتحقیقات دادسرا مبنی بر ورود صدمات در اثرضربه متهم  
به شـاکی وتوهین نسـبت به شاکی عدم حضور متهم درجلسه دادرسـی این دادگاه جهت دفاع ازاتهامات انتسابی عدم ارائه دلیلی برنفی 
اتهام ازسـوی متهم وکیفرخواسـت صادره ازدادسـرای عمومی وانقاب گنبد کاووس که همگی موجبات حصوللوث درخصوص ایراد ضرب 
وجرح عمدی وحصول علم بابت توهین برایاین دادگاه رافراهم نموده اسـت که شـاکی متعاقب حصول لوث اقدام به اتیان سـوگند نموده 
اسـت بزهکاری وی راثابت ومحرز دانسـته وبه اسـتناد مواد211 و448و450و462و488و549و709و710-ازقانون مجازات اسـامی مصوب 
سـال92وماده608قانون مجازات اسـامی مصوب1375-ازحیث جنبه خصوصی ایراد ضرب وجرح عمدی وی رابپرداخت1-نیم درصد دیه 
کامل بابت سـاییدگی سـاق راسـت درحق شـاکی وظرف1سـال قمری اززمان وقوع درگیری مورخ95/12/29وراجع به اتهام توهین متهم 
موصوف رابتحمل 74ضربه شاق تعزیری بنحوغیرعلن محکوم واعام مینماید رای صادرشده نسبت به شاکی حضوری ودرخصوص توهین 
ظرف20روزپس ازاباغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظر استان گلستان میباشد ونسبت به متهم غیابی وظرف20روزپس ازاباغ 
واخواهی توسـط متهم درهمین شعبه وسپس در خصوص توهین ظرف20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان 
گلستان میباشد اماراجع به مجازات دیه باعنایت به اینکه میزان آن کمترازیک دهم کامل میباشد نسبت به شاکی قطعی ونسبت به متهم پس 

از انقضای مدت واخواهی قطعی وغیرقابل تجدید نظرخواهی میباشد.
992-دادرس شعبه 103دادگاه کیفری2شهرستان گنبدکاووس-دنکوب

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
   بموجب پرونده اجرائی بکاسه 97/37/اجرای احکام شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن دراجرای دادنامه شماره 96/942صادره ازشعبه 
اول شورای حل اختاف محکوم علیه مسعود کر فرزند رجب بنشانی بندرترکمن روستای سیجوال ضلع شرقی نفت انبار قدیم محکوم است 
بپرداخت مبلغ20/000/000ریال بابت اصل خواسته و000/ 590ریال هزینه دادرسی ومبلغ3/000/000ریال هزینه کارشناسی درحق محکوم له قربان 
محمد کتوک فرزند سی محمد ومبلغ1/000/000ریال بابت نیم عشردولتی درحق دولت مدیون میباشد که اموال بشرح ذیل توقیف وطبق نظریه 
کارشناسـی ازطریق مزایده بفروش میرسـد)توصیف اجمالی اموال درراسـتای ماده138قانون ا.ا.م براساس نظریه کارشناس محترم(1سرویس 
میزچوبی ناهارخوری 6نفره باصندلی روکش پارچه آبی رنگ به ارزش29/500/000 ریال)ارزش کل اموال29/500/000ریال تعیین گردیده(شرایط 
وزمان ومکان مزایده1-مزایده درروزچهارشنبه مورخ 1397/10/26ساعت10الی11دراجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد2-

برنده مزایده کسی میباشد که بااترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ پایه براساس قیمت کارشناسی شده شروع میشود4-طالبین شرکت 
در مزایده 5روزقبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازاموال موصوف بازدید وباروئیت اموال درمزایده شرکت نمایند5-برنده مزایده 
میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا بحساب سپرده دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده 
دادگستری وفیش واریزی را به دایره اجرای تحویل نمایند درغیر اینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس ازکسرهزینه های اجرائی بنفع دولت 
ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد 6-تائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم تائید صحت مزایده این 
اجراء مسئولیتی دررابطه باخریدار ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد 7-این مزایده به استناد ماده118قانون اجرای احکام مدنی 

در1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار درج میگردد8-این مزایده باحضور نماینده محترم دادستان صورت میپذیرد.
1023-قاضی اجرای احکام شورای حل اختاف بندرترکمن-یوسفی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای منصور جمالی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 3832بشرح درخواستی که بکاسه 970192/ش این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشـته که شادروان رجبعلی جمالی بشماره شناسـنامه171 درتاریخ1350دراقامتگاه دائمی خود 
شهرسـتان بندرترکمن فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتسـت از1-اله قزل ف امامقلی ش م6289806599ت ت 
1323زوجه متوفی2-قربان محمد جمالی ف رجبعلی ش م 6289148753ت ت 1286پدرمتوفی3-اوغول منگلی سعیدی نژاد ف بردی ش 
م 6289145622ت ت1299 مـادر متوفی4-منصور جمالی ف رجبعلی ش م 2239518324ت ت 1347فرزند ذکورمتوفی5-جمیله جمالی 
ف رجبعلی ش م2239511850ت ت1343فرزند اناث متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت 
آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم 

نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1022-قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن- مزیدی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به غامرضا رجایی وغیره
   خواهان بانک قوامین استان گلستان  دادخواستی بطرفیت خواندگان1-غامرضا رجایی نشانی استان گلستان گرگان عدالت8پاک14و2-

کامی ضیایی نشـانی مجهول المکان3-نرگس ابراهیم نژاد بنشـانی مجهول المکان4-غامرضا ضیایی نشـانی مجهول المکان به خواسته 
مطالبه وجه بابت... ومطالبه خسارت ومطالبه خسارت تاخیرتادیه ومطالبه خسارت مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبشماره پرونده کاسه9709981722200345 بایگانی970354/شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/23ساعت 16/30بعد ازظهر تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
860- شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به 
   خواهان تعاونی اعتباری امید جلین بامدیریت اجرایی عباس صابر وباوکالت مع الواسـطه موسسه اعتباری کاسپین دادخواستی بطرفیت 
خوانده جابر جالی نام پدر ابراهیم بخواسته مطالبه وجه چک ومطالبه خسارت دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه  مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709981722200529بایگانی 970543/ شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گرگان  ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/23ساعت17/30عصر تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشـانی کامل خود نسـخه ثانی دادخواسـت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسـیدگی در 

دادگاه حاضر گردد.
861- شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به 
   خواهان بانک انصار بامدیریت عباس کاشفی جاوید دادخواستی بطرفیت خوانده علی محمدیان نام پدر علیرضا بخواسته مطالبه وجه چک 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981722200507بایگانی 970520/شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گرگان  
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23ساعت 17 عصر تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواسـت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه 
پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
862- شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسـه پرونده970664/شعبه16شورای حل اختاف  گرگان بدینوسیله به حسینعلی پائین محلی فرزند مراد علی2-محمد پائین محلی 
فرزند مرادعلی مجهول المکان اخطارمیگردد خواهان موسسه اعتباری کاسپین دادخواستی بطرفیت شما به خواسته  مطالبه طلب به شورای 
حل اختاف تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدوراخطاریه 
جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباشـد لذا مسـتندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسـی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی 
ازروزنامه های کثیراانتشـاردرج میگردد درجلسه دادرسی که بتاریخ97/11/14ساعت8/45صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه 

نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1035-مدیردفترشعبه16شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسـه پرونده970682/شعبه16شـورای حـل اختـاف گرگان بدینوسـیله به جال گلزاری مقـدم فرزندامیر2-حسـین گلزاری مقدم 
فرزندامیر3-قربان کریم پسند فرزند موسی مجهول المکان اخطارمیگردد خواهان  بانک مهراقتصاد دادخواستی بطرفیت شما به خواسته  
مطالبه به شـورای حل اختاف تقدیم نموده اسـت پس ازارجاع به این شـعبه وثبت آن بکاسـه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت 
رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار درج میگردد درجلسه دادرسی که بتاریخ97/11/14ساعت8/30صبح تعیین شده است شرکت 

نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1032-مدیردفترشعبه16شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده970695/شعبه16شورای حل اختاف گرگان بدینوسیله به حمیدرضا امامی فرزند سعید مجهول المکان اخطارمیگردد خواهان 
موسسه اعتباری کاسپین دادخواستی بطرفیت شما به خواسته  مطالبه طلب به شورای حل اختاف تقدیم نموده است پس ازارجاع به این 
شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان 
میباشـد لذا مسـتندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسـی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج میگردد درجلسه 
دادرسـی که بتاریخ97/11/14 ساعت9 صبح تعیین شـده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده 

روزخواهد بود.
1031-مدیردفترشعبه16شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده970758/شعبه16شورای حل اختاف گرگان بدینوسیله به علیرضا آزاد فرزند احمد مجهول المکان اخطارمیگردد خواهان  
بانک قوامین استان گلستان دادخواستی بطرفیت شما به خواسته  مطالبه طلب به شورای حل اختاف تقدیم نموده است پس ازارجاع به این 
شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان 
میباشـد لذا مسـتندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسـی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج میگردد درجلسه 
دادرسـی که بتاریخ97/11/13 سـاعت9/30صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن 

ده روزخواهد بود.
1030-مدیردفترشعبه16شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به مطلب قنبرپور
   خواهان لیا حسینی دادخواستی بطرفیت خوانده مطلب قنبرپور فرزند حسینعلی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبشـماره پرونده کاسه9709981721000674 بایگانی 970682/شعبه10شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت 
ووقت رسـیدگی مورخ1397/11/24ساعت11تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشـانی کامل خود نسـخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
1029-مسئول دفترشعبه10شو رای حل اختاف گرگان-شجاعی

آگهی اباغ وقت رسیدگی واستماع گواهی گواهان
   خواهان حامد مهرآبادی دادخواستی بطرفیت خوانده آرزواکاتی به خواسته الزام به تنظیم سندخودرو پراید مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبشماره پرونده کاسه9709981725300711  بایگانی 970737/شعبه15شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت 
ووقت رسیدگی  واستماع شهادت شهود مورخ1397/11/14ساعت9تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی 
مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه 
پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1027-مسئول دفترشعبه15شو رای حل اختاف گرگان-حسینی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به عاطفه حاجی حسینی
   خواهان مرتضی ایزدپناه فرزند حسـین دادخواسـتی بطرفیت خوانده عاطفه حاجی حسـینی به خواسته مطالبه خسارت)ماشین وافت 
قیمت ماشین وهزینه های جانبی بانضمام خسارت دادرسی مقوم به یکصد میلیون ریال با جلب نظرکارشناس مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبشـماره پرونده کاسه 9709981720500708بایگانی970721 /شعبه5شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت 
ووقت رسیدگی مورخ1397/11/16 ساعت 8/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواسـت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشـار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ 
انتشـار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشـانی کامل خود نسـخه ثانی دادخواسـت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1026-مسئول دفترشعبه 5 شو رای حل اختاف گرگان-شکیبا راد

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به فریده رفیعی
   خواهان رمضانعلی عسـگری دادخواسـتی بطرفیت خوانده فریده رفیعی والهام عباسـی به خواسـته مطالبه  وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709981720800708 بایگانی 970717/شعبه8شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان 
ثبت ووقت رسـیدگی مورخ1397/11/15سـاعت8/30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواسـت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشـار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس 
ازتاریخ انتشـار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسـخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1024-مسئول دفترشعبه8 شو رای حل اختاف گرگان-خداوردی

آگهی مزایده مال منقول مرحله1 
   درپرونده اجرایی970080/شـعبه2 اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه شـماره190/ 97شعبه12شورای حل اختاف گرگان محکوم علیه 
قاسم میرشکارف اصغر محکوم بپرداخت مبلغ12/000/000ریال وهزینه دادرسی درحق محکوم له رجب بابایی نصرآباد و مبلغ 676/000ریال 
درحق دولت محکوم وبدهکارمیباشد و حسب درخواست محکوم له درجهت استیفای محکوم به مال ذیل توقیف وبمبلغ39/650/000ریال 
موردارزیابی قرارگرفته است لذا اجرای احکام درنظردارد پس ازانجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری با شرایط ذیل الذکرمال مورد 
مزایده را بفروش برساند متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده شامل یکدستگاه 
دریل سـتونی موتور2/7-امپرتکفازسـه نظام باکلید دستی7/500/000ریال واره اتشـی برقی امل مدل 2009قیمت17/000/000ریال دستگاه 
جوش سـاخت الکتروژن از نوع قدیمی امپرسالم4/500/000ریال و گیره رومیزی18کهنه1/500/000ریال باسکول قپانی بینظیرتا200کیلوگرم 
نیازبـه تعمیرات5/000/000ریـال دوعدد خـرک 100/000ریـال میزمسـتعمل200/000ریال3عدد صندلی مسـتعمل200/000ریال پیک نیک 
و قوری مسـتعمل100/000 ریال تک شـعله مستعمل50/000ریال سندان تعرفه ولی مشـاهده نگردید با فرض وجود سندان جمع کل مبالغ 
39/650/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته اسـت زمان روزشنبه مورخ1397/10/22ساعت11الی12مکان گرگان شعبه2-اجرای احکام مدنی 
درشـورا خ شهیدبهشتی نبش نوبخت)شـرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشـناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی 
اسـت که بااترین مبلغ را درجلسـه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست کل مبلغ مورد مزایده را نقدا پرداخت نماید3-مزایده با 
حضورنماینده محترم دادسـتان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شـد4-طالبین خرید میتوانند یک هفته قبل ازاجرای مزایده با 

هماهنگی این اجرا ازمال توقیف شده بازدید نمایند5-تحویل مال مورد مزایده پس ازپرداخت مبلغ مورد خرید می باشد.
1025-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-پارسا

آگهی اباغ وقت رسیدگی و استماع شهادت شهود به خانم معصومه نوروزی 
  خواهان مرتضی تاریوردی  فرزند مرادعلی دادخواستی  به طرفیت خوانده  سروش معینی، معصومه نوروزی،  سعید واعظی، اکبر روحی  به 
خواسته اعان 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 97/11/14 ساعت 10:30 جهت استماع شهادت شهود تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسـی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  معصومه نوروزی و درخواسـت 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 – محمدی 

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 بهواسطه مجهول المکان بودن و نیز به 
تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری یک نوبت نشر آگهی می گردد ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری ابهر 

حضور بهم رساندو از اتهام انتسابی  خود دفاع نمائید  در غیر اینصورت  وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
822 دفتر شعبه ا ول دادسرای ابهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای شـجاع جعفری به شماره شناسنامه 5281 دادخواسـتی به شماره 492/97/ح1 تقدیم این شورا داشته مبنی بر ا ینکه متوفی مرحوم 
عربعلی  جعفری به شماره شناسنامه 783 در مورخه 97/8/17 دار فانی را وداع گفته و و رثه حین الفوت ایشان: آقایان 1. رستمعلی  جعفری 
شماره شناسنامه 12 پسر متوفی 2. نظامعلی  جعفری شماره شناسنامه 3952 پسر متوفی 3. قربانعلی جعفری شماره شناسنامه 4326 پسر 
متوفی  4. شجاع  جعفری شماره شناسنامه 5281 پسر  متوفی خانم ها   1.  طاهره جعفری شماره شناسنامه 4689 دختر  بوده و وارث دیگری  
غیر نامبردگان ندارد. لذا موضوع یک نوبت در رو زنامه کثیر اانتشار آگهی می گردد تا چنانچه ا عتراضی از سوی  اشخاص موجود است یا 
و صیت نامه ای نزد کسی باشد ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی به شورا ارائه در غیر اینصورت  گواهی حصر وراثت منحصر به نامبردگان 

صدر الذکر صادر خو اهد شد. 
820 رئیس شورای حل اختاف صائین قلعه 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای مسـعود حاجی حسینی  به شماره شناسنامه 711 دادخواستی به شـماره 485/97/ح1 تقدیم این شورا داشته مبنی بر ا ینکه متوفی 
مرحوم حبیب اله حاجی حسـینی به شـماره شناسـنامه 2454 در مورخه 97/5/6 دار فانی را وداع گفته و و رثه حین الفوت ایشان: آقایان 
1. مسـعود حاجی حسینی شماره شناسنامه 711 پسر متوفی  2. محمد حاجی حسینی شـماره شناسنامه 6159418327  پسر خانم ها: 1. 
آسیه معینی شماره شناسنامه 2858 همسر متوفی 2. مریم حاجی حسینی شماره شناسنامه 6064 دختر متوفی 3. نسیم حاجی حسینی 
شماره شناسنامه 5712 دختر متوفی 4. لیا حاجی حسینی شماره شناسنامه 7286 دختر متوفی 5. ژیا حاجی حسینی شماره شناسنامه 
0062054740 دختر متوفی 6. فاطمه حاجی حسینی شماره شناسنامه 13231 دختر متوفی بوده و وارث دیگری  غیر نامبردگان ندارد. لذا 
موضوع یک نوبت در رو زنامه کثیر اانتشار آگهی می گردد تا چنانچه ا عتراضی از سوی  اشخاص موجود است یا و صیت نامه ای نزد کسی 
باشد ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی به شورا ارائه در غیر اینصورت  گواهی حصر وراثت منحصر به نامبردگان صدر الذکر صادر خو اهد شد. 
819 رئیس شورای حل اختاف صائین قلعه 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم سیده نیره کاظمی فرزند  سید محسن دارای شناسنامه به شماره 9408 به شرح دادخواست  کاسه 513/97ح ه از  این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم سیده منیره کاظمی فرزند سید اکبر به شماره شناسنامه 3428  در تاریخ 
97/3/14 در اقامتگاه دائمی  خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر به: 1. خانم سـیده طلعت کاظمی شـماره شناسنامه 6700 ، 2. 
خانم سـیده خدیجه کاظمی شـماره شناسنامه 5632  ، 3. خانم سـیده فاطمه کاظمی شماره شناسنامه 5631، 4. خانم سیده نیره کاظمی 
شـماره شناسـنامه 9408، 5. آقای سید حجت اله کاظمی شماره شناسنامه 9407، 6. آقای سید جعفر کاظمی شماره شناسنامه 6349 ، 7. 
آقای سید محمدباقر  کاظمی شماره شناسنامه 7677  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی ا عتراضی دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد  او می  باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد  واا 

گواهی صادر خواهد شد. 
818 دبیر حوزه اول  شورای حل اختاف هیدج 

اجرائیه
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : یحیی نظری  فرزند حسن نشانی: استان زنجان شهرستان ابهر  شهر ابهر شهرک فرهنگیان بوستان 
17 پ20  مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  مهرداد خشالک  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه   : امیر 
حسین عقیلی فرزند  عطااله نشانی: زنجان ابهر ابهر میدان شهرداری پاساژ طا ط4 واحد 16 نوع رابطه:  وکیل محکوم له/ محکوم لهم   یحیی 
نظری   محکوم به: بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه  به شماره 9710092417300841 و شماره دادنامه مربوطه 9709972417300271  
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 29/991/1011 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 455/000 ریال بابت  هزینه دادرسی  و حق الوکاله 
وکیل مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه طلب از تاریخ  تقدیم دادخواست 1396/11/07 لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم ا عام 
شـده توسـط بانک مرکزی  جمهوری اسـامی ایران  در حق خواهان صادر که در صورت عدم پرداخت در مهلت قانونی محکوم به پرداخت 

نیم عشر دولتی نیز می گردد. 
817 مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف  ابهر 

511/2اباغیه
شـماره بایگانی شعبه:970786؛شماره:9709985143800745؛ مشـخصات اباغ شونده حقیقی:حمیدرضا قاسمی فرزند حیدر به نشانی 
خراسان رضوی-مشهد- خواجه ربیع- بلوار بهمن 26؛ مهلت حضوراز تاریخ اباغ:10 روز-محل حضور:مشهد- خیابان کوهسنگی –میدان 
الندشت ؛ظرف مهلت 30 روز به اتهام نگهداری مواد)32 سانتی گرم هرویین فشرده و 16 سانتی گرم شیشه( جهت دفاع از اتهام انتسابی در 

این شعبه حاضر شوید می توانید همراه خود یک وکیل داشته باشید.رایگان
شعبه 921 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 9 مشهد

511/1آگهی اباغ مفاد صورتجلسه افرازی
پیرو آگهی اباغ اخطاریه به شماره 3946 مورخه 1396/4/10 بدینوسیله صورتجلسه افرازی پاک فرعی 3813 از 276 اصلی واقع در فریمان 
بخش 13 مشهد بشرح ذیل آگهی شایسته است کلیه مالکین مشاعی پاک مذکور چنانچه به مورد افراز و نحوه آن اعتراض دارند واخواهی 
خود را ظرف مدت ده روز پس از انتشـار آگهی به دادگاه صالحه محل تسـلیم و رونوشـت آن را به این اداره ارسـال نمایند در صورت عدم 

واخواهی سند مالکیت مفروزی به نام متقاضی صادر وتسلیم خواهد شد.
صورت مجلس افراز:

در اجرای دستور اداری شماره 6444 مورخه 1397/10/2 ذیل تقاضای افراز سهم الحصه 185 سهم مشاع از 1085/50 سهم شش دانگ پاک 
3813 فرعی از 276 اصلی واقع در اراضی فریمان بخش 13 مشهد که مالکیت نامبرده در صفحه 505 دفتر 248 بنام خانم زهرا محبوبی ثبت 
وسندآن صادر و تسلیم شده است لذا موضوع افراز در اجرای ماده 2 آیین نامه قانون افراز به اینجانبان اسماعیل میرزایی و امیر بلوچ به سمت 
نماینده و نقشه بردار ثبت فریمان ارجاع گردیدکه آگهی اباغ دعوتنامه افراز صحیحا در روزنامه حمایت به شماره 3946 مورخه 96/4/10 
منتشر ودر موعد مقرر به محل وقوع ملک مورد تقاضا عزیمت و پس از استقرار در محل وانجام تطبیق محل مورد تقاضا با سند مالکیت ، 
نسبت به انجام نقشه برداری از محل ملک مورد تقاضا اقدام گردید و بعدا نقشه ترسیمی مورد تقاضای افراز برابر نامه شماره 2888 مورخه 
96/4/18 و 6430 مورخه 1397/10/2 به شـهرداری فریمان ارسـال گردید که شـهرداری فریمان برابر نامه شماره 97/586 مورخه 97/2/3 
افراز مورد تقاضای نامبرده را بامانع اعام نموده است و نقشه ترسیمی ارسال شده را به مهر شهرداری ممهور نموده است و شعبه بایگانی 
نیز پاک 17803 فرعی را برای مورد تقاضای افرازی منظور نموده است لذا ذیا نخست حدود و مشخصات قطعه مورد افراز و سپس قطعه 

باقیمانده اعام می گردد.
1-شش دانگ یک باب منزل به مساحت 177/20 مترمربع دارای پاک 17803 فرعی 
از 3813 فرعـی از 276 اصلـی واقع در اراضی فریمان بخش 13 مشـهد به حدودات 
اربعه شـماا بطول 17/07 متر دیوار به دیوار پاک 3812 فرعی شـرقا به طول 10 متر 
دیوار به دیوار پاک 9690 فرعی جنوبا به طول 18/50 متردرب ودیواریست به خیابان  
غربا به طول 10 متر دیوار به دیوار پاک 4170 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد که در سهم 

اختصاصی خانم زهرا محبوبی قرار می گیرد.
2-حدود ومشخصات قطعه باقیمانده :ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 177/75 
مترمربـع دارای پـاک باقیمانده 3813 فرعی از 276 اصلـی واقع در اراضی فریمان 
بخش 13 مشـهد به حدودات اربعه شـماا بطول 2/20 متر و 15/38 متر اصلی است 
بـه خیابان  شـرقا به طول 10 متر مرزیسـت به پاک 10962 فرعـی و جنوبا به طول 
18/23 متر مرزیست به پاک های 3814 فرعی و 3975 فرعی و غربا بطول 8/90 متر 
مرزیست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار میگیرد.
مالک:زهرا محبوبی                               نقشه بردار: بلوچ                                نماینده:میرزایی
آقایان بلوچ و میرزایی در صورت انطباق مقدار تصرفات متقاضی افراز با مقدار مالکیت 
مشـاعی وی و مسـتند به مواد 5 و6 آیین نامه قانون افراز اماک مشـاع رسیدگی و 

اقدام فرمایید.
رئیس ثبت اسناد و اماک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

511/3اباغیه
شماره بایگانی شعبه:960431؛شماره:9709985143800422؛ مشخصات اباغ شونده حقیقی:زهرا دلیر فرزند علی اصغر به نشانی خراسان 
رضوی-مشهد- عبدالمطلب24- پاک 4 طبقه سوم واحد سوم ؛ مهلت حضوراز تاریخ اباغ:30 روز-محل حضور:مشهد- خیابان کوهسنگی 
–میدان الندشت ؛ظرف مهلت 30 روز به اتهام مشارکت در قرار دادن 9/65 گرم هرویین فشرده و 45 سانت تریاک در خودرو جهت متهم 
کردن فرد دیگر جهت ادای توضیحات در این شـعبه حاضر شـوید می توانید همراه خود یک وکیل داشـته باشید و نتیجه عدم حضور اخذ 

تصمیم قانونی می باشد.رایگان
شعبه 921 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 9 مشهد

511/4اباغیه
شماره بایگانی شعبه:961131؛شماره:9609985143801111؛ مشخصات اباغ شونده حقیقی:ابراهیم احمدی فرزند رضا کد ملی 0936181311 
به نشانی خراسان رضوی-مشهد- بلوار میامی جاده کنویز مهدی آباد 12 پاک 43؛ مهلت حضوراز تاریخ اباغ:10 روز-محل حضور:مشهد- 
خیابان کوهسنگی –میدان الندشت ؛ظرف مهلت 30 روز از اباغ این احضاریه به اتهام معاونت در قرار دادن 2/96 گرم  هرویین فشرده در 
مغازه ی آقای مهدی احمدی به منظور متهم کردن وی در این شعبه حاضر شوید می توانید همراه خود یک وکیل داشته باشید نتیجه عدم 

حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.رایگان
دادیار شعبه 921 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 9 مشهد

611/5آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 970569 شعبه 771 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 7 شهرستان مشهدآقای سیاوش دیرند فرزند بهمن به موجب 
شکایت به اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم 
دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشارآگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می 

شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.رایگان 
بازپرس شعبه 771 دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 7 مشهد

511/6آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 970734 شعبه 771 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 7 شهرستان مشهدآقای رسول زاهدیان قره تکان فرزند حسین 
به موجب شکایت به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و 
عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشارآگهی و 

متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.رایگان 
بازپرس شعبه 771 دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 7 مشهد

511/7آگهی
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/خانم1-رقیه صدیقی 2- نرجس صدیقی3- علی اصغر هوشمند4- حسین 
هوشـمند فرزند حسـین که مجهول المکان می باشـد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شـماره 9709977503900568 صادره از شـعبه 166 در 
پرونده شماره 961358/166 و 970217 محکوم به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 1397025001434808 و شماره دادنامه مربوطه 
9709977503900568 محکوم علیه محکوم است به حکم بر محکویت ورثه مرحوم حسین هوشمند خواندگان علی اصغر هوشمند و رقیه صدیقی و 
نرجس صدیقی و همچنین حسین هوشمند فرزند حسین به الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وتنظیم سند خودروی موضوع خواسته کامیونت 
ون نیسان به شماره 817 ب 43 ایران 32 بنام خواهان و حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول اسماعیل خیاط به پرداخت 3225000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 450/000 ریال درج آگهی در حق خواهان )نسبت به پیگیری مطالبه هزینه دادرسی و درج آگهی خواهان ادعایی ندارد( نیم عشر دولتی 
در حق محکوم له عزیز اله قلیچی و نیم عشر دولتی شده اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید 

درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.رایگان
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/8آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/خانم 1- غامحسین کفاشیان خلیل آباد 2- محمد بدل زاده قوچانی که مجهول 
المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977516200653 صادره از شعبه 263 در پرونده شماره 970248 محکوم به.محکومیت 
خوانده ردیف دوم محمد بدل زاده قوچانی به تنظیم و انتقال سند خودرو پراید 32 ایران 482 ط 45 در حق خواهان جال نیکو صادر واعام می دارد 
ودر خصوص دعوی نسبت به خوانده ردیف اول از جهت تنظیم سند نظر به عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون ایین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی صادر واعام می گردد و در خصوص هزینه دادرسی به استناد به مواد 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی از باب 
تسبیب حکم بر محکویت خوانده ردیف اول غامحسین کفاشیان خلیل آباد به پرداخت دو میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و پانصد ریال بابت هزینه 
دادرسی و درج آگهی روزنامه سه نوبت در حق محکوم له آقای جال نیکو و نیم عشر دولتی شده اید.ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.رایگان
مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد

511/9آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/6/970982 خانم فرح ناز پروین محکوم 
است به پرداخت مبلغ 466/673/898 ریال در حق آقای احمد اعتمادی فرد نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است 
حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/01 از ساعت 10/15 الی 11 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در 
مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به 
این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول 
خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده 
و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده: یک دستگاه خودروی سواری هاچ بک سابرینا به رنگ نوک مدادی متعلق به محکوم علیه مدل 
1395 دارای پاک انتظامی ایران 42-292 و 45 ، اتاق سالم، رنگ فابریک ، تودوزی سالم، استیک 60 درصد کارکرد 56000 کیومتر که مطابق با نظریه 

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

511/10آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 50 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/15/950458 آقای حمید اشکذری محکوم 
است به پرداخت مبلغ 286/180/942 ریال در حق آقای جعفر امینی و نیز مبلغ 14/309/047 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت 
به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف 
و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/01 از ساعت 8 الی 8/45 صبح در مجتمع قضایی اجرای 
احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر 
پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا 
و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و 
تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده: یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 متعلق به محکوم علیه دارای 
پاک انتظامی  ایران 12-447 و 76 به رنگ سفید مدل 1392 ، گوشه سپر جلو سمت راست و گلگیر جلو سمت راست دارای خوردگی ، تزئینات داخلی 
مستعمل ، پنل و رادیو ضبط موجود نبود ، استیک حدود 70 درصد که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 320/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/11آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسـه اجرائی صادره از شـعبه 48 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/14/951242  آقای جواد هادی نیک 
نیشابوری محکوم است به پرداخت مبلغ 1/184/935/092 ریال بدون احتساب خسارات دادرسی در حق آقای مجتبی دهقان و علی اکبر سلطانی و نیز 
مبلغ 14/731/841 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به 
شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده 
در تاریخ 1397/11/01 از ساعت 11/45 الی 12/30 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 
6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید 
آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند 
و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح 
اموال مورد مزایده: یک دانگ مشاع از ششدانگ پاک ثبتی 145 فری از 231 اصلی بخش 9 مشهد به مالکیت خانم ژینا هادی بیک نیشابوری واقع 
در مشهد- دانش شرقی 12- کوچه اصفهانیها )رجب زاده 5( –پاک 39؛ مساحت کل عرصه 79/64 ) با رعایت بر اصاحی(دارای گواهی عدم خاف 
289/94 مترمربع زیربنای در چهارطبقه فاقدآسانسور، طبقه همکف 35 متری بر )راه پله وانباری( طبقه اول تا سوم هرکدام دارای 2 واحد یک خوابه) 
ضمنا ملک مسکونی به هتل آپارتمان تبدیل شده حقوقات به صورت آپارتمان اخذ شد( با قدمت حدود 20 سال که با توجه به جیمع موارد یک دانگ 

آن توسط کارشناس 1/150/000/000 ریال ارزیابی گردیده از طریق مزایده  به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/12آگهی مزایده 
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/970137 حکم به فروش مال مشاع 
متعلق به آقایان1 محمدرضا واحدی زاده 2- حسن نجات محمد3- خانم فاطمه اسکندری صادر ومقرر گردید که ماترک مطابق نظریه کارشناسی 
به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادستان در تاریخ 1397/11/01 از ساعت 11 الی 11/45 صبح در مجتمع قضایی 
اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش 
برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت 
کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 
درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و 
بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده: ششدانگ ملک واقع 
در مشهد)میثاق( تقویه 27/2،قطعه 110 بلوک 1 مشتمل بر یک قطعه زمین فاقد بنا به مساحت 320 مترمربع دارای پاک ثبتی 8778 تجمیعی 65 
الی 2115 باقیمانده 49 فرعی از 176 اصلی بخش 10 مشهدکه مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 3/200/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/13آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/5/961596  آقای شهریار هاشمی 
قوچانی محکوم اسـت به پرداخت مبلغ 1/091/389/576 ریال در حق آقای سـعید کریم نژاد رشتخواری و نیز مبلغ 54/569/576 ریال نیم 
عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 
1397/11/02 از ساعت 11 الی 11/45 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، 
ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه 
تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد 
شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی 
بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شـرح اموال مورد مزایده: 3/08 دهم از 9 دهم متعلق به محکوم علیه از یک دانگ مشـاع از شـدانگ یک 
قطعه زمین واقع در مشـهد،خیابان وحدت، نواب صفوی، حوض خواجه، خیابان ایمان جنب حسـینیه خاوریها دارای پاک ثبتی یک فرعی 
از 3607 اصلی بخش 4 مشـهد به مسـاحت 1062/6 مترمربع به صورت محصور با کاربری مسکونی که مطابق با نظریه کارشناسی ششدانگ 
ملک مبلغ 21/252/000/000 ریال وارزش نه دهم متعلق به محکوم علیه به مبلغ 3/187/800/000 ریال برآورد شده که به میزان فوق به مبلغ 

1/091/389/576 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/14آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/5/960521آقای مهدی صیامی خور 
محکوم است به پرداخت مبلغ 582/988/141 ریال در حق خانم شهره رزیان و نیز مبلغ 25/094/335 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم 
علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم 
عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/02 از ساعت 11/45 الی 12/30 
صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق 
مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین 
به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده 
اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با 
مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده: 
1/5 دانگ مشاع از شش دانگ ملک متعلق به شخص ثالث آقای محمدرضا صیامی خور واقع در روستای خورعلیا کات نادر،دارای پاک ثبتی 
1737 فرعی از 388 فرعی از 107 اصلی بخش نه مشهد مشتمل بر شش دانگ یک باب منزل به مساحت 400/05مترمربع و اعیان شامل دو طبقه 
اعیانی )همکف و اول( همکف انباری واول مسکونی ، اول دارای 4 اتاق ، 2 آشپزخانه که به صورت بنایی احداث شده است . به مساحت کل حدود 
120 مترمربع که شش دانگ ملک مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 480/000/000ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 120/000/000 

ریال) معادل تعهد شخص ثالث( به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای محمد زابلی 
خواهان آقای پیمان زنده  دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای محمد زابلی به خواسته مطالبه وجه و استماع شهادت شهود مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه  9709980493800۵98 شعبه 8 شورای حل اختاف شهرستان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/10 ساعت 10:00 تعیین  که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
کثیر اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1099996 دبیر شعبه 8  شورای حل اختاف شهرستان اردبیل 

مفقود برگ سبز سواری پراید 
برگ سبز سواری پرايد به شماره پاک ۵6- 619د۵7 شماره موتور ۵4۵110 شماره شاسی s 1442274110031 مدل 1374 اين جانب 

فاطمه رحیم زاده ننه کران فرزند اسام شماره شناسنامه 23 محل صدور اردبیل مفقود و از  درجه ا عتبار ساقط می باشد. 
اردبیل 

 511/15آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 33 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/5/951778  آقای محمود ضیاء چمنی محکوم 
است به پرداخت مبلغ 2/331/192/940 ریال در حق خانم اعظم صادقی خسرویه و نیز مبلغ 116/559/647 ریال نیم عشردولتی نظر به اینکه محکوم علیه 
نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف 
و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/02 از ساعت 9/30 الی 10/15 صبح در مجتمع قضایی اجرای 
احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از 
قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج 
روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی 
المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه 
تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده: 8477 ده هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی 2 باب مغازه دارای 
پاک ثبتی 73 و 75 که در حال حاضر به صورت مغازه یکسره مورد بهره برداری ودر محل آن نمایشگاه و فروشگاه شیرآات و کاشی و سرامیک دایر است 
واقع در مشهد بلوار قرنی، نبش قرنی 33، مجتمع تجاری برجیس ،طبقه همکف مغازه شماره 73 و 75 ، جمع زیربنای 2 باب مغازه 90 متر مربع است که 49 
مترمربع آن همکف و 41 مترمربع آن درنیم طبقه می باشد ودر مجموع زیربنای مغازه موجود با حذف دیوارمابین دو مغازه در همکف برابر حدود 98 مترمربع 
و نیم طبقه آن با تغییراتی در برگیرنده نیم طبقه هر دو مغازه قبلی 73 و 75 می باشد. کف سرامیک، دیوار کاغذ دیواری و سرامیک و پنل و دکوربندی 
جهت چیدن کاا، سقف کاغذ دیواری، نرده پله استیل، سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایشی کولر گازی دارای انشعابات برق مستقل و انشعابات گاز 
و آب مشترک که مطابق با نظریه کارشناسی ارزش سرقفلی مغازه 73 به مبلغ 8/500/000/000 ریال و مغازه شماره 75 به مبلغ 8/000/000/000 و جمعا معادل 

16/500/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 2/331/192/940 ریال به فروش می رسد.  
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/16آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسـه اجرائی صادره از شـعبه 16 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/4/971120 شرکت خدمات درمانی و 
بهداشتی شفا پیشگان طب ساختمان محکوم است به پرداخت 1-مبلغ 90/000/000 ریال در حق خانم سکینه آبیار ونیز مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر 
دولتی2- مبلغ 92/000/000 ریال محکوم به در حق خانم اعظم نازی و مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتی بابت کاسه پرونده 110/4/971201 و 3- مبلغ 
87/000/000 ریال محکوم به در حق خانم کوشکی و مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتی بابت کاسه پرونده 110/4/971205 و 4- مبلغ 90/000/000 ریال 
محکوم به در حق خانم صدیقه عباسی و مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتی بابت پرونده کاسه 110/4/971202 و 5- مبلغ 145/966/511 ریال محکوم 
به در حق خانم جنت آبادی و مبلغ 1/800/000 ریال نیم عشر دولتی بابت پرونده کاسه 110/4/971122 نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت 
دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف و توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/02 از ساعت 8 الی 8/45 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام 
مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز 
قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی 
المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه 
 8*SONO  ACE سال MEDISON تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده: یک عدد دستگاه سونوگرافی

ساخت کشور کره که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 1/500/000/000 ریال برآورد وبه فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

512/17رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه  خانم صدیقه حق پرسـت دارای شناسـنامه شماره 487 به شرح دادخواست به کاسـه 970435 ح 1 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی حق پرست به شناسنامه 22 در تاریخ نامعلوم در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- قمر ابدالی کاته حاجی رستم /0849283450/ 1292/1/14/فریمان/همسرمتوفی2-علی اکبر 
حق پرست ش.ش0849747864 ت.ت 1319/1/10 صادره از فریمان فرزند متوفی 3- صدیقه حق پرسـت ش.ش 5749077888 ت.ت 1331/7/1 
صادره از زبرخان فرزند متوفی 4- فاطمه حق پرسـت ش.ش 5749077871 ت.ت 1328/10/1 صادره از زبرخان فرزند متوفی 5-زهرا حق پرسـت 
ش.ش 0849732212 ت.ت 1316/4/20 صادره از فریمان فرزند متوفی؛اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/18رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم اقدس یوسفی دارای شناسنامه شماره 0924057785 به شرح دادخواست به کاسه 970475 ح1 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن احمدی به شناسنامه 0690475421 در تاریخ 1397/8/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اقدس یوسفی ش.ش 0924057785 ت.ت 1375/11/29 صادره از مشهد همسرمتوفی 2- زهرا 
رحیمی عرب آبادی ش.ش 0703139827 ت.ت 1337/1/2 صادره از تربت حیدریه مادرمتوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

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

512/19آگهی اباغ اجرایی
پیروآگهی های قبلی بدین وسیله به آقای محمود گواهی محکوم علیه پرونده کاسه ی 3/123/97 اجرایی این شعبه که فعا مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد که حسب تقاضای محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادرکه بموجب آن مکلف خوانده ردیف دوم آقای محمود گواهی به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و نسبت به انتقال سند ماشین وانت مزدا مدل 71 به شماره انتظامی 12-622م33 و خوانده ردیف اول کهندل عبدالی مقدمات 
تنظیم سند را فراهم آورد و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت. به مدت ده روز پس از اباغ مفاد اجرائیه را اجرا نماید. این آگهی فقط یک بار در 

جراید کثیراانتشار منتشر شده و عملیات اجرایی نیازی به آگهی مجدد ندارد.
دبیر شورای حل اختاف شعبه سه شهرستان تربت جام

512/20رأی
کاسه: 2/110/94؛مرجع رسیدگی شورای حل اختاف شعبه 2  ؛خواهان:سرور سارانی به نشانی فلکه جهاد مغازه سارانی؛ خواندگان:1- محمود باجی 
زان راد به نشانی کاریزک حاجی پسند 2- محمددادمحمدخانی به نشانی مشهد مقدس بلوار 22 بهمن کارمندان دوم بلوک 27- موضوع:تقاضای الزام 
به تنظیم سند خودروی پژو 405 مدل 88 ش 12-585 و 67؛ رأی شورا: در خصوص دعوی آقای سرور سارانی فرزند رسول به طرفیت محمود باجی 
زان راد فرزند نظر2- محمد دادمحمدخانی فرزند رسول دائر بر الزام به تنظیم و انتقال سند پژو 405 مدل 88 ش 12-585 و 67 خواهان اظهار نموده به 
استناد یک برگ قولنامه مورخه 91/1/24 یک دستگاه سواری شخصی پژو با مشخصات فوق را از خوانده ردیف اول خریداری و ثمن آن را پرداخت نموده 
ام که مقرر شد سند خودرو بنام اینجانب ثبت گردد اما خوانده ردیف اول اظهار می دارد سند به نام ایشان نبوده و نمی تواند جهت ثبت سند اقدام کند 
و خوانده ردیف دوم که سند بنامش می باشد مجهول المکان است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم و درج آگهی در روزنامه حمایت 
مورخه 1394/3/3 خواندگان در جلسه شورای حاضر نگردیده اند و ایحه ای ارسال نکرده اند .لذا شورا با بررسی ادله ومدارک ابرازی از سوی خواهان ، 
مبایعه نامه و استعام کتبی از راهور ناجا مبنی بر ثبت سند مالکیت به نام خوانده ردیف دوم ماحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختاف دعوی 
خواهان را حمل بر صحت تلقی مستندا به مواد 198 و 515 قانون آ.د.م و مواد 11 ،26 و31 قانون شوراهای حل اختاف خوانده ردیف دوم را ملزم به تنظیم 
وانتقال سند پژو 405 به ش 12-585 و67 در حق خواهان محکوم واعام می نماید.رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
شعبه 2 شورای حل اختاف صالح آباد می باشد . ضمنا این شورا نسبت به خوانده ردیف اول قرار رد دعوی صادر می نماید این رأی نسبت به خوانده 

ردیف اول غیابی پس از بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
قاضی شورای حل اختاف صالح آباد

512/21آگهی مزایده اموال غیر منقول
زمان برگزاری مزایده:1397/11/01 ؛ نوبت مزایده:نوبت اول؛ محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگسـتری کاشمر؛ به موجب پرونده کاسه 
970162 اجرایی محکوم علیهم آقایان محسن وایرج و مجید و منوچهر و خانم زهرا و حجیه فاطمه شهرت همگی غامی)ورثه مرحوم غامعلی غامی( 
و آقایان جواد و علیرضا و خانم طیبه شهرت همگی مومن زاده محکومند به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/037/870 
ریال نیم عشر اجرایی با توجه به عدم پرداخت ششدانگ پاکهای ثبتی 2004 و 2005 فرعی جدا شده از 1106 فرعی از 158 اصلی و قسمتی از ششدانگ 
پاک 1106 فرعی باقیمانده 158 اصلی دهستان باا و ایت بخش 3 کاشمر در قبال محکوم به و پرونده های متعدد دیگر معرفی و توقیف که بر اساس 
نظریه کارشناسی جمع دو پاک 2004 و 2005 و قسمتی از پاک 1106 فرعی باقیمانده از 158  اصلی با کلیه امتیازات جمعا به مبلغ 3/857/030/000 
ریال ارزیابی که در تاریخ 1397/11/1 ساعت 10 صبح با حضور نماینده دادستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کاشمراز طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید. قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار و ده درصد قیمت کل مزایده فی المجلس از برنده 
مزایده اخذ خواهد شد.متقاضیان در صورت تمایل بازدید از ملک ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده در اجرای احکام حاضر تا  ترتیب بازدید آنان داده شود. 
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری شهرستان کاشمر-اکبری

512/22آگهی مزایده اموال غیر منقول
زمان برگزاری مزایده:1397/11/02 ؛ نوبت مزایده:نوبت اول؛ محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگسـتری کاشمر؛به موجب پرونده کاسه 
970378 اجرایی محکوم علیه آقای سیدعلی عسکری محکوم است به پرداخت مبلغ 41/500/000 ریال در حق آقای مرتضی رشادتی با توجه به 
عدم پرداخت دین و پروانه فعالیت موسسه حمل ونقل جاده ای مسافربری شماره 17)پیک صبا کاشمر(توقیف که بر اساس نظریه کارشناسی مبلغ 
2/500/000/000 ریال ارزیابی که در تاریخ 1397/11/02 ساعت 10 صبح با حضور نماینده دادستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کاشمراز 
طریق مزایده به فروش خواهد رسید. قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذاروده درصد قیمت کل مزایده 
فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد.متقاضیان در صورت تمایل بازدید از ملک ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده در اجرای احکام حاضر تا 

ترتیب بازدید آنان داده شود. 
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری شهرستان کاشمر-اکبری

512/23رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عباس فخرآبادی دارای شناسنامه شماره 244 به شرح دادخواست به کاسه 2/654/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطان کفائی فخرآباد به شناسنامه 4 درتاریخ 1397/7/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-مهدی فخرآبادی ش.ش 4 ت.ت 1345/1/3 فرزند متوفی 2-زهرا فخرآبادی ش.ش 73 ت.ت 1331/1/18 
فرزند متوفی 3- طلعات فخرآبادی به ش.ش 269 ت.ت 1334/7/16 فرزند متوفی 4- محمدرضا فخرآبادی ش.ش 272 ت.ت 1336/9/7 فرزندمتوفی 
5- صدیقـه فخرآبـادی ش.ش 5 ت.ت 1333/1/2 فرزند متوفی 6- عباس فخرآبـادی ش.ش 244 ت.ت 1341/7/27 فرزند متوفی؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

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

512/24رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم ماندگار سلیمی کندر دارای شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کاسه 97-248  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه مصیبی فرزند حسین به شناسنامه 1884در تاریخ 1387/1/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- معصومه ابقایی فرزند محمد حسین به ش.ش 46 و ش.م 5729430035 متولد 1324 تاریخ فوت 
1395/11/19 فرزند متوفی 2- ماندگار سلیمی کندر فرزند رجب به ش.ش 39 ش.م 0901509507 متولد 1336 ساکن کندر فرزندمتوفی؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف کندر تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان کندر-خلیل آباد

512/25رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا خوالی دارای شناسنامه شماره 3658 به شرح دادخواست به کاسه 2/714/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقی جعفری بیمرغ به شناسنامه 533 در تاریخ 1395/10/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا خوالی فرزند ذبیح متولد 1344/1/22 شماره ملی 6509334585 همسرمتوفی 2- حسین جعفری 
فرزند تقی متولد 1367/6/31 شماره ملی 6509954524 فرزند متوفی 3-محمد جعفری بیمرغ فرزند تقی متولد 1375/2/6 شماره ملی 6500064011 
فرزند متوفی4- فریبا جعفری بیمرغ فرزند تقی متولد 1372/1/30 شماره ملی 6500022106 فرزند متوفی5- منیره جعفری بیمرغ فرزند تقی متولد 
1365/12/1 شماره ملی 6509951983 فرزند متوفی6- فاطمه جعفری بیمرغ فرزند تقی متولد 18//1363/2 شماره ملی 6509889692 فرزند متوفی 
7- علی جعفری بیمرغ فرزند تقی متولد 1370/4/3 شماره ملی 0690266189 فرزند متوفی 8-رضا جعفری بیمرغ فرزند تقی متولد 1379/3/4 شماره 
ملی 6500116682 فرزند متوفی 9-مهدی جعفری بیمرغ فرزند تقی متولد 1382/4/7 شماره ملی 6500152581 فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه2 شورای حل اختاف شهرستان رشتخوار

512/26رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم طیبه شورابی دارای شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کاسه 970129 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فاطمه پردل ریابی به شناسنامه 9 در تاریخ 1397/9/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:1-محمدعلی شورابی به ش.ش 6 متولد 1354/11/1 صادره از گناباد فرزند متوفیه 2- طیبه شورابی به ش.ش 22 متولد 
1347/5/25 صادره ازحوزه 2 گناباد فرزند متوفیه  3- داود شورابی روشناوند به ش.ش 13 متولد 1352/1/5 صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفی 
4-ربابه شورابی به ش.ش 793 متولد 1345/3/1 صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفیه واغیر ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/27آگهي حصر وراثت
آقای محمدرجب نیاء تربتی فرزند محمد حسن تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به شعبه پنجم شوراي حل اختاف تربت حیدریه 
ارجاع وبه کاسه 97/55/ح 5 ثبت که چنین اشعار داشته محمد حسن رجب نیاء ترتبتی فرزند کربائی علی محمد در تاریخ 97/3/20 به رحمت ایزدي 
پیوسته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- خانم نرجس خاتون رجب نیاء تربتی فرزند محمد حسن به ش.ش 16434 متولد 1331  فرزند متوفی 
2-آقای محمد رجب نیاء تربتی فرزند محمد حسن ش.ش 502 ت.ت 1340 فرزند متوفی 3- خانم زهرا میرزائی فرزند کربایی محمد حسین ب.ش 72 
ت.ت 1310 همسرمتوفی 4- آقای محمدرضا رجب نیا بری فرزند محمد حسن به ش.ش 4 ت.ت 1336 فرزند متوفی 5- خانم فاطمه رجب نیاء تربتی فرزند 
محمد حسن به ش.ش 16922 ت.ت 1331 فرزند متوفی 6- آقای محمدجواد رجب نیاء تربتی فرزند محمد حسن به ش.ش 46 ت.ت 1346 فرزند متوفی 
؛وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کسي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف 

یک ماه پس از تاریخ انتشاربه شعبه 5 شوراي حل اختاف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر شعبه 5 شوراي حل اختاف تربت حیدریه

512/28گواهی حصر وراثت
آقای محمود ناطقی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 343 متولد 1339 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه و با درخواستی 
به شماره 5/970088 تقدیم به این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان آقای ابوالقاسم ناطقی در تاریخ 1396/10/21 در اقامتگاه دائمي 
خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1-خانم اعظم ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم به ش.ش 25312 متولد 1346 فرزند متوفی 2-خانم بتول 
ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم به ش.ش 126 متولد 1335 فرزند متوفی 3- خانم فاطمه ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم به ش.ش 26 متولد 1332 فرزند 
متوفی 4- احمد ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم به ش.ش 90 متولد 1341 فرزندمتوفی 5- علیرضا ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم به ش.ش 604 متولد 1352 
فرزندمتوفی 6- محسن ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم به ش.ش 28959 متولد 1349 فرزند متوفی 7- محمد ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم به ش.ش 
22425 متولد 1343 فرزندمتوفی 8- محمود ناطقی بایگی فرزند ابوالقاسم به ش.ش 343 متولد 1339 فرزندمتوفی؛ متوفی به جز نامبردگان فوق ورثه 
دیگری ندارد.لذا مراتب  یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه کسي اعتراضي یا وصیتنامه ای داشته باشد ظرف مدت یک ماه به این شورا ارایه نماید 

در غیر اینصورت گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختاف شعبه 5 شهرستان  تربت حیدریه

512/29آگهی اباغ نظریه کارشناسی
بدین وسیله به خوانده مهدی مجیدی رسا فرزند غامرضا اباغ می گردد که در پرونده کاسه 4/970133 موضوع شکایت بانک ملت علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه نظریه کارشناسی واصل شده است لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک هفته به دفتردادگاه مراجعه و با اخذ تصویر نظریه کارشناسی و مطالعه آن هرگونه اظهارنظری نفیا یا اثباتا دارید ظرف 

مهلت مقرر فوق از تاریخ انتشار آگهی کتبا اعام نمایند.
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

512/30آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم ندا زارع فرزند امان اله
شماره بایگانی شعبه:970103 خواهان  آقای حسین صالحی منظری دادخواستی به طرفیت خوانده خانم ندا زارع  به خوسته الزام به تنظیم 
سـند سـواری پراید به شماره انتظامی 36-957 ن 59 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985728100102 شعبه 
1 شـورای حل اختاف شـهری تربت حیدریه ثبت و وقت رسـیدگی مورخ 1397/11/14 سـاعت 16 تعیین که حسـب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسـی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواسـت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.ضمنا با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک 

قضایی و ثبت ثنا و با استفاده از کد کاربری و رمز عبور خود می توانید نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نمایید.
مسئول دفتر شعبه 1شورای حل اختاف شهری تربت حیدریه
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گروه دس�تورالعمل پیگی�ری 
اجرای سیاست های کلی قضایی

در  مقاومت�ی  اقتص�اد 
قوه قضاییه در 22 ماده و 
7 تبص�ره در تاریخ 29 شهریورس�ال 
گذشته به تصویب رییس دستگاه قضا 
رس�ید و از تاریخ اباغ، ازم ااجرا شد 
که ب�ا اجرای این دس�تورالعمل، تمامی 

مقررات مغایر با آن ملغی شد.

در بخش��ی از مقدمه این دستورالعمل آمده است 
»در اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 
اباغی��ه م��ورخ 29 بهم��ن س��ال 1392 مقام 
معظم رهب��ری و قانون نح��وه پیگیری تحقق 
سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومتی مصوب 
5 خرداد س��ال 1394 مجلس ش��ورای اسامی 
و ب��ه منظور اس��تفاده مطل��وب از ظرفیت های 
قوه قضایی��ه در تحق��ق سیاس��ت های مذکور و 
هماهنگ��ی بخش های مختلف ب��ا یکدیگر و با 
دس��تگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت 
سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی � قضایی تولید 
و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب 
وظایف و اختی��ارات قوه  قضاییه، دس��تورالعمل 
پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

در قوه قضاییه« اباغ می شود.«
بر اساس ماده یک این دستورالعمل، »به منظور 
استفاده بهینه از ظرفیت های قوه  قضاییه جهت 
اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ 
وظایف و اختی��ارات و صاحیت ه��ای قانونی 
»س��تاد مرکزی پیگیری اجرای سیاس��ت های 
کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه« که »ستاد 
مرکزی« نامیده می ش��ود با حضور اعضای آن 
ش��امل مع��اون اول قوه قضاییه )رییس س��تاد 
مرکزی(؛ دادستان کل کشور؛ وزیر دادگستری؛ 
معاون راهبردی؛ معاون منابع انس��انی؛ معاون 
حقوقی؛ معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز 
آمار و فناوری اطاعات؛ معاون مالی، پشتیبانی و 
عمرانی قوه قضاییه؛ معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم؛ معاون رییس قوه  قضاییه و رییس 
مرکز امور شوراهای حل اختاف؛ رییس دیوان 
عدالت اداری؛ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛ 
رییس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور؛ رییس 
س��ازمان زندان ها و اقدامات تأمین��ی و تربیتی 
کش��ور و رییس س��ازمان تعزی��رات حکومتی 

تشکیل می ش��ود.« همچنین بر اساس ماده 18 
این دس��تورالعمل، »به  منظور اجرای مصوبات 
س��تاد مرکزی و در جهت تحقق سیاس��ت های 
کلی اقتص��اد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی 
در اس��تان ها، این س��تاد با حض��ور رییس کل 
دادگستری استان )رییس ستاد استانی(؛ رییس 
کل دادگاه  های عمومی و انقاب مرکز استان؛ 
دادستان مرکز استان؛ معاون برنامه ریزی )دبیر 
ستاد استانی(؛ معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی؛ 
مع��اون اجتماعی و پیش��گیری از وق��وع جرم؛ 
معاون امور ش��وراهای حل اختاف؛ رییس کل 
دادگس��تری اس��تان؛ مدیرکل بازرسی استان؛ 
مدیرکل ثبت اس��ناد و اماک استان؛ مدیرکل 
زندان های استان و مدیرکل تعزیرات حکومتی 

استان تشکیل می شود.«

 هیچ کارخانه ای نباید به دلیل معوقات 
بانکی تعطیل شود

در ای��ن زمین��ه، حجت ااس��ام محمدعل��ی 
تقوی فرد، رییس کل دادگستری استان مازندران 
در بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان بابل با 
اعام حمایت قاطع از صنعت و تولید در اس��تان 
مازندران، اظهار کرد: امروز نظام سلطه در جنگ 
اقتصادی با جمهوری اس��امی ایران اس��ت و 
دنی��ای کفر در تاش اس��ت م��ا را در محاصره 
اقتصادی ق��رار دهد تا دس��ت از اعتقادات خود 
برداریم که قطعا در نیل به این هدف ش��وم خود 

ناکام خواهد ماند.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 
مازندران، وی با بیان اینکه هیچ شرکت تولیدی 
و کارخانه ای نباید به دلیل معوقات بانکی تعطیل 

ش��ود، تصریح کرد: اج��ازه نمی دهیم واحدهای 
تولیدی و کارخانه ها به دلیل مسایل اداری تعطیل 
شوند و اگر یک بانک، کارخانه ای را تعطیل کرد، 
تمام مطالبات آن را از طریق اداره ثبت اسناد و نیز 

اجرای احکام تعطیل می کنیم.
تقوی فرد ادامه داد: نمی گوییم بانک ها مطالبات 
خ��ود را نگیرند ولی با بح��ث تعطیلی مخالفیم؛ 
چراکه چ��رخ کارخانه ها به عنوان س��نگرهای 
اقتصادی باید بچرخد و صنعت باید فعال باش��د 
تا مطالب��ات بانک ها پرداخت ش��ود. رییس کل 
دادگستری اس��تان مازندران با بیان اینکه عدم 
تعطیلی واحدهای تولی��دی و صنعتی، به خیر و 
صاح همگان اس��ت، تاکید کرد: ب��ا تمام توان 
از هم��ه صنعتگ��ران و تولیدکنن��دگان حمایت 

می کنیم.

 احی�ای مج�دد کارخان�ه تولی�د مواد 
پلیمری و پاستیکی 

حجت ااس��ام محمدعلی قاصدی، رییس کل 
دادگستری اس��تان اردبیل نیز از افتتاح و احیای 
کارخان��ه تولید م��واد پلیمری و پاس��تیکی با 
تاش دستگاه قضایی خبر داد و گفت: مشکات 
کارخان��ه ای که به لحاظ مس��ایل متعدد تعطیل 
شده بود، با کمک کمیته حمایت از سرمایه گذاری 
دادگستری این استان حل شد و دوباره به چرخه 

تولید بازگشت.
وی اظهار کرد: این واحد تولیدی به لحاظ داشتن 
برخی مش��کات، مدت ها تعطیل ش��ده بود لذا 
پ��س از اینکه مش��کات این واح��د تولیدی در 
کمیته حمایت قضایی از س��رمایه گذاری استان 
اردبی��ل مطرح ش��د، به همت دس��تگاه قضایی 

استان و مسئوان استانی متولی امر، مشکات 
مزبور مرتفع ش��د و این واح��د تولیدی مجددا به 

بهره برداری رسید.
قاص��دی با اش��اره به اینک��ه بی��ش از 20 نفر از 
نیروهای شاغل در این واحد تولیدی، مددجویان 
و زندانیان هس��تند، اف��زود: این اف��راد از طریق 
بنیاد تعاون اداره کل زندان ها شناس��ایی شده و با 
هماهنگی های انجام شده به این مجتمع معرفی 
شده و مش��غول به کار شده اند که مسلما اشتغال 
این افراد در پیشگیری از بسیاری از آسیب ها که 
متوجه خود فرد و خانواده او می ش��ود، جلوگیری 

می کند.
رییس کل دادگس��تری استان اردبیل تأکید کرد: 
دس��تگاه قضایی اس��تان همواره با تم��ام توان 
ت��اش می کند تا با رعایت قوانی��ن و مقررات از 
ظرفیت های اس��تانی برای احیا و فعال س��ازی 
واحدی تولیدی به منظور رونق اقتصادی و تولید 

و اشتغال در استان کمک کند.

  دستگاه قضایی استان آماده حمایت 
از سرمایه گذاری است

همچنین حجت ااسام نوراه قدرتی، رییس کل 
دادگستری استان قزوین در حاشیه بازدید از چند 
واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان بوئین زهرا، 
با بی��ان اینکه دس��تگاه قضایی حام��ی تولید و 
اشتغال است و در راه رفع مسایل و مشکات این 
بخش گام برمی دارد، عنوان کرد: دستگاه قضایی 
در راس��تای کمک به حل مس��ایل و مشکات 
اقتص��ادی موج��ود در جامعه، از هم��ه ابزارها و 
اختیارات قانونی پیش بینی شده استفاده می کند. 
وی ادامه داد: در س��الی که مزین به نام حمایت 
از کاای ایرانی است باید همه مسئوان در رفع 
مسایل و مشکات تولید، بیش از پیش توان خود 
را به کار بگیرند. رییس کل دادگس��تری اس��تان 
قزوین با اش��اره به موضوع مالکیت و جانشینی 
بانک ها در برخی واحدهای بدهکار خاطرنشان 
کرد: باید وضعیت این واحدها هرچه زودتر تعیین 
تکلیف ش��ده و زمینه فعالیت و احیای صنایع در 
کمترین زمان ممکن فراهم ش��ود. قدرتی تاکید 
کرد: در کنار برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان 
اقتصادی و رسیدگی به پرونده های مالی، تاش 
می شود تا در چارچوب اختیارات قانونی نسبت به 
حل و فصل هرچه زودتر مسایل حقوقی و قضایی 
واحدها اقدام ش��ود تا صنایع با قوت بیشتری به 

تولید و اشتغال زایی بپردازند.

حمایت همه جانبه دستگاه  قضایی 
از صنعتگران و تولیدکنندگان

احیای واحدهای تولیدی و صنعتی در اولویت دادگستری های سراسر کشور است

نقش مشاوران و وکا در افزایش 
آرامش روحی و روانی مددجویان 

 مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: 
حض��ور مش��اوران و وکا در افزای��ش 
آرامش روح��ی و روانی مددجویان موثر 
اس��ت. اس��ده گرج��ی زاده در دومین 
نشس��ت تعامل و همکاری زندان های 
اس��تان با کانون وکای اصفه��ان، حضور وکا و مش��اوران را در 
مجموعه زندان ها در کنار مددجویان به عنوان پایگاه آرامش نام برد 
و اف��زود: در کن��ار دیگر فعالیت های��ی که در زندان ه��ا به صورت 
شبانه روزی انجام می گیرد، با حضور مشاوران و وکا سهم تازه ای 
در افزایش آرامش و نشاط روحی و روانی مددجویان ایجاد می شود. 

قدردانی از مدیرکل
 اوقاف و امور خیریه استان گلستان 

 مدیرکل زندان های اس��تان گلستان از 
اقدام ارزش��مند اداره کل اوق��اف و امور 
خیریه اس��تان در زمینه اع��زام مبلغ در 
ماه ه��ای رمض��ان و محرم و نی��ز ایام 
فاطمیه و مربیان قرآن، قاریان و حافظان 
قرآن قدردانی ک��رد.  علیرضا رضوانی در دیدار با حجت ااس��ام 
س��لیمانی فر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان از اقدام 
بسیار ارزش��مند اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در زمینه اعزام 
مبل��غ در ماه های رمضان و محرم و نیز ایام فاطمیه و مربیان قرآن، 
قاریان و حافظان قرآن قدردانی کرد. وی معرفی مربیان قرآن برای 
زندانیان مرد و زن، برگزاری دوره های تربیت معلم، برگزاری آزمون 
قرآن و صدور گواهینامه و مش��ارکت در طرح اشتغال زندانیان را از 

نیازهای اداره کل زندان های استان گلستان عنوان کرد.

دیدار با فرماندار شهرستان تفرش
 مدیرکل زندان های اس��تان مرکزی با 
فرماندار شهرس��تان تفرش دیدار کرد. 
علی عب��اس فاحتی مطلق ب��ه همراه 
رییس زن��دان، فرمانده ی��گان حفاظت 
اداره کل زندان های مرکزی و مدیر زندان 
مرکزی اراک، ضمن حضور در شهرستان تفرش و بازدید از زندان، 
با فرماندار این شهرس��تان دیدار کرد. مدیرکل زندان های اس��تان 
مرکزی با حضور در فرمانداری شهرستان تفرش و دیدار با فراهانی 
فرماندار جدید این شهرستان ضمن اشاره به شرایط خاص و سخت 
شغل زندانبانی که بخش مهمی از مقوله تامین امنیت جامعه را شامل 
می شود و با تشریح روند برنامه های اجرایی و مشکات موجود زندان 
تف��رش از نظر فضای فیزیکی و چالش ه��ای نگهداری زندانیان با 
وضع موجود، بر لزوم توجه دستگاه های اجرایی شهرستان و تامین 
اعتبار ازم جهت توس��عه فضای موجود زندان به منظور کمک به 
اصاح شخصیتی آسیب دیدگان جامعه و بازگشت سامت آنها به 

زندگی اجتماعی تاکید کرد.

اعطای 76 مورد وام خوداشتغالی 
به مددجویان پس از آزادی

 مدیرکل زندان های استان تهران از تامین ودیعه 
مس��کن به 12 خانواده و اعط��ای 76 مورد وام 
خوداشتغالی به مددجویان پس از آزادی با تاش 
مسئولین و کارکنان مرکز امور خدمات اجتماعی 
و مراقبت بعد از خروج زندان های این استان خبر 
داد. مصطفی محبی از تامین ودیعه مسکن به 12 خانواده و اعطای 76 مورد 
وام خوداش��تغالی به مددجویان پس از آزادی با تاش مسئولین و کارکنان 
مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان های استان خبر داد. 
وی ضمن اعام این خبر اقدامات و فعالیت های صورت گرفته از طریق مرکز 
امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج را بنا به مقتضیات خاص حرفه ای 
و شغلی دارای اهمیت ویژه ای در چرخه اصاح و تربیت مددجویان دانست و 
گفت: هرچند خدمات ارایه شده از طریق این مرکز کمتر رسانه ای شده ولی 
بر هر صاحب نظر در حوزه اصاح و تربیت پوشیده نیست که فرد مددجو پس 
از آزادی با توجه به این موضوع که طی تحمل حبس ممکن است به لحاظ 
مالی و حمایت های معنوی اطرافیان فرصت های زیادی را از دست داده باشد 
بنابراین ازم اس��ت تا با فراهم کردن در حد وسع و توان نهاد های دولتی و 

مردم نهاد از این گروه در جامعه حمایت های ازم را به عمل آورند.

تعیین تکلیف تمام محکومان جرایم 
مواد مخدر مشمول ماده 45 الحاقی

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان سمنان گفت: کلیه محکومان جرایم 
مواد مخدر مش��مول ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر ظرف بازه  
زمانی کوتاهی در س��طح استان سمنان تعیین تکلیف شدند.  حیدر آسیابی 
اظهار کرد: کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان استان سمنان در 
چهار سال اخیر با استفاده از عفو یا تخفیف مجازات های اعطایی و در جهت 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش جمعیت کیفری در سطح کشور 
موفق عمل کرده است. وی با بیان اینکه در آخرین عفو های اعطایی که به 
مناس��بت میاد پیامبر رحمت حضرت محمد )ص( صورت گرفت، 50 نفر 
از 619 محکوم عمومی و انقاب سراسر کشور به استان سمنان اختصاص 
داشتند، افزود: این موضوع در حالی است که این استان کمتر از یک درصد 
زندانیان سراسر کشور را دارد. دادستان عمومی و انقاب مرکز استان سمنان 
در گفت وگ��و با میزان بیان کرد: در بخش دیگری از اقدامات صورت گرفته 
با تدبیر رییس کل دادگس��تری این استان و صدور حکم ماموریت برای دو 
نفر از قضات، کلیه محکومان جرایم مواد مخدر مش��مول ماده 45 الحاقی 
قانون مبارزه با مواد مخدر ظرف بازه  زمانی کوتاهی در سطح استان تعیین 

تکلیف شدند.

برابر مفاد قرارداد بیمه عم�ر منعقده بین قوه قضاییه و بیمه 
ایران به ش�رط فوت هر ی�ک از بیمه ش�دگان، مبلغی بابت 
غرامت فوت به افراد تعیین شده در فرم و در غیر این صورت 
به وراث قانونی به نس�بت مس�اوی تعلق می گیرد. در یکی 
از موارد به درخواس�ت همس�ر مطلقه متوفی دستور توقیف 
اموال مرحوم از جمله بیمه عمر صادر شده است. خواهشمند 
است دستور دهید بررسی و نحوه عملکرد در این گونه موارد 
جهت اقدامات بعدی اعام ش�ود. با توجه به اینکه در بیمه 
عمر، ش�خص می تواند به نفع یک یا چن�د نفر از وراث خود 
یا ش�خص ثالث بیمه ش�ده و غرامت مربوط بعد از فوت به 
آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی 
خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نیست. با توجه 
به اینکه در ماده 454 قانون مجازات اس�امی مصوب سال 
1۳92 در ادله اثبات دیه عاوه بر قس�امه ادله اثبات دیون 
و ضمان مالی پذیرفته ش�ده اس�ت، آیا منظ�ور، همان ادله 
ذکرش�ده در آیین دادرس�ی مدنی اس�ت؟ در صورت مثبت 
بودن حال اگر ش�اه این قضیه در م�ورد اتهام ایراد ضرب و 
جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی 
دلیل دیگری نداش�ته باش�د و نامبرده )مدعی خصوصی( از 
دادگاه تقاضای سوگند کند، آیا در راستای ماده 270 به بعد 
از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند 

و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یا خیر؟
طب��ق ماده 208 قانون مجازات اس��امی مصوب س��ال 1392، حدود و 
تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و 
زیان ناش��ی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می شود. با توجه به ماده 
454 قانون مذکور، ادله اثبات دیه، عاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون 
و ضمان مالی است بنابراین دیه مربوط به ضرب و جرح عمدی با سوگند 
قابل نفی و اثبات اس��ت و تش��ریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات 

اسامی و آیین دادرسی مدنی از مواد 270 الی 279 است.

در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در 
جلس�ه رسیدگی حاضر نمی  ش�ود و وکیل دیگری به استناد 
ح�ق توکیل انتخاب می  کن�د آیا قبول وکیل جدید مس�تلزم 
اثبات ع�ذر موجه از جانب وکیل اول اس�ت ی�ا اینکه به هر 
دلیل انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای ش�رکت در 

دادرسی بامانع است؟
وکیل رس��می دادگس��تری که حق توکیل به غیر را دارد، می تواند از این 
حق استفاده کرده برای شرکت در جلسات دادرسی به وکیل رسمی دیگر 
وکالت بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه وکیل اول نیست.

با توجه ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 
س�ال 1۳90، بس�تن کمربند ایمنی برای رانن�دگان و همه 
سرنش�ینان انواع خودروهای در ح�ال حرکت در کلیه راه ها 
اجباری است. نکته مورد سؤال این است که آیا خودروهای 
متوقف در پش�ت چ�راغ قرمز نیز خ�ودروی در حال حرکت 

محسوب می شوند؟ 
خودروی در حال حرکت، خودرویی است که حرکت را آغاز و در حال طی 
مسیر است و شامل اتومبیل های متوقف در خارج از مسیر عادی حرکت و 
عبور نمی شود. این در حالی است که خودروی متوقف در پشت چراغ قرمز 

به لحاظ در مسیر حرکت بودن، خودروی در حال حرکت تلقی می شود.

اطاع رس�انی در مورد آنچه پیرامون ما اتفاق می افتد، 
یکی از اصلی ترین رسالت های رسانه است. امری که با 
پیشرفت علم و فن آوری و رشد بسیار سریع تکنولوژی، 
به موضوعی دقیق و گسترده بدل شده است. در همین 
خص�وص یکی از مهمترین خ�ط قرمزهایی که باید در 
زمینه اطاع رسانی مراعات شود و ارباب رسانه موظف 
به رعایت دقیق آن هستند، حفظ حریم خصوصی افراد 

است.

هیچ رسانه ای به بهانه کسب اطاع و نشر اخبار، حق ندارد به حریم 
خصوصی افراد وارد شود. حریم خصوصی از جمله حقوقی است که 
انس��ان ها به دلیل نیازهای ش��خصی از یک طرف به آن وابسته اند 
و از طرف دیگ��ر به دلیل ضرورت زندگی جمع��ی مکلفند این حق 
را نس��بت به دیگران به رس��میت بشناس��ند اما امروزه با گسترش 
ابزارهای اطاع رس��انی و استفاده گس��ترده از اینترنت، این حق به 
یکی از اضطراب بر انگیزترین مسایل حقوق بشر تبدیل شده است. 

با توجه به ناش��ناس بودن کاربران و سهولت اس��تفاده از اینترنت، 
تجاوز ب��ه حریم خصوصی افراد به س��رعت افزای��ش یافته و نگاه 
دولتمردان را در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد به این مقوله 

سوق داده است.
حریم خصوصی مفهومی اس��ت که تعریف آن به شرایط محیطی 
بستگی دارد. در واقع، حریم خصوصی خط قرمزی برای حدود حضور 
جامعه در زندگی شخصی افراد محسوب می شود بنابراین می توان 
گفت حریم خصوصی، تمایل اشخاص به این است که آزادانه تصمیم 
بگیرند تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان 

را برای دیگران فاش کنند.
ب��ه گزارش مهداد، از نگاه کلی حری��م خصوصی همه افراد محترم 
است. با این وجود، شهروندانی که از شهرت اجتماعی برخوردارند، 
بیش از یک ش��هروند عادی مورد توجه قرار می گیرند. از یک س��و 
مس��ئولیت اجتماعی که آنها بر عه��ده گرفته اند، آن��ان را در قبال 
جامعه پاسخگو می کند و از سوی دیگر وجهه اجتماعی آنان بخشی 
از زندگی خصوصی آنان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. این در حالی 
است که شهروندان عادی جامعه این گونه افراد را الگو قرار می دهند.

 حریم خصوصی در منابع اسامی
به  رغم س��ابقه کوتاه غرب در حمایت از حریم خصوصی، حمایت از 
حریم خصوصی در حقوق اس��امی از پیشینه ای طوانی برخوردار 
است. حریم خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون ها و اسناد 
بین المللی حقوق بشر پیش بینی شود، با تاکید بسیار در منابع اسامی 
م��ورد توجه بوده و در آیات متعددی از ق��رآن مجید، بر لزوم رعایت 

حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است.
س��نت پیامبر اک��رم)ص( و س��یره ائمه اطه��ار)ع( نیز سرش��ار از 
توصیه هایی در پرهیز از نق��ض مصادیق مختلف حریم خصوصی 
اس��ت. همان طور که گفته ش��د، احترام به حریم و امور خصوصی 

دیگران از توصیه های تاکیدشده اسام است.

در منابع اس��امی نظیر قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی درباره 
وجوه مختلف حریم خصوص��ی وجود دارد. البت��ه اصطاح حریم 
خصوصی در آیات قرآن و در روایات اس��امی استعمال نشده است 
و موضع اس��ام در مواجهه با حریم خصوصی، موضع به  اصطاح 
تحویل گرایانه است؛ یعنی حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق 
و آزادی های دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجس��س، اصل برائت، 
منع سوء ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو، قذف، سخن چینی، غیبت 
و خیانت در امانت مطرح ش��ده اس��ت. به همین دلیل مصادیقی از 
رعایت حریم خصوصی افراد که در اس��ام م��ورد تاکید قرار گرفته 

است را بررسی می کنیم.

 ممنوعیت تجسس و تفتیش
تاش برای دس��تیابی به امور پنهانی یا شر و عیوب اشخاص با هر 
انگیزه ای که صورت بگیرد، عرفا تجسس به شمار می رود. همچنین 
پرس  و جو از امور ظاهری یا امور خیر دیگران با انگیزه شر، تجسس 

محسوب می شود. 
در ممنوعیت تجس��س در امور دیگران، قرآن کریم در آیه 12 سوره 
مبارکه الحجرات می فرماید: ای اهل ایمان از بسیار پندارها )و گمان 
ب��د( در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخ��ی ظن و پندارها )باطل و 
بی حقیقت و( معصیت است، و نیز هرگز )از حال درونی هم( تجسس 

مکنید. )و جاسوس بر احوال خلق مگمارید( 
همچنین حضرت علی)ع( در نامه خود به مالک اشتر در زمانی که وی 
را به عنوان فرماندار مصر انتخاب کردند، وی را از تجسس در احوال 
مردم منع فرموده و مالک را به پوشانیدن عیوب مردم و دوری جستن 
از کسانی که عیوب دیگران را آشکار می سازند توصیه فرموده است.

 ممنوعیت سوءظن
س��وءظن در قرآن و سنت به عنوان منش��أ و ریشه اصلی تجسس و 
تفتیش در امور خصوصی دیگران معرفی شده و بنابراین ازم است 

مردم از آن بپرهیزند.

 ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان
در آیات قرآن کریم و سنت اسامی، ورود به منازل اشخاص منوط 
به اس��تیناس و استیذان است. استیناس به معنی معرفی خود قبل از 
ورود است تا صاحب منزل در صورت تمایل در را بگشاید. استیذان 
نیز س��بک اجازه صاحب منزل قبل از ورود اس��ت. خداوند در قرآن 
کریم می فرماید: برای ورود به منازل مردم تنها از در آن وارد شوید.

 ممنوعیت استراق سمع و بصر
استراق سمع نیز در سنت اسامی ممنوع است؛ به طوری که پیامبر 
اس��ام )ص( فرموده اند هر کس به مکالمات دیگران در حالی که 
آنها مایل نیستند، گوش فرا دهد، در روز قیامت به گوش وی سرب 
گداخته ریخته می شود. همچنین هتک ستر و نگاه کردن به آنچه که 
نوعا یا شخصا در قلمرو حریم خصوصی قرار می گیرد، ممنوع است.

 حریم خصوصی در قوانین ایران
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط نظام جمهوری اسامی 
ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات 27 و 28 سوره  نور که اشاره 
به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت 

تجسس در امور دیگران روشن است.
امام خمینی)ره( حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس��داری کرد. 
ایش��ان در تاریخ 24 آذر س��ال 1361 فرمانی 8 م��اده ای خطاب به 
قوه قضاییه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسامی شدن قوانین 
صادر کرد و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد 
و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف 
جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست. 
در اصول 22، 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسامی نیز رد پای 

توجه به این حق را می توان پیدا کرد.

اصل 22 قانون اساسی می گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن 
افراد از تعرض مصون اس��ت مگر در مواردی که قانون تجویز کند. 
اصل 23 قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل 25 
این مسئله را بیان می کند که بازرسی، نرساندن نامه ها، ضبط و فاش 
کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، 
عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع 

است مگر به حکم قانون.
با این همه، لزوم تدوین قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی 
احساس می شود چرا که قانون اساسی به کلیات می پردازد و جزییات 
آن بر عهده قانون عادی اس��ت تا در آن به ح��دود و ثغور این حریم 

و جنبه های مختلف آن و همچنین تعیین مجازات ها توجه شود.

 حریم خصوصی در اسناد بین المللی
حق حریم ش��خصی به خوبی در قوانین بین المللی آمده اس��ت. به 
دنبال پذیرش اعامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و ماده 12 
که مستقیما در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی 
در قرارداد بین المللی حقوق مدنی و سیاس��ی و کنوانسیون اروپا در 
مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون ها و توافقات منطقه ای آمده است.

اعامیه جهانی حقوق بشر در ماده 3 چنین می گوید: هر فردی حق 
زندگی، آزادی و امنیت ش��خصی دارد و در اصل 12 نیز آمده اس��ت 
که نباید در زندگ��ی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات 
هیچ کس مداخله های خودس��رانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و 
شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله هایی، برخورداری از 
حمایت قانون، حق هر ش��خصی است. شورای اروپا در قطعنامه ای 
که درباره حریم خصوصی صادر کرده، حریم خصوصی را به عنوان 
حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران 
تعریف کرده است همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت 
حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند 2 اعامیه خود آورده 
است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن، نسبت 

به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران.
اعامیه حقوق بشر اسامی مصوب 14 محرم 1411 قمری در قاهره 
نیز در بند ب ماده 18 در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است 
هر انس��انی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقال داشته 
باش��د و جاسوس��ی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز 

نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.
توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجاس عالی سران درباره 
جامعه اطاعاتی مصوب 12 دس��امبر 2003 نیز دیده می ش��ود. در 
ماده 35 این بیانیه آمده اس��ت تقویت چارچ��وب اطمینان  بخش از 
جمله امنیت اطاعات و امنیت ش��بکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم 
خصوصی و حمایت از مصرف کننده از پیش شرط های ایجاد جامعه 
اطاعاتی و ایج��اد اعتماد میان اس��تفاده کنندگان از فناوری های 

اطاعاتی و ارتباطی است.
در م��اده 58 این بیانیه نیز بر اس��تفاده از فناوری ه��ای اطاعاتی، 
رعایت حقوق بش��ر و آزادی های بنیادین از جمله حریم خصوصی 

تاکید شده است.

قوانین اسامی پیشرو در حفظ حریم خصوصی

گزیده ها
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   اجتماعی  

چهره ها

توقیف بیش از 
450خودروی حادثه ساز 

 رییس پلیس پایتخت از توقیف بیش 
از 450 دس��تگاه خودرو متخلف در 
ط��رح ضربتی برخورد ب��ا مزاحمان 
ش��هروندان خبر داد. سردار حسین 
رحیمی با اشاره به اینکه رانندگان این 
خودرو ها به ویژه در مناطق ش��مالی 
ته��ران ب��رای ش��هروندان ایج��اد 
مزاحمت کردند، تصریح کرد: در این راستا طرح ضربتی برخورد با مزاحمان 
شهروندان با مشارکت تمامی پلیس های تخصصی انجام شد و متخلفان 
اعمال قانون ش��دند. وی از اس��تمرار این گونه طرح ها برای ارتقاء تامین 

امنیت عمومی خبر داد.

تدوین پیش نویس اولیه طرح 
ساماندهی آموزش عالی 

 معاون آموزشی وزارت علوم از تهیه 
پیش نویس اولیه طرح س��اماندهی 
آم��وزش عالی خب��ر داد و بیان کرد: 
ط��رح مذک��ور نی��از ب��ه بررس��ی 
کارشناس��ی دارد و هن��وز زمان نیاز 
است که به جمع بندی نهایی در این 
خصوص برس��یم. مجتبی شریعتی 
نیاس��ر درباره کاهش دانشگاه های سراس��ری به یک سوم دانشگاه های 
موجود نیز اظهار کرد: باید نتایج کارشناسی استخراج شود تا بتوانیم دراین 

خصوص، جمع بندی قابل قبولی را اعام کنیم.

برف و کواک در 15 استان 
 رییس سازمان امداد و نجات با اشاره 
به وقوع برف و کواک در 15 استان 
کش��ور گفت: بی��ش از 4400 نفر به 
دلیل این حادثه امدادرسانی شده اند. 
مرتضی سلیمی بیان کرد: استان های 
همدان، مازندران، لرس��تان، گیان، 
کهگیلویه و بویراحمد، کرمانش��اه، 
کردستان، قزوین، زنجان، سمنان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، 

آذربایجان شرقی و غربی  در این مدت درگیر برف و کواک شده اند.

شرایط دور جدید 
وام ضروری بازنشستگان

 س��خنگوی صندوق بازنشس��تگی کش��وری درباره وام ضروری 
بازنشس��تگان را برای مرحله جدید گفت: مدی��ران این صندوق با 
پیگیری ها و هماهنگی هایی که با بانک صادرات انجام دادند موفق 
ش��دند، دوهزار میلیارد تومان اعتبار برای وام های بازنشس��تگان 
کشوری دریافت کنند. محمدرضا افشاربا اشاره به اینکه این وام، وام 
پنج میلیون تومانی است، افزود: زمان ثبت نام از طریق صدا و سیما، 
مطبوعات، خبرگزاری ها و وسایل ارتباط جمعی اطاع رسانی خواهد 
شد. همچنین برای نام نویسی نیاز به مراجعه حضوری نیست افراد 

باید به سایت مراجعه کرده در آنجا ثبت نام انجام کنند.

سطح بندی کارخانه های 
تولید فرآورده های غذایی 

مدیرکل فرآورده های غذایی و آش��امیدنی س��ازمان غذا و دارو از 
س��طح بندی کارخانه های تولی��د فرآورده های غذای��ی خبر داد و 
گفت: این اقدام باعث می ش��ود، مصرف کننده ها از س��طح کیفیت 
محص��وات مصرفی مطلع ش��وند. وحید مفید همچنی��ن درباره 
برخورد با محصوات دارای مجوز ام��ا بی کیفیت، بیان کرد: طرح 
درجه بندی یا رتبه بندی کارخانه ه��ای تولیدکننده مواد غذایی در 
آینده اجرا می شود که از این طریق با توجه به نوع تکنولوژی، میزان 
توان کارشناس��ی، توان کنترلی، سیستم های کیفیتی ایجادشده و 
مجموعه عواملی که در تولید یک محصول با کیفیت و سالم تاثیرگذار 

هستند، را رتبه بندی کرد.

راه اندازی صندوق ضمانت 
تسهیات اشتغال مددجویان

مدیرکل طرح های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد  از راه اندازی 
صندوق ضمانت تسهیات اش��تغال، برای وام اشتغال مددجویان 
خبر داد و گفت: یکی از دغدغه های جامعه هدف کمیته امداد شرایط 
اخذ وام اشتغال از جمله ضامن اس��ت که با راه اندازی این صندوق 
این امر تسهیل خواهد شد.علی اکبر خادمی افزود: در این خصوص 
به دنبال تأمین منابع مالی این صندوق هستیم تا بتوانیم سال آینده 
آن را راه اندازی کنیم. وی اظه��ار کرد: راه اندازی صندوق ضمانت 

تسهیات اشتغال 100میلیارد تومان اعتبار ازم دارد.

اسقاط موتورسیکلت های 
کاربراتوری، به زودی

دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اش��اره به آغاز اجرای طرح 
اس��قاط موتورس��یکلت های کاربراتوری بر اس��اس مصوبه هیات 
وزیران و قانون هوای پاک، از توافق بین پلیس راهور، ستاد اجرایی 
 فرم��ان امام خمینی)ره( و س��تاد مدیریت س��وخت برای اس��قاط 
25 ه��زار موتورکاربراتوری تا دو ماه آینده خبر داد. وحید حس��ینی 
تصریح کرد: هدف از این تصمیم اس��قاط انبوه موتورسیکلت های 
رسوبی، نوس��ازی و جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده در حال 
تردد با موتورس��یکلت های جدید و حمایت از موتورسیکلت برقی 

است. تولید موتورسیکلت های برقی از این مصوبه مستثنی است.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

نگاهی به رخدادهای جشنواره سی و هفتم فیلم فجر
هفتمی�ن  و  ت�اب س�ی  و  ت�ب 

گروه
فرهنگی

جش�نواره ملی فیلم فجر کم کم رو 
به افزایش است؛ از ثبت نام داوران 
و منتقدان تا ماجرای انتشار بیانیه 
اهال�ی رس�انه و ح�اا هم اع�ام اس�امی برخی از 
فیلم های راه یافته به بخش نگاه نو، س�بب شده که 
این روزها اخبار پیرامون بزرگترین رخداد سینمایی 
کشور بیش از پیش بر خروجی رسانه ها قرار بگیرد.

  
 حضور در جش�نواره های خارج�ی مانع پذیرش 

فیلم ها نیست
روز گذش��ته و با اعام فهرس��ت فیلم ه��ای راه یافته به بخش 
»نگاه نو« س��ی وهفتمین جش��نواره ملی فیل��م فجر، حضور 
برخی فیلم ها در این فهرست با ابهاماتی در محافل سینمایی و 

رسانه ای مواجه شد.
»روزه��ای نارنج��ی« به کارگردان��ی آرش اهوت��ی یکی از 
فیلم ه��ای راه یافته ب��ه بخش »نگاه نو« اس��ت ک��ه پیش تر 
حضورهای متعددی در جش��نواره های جهانی داشته و پذیرش 
آن پس از رونمایی در جش��نواره های خارجی با ابهاماتی مواجه 

شده است.
اما در پاس��خ به این واکنش ها، »س��یمون س��یمونیان« مدیر 
دبیرخانه سی وهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر درباره این ابهام 
که حضور در جشنواره های خارجی آیا مانع از پذیرش فیلم ها در 

جشنواره ملی فیلم فجر می شود، اظهارکرد: طبق آیین نامه، این 
محدودیت برای جشنواره های داخلی در نسبت با جشنواره ملی 
فیلم فجر وجود دارد و هیچ منعی برای پذیرش فیلم های راه یافته 

به جشنواره های جهانی در جشنواره فیلم فجر وجود ندارد.
وی درباره فیلم های »حمال طا« به کارگردانی تورج منصوری، 
»زهر مار« س��یدجواد رضویان و »یلدا« مسعود بخشی که هر 
سه پیش تر تجربه ساخت فیلم های ویدیویی را در کارنامه خود 
داشته اند به عنوان »فیلم اولی« در جشنواره فجر هم توضیح داد: 
مطابق آیین نام��ه ماک انتخاب فیلم ها برای این بخش اولین 
تجربه با پروانه ساخت یا نمایش »سینمایی« است و از این منظر 

ساخت فیلم با پروانه ویدیویی به عنوان فیلم سینمایی محسوب 
نمی شود. وی اضافه کرد: فیلم هایی که با پروانه ساخت ویدیویی 
مقابل دوربین رفته باش��ند با دریافت پروانه نمایش س��ینمایی 

می توانند در جشنواره ملی فیلم فجر حضور یابند.

 معرفی فیلم های بخش »نگاه نو« 
اما هیأت انتخاب س��ی و هفتمین جش��نواره مل��ی فیلم فجر، 
فیلم های بخش »نگاه نو« که به تجربه اول فیلم بلند کارگردانان 

با پروانه ساخت سینمایی اختصاص دارد را معرفی کردند.
پالتو شتری به کارگردانی مهدی علی میرزایی و تهیه کنندگی 
مجید شیخ انصاری؛ جان داربه کارگردانی حسین امیری دوماری 
 و پدرام پورامی��ری و تهیه کنندگی کامران مجیدی، حمال طا 
به کارگردانی تورج اصانی و تهیه کنندگی منصور سهراب پور، 
دیدن این فیلم جرم اس��ت ب��ه کارگردانی رض��ا زهتابچیان و 
تهیه کنندگی محمد حمزه زاده، روزهای نارنجی به کارگردانی 
آرش اهوت��ی و تهیه کنندگی علیرضا قاس��مخان، زهرمار به 
کارگردانی سیدجواد رضویان و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، 
س��ونامی ب��ه کارگردانی می��اد صدرعامل��ی و تهیه کنندگی 
علی س��رتیپی، مس��خره بازبه کارگردانی همایون غنی زاده و 
تهیه کنندگی علی مصفا، معکوس به کارگردانی پواد کیمیایی 
و تهیه کنندگی مس��عود کیمیایی و همچنین یلدا به کارگردانی 
مسعود بخش��ی و تهیه کنندگی علی مصفا 10 فیلم راه یافته به 

بخش »نگاه نو« جشنواره سی و هفتم است.

 کارگردان مجموعه تلویزیونی 
»موسی )ع(« گفت: با توجه به 
سختی هایی که تولید این اثر 
دارد، پیش بینی می شود حدود 
5 س��ال س��اخت آن به طول 

بیانجامد.
جم��ال ش��ورجه کارگردان 
مجموعه الف ویژه »موس��ی )ع( « در ارتباط با ساخت این پروژه 
اظهارکرد: سال هاس��ت قصد س��اخت این مجموعه را داشتم که 
خوشبختانه در این زمان فرصت و امکان آن فراهم شد. در جلسه ای 
که طی روزهای گذش��ته با حضور رئیس س��ازمان صداوس��یما، 
معاون سیما، کرمی رئیس سیما فیلم و احمد میرعایی تهیه کننده 
 »موس��ی )ع(« برگزار کردیم قرارداد تولید این مجموعه امضا شد

 و گزارش��ی نیز از اقدامات انجام ش��ده جهت شروع پیش تولید به 
رئیس سازمان صداوس��یما ارائه کردیم. کارگردان »موسی )ع(« 
ادامه داد: این مجموعه تلویزیونی در 52 قسمت تولید می شود که 
متن اولیه آن توسط مرحوم فرج اه سلحشور به طور کامل نوشته 
و در ادامه توس��ط حجت ااس��ام س��عید بهمن پور به طور کامل 
بازنویسی شد. این متن اکنون آماده ساخت است. همچنین شورجه 
در ارتباط با زمان پیش تولید تا آماده سازی نهایی این مجموعه الف 
ویژه گفت: طبق پیش بینی های انجام ش��ده یک سال زمان برای 
پیش تولید، سه سال تولید و یک سال برای پس تولید »موسی )ع(« 
زمان ازم است. وی افزود: البته با برنامه ریزی دقیق تر این زمان 
می تواند فشرده ش��ده و در بازه کمتری این اثر ساخته و به نمایش 

گذاشته شود.

گفت وگو

ساخت سریال »موسی )ع(«
 ۵ سال طول می کشد

فیلم بردار فیلم سینمایی »23 نفر« به کارگردانی مهدی جعفری، توضیحاتی درباره فیلم برداری و دکور این 
اثر ارایه داد.

مرتضی قیدی در گفت وگو با مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: بعد از فیلم »موج اف ام ردیف 48« 
به کارگردانی کیارش اسدی زاده به تازگی فیلم برداری فیلم سینمایی »23 نفر« به کارگردانی مهدی جعفری 

را به پایان رساندیم که روایتگر زندگی 23 نوجوان است که در ایام جنگ اسیر شدند.
وی با بیان اینکه شاید بشود این فیلم را در حوزه آثار دفاع مقدسی محسوب کرد، اظهارکرد: حضور 23 نوجوان 
بازیگر که اغلب آنها برای اولین بار جلوی دوربین می رفتند یکی از ویژگی های این فیلم است. به طور معمول 
فیلم برداری با وجود این تعداد بازیگر که در اغلب موارد بر اس��اس داس��تان به نوعی کنار هم حضور داشتند، 
چالش برانگیز بود و همین طور امکان حرکت در مس��یری خاص را نیز فراهم می کرد؛ برای مثال ما س��لولی 

داشتیم که این 23 بازیگر در آن حضور داشتند و بخشی از فیلم برداری این اثر در همین سلول انجام شد.
قی��دی با بیان اینکه صحنه های جنگی خاصی در این اثر وجود دارد و »23 نفر« اثری متفاوت در مورد جنگ 
اس��ت، درباره فیلم برداری این فیلم، توضیح داد: فیلم برداری در لوکیشن های متفاوتی انجام شد؛ برای مثال 
ش��هرهای آبادان، اهواز، خرمشهر و... از جمله مکان هایی بود که ما در آنجا فیلم برداری کردیم؛ ضمن اینکه 
لوکیش��ن اصلی این اثر در تهران ساخته شده بود که همین لوکیشن دارای مکان های مختلفی مثل زندان و 
... اس��ت. این فیلم بردار تصریح کرد: به لحاظ فیلم برداری سعی کردیم »23 نفر« فضاهای متفاوتی داشته و 

شاخصه های این تفاوت در اجرا مشخص باشد.

سینما

دبیر علمی »سیزدهمین جش��نواره بین المللی شعر فجر« گفت: مراس��م افتتاحیه سیزدهمین دوره از 
جشنواره ش��عر فجر روز چهارشنبه هفته جاری در گتوند بر س��ر مزار زنده یاد »قیصر امین پور« برگزار 
می ش��ود.بهمن ساکی در گفت وگو با فارس اظهار کرد: در این مراسم آغازین تعدادی از شاعران حضور 
خواهند داشت. همچنین از س��اعت 15 بعداز ظهر مراسم ویژه ای خواهیم داشت. وی با بیان اینکه چرا 
آثار مش��ترک در حیطه داوری قرار نمی گیرند، توضیح داد: آثار مشترک به این دلیل که اغلب گردآوری 
بوده و داوری به عنوان اثر مستقل شاعر امکان پذیر نیست و نام چند اثر، شاعر و اسامی متعدد در پی آن 
آمده اس��ت؛ از این رو امتیاز دادن دشوار اس��ت و بنابراین ارزیابی این گونه آثار به عنوان اثر مستقل یک 
نفر امکان پذیر نیست. وی در پاسخ به اینکه آثار این دوره را در چه سطح کیفی و کمی ارزیابی می کنید 
هم اظهار کرد: با توجه به اینکه هر دوره آثار متناسب با زمانه خود را دارد، در این دوره نیز چنین رنگی از 
زمانه در اش��عار متجلی است. اما آثار خوبی در چرخه داوری دیده شد. ساکی درباره داوری ها تاکید کرد: 
داوری ها به پایان نرس��یده و در حال انجام اس��ت؛ این داوری تا زمانی که به کتاب یا کتاب های پایانی 

برسیم ادامه خواهد داشت.
دبیر علمی این دوره از ش��عر فجر تصریح کرد: آثار یا توس��ط ناشر، یا مؤلف و یا از طریق آمار خانه کتاب 
تهیه شده است. بر این اساس اعام کرده ایم چنانچه بازهم کتابی به دستمان برسد داوری خواهیم کرد؛ 
هرچند پایان مهلت در فراخوان تا 7 دی ماه اعام شده بود اما تا روزی که داوری می کنیم اگر باز هم اثر 

جدید به دستمان برسد بررسی خواهد شد.

»الحق مع علی« دیدنی شد آغاز جشنواره بین المللی شعر فجر در گتوند
نمایش��گاه نقاش��ی های حس��ن روح اامی��ن در 
فرهنگسرای نیاوران گش��ایش یافت. »الحق مع 
علی« حاصل یک س��ال فعالیت هنری روح اامین 
در قالب 13 تابلو در ابعاد بزرگ با درون مایه مذهبی 
اس��ت که 5 تابلو درباره امام عل��ی )ع( و 2 تابلو هم 
فرزندان آن حضرت را شامل می شود، به همین دلیل 
عنوان آن از حدیث قدس��ی »علی مع الحق والحق 
مع علی« انتخاب ش��ده است. این هنرمند نقاش و 
طراح اظهارکرد: این نمایش��گاه شامل 13 تابلوی 
نقاشی اس��ت که از دی ماه 1396 تا دی ماه 1397 
خلق شده اند. روح اامین درباره یکی از تابلوهایش 
که با عنوان کوچکترین ستاره روی دیوار رفته است، 
بیان کرد: این تابلو به حضرت رقیه )س( اشاره دارد. 
من کاروان اسرا را به س��تاره دنباله دار تشبیه کردم 

که حضرت رقیه )س( کوچکترین ستاره آن است.

عکس واژه

دکور اصلی »۲۳ نفر« در تهران ساخته شد
ادبیات

فقر بیمارستانی در استان تهران به ویژه 
پایتخت بحثی است که موجب شده تا 
در کنار فرسودگی این مراکز و تخت های 
بیمارس�تانی نگرانی هایی در خصوص 
ارائه خدمات در شرایط عادی و بحران 
در اثر وقوع بایای طبیعی به میان بیاید، 
آنچه که ضرورت توجه هر چه بیشتر به 

این امر را گوشزد می کند. 

 فرس�ودگی 60درص�د تخت ه�ای 
بیمارستانی 

س��ال گذش��ته بود که احمد همتی، سخنگوی 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد: 
60 تا 70 درصد بیمارستان های پایتخت فرسوده 
هستند، دیگر اینکه استان تهران با چالش کمبود 
16 هزار تخت بیمارستانی مواجه است. از سوی 
دیگر محمد علیجانی زمانی، عضو کمیس��یون 
بهداش��ت و درمان مجلس نیز چن��دی پیش به 
این موضوع اش��اره کرد که شاخص های استان 
تهران از جمله پایتخت درحوزه درمان از بسیاری 
از مناطق محروم کش��ور پایین تر است، به ویژه 
در شرق یا جنوب ش��هرتهران مشکات زیادی 
در این زمینه وجود دارد. آنچه که موجب ش��د تا 
مردادماه امس��ال نمایندگان مجل��س به همراه 
مسئوان س��ازمان برنامه و بودجه، چالش  های 
استان تهران در حوزه بهداشت و درمان را بررسی 
کنند و به این موضوع بپردازند که فرس��ودگی و 
قدمت بیمارس��تان ها در کنار کمبود سرانه تخت 
بیمارستانی از مهمترین مشکاتی است که در این 
استان وجود دارد. البته باید گفت؛ از نظر همتی در 
مجموع وضعیت تخت های استان تهران خوب 
ب��وده، اما وضعیت بخش های دولتی به نس��بت 

جمعیت کم است، از سوی دیگر حدود 60 درصد 
تخت های اس��تان تهران هم فرس��وده هستند. 
آنچه که ما را به یاد این اظهار نظر ایرج حریرچی، 
قائم مقام وزیر بهداش��ت می ان��دازد که عنوان 
کرده است؛ 40 درصد تخت های بیمارستان های 
خصوصی به علت هزینه های سنگین برای مردم، 
خالی مانده است. آمار و ارقامی که تکمیل ظرفیت 
بیمارستان های خصوصی را به دلیل کمبود توان 

مراکز درمان دولتی و خیریه گوشزد می کند.

 سند ملی درمان کشور چه می گوید؟
این در حالی است که طبق سند ملی درمان کشور 
که تدوین آن حدود دو س��ال طول کشیده است، 
جمعیت ایران از حدود 79 میلیون نفر در سال 95 
به حدود 87 میلیون و 850 هزار نفر در سال 1404 
خواهد رس��ید و براین اساس باید شاخص نسبت 
تخت های بیمارس��تانی را با در نظر گرفتن رشد 
جمعیت افزایش یابد. رقمی که درحال حاضر به 
گفته امینی فرد به ازای هر یک هزار نفر بیمار 1/9 
تخت بیمارستانی بوده، اما با توجه به تعداد باای 
بیماران این تعداد تخت جوابگو نیست. رقمی که 

طبق سند ملی درمان کشور باید به 1/5 تخت به 
ازای یک هزار نفر برسد. بنابراین برای رسیدن به 
این هدف باید هفت تا هشت درصد سهم سامت 
از درآمد ناخالص ملی برای توسعه بیمارستان ها 
اعم از مراک��ز درمانی دولتی، خصوصی و خیریه 

اختصاص یابد.

 امکان ورود شهرداری ها 
به حوزه سامت

البته در این میان راهکارهای دیگری نیز مطرح 
شده است. به عنوان نمونه علیجانی زمانی از امکان 
ورود ش��هرداری ها به حوزه سامت سخن گفته 
است. به این ترتیب که آنها زمین مورد نیاز برای 
ساخت درمانگاه و بیمارستان را در اختیار سازمان 
تامین اجتماعی قرار دهند، وزارت بهداش��ت نیز 
پایش ، نظارت و امکان سنجی در این خصوص 
را برعهده بگیرد. ضمن اینکه به عقیده این عضو 
کمیس��یون بهداش��ت ودرم��ان مجلس بخش 
خصوصی هم می تواند به این حوزه ورود کند. فقر 
بیمارس��تان و تخت های بیمارستانی موضوعی 
است که حمیدرضا خانکه، رییس مرکز تحقیقات 

س��امت در حوادث و بایا هم از آن سخن گفته 
است. وی معتقد است؛ بیمارس��تان های تهران 
قدیمی اند و بیمارستان جدید ساخته نشده است. 
از طرفی بیشتر بیمارستان های خصوصی هم در 
غرب تهران متمرکز هس��تند و در ش��رق تهران 
بیمارس��تانی نداریم. خانکه از منظر دیگر نیز به 
این بحث می پردازد. اینکه بیمارستان های جنرال 
تهران در مرکز شهر قرار گرفته اند و در زمان وقوع 
حوادث دسترسی به آنها با مشکاتی روبرو خواهد 
بود. آنچه که موجب شده تا رییس مرکز تحقیقات 
س��امت در حوادث و بایا عنوان کند؛ تهران از 
نظر بیمارستان س��ازی یکی از فقیرترین مناطق 

کشور است.

 کمبود 50درصدی تخت های ویژه
به این موارد باید کمبود 50 درصدی تخت های 
مراقب��ت  وی��ژه را نی��ز اضاف��ه ک��رد ک��ه علی 
امیرسوادکوهی، رییس انجمن مراقبت های ویژه 
به آن اشاره کرده است با این توضیح که د ر حا ل 
حاضر 7800 تخت مراقبت های ویژه د ر کش��ور 
دا ریم، اما کمبود عنوان ش��ده د ر ا ین زمینه وجود 
د ارد. البته تاش می شود تا بهترین خدمات ر ا به 
مراجعان ارائه شود. در یک جمع بندی کلی باید 
گفت در کنار کمب��ود مراکز درمانی و تخت های 
بیمارستانی، فرسودگی تخت ها و بیمارستان  نیز 
وجود دارد که گفته می شود به طور متوسط عمر 
برخی از مراکز درمانی به50 سال نیز می رسد. در 
این میان هرچند که برخی از کارشناسان ساخت 
مگاهاسپیتال ها را توصیه می  کنند ولی با توجه به 
شرایط حادثه خیز بودن شهرهای مختلف به نظر 
می رسد، بهتر است بیمارستان هایی جنرال با تعداد 
تخت کم، البته با گسترش خوب و دسترسی زیاد 
بنا ش��ود، ضمن اینکه از نظر سازه ای نیز بناهای 
موجود تقویت شود. آنچه که شاید بتواند بخشی 
از فقر مراکز درمانی در شهرهای مختلف از جمله 

تهران را برطرف کند.

کمبود بیمارستان مقاوم در پایتخت
»حمایت« بررسی کرد

 آخرین وضعیت مصدومان حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تشریح آخرین وضعیت درمان مصدومان حادثه واژگونی 
اتوبوس واحد علوم و تحقیقات دانش��گاه آزاد، گفت: تمام اقدامات درمانی برای این افراد انجام ش��ده است. 
مهدی رضایی بیان کرد: متاس��فانه به دنبال آن حادثه تلخ، 19 نفر از مصدومان به مراکز درمانی دانش��گاه 
علوم پزش��کی تهران منتقل شدند که از این تعداد، سه نفر در بیمارستان شریعتی و 16 نفر در بیمارستان امام 
خمینی)ره( بس��تری شدند و اقدامات درمانی ازم برایش��ان انجام شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
تهران ادامه داد: در مجموع شرایط مصدومان نسبت به زمان پذیرش شان رو به بهبودی است،  از 6 نفری که 

در آی سی یو بستری هستند، متاسفانه سه نفرشان سطح هوشیاری شان پایین است.

پیشنهاد معافیت عوارض خروج برای زائران اربعین 
مدیرکل عتبات س��ازمان حج و زیارت گفت: بر اساس ایحه پیشنهادی بودجه 98 و در صورت تایید نهایی 
نمایندگان مجلس و ش��ورای نگهبان زائران اربعین حسینی از پرداخت عوارض خروج از کشور برای سفر به 
عتبات عالیات معاف می ش��وند. مرتضی آقایی افزود: بر اساس ایحه پیشنهادی ایام معافیت زائران اربعین 
حسینی از پرداخت عوارض خروج 24 شهریورماه تا 12 آبان ماه سال آینده تعیین شده است.وی خاطرنشان 
کرد: این پیشنهاد در اربعین گذشته نیز از سوی دولت پیشنهاد و با تصویب نمایندگان مجلس زائران اربعین 
امس��ال از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند که امید است با توجه به ایحه پیشنهادی برای سال 

آینده نیز اجرایی شود. 

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 

مخالف گران نشدن 
بلیت جشنواره ملی فیلم فجر نبودیم

رییس انجمن س��ینماداران اعام کردکه  تعیین قیمت بلیت س��ی و هفتمین 
جش��نواره ملی فیلم فجر بدون مش��ورت این انجمن ص��ورت گرفت. محمد 
قاصداش��رفی درباره عدم افزایش قیمت بلیت در سی و هفتمین جشنواره ملی 
فیلم فجر گفت: تصمیم گیری برای تعیین قیمت بلیت فیلم ها در جشنواره ملی 
فیلم فجر بر عهده دبیر جشنواره است ولی خبر عدم افزایش قیمت بلیت در حالی 
منتشر شد که دبیر این دوره از جش��نواره هیچ جلسه ای با انجمن سینماداران 

برگزار نکرده است.
وی افزود: انجمن س��ینماداران نسبت به شرایط اقتصادی جامعه امروز آگاهی 
کامل دارد و تمام تاش خود را کرده تا شرایط مناسبی را برای سینما رفتن مردم 
 فراهم کند که یکی از اقدامات نیم بها ش��دن بلیت سینماها در روزهای شنبه و 
سه شنبه است. پس ما با هر تصمیمی در مسیر رفاه مردم، همراه و موافق هستیم.

رییس انجمن س��ینماداران تاکید کرد: بی ش��ک اگر مدیران س��ی و هفتمین 
جشنواره ملی فیلم فجر پیشنهاد عدم افزایش قیمت بلیت سینماها را با انجمن 

سینماداران مطرح می کردند انجمن نیز با آن موافقت می کرد.
قاصداشرفی درباره تعداد سینماهایی که با این دوره از جشنواره ملی فیلم فجر 
همکاری می کنند، هم گفت: دبیرخانه جشنواره طی نامه ای شرایط ازم برای 
حضور سینماها در این دوره از جشنواره ملی فیلم فجر را ارایه کرده و ما آن را در 
اختیار سینماداران گذاشته ایم ولی هنوز مشخص نیست چه سینماهایی برای 

حضور در جشنواره اعام آمادگی می کنند.
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یک چهره نظامی شناخته ش��ده آلمانی اع��ام کرد درصورتی که 
آمریکا س��ربازانش را از افغانس��تان خارج کند، آلم��ان نیز ممکن 
است به مأموریت نظامی خود در افغانستان پایان دهد. به گزارش 
روزنامه »اش��پیگل«، سیاس��تمداران آلمان��ی می گویند تصمیم 
دونالد ترام��پ رئیس جمه��ور آمریکا برای عقب نش��ینی نظامی 
از افغانس��تان باعث بروز »یک ازهم گس��یختگی بزرگ« خواهد 
ش��د. به گفته ژنرال بازنشس��ته هرالد کوجات، بازرس کل سابق 
ارتش آلمان در فاصله س��ال های 2000 ت��ا 2002 درصورتی که 
آمری��کا تنها یک نیروی کوچک در افغانس��تان حف��ظ کند دیگر 
دلیلی ندارد ک��ه نیروهای آمانی ب��ه مأموریتش��ان در آنجا ادامه 
دهند. وی اظهار ک��رد: درصورتی که نتوان پش��تیبانی و حفاظت 
از س��ربازان آلمانی را در افغانس��تان تضمین ک��رد، دیگر حضور 
نظامی در افغانستان توجیهی ندارد. او درعین حال گفت که انتظار 
دارد دیگر کش��ورهای عضو ناتو نظیر بریتانیا مشارکتش��ان را در 
افغانستان برای جبران هرگونه عقب نش��ینی نظامیان آمریکایی 
افزایش دهند. بااین حال آمریکا هنوز رسمًا برنامه اش برای خروج 
از افغانستان را اعام نکرده هرچند که روزنامه وال استریت ژورنال 
اخیراً گزارش کرده که ترامپ در حال بررس��ی نصف کردن تعداد 
14 هزار س��رباز آمریکایی حاضر در افغانس��تان است. از مجموع 
16 هزار پرس��نل نظام��ی مأموریت ائتاف ناتو در افغانس��تان به 
 نام مأموریت "حمایت راس��خ"، آمریکا بخش عمده س��ربازان را 

تأمین می کند.

 
دفتر ریاس��ت جمهوری فرانس��ه و محافظ س��ابق ماکرون بر سر 
استفاده از پاسپورت های دیپلماتیکی که پس از برکناری او باید به 
دولت تحویل داده می شدند، مشغول اتهام زنی به یکدیگر هستند. 
به گزارش روزنامه »لوموند«، پس از آن که گزارش هایی مبنی بر 
استفاده مکرر الکساندر بناا، محافظ شخصی سابق رئیس جمهور 
فرانسه از پاسپورت های دیپلماتیک خود منتشر شد و اخراج او را در 
ماه اوت به دنبال داشت، بنا است ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه 
فرانس��ه این پرونده را به دادستانان ارجاع دهد. وزارت امور خارجه 
فرانسه در بیانیه ای هشدار داد، هرگونه استفاده از این پاسپورت ها 
پس از اخراج شدن "خاف قانون" خواهد بود. بناا نیز در نامه ای که 
برای پاتریک استریزودا، رئیس دفتر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه نوشته، تأیید کرده است که از زمان اخراجش از سمت پیشین 
خ��ود با کارکنان کاخ الیزه در ارتباط بوده اس��ت اما تأکید کرده که 
هیچ یک از اقداماتی که پس از برکناری انجام داده، ربطی به دولت 

نداشته است.

 
برخی منابع رس��انه ای از س��فر رئیس جمهوری یک کشور عربی 
دیگر به س��وریه طی چند روز آینده برای دیدار با رئیس جمهوری 
این کشور خبر دادند. به گزارش روزنامه »الوطن« سوریه، محمد 
ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری موریتانی به زودی سفری رسمی به 
سوریه برای دیدار با بشار اسد خواهد داشت. به نوشته این روزنامه، 
این دومین سفر رئیس جمهوری یک کشور عربی به سوریه در طول 
هشت س��ال اخیر محسوب می ش��ود و رئیس جمهوری موریتانی 
تصمیم دارد دعوت بش��ار اسد برای سفر به س��وریه را پاسخ داده 
و اوایل ماه آتی میادی به این کش��ور سفر کند. برخی کارمندان 
سفارت سوریه در نواکشوت س��فر رئیس جمهوری موریتانی را در 
گفت وگو با برخ��ی چهره های نزدیک به خود تأیید کردند. س��فر 
ولد عبدالعزیز به سوریه پس از س��فر کوتاه و ناگهانی عمر البشیر، 
رئیس جمهوری س��ودان به دمشق در اواس��ط ماه جاری میادی 
و دیدارش با اس��د انجام می ش��ود. س��فر عمر البش��یر اولین سفر 
رئیس جمهوری یک کشور عربی به سوریه از زمان آغاز بحران در 

این کشور محسوب می شود.

 
عربستان س��عودی برای پیشبرد جنگ در یمن ده ها هزار بازمانده 
جن��گ داخل��ی س��ودان در منطقه دارف��ور که بس��یاری از آن ها 
کودکان هس��تند را به خدمت گرفته اس��ت. به گ��زارش روزنامه 
»نیویورک تایمز«، سازمان ملل اعام کرده که جنگ یمن بدترین 
بحران انس��انی حال حاضر جهان است و محاصره بی وقفه یمن از 
سوی عربس��تان و امارات متحده عربی سبب شده که 12 میلیون 
مردم این کش��ور به مرز قحطی برسند و حدود 85 هزار کودک نیز 
در این بحران جان باختند. عربس��تانی ها برای پیش��برد جنگ در 
یم��ن از ثروت نفتی فراوان خود بهره ب��رده و درعین حال اقدام به 
استخدام کسانی کرده اند که به گفته سربازان سودانی شامل ده ها 
هزار بازمانده درمانده جنگ داخلی سودان در دارفور از حمله تعداد 
زیادی کودک می شود. طبق این گزارش چند شبه نظامی سودانی 
و چند قانون گذار این کشور گفته اند که بالغ بر 14 هزار شبه نظامی 
س��ودانی در یمن در 4 س��ال گذشته در کنار ش��به نظامیان محلی 
هم پیمان با عربس��تانی ها جنگیده اند. درعین حال تقریبًا همه این 
ش��به نظامیان س��ودانی متعلق به منطقه فقیر و جنگ زده دارفور 
بوده اند و جایی که طی 10 س��ال جنگ داخلی در آن 300 هزار نفر 
کش��ته و 1.2 میلیون نفر آواره شدند. درعین حال برخی از اعضای 
خانواده های فقیر سودانی به حدی مشتاق پول هستند که به برخی 
از افس��ران شبه نظامی رش��وه می دهند تا واسطه شرکت مردان و 
 پس��رهای آن ها در جنگ شوند، بس��یاری از آن ها 14 تا 17 سال 

سن دارند.

 جلد روز
لئ��ون پانه ت��ا در مطلب��ی برای 
»واشنگتن پس��ت«  روزنام��ه 
ب��ه تعطیل��ی دول��ت ترامپ به 
دنبال عدم توافق بر س��ر بودجه 
تخصیص��ی ب��ه س��اخت دیوار 
م��رزی با مکزیک اش��اره کرده و 
به نکات��ی پرداخته ک��ه تعطیلی 
دولت ب��ه همراه خواهد داش��ت 
اما سیاستمداران ارشد آمریکایی 
هی��چ گاه به آن توجه نداش��ته و از 
آن درس نگرفته ان��د. پانه تا در این 
مطلب نوش��ته اس��ت: هنگامی که 
مذاکرات بر س��ر بودج��ه میان بیل 
کلینت��ون، رئیس جمه��وری وقت 

آمریکا و جمهوری خواهان کنگره در اواخر س��ال 1995 به نتیجه نرسید، 
دولت فدرال طی تعطیات کریس��مس تعطیل ش��د. جمهوری خواهان 
مجلس نمایندگان که ریاست آن را نوت گینگریچ جمهوری خواه بر عهده 
داشت، بر صرفه جویی بیشتر و کاهش بودجه بیمه درمانی تأکید داشتند. 
کلینت��ون این ط��رح را نپذیرفت. به عنوان رئیس دفت��ر رئیس جمهوری 
وقت برایم کامًا روش��ن بود که هر چه این تعطیلی بیش��تر طول بکشد، 
جامعه جمهوری خواهان را بیشتر مسئول می داند. در ششم ژانویه 1996 
وقتی باب ُدل، س��ناتور جمهوری خواه و رهبر اکثری��ت ایحه بودجه را 
بدون کاهش بخش تخصیصی به بیم��ه درمانی تصویب کرد و مجلس 
نمایندگان نیز همین رویه را پیش گرفت، جمهوری خواهان نرم تر شدند 
اما تخریب سیاس��ی اتفاق افت��اده بود. از آن زمان، رهب��ران هر دو حزب 
متوجه ش��ده اند که تعطیل کردن دولت راه بدی برای رفع ورجوع مسائل 
کشور است ولی بااین حال بازهم از این تعطیلی ها درس نمی گیرند. امروز 
بخش هایی از دولت فدرال دوباره در ایام کریسمس تعطیل شده اند و همان 
اشتباهات – به طور خاص از سوی رئیس جمهوری و اکثریت جمهوری خواه 
در کنگره- دوباره تکرار می شوند. به حدود 800 هزار نفر از کارکنان فدرال 
یا مرخصی اجباری داده ش��د یا بدون پرداخت دس��تمزد به کار خود ادامه 
دادند. آنان قربانیان بی گناه این درگیری سیاس��ی هس��تند که بهای این 
اقدام را پرداخت می کنند؛ همراه با اضطراب روزافزون و هراسی که عدم 
دریافت دستمزد برای آنان به همراه می آورد. میلیون ها نفر دیگر از مردم 
آمری��کا نیز تحت تأثیر عدم ارائه خدمات قرار می گیرند که در پی تعطیلی 
9 اداره و چندی��ن نهاد دولتی بروز می کن��د؛ نهادهایی که مالیات مردم از 
آن ها حمایت می کنند. هدف دولت آسیب زدن به شهروندان نیست، بلکه 

محافظت از آنان است.

گزارش
پرونده ای دیگر از استبداد در عربستان

نویسنده سعودی از شکنجه در 
زندانی های سعودی پرده برداشت

نویسنده و منتقد عربستانی پس از پناهندگی به هلند فاش کرد که چگونه 
پیش از آن مورد شکنجه، اهانت و فشارهای روانی از سوی مقامات سعودی 

به ویژه سعود القحطانی مشاور سابق ولیعهد عربستان قرارگرفته است.
خانم "ریم سلیمان" پس از پناهندگی به هلند، در صفحه شخصی اش در 
توییتر فاش کرد که پیش از پناهندگی، تحت فش��ار و ظلم و ستم مقامات 
سعودی در کش��ورش قرارگرفته اس��ت. وی نوش��ت، در دورانی که در 
عربستان بوده از جانب القحطانی مشاور سابق ولیعهد سعودی تحت فشار 
ش��دید قرارگرفته است. این نویسنده منتقد سعودی افزود: داستان ازآنجا 
آغاز ش��د که فردی با من تماس گرفت و خود را معاون س��عود القحطانی 
معرفی کرد و از من خواس��ت دیگر برای مطبوعات چیزی ننویسیم. این 
شخص ناش��ناس من را تهدید کرد که در صورت مخالفت با این دستور، 
مشکات بسیار زیادی برایم ایجاد خواهد شد که زندان کمترین آن خواهد 
بود. تاش کردم که علت آن را جویا ش��وم اما او با عصبانیت پاسخ داد که 
دس��تور را اجرا کن و با من بحث نکن. سلیمان ادامه داد: به شدت ترسیدم 
و نگران بودم که همان بایی که س��ر دیگران آوردند سر من هم بیاورند. 
چاره ای جز اجرای دستور آن ها نداشتم. یک هفته به همین منوال گذشت 
تا اینکه نیروهایی تا بن دندان مسلح به خانه ام حمله کرده و مرا بازداشت 
کردند. این نویس��نده سعودی نوش��ت: آن ها مرا را به مکان نامعلومی در 
ریاض منتقل کردند و دو روز کامل تحت بازجویی، اهانت و شکنجه روانی 
قرار گرفتم. درباره مقاات و مطالب توییتری که نوش��ته بودم، بازجویی 
شدم و در جریان آن مورد اهانت قرار گرفتم و تهدید به شکنجه شدم. وی 
افزود: پس ازاین ش��کنجه ها به من گفتند که آزادم خواهند کرد، اما دیگر 
نباید مطلبی بنویسم. همچنین به من هشدار دادند که درباره آنچه بر سرم 
آمده به کسی چیزی نگویم. مدتی به همین شکل سپری شد. تلخ ترین و 

دشوارترین روزهای زندگی ام را تجربه کردم.
سلیمان ادامه داد: برایم چاره ای جز فرار از کشور باقی نگذاشتند. به دنبال 
امنیت بودم و می خواس��تم آزادانه نفس بکش��م، به همین جهت کشورم 
را ترک و به هلن��د رفتم و اکنون به عنوان پناهنده در این کش��ور زندگی 
می کنم. از ش��ما پنهان نمی کنم می ترس��یدم بایی که بر سر سایر زنان 
فعال از شکنجه تا ناپدید ش��دن اجباری و حتی تجاوز آمده بر سر من هم 
بیاید. نویس��نده س��عودی در پایان افزود: قلبم در کنار میهنم و خانواده ام 
است که ممکن اس��ت به خاطر خروجم از کشور و افشاگری درباره آزار و 
اذیتی که قرار گرفتم، مورد آزار و اذیت قرار بگیرند. قلبم با زنان و مردانی 
است که به ناحق به زندان افتاده اند و در معرض شکنجه و تعرض و نقض 
حقوق اساسی خود قرار گرفتند. تأس��ف بار است که وطن به خاطر حکام 
آن از آغوشی امن برای فرزندانش به جهنمی برای آن ها تبدیل شده است. 
دولت س��عودی طی ماه های اخیر به خاطر دستگیری ده ها نفر از فعاان 
مدنی، نویسندگان، شعرا و روزنامه نگاران به بهانه های متفاوت و رفتار بد 
با آنان در زندان ها از سوی نهادها و سازمان های حقوق بشری موردانتقاد 

شدید قرارگرفته است.

فلسطین
چهلمی��ن جمع��ه تظاهرات بزرگ بازگش��ت در ن��وار مرزی غزه 
با مش��ارکت ه��زاران فلس��طینی برگزار ش��د. به گ��زارش مرکز 
اطاع رسانی فلسطین، هیئت عالی ملی برگزاری تظاهرات بزرگ 
بازگشت و شکستن محاصره طی بیانیه ای عموم فلسطینیان را به 
مش��ارکت گس��ترده در تظاهرات دعوت کرده بود. تظاهرات این 
هفت��ه تحت عنوان »از حق خود در داش��تن ی��ک زندگی با عزت 

کوتاه نمی آییم« برگزار شد. 
اش��غالگران صهیونیس��ت طبق روال هر هفته با شلیک گسترده 
گلوله و گاز اشک آور به استقبال شرکت کنندگان در این تظاهرات 
مس��المت آمیز رفته و آنان را س��رکوب کردند. وزارت بهداش��ت 
فلس��طین در نوار غزه اعام کرد که جوانی فلسطینی  به شهادت 
رس��یده و نزدیک به 10 نفر دیگر نیز به ضرب گلوله اش��غالگران 
صهیونیست زخمی ش��دند. ازم به ذکر است که از آغاز تظاهرات 
بزرگ بازگشت در 30 مارس گذش��ته تاکنون، 254 فلسطینی به 
شهادت رسیده و نزدیک به 26 هزار نفر دیگر زخمی شدند که حال 

صدها نفر از آنان وخیم است.

عکس نوشت 

اهالی شهر دیر الزور برای استقبال از ورود ارتش جمهوری عربی سوریه 
به شهر منبج و محکوم کردن حضور ترکیه در خاک سوریه تجمع کردند. 
اهالی ضمن باا بردن پرچم جمهوری عربی س��وریه بر حمایت از میهن 
مادری خود و ارتش جمهوری عربی س��وریه در مبارزه با تروریسم تأکید 

کردند و شعارهایی در حمایت از ملت و رهبری و ارتش سوریه سر دادند.

پایگاه خبری خلیج آناین، در این خصوص نوشت: 
در جریان سلس��ه بحران هایی که س��عودی ها به 
خص��وص در زمینه جرایم جنگ��ی و جنایت علیه 
حقوق بشر در محافل بین المللی با آن روبرو هستند، 
دستورات جدید ملک س��لمان برای عزل و نصب 
های جدید به مثابه کودتای سفید در ارکان دولت 
سعودی بویژه در دستگاه امنیتی، خارجی و رسانه 
ای و اطاع رسانی محس��وب می شود. طبق این 
مقاله، تغییرات جدید همزمان است با تناقض های 
بزرگ در سیاست های عربستان در داخل و خارج 
این کشور که با روی کار امدن »محمد بن سلمان« 
به عنوان ولیعهد بیشتر شده و باب نزاع ها و درگیری 
ها در داخل خاندان س��عودی را به شکل بی سابقه 

ای درتاریخ خاندان سعودی به اوج رسانده است. 
در ای��ن مطلب آمده ک��ه با بازگش��ت »احمد بن 
عبدالعزیز« ش��اهزاده س��عودی از لندن به ریاض 

این احتمال ها داده شد که وی جایگزین محمد بن 
سلمان به عنوان ولیعهد تعیین شود به خصوص که 
گزارش های وزارت خارجه روسیه از دست کشیدن 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا از حمایت 
محمد بن س��لمان به دلیل پرونده قتل خاشقجی 
و فشارها به ملک س��لمان برای تعیین جایگزین، 

حکایت داشت.
روزنامه آمریکایی پلیتیکو نیز گزارش داد که ملک 
سلمان به دنبال جایگزین برای محمد بن سلمان 
است که به نظر می رسد از چارچوب سیاست های 
همیشگی عربستان خارج شده و پروژه های داخلی 
و خارجی آن با شکست های بزرگ روبرو شده است. 
خلیج آناین افزود:به طور معمول تغییرات مهم برای 
خروج از یک بحران بزرگ و روز افزون اس��ت و به 
اعتراف ریاض این کشور در حال حاضر در یکی از 
بحران ها بزرگ تاریخ خود بسر می برد و اتهاماتی 

بین المللی علیه بن س��لمان همچون جنایت قتل 
خاشقجی در کنسولگری این کشور در ترکیه چهره 
عربستان را مخدوش کرده و باعث شده تا سازمان 
های حقوقی بین الملل خواستار بازخواست محمد 
بن سلمان شوند. طبق این گزارش، تحلیل ها درباره 
تغییرات جدید که در دستگاه سعودی صورت گرفته 

است دو گونه است:
نخست: بن س��لمان پدرش را کنار می زند و خود 
قدرت را به عنوان پادش��اه عربستان به دست می 
گیرد ت��ا از تحریم های بین الملل��ی نجات یابد به 
خصوص که جهان بر عمق روابط با ریاض تاکید 
دارد اما در عین حال خواس��تار محاکمه آمران قتل 
خاشقجی نیز است و اگر بن سلمان پادشاه شود نمی 
توان میان شخصیت وی و دولت عربستان تفکیک 
کرد و این مساله به منافع بین المللی صدمه می زند.

دوم اینکه ملک س��لمان اقدام به نجات عربستان 

و ترمیم چه��ره آن در فضای بی��ن المللی کرده و 
جایگزینی برای بن س��لمان انتخاب کند و وی را 
مس��ئول عملکرد مش��اوران و نزدیکانش در قتل 
خاشقجی معرفی کند در مقابل اما وی در محافل 
بین المللی مورد تعقیب قرا نگیرد. اما این تحلیل بعید 
به نظر می رسد چرا که بن سلمان هنوز جوان بوده 
و بیشتر از پدرش شیفته زعامت است هم اکنون نیز 

همانند حاکم عربستان رفتار می کند.
این پایگاه نوشت:ملک سلمان و پسرش در بسیاری 
از مسایل اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی و روابط 
دوجانبه با کشورهای حاشیه خلیج فارس با یکدیگر 

اختاف نظر دارند.
رای الیوم نیز در این باره نوشته است : اهداف مختلفی 
وجود دارند که پادشاه عربستان در این تغییرات به 
دنبال تحقق آن است، تغییراتی که پس از بازسازی 
سازمان اطاعات و اعام بودجه ساانه مطرح شد.

نخستین هدف، تاش برای تغییر یا تصحیح وجهه 
عربستان و هیبت دولت این کشور است، وجهه ای 
که به دنبال ترور خاش��قجی، روزنامه نگار و منتقد 
عربستانی در کنسول گری این کشور در ترکیه و تکه 
تکه کردن جسدش خدشه دار شده و از ناتوانی ریاض 

در اداره بحران سیاسی و رسانه ای پرده برداشت.
هدف دوم، حذف عناصر مهم دولتی نزدیک به بن 
س��لمان بوده  مثل عادل الجبیر که ولیعهد او را در 
سال 2015 به عنوان وزیر خارجه برگزید یا ترکی 
آل الشیخ، رئیس اداره کل ورزش که سیاست ها و 
مواضعش به خصوص در قبال برخی باشگاه های 
مصری یا عدم رای دادن به مراکش در جام جهانی 
2026 موجب ایجاد بحران میان دو کشور در سطح 

رسمی و ملی شد.
هدف سوم اتخاذ یک سیاست خارجه جدید است 
که به دنبال حل بحران ها، همگرایی با س��وریه و 
محور آن، برخورد متعادل با جریان های سیاسی و 
فرقه ای لبنان، بهبودسازی روابط با اردن و عراق، 
مقدمه چینی برای خروج تدریجی از بحران یمن و 
شاید به دنبال تشکیل محورهای جدید علیه قطر 
و ترکیه، باز ک��ردن کانال های گفت وگو با عراق و 
ایران و انتخاب العس��اف، مرد آب دیده باشد که به 
مقاومت و مجرب بودن معروف بوده، به عنوان وزیر 
خارجه با سه پادشاه همکاری داشته و برای انجام 

این مأموریت ها مکلف شده است.

 ملک سلمان و بن سلمان در یک کودتای سفید رو در روی هم قرار گرفتند

 تغییرات جدید در دولت س�عودی با تحلیل ها و واکنش های متفاوتی در سراس�ر جهان رو به رو ش�ده اس�ت. برخی از 
گروه

تحلیلگران آن را نشان دهنده وجود اختاف ها میان ملک سلمان و بن سلمان ولیعهد عربستان و تاش برای ترمیم چهره بین الملل
مخ�دوش ریاض در عرصه بین المللی و احتمال کنار رفتن یکی از آنه�ا از قدرت تحلیل کرده اند . برخی دیگر نیز عنوان 
کرده اند که ماجرای قتل خاشقجی آنقدر با فشارهای بین المللی برای خاندان سعودی همراه بود که شاه سعودی مجبور 

شده است با ایجاد تغییرات اساسی در دولت از میزان فشارها در این خصوص بکاهد.  

جنگ در خاندان سعودی 

چهره خبر

اعتراضات فرانسوی ها به هفته هفتم رسید 
معترضان فرانسوی روز گذشته هم به عادت 6 شنبه پیشین، 
برای اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت به خیابان های 

پایتخت و شماری از شهرهای این کشور آمدند.

معترضان به سیاس��ت های »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه 
برای هفتمین هفته متوالی به خیابان های پاریس و شماری از شهرهای 
این کشور آمدند . بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، شمار حاضرین در 
تظاهرات  پاریس در مقایسه با هفته های گذشته به میزان قابل ماحظه ای 
کاهش داشته است اما پلیس پاریس با تعداد قابل توجهی از نیروهای خود، 

در محل مستقر شده است. در شهر های »مارسی«، »مونپولیه« و »کن« 
هم تظاهرات مردمی آغاز شده است. شعار »ماکرون استعفا بده« همچنان 
ش��نیده می ش��د. مواردی از درگیری  میان پلیس و معترضان در  منطقه 
»آوینیون« واقع در جنوب فرانس��ه نیز گزارش شده است. در شهرستان 

»سن- ماریتیم« پلیس در برابر معترضان از گاز اشک آور استفاده کرد.
در همین حال پنج ش��نبه حدود 40 معترض جلیقه زرد برای ورود به قلعه 
برگانکون که استراحتگاه تابستانی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه 
است تاش کردند و با مقابله پلیس مواجه شدند. »فورت دی برگانکون« 
یک قلعه مس��تحکم قرن هفدهمی اس��ت که در یک جزیره کوچک در 

کنار ساحل مدیترانه ای فرانسه واقع شده است. از زمان ریاست جمهوری 
»کارل دی گائولیا«، با اینکه قلعه به عنوان اقامتگاه و گوشه عزلت رسمی 
روسای جمهور فرانسه شناخته می شده، اما زیاد مورد استفاده قرار نمی گرفت. 
جنبش جلیقه زردها از اعتراضات به افزایش مالیات سوخت به اعتراضات 
ضد دولتی علیه ماکرون رسیده است. منتقدان، ماکرون را به نادیده گرفتن 
هزینه های روز افزون زندگی برای بس��یاری از حومه نشین ها و ساکنان 
شهرهای کوچک فرانسه متهم می کنند. قلعه برگانکون تابستان گذشته 
در صدر اخبار قرار گرفت؛ چراکه اعام ش��د ماکرون یک استخر 34 هزار 

یورویی در آن بنا کرده است و ساحل اختصاصی هم دارد. 

هادی العامری: حضور نیروهای خارجی 
در عراق را نمی پذیریم

 سیاست خارجی ترامپ 
در دست سناتور رند پاول

رئی��س ائتاف الفتح عراق مخالفت خود را با حضور هرگونه نیروی زمینی خارجی و پایگاه های دائمی در 
هر بخشی از خاک عراق حتی به منظور آموزش نظامی اعام کرد.

هادی العامری، رئیس ائتاف الفتح در عراق به مناسبت چهارمین سالگرد آزادسازی منطقه الضلوعیه در 
استان صاح الدین اظهار کرد: با حضور هرگونه نیروی خارجی در خاک عراق حتی برای آموزش نظامی 

مخالف هستیم.
به نقل از روس��یا الیوم، العامری در ادامه نیز از دولت بغداد خواست تمامی اقدامات ازم برای بیرون کردن 
این نیروها از کش��ور را در پیش بگیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به همراه همس��رش مانیا 
س��فری از پیش اعام نشده به عراق داشت و با نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی عید ااسد در 
غرب عراق دیدار کرد. این دیدار سه ساعت طول کشید. نمایندگانی از پارلمان عراق 
نیز با اشاره به این سفر ناگهانی ترامپ که چهره های سیاسی آن را ناقض حاکمیت 
عراق دانس��تند، خروج نیروهای آمریکایی از خاک این کشور و تصویب طرحی 
برای اخراج آنها را خواس��تار ش��ده و تعهد دادند تاریخی را برای برگزاری نشستی 
فوق العاده جهت بررسی این مساله اعام می کنند. سام الشمری، چهره  سیاسی 
حامی مقتدی صدر گفت: پارلمان باید موضعگیری خود را نسبت به اقدامات 

مستمر آمریکا در نقض حاکمیت کشور اعام کند.

سیاس��ت خارجی رئیس جمه��وری آمریکا هیچ ایدئولوژی روش��نی را دنبال نمی کن��د و گاها ترکیبی از 
دیدگاه های شخصی دیرینه اش و نفوذ هر آنکه در حال حاضر معتمدش باشد، است. این روزها، ترامپ بیش 
از همیشه به سناتور رند پاول که در خفا سیاست خارجی آمریکا را به مسیر جدیدی می کشد، گوش می کند.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، پس از تصمیم ناگهانی ترامپ برای خروج تمامی نیروهای آمریکایی از سوریه، 
بر خاف توصیه کل تیم امنیت ملی او، گروهی در واشنگتن رجب طیب اردوغان را مقصر دانستند که ظاهرا 
در گفت وگوی تلفنی 14 دسامبر از او خواسته بود از سوریه خارج شود. اما رئیس جمهوری ترکیه سال هاست که 

این درخواست را دارد. آنچه به تازگی تغییر کرده است، کسی است که ترامپ در داخل به آن 
گوش می کند. چندین تن از مقام های آمریکایی و افرادی که بعد از تصمیم سوریه مستقیما 
با ترامپ صحبت کردند، معتقدند تماس های تلفنی  رند پاول با رئیس جمهوری آمریکا که 
کاما خارج از ترتیبات اداری است، نفوذ خارجی بر تصمیم های سیاست خارجی کنونی 
اوست. این دو دوست گلف باز اخیرا شباهت های زیادی نشان می دهند. رند پاول 23 دسامبر 
به سی ان ان  گفت با ترامپ درباره سوریه صحبت کرده است و »خیلی به رئیس جمهوری 

افتخار می کند.« ترامپ همان شب در توئیتر به نقل از پاول نوشت: آمریکا نباید 
کارش این باش��د که رژیم های سراسر جهان را جایگزین کند... ژنرال ها هنوز 

متوجه اشتباه نشده اند.

س�خنگوی رس�می نیروهای مسلح یمن 
از اجرای مرحل�ه اول توافقی خب�ر داد که 
گروه ه�ای یمن�ی در س�وئد در خص�وص 

الحدیده به آن دست یافتند.

»یحیی سریع« سخنگوی رسمی نیروهای مسلح 
یمن روز گذشته اعام کرد که ارتش و کمیته های 
مردمی یمن از جمعه شب تا کنون اجرای مرحله 
اول توافق »سوئد« برای جابجایی نیروها در بندر 

»الحدیده« را آغاز کرده اند.
وی تاکید کرد: بر اس��اس توافق اس��تکهلم و در 
راستای اجرای دستورات سران، اجرای مرحله اول 
این توافق از جمعه شب آغاز شد. این مسئول یمنی 
با اعام اینکه نیروهای یمنی در بندر الحدیده بر 
اساس توافق مذکور، جابه جا شده اند توضیح داد: 
ما از کمیته نظارت وابسته به سازمان ملل انتظار 
داریم طرف مقابل را به اجرای تعهداتش در مرحله 
اول توافق یعنی عقب نشینی از بخش شرقی شهر 
الحدیده و بقیه بخش های حس��اس بر اس��اس 

توافق ملزم کند.
22 آذرماه سال جاری »آنتونیو گوترش« دبیر کل 
س��ازمان ملل از توافق میان گروههای یمنی در 
سوئد، در خصوص بندر الحدیده و همچنین کاهش 

درگیری ها در شهر »تعز« خبر داد.

طبق گزارش دفتر »مارتین گریفیتس« نماینده 
سازمان ملل متحد در یمن، طرفین در خصوص 

سه مسأله توافق کردند؛
 توافق در خصوص شهر الحدیده و بنادر »الحدیده، 
الصلیف و رأس عیسی«، ساز و کار اجرای توافق 
تبادل اسرا و اعام توافق دو طرف در خصوص تعز. 
با این حال یحیی الس��ریع س��خنگوی نیروهای 
مس��لح یمن روز جمع��ه در گزارش��ی از آخرین 
تحوات میدانی در اس��تان الحدیده یمن گفت: 
ائتاف سعودی طی 24 ساعت گذشته 158 مرتبه 

آتش بس الحدیده را نقض کردند.
یحیی الس��ریع افزود: جنگنده - بمب افکن های 
ائتاف سعودی دو مرتبه شهر الحدیده را بمباران 

کردند.
همچنین نیروهای وابس��ته به ائتاف س��عودی 
مناطق مختلف استان الحدیده را هدف حمات 
خمپاره ای و توپخانه ای قرار دادند. در همین حال 
در حمله خمپاره ای نیروهای ائتاف سعودی به 
یک منزل مسکونی در شهر حیس استان الحدیده 
یک کودک کشته و یک کودک دیگر نیز زخمی 
ش��د. رژیم آل سعود و مزدوران آن، به رغم توافق 
به دست آمده در مذاکرات سوئد میان طرف های 
یمنی درباره آتش بس در استان الحدیده، تجاوز 

به یمن را ادامه می دهند.

گزارش ها نشان می دهد که دموکرات ها در 
تاش هستند با استخدام مشاوران حقوقی و 
قانونی جدید، زمینه ازم برای آغاز تحقیقات 
جدید درباره س�وابق فعالیت های مالیاتی و 

تجاری ترامپ را تدارک ببینند.

دموکرات ه��ای آمریکا قصد دارند در س��ال جدید 
میادی و همزمان با کنت��رل مجلس نمایندگان 
آمریکا نیروهای جدید را برای انجام تحقیقات درباره 

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به کار گیرند.
کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی 
فهرس��تی از فرصت های ش��غلی برای استخدام 
مش��اوران قانونی دارای تجربه در زمینه »قوانین 
کیفری و مهاجرتی، قانون اساسی، قوانین مالکیت 
معن��وی، تج��اری و اداری �� ش��امل قوانین ضد 
تراست و ورشکستگی«  را منتش��ر کرده است که 
نش��ان می دهد نیروهای جدیدی که قرار است در 
کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا استخدام 
شوند می توانند در زمینه بررسی جنبه های مختلف 
فعالیت های ترامپ به کار گرفته شوند. در همین حال، 
کمیته نظارت و اصاح دولت در مجلس نمایندگان 
آمریکا به تازگی به دنبال اس��تخدام یک »مش��اور 

تحقیق از قوه مجریه« است.
طبق گزارش ایندیپندنت، بس��یاری می گویند که 

انتظار می رود دموکرات ها از زمانی که کنترل مجلس 
نمایندگان آمری��کا به کنترل خ��ود درآورند، تعداد 
کارکنانشان را تا دوبرابر افزایش داده و مستخدمین 

جدیدی را به کار گیرند.
برخ��ی دموکرات ه��ای مجلس نماین��دگان هم 
به صراحت از تمایلشان برای انجام تحقیقات درباره 
مالیات های پرداختی از سوی ترامپ خبر داده اند و 
این که آیا ترامپ پیوندهایی مالی و تجاری دارد که 
می توانند برای رهبر یک کشور مشکل آفرین باشند 
یا خیر. البته طبق قوانی��ن آمریکا، ترامپ می تواند 
از ارائ��ه اس��ناد مالیاتی خود خ��ودداری کند، با این 
حال دموکرات ها ممکن است بتوانند در چارچوب 

تحقیقات شان وی را به این کار وادار کنند.
عاوه بر آن دموکرات ها احتماًا به دنبال حفاظت 
از راب��رت مولر، بازرس ویژه تحقیقات درباه دخالت 
احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 
2016 آمریکا خواهن��د بود. در همین حال مقامات 
کاخ سفید و حزب جمهوری خواه آمریکا تاش دارند 
دموکرات ها، خصوصاً نانس��ی پلوسی، رئیس آتی 
مجلس نمایندگان آمریکا را مقصر تداوم تعطیلی 
نهادهای دولت فدرال آمریکا نش��ان دهند. بدین 
ترتیب به نظر می رسد در ابتدای سال 2019 میادی 
باید شاهد شکل گیری جنگی شدید بین نیروهای 

دموکرات و جمهوری خواه باشیم.

انصاراه مرحله اول توافق سوئد را 
اجرا کرد

 تحقیقات از ترامپ
درباره سوابق مالیاتی و تجاری

 HEMAYATONLINE. 
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بنا با 44 کشتی گیر استارت می زند
 اولین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی پس 
از بازگش��ت دوباره محمد بن��ا به عنوان 
سرمربی تیم ملی از روز چهارشنبه هفته 
جاری و به مدت 10 روز در خانه کش��تی 
تهران برگزار می شود. این در حالی است 
که 44 فرنگی کار توسط سرمربی تیم ملی 
 برای حضور در این اردو دعوت ش��ده اند.همچنین با توجه به اینکه
سی و نهمین دوره رقابت  های بین المللی کشتی فرنگی جام جهان 
پهل��وان غامرضا تختی روزهای چه��ارم و پنجم بهمن ماه برگزار 
می شود، اس��امی فرنگی کاران ایران نیز روز گذشته برای حضور در 

رقابت های بین المللی کشتی جام تختی اعام شد.

خادم الشریعه
نایب قهرمان جهان شد

 روز سوم و پایانی مسابقات قهرمانی سریع 
جهان در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد 
و نف��رات برتر معرفی ش��دند. در بخش 
بانوان س��ارا خادم الشریعه عنوان دوم به 
عبارتی نایب قهرمانی جهان را از آن خود 
کرد. وی با این نای��ب قهرمانی صاحب 
جایزه 25 هزار داری مسابقات شد. ضمن اینکه با نایب قهرمانی در 
این مسابقات با س��یزده پله صعود در رنکینگ جهانی به رده بیستم 

برترین شطرنج بازان سریع جهان رسید.

حضور نکونام در پیکان منتفی شد
 جواد نکونام چن��د روز پیش با قراردادی 
یک ساله و نیم به عنوان سرمربی پیکان 
انتخاب شد، اما حضور وی برای هدایت 
خودروس��ازان با نامه ای که مدیرعامل 
گ��روه صنعت��ی ای��ران خ��وردو برای 
مدیرعامل پیکان ارسال کرد، منتفی شد. 
وی عنوان ک��رد؛ احترام ب��ه تیم های دیگر به خص��وص تیم های 
شهرس��تانی لیگ برتر ش��رط اصلی فعالیت های این باشگاه بوده و 
بنابراین انتخاب سرمربی از این تیم ها اکیدا ممنوع بوده و باشگاه فقط 

مجاز به انتخاب سرمربیان آزاد است.

نبرد انتقامی 
برای صدرنشین لیگ برتر والیبال

 تیم شهرداری ورامین صدرنشین لیگ 
برتر والیبال در هفته پانزدهم مسابقات به 
مصاف پیام خراس��ان می رود ت��ا انتقام 
شکس��ت مقابل این تی��م در نیم فصل 
نخس��ت رقابت ها را بگیرد. این هفته از 
رقابت ها امروز با 6 مسابقه در شهرهای 
مختلف برگزار می شود و تیم های تهرانی عقاب نهاجا و پیکان هم در 
این هفته با هم روبرو خواهند شد. خاتم اردکان تیم رده سوم جدول 
هم در این هفته با تیم قعرنش��ین و بدون ب��رد دورنا ارومیه مصاف 
می دهد. تیم شهرداری تبریز هم که در نیم فصل تغییرات زیادی در 
ترکیب بازیکنان خود داشت، حتی تا مرز انحال هم پیش رفت، در 

این هفته با کاله آمل مسابقه می دهد.

ورزش داخلی
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بازار داغ پیش بینی ها 
در آستانه جام ملت های آسیا

شمارش معکوس برای 
گــــروه
د ورزشی روی�دا بزرگتری�ن 

فوتبالی آسیا، آغاز و بازار 
پیش بینی ه�ا داغ ش�ده 
است. در حالی که تیم های شرکت کننده 
آخرین تاش ها و تمرینات را پشت سر 
می گذارن�د ت�ا خ�ود را ب�رای حضوری 
متفاوت در جام ملت های آس�یا- امارات 
مهیا کنند، نگاه برخی رسانه های مطرح 
جه�ان به دنب�ال وضعیت ای�ن روزهای 
اردوی تیم ملی فوتبال ایران است؛ تیمی 
ک�ه در مس�ابقات ج�ام جهانی روس�یه 
توانست مقابل تیم های مطرح و مدعی، 

عرض اندام مقتدرانه ای داشته باشد.

 تیم ملی به روایت رویترز
خبرگزاری رویترز در گزارش��ی به بررسی اتفاقات 
 تی��م مل��ی ای��ران و ش��رایط ک��ی روش پیش از

ج��ام ملت ها پرداخته اس��ت. در این گزارش آمده 
است؛ آشفتگی و عدم اطمینان، همراه همیشگی 
تیم ملی فوتبال ایران بوده است. با این حال کارلوس 
 کی روش امیدوار است این موانع را کنار بگذارد و 
43 س��ال انتظ��ار تیم مل��ی فوتبال ای��ران برای 
قهرمانی را پایان ببخشد. ایران آخرین بار در سال 
1976 توانست عنوان قهرمانی را در جام ملت ها به 
دست آورد، جایی که ایران میزبان رقابت ها بود و 
برای سومین بار توانست قهرمانی در جام ملت ها 
را کس��ب کند. از آن فینال و غلبه ایران بر کویت، 
5 صعود به جام جهانی و 3 قهرمانی در بازی های 
آسیایی، دستاوردهای مهم تیم ملی فوتبال ایران 
بوده است اما در این سال ها ایران نتوانسته قهرمان 
جام ملت ها ش��ود. اما با این ح��ال، کی روش که 
تیم��ش در جام ملت ها با تیم ه��ای عراق، یمن و 

ویتنام هم گروه شده است، امیدوار به تاریخ سازی 
دوباره اس��ت و چی��زی کمتر از قهرمان��ی در این 

رقابت ها برای ایران موفقیت محسوب نمی شود.

 پیشگویی مهاجم الدحیل
ام��ا بازار پیش بینی ه��ا فقط به رس��انه ها، محدود 
نشده اس��ت. روز گذشته »یوسف العربی« مهاجم 
مراکش��ی الدحیل پیش بینی کرد تیم ملی فوتبال 
ایران قهرمان جام ملت های 2019 آسیا خواهد شد. 
وی در پیشگویی خود از جام ملت های آسیا 2019، 
ایران را قهرمان معرف��ی کرد که در دیدار نهایی با 

شکست کره جنوبی به این مهم دست می یابد!

 کمتر از قهرمانی نمی خواهیم
رئیس کمیت��ه آموزش فدراس��یون فوتبال ایران 
هم با بی��ان اینکه تدارکات تیم مل��ی ایران برای 

جام ملت ها بی س��ابقه بوده و ب��ا این همه حمایت 
تیم ملی حتما باید قهرمان آس��یا شود اظهارکرد: 
ب��ا این همه حمای��ت و این س��طح توانمندی که 
م��ن از بازیکن��ان و کادر فنی می بین��م، انتظارم 
به عنوان یک پیشکس��وت فوتبال، تنها قهرمانی 
در آسیاس��ت و چیزی کمتر از قهرمانی نمی تواند 
 ما را قانع کند.میرش��اد ماجدی با اشاره به حضور 
پر قدرت تیم های کره، ژاپن، عربستان و استرالیا 
در این مسابقات بیان کرد: این سه چهار کشور هم 
با هدف قهرمانی وارد این مسابقات شده اند، اما باز 
هم شانس تیم ملی ایران بیشتر از دیگر تیم های 

آسیایی برای قهرمانی است.

 کی روش برگ برنده دارد
اما برخاف صحبت های ماجدی، یک پیشکسوت 
فوتبال ایران  بر این باور اس��ت که قواعد فوتبال 

ایران با بیش��تر کش��ورهای دیگر تفاوت دارد. در 
کشور ما احساس��ات نقش مهمی در فوتبال دارد، 
حتی نقش احساس��ات از مس��ائل فنی هم خیلی 
جاها پررنگ تر می شود. ناصر عباسی اظهار کرد: 
کی روش عاوه بر این که بر مس��ائل فنی تسلط 
فراوانی دارد، احاطه خوبی هم بر مسائل احساسی 
دارد که این برای او در ایران یک برگ برنده است. 
وی بابیان اینکه به نظر من تیم ملی در آسیا نتیجه 
می گی��رد ادامه داد: البته ای��ن را بگویم از دید من 
نتیجه گرفت��ن فقط قهرمانی نیس��ت. چون پنج 
شش تیم برای قهرمانی می آیند که قرار است فقط 
یکی از آنها قهرمان شود. به نظر من خوب نتیجه 
گرفتن این اس��ت که مردم و هواداران از عملکرد 

تیم ملی راضی باشند. 

 برتری از س�ایر رقبا فق�ط روی کاغذ 
است

با همه امیدواری ها و پی��ش بینی ها، اما کارلوس 
کی روش س��رمربی تیم ملی فوتبال معتقد است: 
ج��ام ملت های آس��یا، مانند جام ملت ه��ای اروپا 
رقابتی سخت است. با توجه به اینکه ما را بهترین 
تیم گروه می دانند این موضوع کار ما را س��خت تر 
می کند. اما این برتری ما از س��ایر تیم های گروه، 
فقط روی کاغذ است. واقعیت این است که سطح 
ما با آغاز بازی مش��خص می شود. مهم ترین چیز 
برای من اس��ت که تی��م من با تواض��ع، بهترین 
عملکرد را داشته باشد. ما در این رقابت ها بازی به 
بازی جلو می رویم و پیروزی کس��ب می کنیم. به 
نظرم تیم های استرالیا، کره جنوبی و ژاپن به نیمه 
نهایی راه پیدا خواهند کرد و تیم چهارم راه یافته به 
نیمه نهایی می تواند ایران، عربستان، قطر یا امارات 
باشد. البته نباید قدرت ازبکستان را فراموش کنیم. 

امیدوارم تیم چهارم نیمه نهایی ایران باشد.

ورزش جهان

تذکر جدی NBA به جیمز و لیکرز
لبران جیمز و مس��ئوان تیم لس آنجلس لیکرز درچند روز اخیر به صورت 
غیررسمی و به طرق مختلف، عاقه خود را نسبت به جذب آنتونی دیویس، 
ستاره 25 ساله تیم نیواورلینز پلیکانز اعام کرده اند. جیمز نیز پس از اینکه 
وی را به یک مهمانی شام دعوت کرد، در مصاحبه ای گفت: حضور بازیکنی 
ش��اخصی مانند دیویس در لیکرز، خارق العاده است. این درحالی است که 
دیویس تا س��ال 2020 با پلیکانز قرارداد دارد و این امر فشار مضاعفی روی 
دوش مسئوان تیمش برای حفظ وی وارد کرده است. براین اساس سازمان 
لیگ حرفه ای آمریکا به جیمز و مس��ئوان تیم لیک��رز تذکر داد؛ از مذاکره 

پنهانی با بازیکنانی که با تیمی قرارداد دارند، خودداری کنند.

بن زما قهرمان تیراندازی شد 
مهاجم با سابقه و فرانسوی رئال مادرید قهرمان تیراندازی با اسلحه شد. کریم 
بن زما در تعطیات کوتاه مدت زمستانی، از فرصت فراهم شده استفاده کرد 
و برای رفع خستگی جس��می و ذهنی خود برنامه ریزی کرد. براین اساس 
وی که عاقمند به تیراندازی اس��ت، در یک باشگاه مخصوص این رشته 
ورزشی حضور یافت و با اسلحه اقدام به تیراندازی کرد. گفتنی است؛ بن زما 

در فصل جاری برای رئالی ها 16بازی کرده و 6گل زده است.

سیتی آماده خرید نجومی بعدی
منچسترسیتی درهفته های اخیر لیگ جزیره نتایج ناامید کننده ای به دست 
آورده تا جایی که نه تنها صدر را از دس��ت داده،  بلکه با تیم صدرنش��ین هم 
هفت امتیاز اختاف پیدا کرده است. به نظر می رسد  که سیتی خود را آماده 
خریدهای جدید خود در زمس��تان می کند و پ��پ گواردیوا می خواهد که 
خون تازه ای به تیمش تزریق کند.حس��ام عوار، بازیکن جوان لیون گزینه 
اصلی سیتی برای تقویت میانه میدانش در زمستان است تا جایی که گفته 
می شود این تیم حاضر اس��ت، برای جذب هافبک جوان لیون 54میلیون 

پوند پرداخت کند.

مصدومیت شدید اسکی باز اسلوونیایی
کلمن کوشی هنگام اسکی در شیپ پیست شهر بورمیو در شمال ایتالیا سقوط 
کرد که منجر به مصدومیت شدید وی شد. پس از این حادثه ناگوار هلی کوپتر 
امداد این اسکی باز اسلوونیایی را به بیمارستان انتقال داد. شکستگی بینی، 
شکاف شکمی، شکستن دندان ها، ضربه شدید به گوش، گردن و کمر از جمله 
مصدومیت های کوشی است که توس��ط پزشکان در محل حادثه گزارش 
شدند. خوشبختانه این اسکی باز اس��لوونیایی هنگام انتقال به بیمارستان 
 هوشیاری داش��ته و می توانس��ت اندام های خود را حرکت دهد. وی عضو

 تیم ملی اسکی اسلوونی بوده و از سال 2011میادی در رقابت های جهانی 
حضور یافته است.

آگهی

آگهی اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به خانم زهره دانشفر عفیف فرزند الیاس  
خواهان آقای حسن کمالوند با وکالت خانم بی تا اسماعیل بیگی و آقای سعید رحیمی دادخواستي به طرفیت خوانده خانم زهره دانشفر 
عفیف فرزند الیاس به خواسته طاق مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986610201494 شعبه 3 دادگاه 
خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم حقوقی سابق (  ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/11/13 ساعت 11:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در جرايد کثیراانتشار آگهي مي گردد  تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد . استان 

لرستان –شهرستان خرم آباد –خیابان امام )ره(- میدان عدالت 
شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم حقوقی سابق (- صغری امیری    

آگهی حصروراثت
خانم بسی بانوکوشكی دارای کدملی 48۵9307240به شرح دادخواست به کاسه9704۵2ازاين شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحوم کوکب غامی پور باکدملی 48۵9303997درتاريخ 7/12/139۵دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست ؛ 1-بسی بانوکوشكی 2-ملك زاده نوروزی 3-نازبانو نوروزی 
4-مظفرکوش��كی همگی فرزندان متوفی واغیر... اينك باانجام تشريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را دريك نوبت آگهی می 
نمايدتاهرکسی اعتراضی دارد ويا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واا صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف معموان صادق باقر پور

آگهی حصروراثت
آقای جواد علی محمدی فرزند محمد دارای کدملی 48۵9۵40190به شرح دادخواست به کاسه9704۵۵ازاين شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان مرحومه زيورپنهانی فرزندکاظم باکدمل��ی 48۵9784979درتاريخ 
12/9/1390دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست ؛ 1-مسعود علی محمدی 2-پروين 
علی محمدی 3-فرخنده علی محمدی 4-جوادعلی محمدی همگی فرزندان مرحومه واغیر... اينك باانجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را دريك نوبت آگهی می نمايدتاهرکسی اعتراضی دارد ويا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واا صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف معموان صادق باقر پور

آگهی حصروراثت
خانم/آقا زبیده بهرامی کردعلیوند فرزند صیدمحمدخان دارای کدملی 4071684917به شرح دادخواست به کاسه9704۵3 ازاين 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحوم منصور کمری فرزندغام باشماره شناسنامه 601 
درتاريخ 19/10/1377  دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست ؛ 1-محسن کمری 
فرزندمتوفی 2-فرخنده کمری فرزندمتوفی 3-پروين کمری فرزندمتوفی 4-فرح نازکمری فرزندمتوفی  ۵-مهدی کمری فرزندمتوفی 
6-الهام کمری فرزندمتوفی 7-توران کمری فرزندمتوفی 8-مريم کمری فرزندمتوفی 9-زيبده بهرامی کردعلیوند فرزند صیدمحمدخان 
همسرمتوفی واغیر... اينك باانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را دريك نوبت آگهی می نمايدتاهرکسی اعتراضی دارد ويا 

وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واا صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف معموان صادق باقر پور

آگهی حصروراثت
خانم/آقا قرص دولت س��كوند دارای کدملی 48۵93722۵۵به شرح دادخواست به کاسه9704۵4 ازاين شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان مرحوم رضاقلی والی زاده باکدمل��ی 48۵9371471 درتاريخ 1۵/12/1396 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست ؛ 1-کیانوش والی زاده 2-مسعود والی زاده 3-امیر 
والی زاده  4-حمیدوالی زاده ۵-مصطفی والی زاده 6-داريوش والی زاده 7-فرزانه والی زاده 8-صديقه والی زاده همگی فرزندان متوفی 
9-قرص دولت سكوندفرزندياری جان همسرمتوفی واغیر.... اينك باانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را دريك نوبت آگهی می 
نمايدتاهرکسی اعتراضی دارد ويا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واا صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف معموان صادق باقر پور

آگهی حصروراثت
آقای اسماعیل حقه نیا دارای کدملی 48۵0210406به شرح دادخواست به کاسه970446ازاين شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحوم محمدحقه نیا باکدملی 48۵0213006درتاريخ 17/7/1396دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس��ت ؛ 1-پرورلنگانی فرزندفضل اله مادرمتوفی 2-اس��ماعیل حقه نیا 
فرزندفیضل اله پدرمتوفی واغیر... اينك باانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را دريك نوبت آگهی می نمايدتاهرکسی اعتراضی 

دارد ويا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واا صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف معموان صادق باقر پور

آگهی حصروراثت
خانم مهری محمودوند دارای کدملی 48۵9۵3290به شرح دادخواست به کاسه970438ازاين شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان مرحوم نبی رحمتی باکدملی 48۵92924۵6درتاريخ 2/8/1396دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست ؛ 1-فیضیه رحمتی 2-ام البنین رحمتی  3-محدثه رحمتی 4-سجادرحمتی همگی فرزندان 
متوفی  ۵-مهری محمودوند فرزند امیدعلی همسرمتوفی واغیر.... اينك باانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را دريك نوبت آگهی 

می نمايدتاهرکسی اعتراضی دارد ويا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واا صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف معموان صادق باقر پور

آگهی حصروراثت
خان��م گوهرفرهادي��ان دلبر دارای کدملی ۵289724680به ش��رح دادخواس��ت به کاس��ه97044۵ازاين ش��ورا درخواس��ت 
گواه��ی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان صیدمحمدخان فرهاديان دلبرباکدمل��ی ۵289743669درتاريخ 
16/9/1397دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست ؛ 1-آغاسلطان فرهاديان دلبر 
2-زلیخا فرهاديان  3-گوهرفرهاديان دلبر 4-خاورفرهاديان دلبرفرزندان صیدمحمدهمگی فرزندان متوفی واغیر.. اينك باانجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را دريك نوبت آگهی می نمايدتاهرکسی اعتراضی دارد ويا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاريخ 

نشر ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واا صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف معموان صادق باقر پور

دادنامه
شماره کاسه:970998670۵800۵36 خواسته: مطالبه نفقه -  رای شورا: درخصوص دعوی خواهان فاطمه گودرزی به وايت از دو فرزند 
مشترک با وکالت مريم روزبهانی به  طرفیت خوانده فرشاد وفايی اصل به خواسته مطالبه نفقه مقوم بر ده میلیون ريال نظر به مفاد درخواست  
تقديمی از ناحیه خواهان و کپی مصدق شناسنامه که رابطه پدر و فرزندی  را محرز می نمايد و پس از  ثبت پرونده و تشكیل جلسات  از 
سوی شعبه و بررسی دائل و اظهارات خواهان و عدم استحقاق ايشان  به دريافت نفقه معمول نداشته  اند و ضمن اقدام وارجاع امر به 
کارشناس و تعیین نفقه خواهان که مصون  از اعتراض باقی مانده است و نظريه  کارشناسی با اوضاع واحوال  ايشان منطبق  می باشد لذا  شورا  
مستندا به مواد   1197 و1198و 1199 و1204 و120۵   قانون مدنی وموا د ۵19 و  198 قانون ايین  دادرسی مدنی  دعوی خواهان  را 
وارد تشخیص دانسته و حكم به  محكومیت خوانده  به پرداخت نفقه  فرزندان مشترک طبق نظريه کارشناسی به مورخه 97/9/14 لذا نفقه 
فرزند مشترک کوروش از تاريخ  97/1/1 لغايت اتیه ماهانه چهارصدوبیست هزارتومان نفقه فرزند مشترک ديگر داريوش از تاريخ فوق   لغايت 
اتیه  چهارصدوبیست هزار  تومان بابت اصل  خواسته و هزينه دادرسی به مبلغ  سی وسه هزار  تومان و هزينه کارشناسی به مبلغ دو میلیون 
ريال  وحق الوکاله وکیل چهل هزار تومان در حق خواهان  صادر و اعام می گرددرای صادره غیابی وبه مدت بیست روز قابل واخواهی در اين 

شعبه و سپس به  مدت بیست روز قابل تجديدنظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان بروجرد می باشد./
حمید رضا بوالحسنی -  قاضی شعبه هفتم شورای حل اختاف شهرستان بروجرد

آگهی حصر وراثت
خانم  فاطمه گودرزی دارای شماره شناسنامه 9 به شرح دادخواست به کاسه اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان محمد باقر گودرزی  به شماره شناسنامه  1088 در تاريخ 97/4/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته وورثه حین فوت مرحوم منحصر است به: 1-فريبا گودرزی  فرزند مرحوم ش ش   ) 73(  و2- فريبا  گودرزی فرزند مرحوم ش 
ش)2271( 3- فريده گودرزی فرزند مرحوم ش ش   )3224(   و4 - فاطمه گودرزی فرزند مرحوم ش ش  )9( ۵- زهراگودرزی 
فرزند مرحوم ش ش  ) ۵22(  و6- داود گودرزی فرزند مرحوم ش ش  )70 22( 7-منیره ترابی گودرزی همسر مرحوم ش ش) 6( 
اينك با انجام تشريفات قانونی درخواست مزبور در يك نوبت آگهی می نمايد.هرکسی اعتراض داردويا وصیت نامه از متوفی نزدش 

باشد در تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجرد

آگهی حصر وراثت
 خانم پوپك زرين کوب  دارای شماره شناسنامه 2849 به شرح دادخواست به کاسه 97/1129 اين دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل زرين کوب به شماره شناسنامه  4131834987 در تاريخ 97/9/22 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین فوت مرحوم منحصر است به: 1-پوپك زرين کوب فرزند مرحوم ش ش ) 2849(  و 
2- زهرا مراد تبريزی همسر مرحوم مرحوم ش ش )1646( و3- عاطفه زرين کوب فرزند مرحوم ش ش )26۵6( و4 – پوريا زرين 
کوب فرزند مرحوم ش ش )3863( ۵ - روزبه زرين کوب فرزند مرحوم ش ش  )۵142(   اينك با انجام تشريفات قانونی درخواست 
مزبور در يك نوبت آگهی می نمايد. هرکسی اعتراض دارد ويا وصیت نامه از متوفی نزدش باشد در تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به 

دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجرد

آگهی مفقودی
اصل شناسنامه مالكیت خودروی سواری پرايد مدل 1384 به شماره پاک ايران 42- 323 
ج  16  و ش��ماره موتور 01134190 و شماره شاسی s1412284۵06618 به نام علی اکبر 

کالیان مقدم  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان

آگهی مزایده نوبت اول
در مورد پرونده اجرائی کاسه 961102 ش 1 اجرای احكام مدنی بجنورد، فیمابین محكوم له محمد دادگستر و علیه رضا قربانزاده که محكوم 

علیه محكوم به پرداخت 176/344/640ريال بابت الباقی اصل خواسته که با عنايت به انجام کارشناسی ملك به مشخصات ذيل الذکر : 
مشخصات ملك : ششدانگ يك قطعه زمین به مساحت 214 متر مربع به شماره پاک 778 فرعی از 1۵4 اصلی بخش 2 بجنورد واقع 
در خیابان تختی - تختی 12 پشت انبار شرکت گاز که زمین فوق زمین خالصه می باشد و هیچ گونه ساخت و سازی بر روی ان انجام 
نگرفته است که ارزش زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 2/996/000/000 ريال ارزيابی گرديده است و اينكه پس از 
سیر مراحل قانونی مقرر گرديده به مبلغ طلب محكوم له ملك مذکور در روز سه شنبه مورخ 1397/10/24 ساعت 11/30 الی 12/00  
و از طريق مزايده حضوری در محل اجرای احكام مدنی دادگستری بجنورد به فروش برسد. بنابراين متقاضیان شرکت در جلسه مزايده 
می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. 
بديهی است مزايده از قیمت کارشناسی شروع و به بااترين قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف يك ماه وصول خواهد شد. و در صورت عدم پرداخت الباقی ) نود درصد( در مهلت 

مقرر مبلغ توديعی پس از کسر هزينه های مزايده به نفع دولت  ضبط و مزايده تجديد می گردد. 1۵
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد – جلینی 

آگهی مفقودی 
کارت س��بز خودروی س��واری س��مند داخلی LX س��فید روغنی، بنزينی مدل 139۵ به 
ش��ماره پاک ايران ۵9-829 س 12 به ش��ماره موتور 124K08۵3482و ش��ماره شاسی 
NAAC91CE9GF091818 متعلق به آقای مس��عود فتح زاده مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. بجنورد

اباغ احضاریه  به متهم از طریق نشر آگهی در  روزنامه 
بدين وسیله به متهم آقای محمد وفايی  فرزند بشیر اباغ می گردد که آقای عبدالمجید زند پور فرزند نیاز مرادی شكايتی علیه شما 
داير به توهین  و تهديد  از طريق ارسال پیامك مطرح که به شعبه دوم دادياری دادسرای عمومی و انقاب بجنورد ارجاع  و به کاسه  
970998۵8422011۵۵ و شماره بايگانی 97116۵ اين شعبه  ثبت و در حال انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی  می باشد  لذا به 
تجويز ماده  174 قانون آيین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شما اباغ می گردد که ظرف مدت يك ماه از تاريخ نشر آگهی  در روزنامه 
جهت  دفاع از اتهام انتسابی  در اين مرجع حاضر شويد  در غیر اينصورت و پس از  انقضای مهلت  مقرر شده وفق مقررات  قانونی اتخاذ 
تصمیم خواهد شد  در ضمن مطابق ماده 190 ق.آ. د. ک مصوب  1392 می توانید يك نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید . 8
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب بجنورد – سید حسن مرتضوی راد 

آگهی مزایده نوبت اول 
 در پرونده اجرائی به کاسه 30/96410۵ آقای امید آل شیخ محكوم است  به پرداخت به مبلغ 21۵/97۵/۵73 ريال بابت محكوم 
به هزينه دادرسی  تاخیر و تاديه و اصل خواسته و حق الوکاله وکیل  و در حق  محكوم له  شرکت تعاونی مسكن پويا  سازه  سازمان 
امور اقتصادی  و دارائی  خراسان شمالی به مديريت  محمد رحمانی فرزند عباس  و همچنین مبلغ 9/947/707 ريال بعنوان  نیم عشر 
دولتی در حق دولت .  با عنايت به اينكه محكوم علیه  در موعد مقرر نسبت  به پرداخت  محكوم به  و نیم عشر دولتی  هیچ اقدامی 
معمول نداشته است لذا حسب تقاضای محكوم له از اموال تعرفه شده از سوی محكوم علیه به شرح ذيل توقیف و توسط کارشناس 
رسمی دادگستری ارزيابی گرديده است. حال پس از سیر مراحل قانونی مقرر گرديده مورد توقیفی در روز  دو شنبه 1397/10/24 
از ساعت 08:00 الی 08:30 از طريق مزايده حضوری نوبت اول در محل اجرای احكام مدنی شورای حل اختاف بجنورد به فروش 
برسد. بنابراين متقاضیان شرکت در جلسه مزايده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع 
و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. ضمناً مزايده از قیمت ارزيابی شروع و به بااترين قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد 
همچنین از برنده مزايده  درصد10 قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف يك ماه وصول خواهد شد. چنانچه 

الباقی مبلغ مزايده ظرف يك ماه وصول نشود؛ پس از کسر هزينه های مزايده در حق دولت ضبط خواهد شد
1-بدهی خوانده بابت هفتاد و يك قسط از تاريخ 91/۵/23 لغايت 97/7/23  با جريمه تاخیر و بدهی  زمین  پروانه  و هزينه های سند  

و پايانكار  به مبلغ  238/608/700 ريال که بايد بحساب شرکت تعاونی  واريز و تسويه گردد 
2- بدهی بابت الباقی اقساط  به تعداد 68  قسط هر قسط  بملغ 2/73۵/000 ريال  که بايد با بانك هماهنگ شده  معادل بدهی  روز 

تسويه شده  و يا با هماهنگی شرکت تعاونی  رضايت  بانك  جهت  انتقال وام  به خريدار اخذ گردد 
مشخصات مورد توقیف: ملك محل مورد نظر پاک ثبتی  بشماره 4631 فرعی از 12۵ اصلی مفروز و مجزی  از 3097 قطعه 7 متعلق 
به مسكن پويا سازه  سازمان  امور اقتصادی  و دارايی  با شناسه  ملی 10860222822 ، آ پارتمان به 8۵/8۵ متر مربع  با مشخصات  
کف هال و اطاقها  سرامیك  و بدنه  گچ کاری  و آشپزخانه  کف سرامیك  و بدنه کاشیكاری و دارای  کابینت ام -دی - اف  و سیستم 
گرمايشی شوفاژ  )در حال حاضر رادياتور ها  نصب نشده  و فعا از گاز شهری استفاده می شود(  دارای آيفون تصويری  و امتیازات  
منصوبه  آب  و برق و گاز مستقل ارزش آپارتمان  فوق در صورتیكه  جمع بدهیهای رديف يك و دو بعهده خريدار  باشد  جمعا به 

مبلغ 110/000/000  ريال برابر يكصد و ده میلیون ريال براورد شده است. 1۵
دادروز اجرای احکام مدنی  شورای حل اختاف شهرستان بجنورد – وحیدی 

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کاسه پرونده: 970900673، وقت رسیدگی: 1397/11/21 ساعت 08:30 ، خواهان: عصمت باغچقی، خواندگان: 1- محمد خزلی 
2- رضا کريمی ، خواس��ته: الزام به تنظیم س��ند خودروی پرايد  ايران 21- 492 ل ۵9   خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل 
اختاف نموده که جهت رسیدگی به حوزه 9 ارجاع گرديده است و وقت رسیدگی تعیین شده، به علت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يك نوبت دريكی از جرايد کثیراانتشار 
آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمايم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضوربهم رساند. چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم 

شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود1۵
دبیر شعبه 9 شورای حل اختاف شهری بجنورد 

آگهی مفقودی 
 مجوز حمل ساح شكاری ساچمه زنی به مشخصات  کالیبر12 ،  شماره ساح 320177۵ 
مدل چخماقی 1 لول ساچمه زنی ته پر، ساخت کشور ترکیه  متعلق به آقای بهرام صادقی 
متولد 13۵3 صادره از راز و جرگان به کد 013210112413  مفقود گرديده است . بجنورد 

    اخطاریه
نام اخطار ش��ونده:زهرا وثوقی  به نش��انی:مجهول المكان محل حضور:حوزه 11 ش��ورای حل اختاف شهرستان بهارستان وقت 

حضور:1397/11/14  ساعت:1۵:30علت حضور:وقت رسیدگی
  م الف/243    شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

مفقودی
اص��ل ب��رگ سبز)شناس��نامه ( خ��ودروی س��واری پراي��د 132SL به ش��ماره شاس��ی: 
S1422291332806  و شماره موتور:47۵3118 و شماره انتظامی: ۵2 – 668 ب ۵8 متعلق 

به خانم/آقای : اکبر محمود آبادی مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

تاسیس شرکت تعاونی رایا دام گستر خراسان 
درتاريخ 1397/10/04 به شماره ثبت 16۵۵ به شناسه ملی 14008031۵70 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتكمیل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع :برابر 
مجوز شماره 84۵8 مورخه 1397/10/1 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
- شهرستان تربت جام کشاورزی دامداری و دامپروری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
ازم از مراجع ذيربط ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت 
جام ، بخش مرکزی ، دهستان میان جام ، آبادی شهرک صنعتی تربت جام، شهرک صنعتی 
تربت جام ، کوچه تاش ۵ ، کوچه تاش 3 ، پاک 2 ، طبقه همكف کدپستی 9۵76147۵39 
سرمايه شخصیت حقوقی : 10۵00000 ريال می باشد که منقسم به 21 سهم ۵00000 ريالی 
با نام عادی میباشد که مبلغ 3۵00000 ريال آن برابر گواهی شماره 997/971910 مورخه 
1397/9/28 بانك توسعه تعاون شعبه تربت جام پرداخت گرديده است و الباقی در تعهد بقیه 
ی سهامداران میباشد. اولین مديران : مرتضی آزادی به شماره ملی 0720011310 به سمت 
عضو علی البدل هیئت مديره محمد آزادی به شماره ملی 073013۵942 به سمت مديرعامل 
و رئیس و عضو اصلی هیئت مديره خديجه آزادی به شماره ملی 0731722922 به سمت 
نايب رئیس و عضو اصلی هیئت مديره سارا آزادی به شماره ملی 0720۵3۵4۵1 به سمت 
منشی وعضو اصلی هیئت مديره به مدت 3 سال انتخاب گرديدند. سوسن آزادی به شماره ملی 
0730079211 به سمت بازرس اصلی - سكینه میر آخوری بهشماره ملی 0731837886 
به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال مالی انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا : کلیه 
قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانكی از قبیل چك ، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای 
ثابت آقای محمد آزادی )مدير عامل و رئیس هیئت مديره( و خانم خديجه آزادی )نائب رئیس(
و مهرشرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای آقای محمد آزادی )مدير عامل(

و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر اانتشار 
حمايت جهت درج آگهی های تعاونی انتخاب گرديد.

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )331826(

آگهی تغییرات شرکت سفالینه طرح طاق نما شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 45973 و شناسه ملی 10380622058

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/20 تصمیمات ذيل اتخاذ شد 
: تعداد اعضاء هیات مديره به 2 نفر کاهش يافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح صورتجلسه 

اصاح گرديد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )331836(

آگهی تغییرات شرکت پارس آذر صنعت نفت 
سهامی خاص به شماره ثبت 16057 و شناسه ملی 

14005749190
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده مورخ 
1397/07/03 تصمیمات ذيل اتخاذ شد : 1 - موارد زير به موضوع 
ش��رکت مندرج در ماده 2 اساسنامه الحاق گرديد : ايجاد دامداری 
صنعتی و کش��تارگاه و تاسیس��ات بس��ته بندی – ايجاد سردخانه 
و تاسیس��ات مورد ل��زوم جهت نگهداری گوش��ت خ��ام – ايجاد 
کارخانجات تهیه خ��وراک دام و طیور – وارد کردن خوراک دام و 
طیور از خارج از کش��ور در صورت لزوم – ايجاد و بهره برداری دام 
، کشتارگاه ها ، س��ردخانه ها ، انبارها ، آزمايشگاهها ، کارگاههای 
بس��ته بندی گوشت و فراهم نمودن وسايل مورد نیاز برای تدارک 
، توزي��ع و نگهداری دام و طیور گوش��ت و متفرعات آن - واردات 
صادرات فرآورده های پروتئینی خام شامل گوشت قرمز گرم و يخ 
زده ، انواع دام های کوچك )گوس��فند( و دام های بزرگ )گوساله( 
و گوش��ت س��فید ش��امل انواع ماهی ها و طیور و نیز صادرات آنها 
-ترخی��ص انواع پروتئین های خام با تجهی��زات مربوطه از مبادی 
گمرکی کش��ور – واردات و صادرات ان��واع فرآورده های پروتئینی 
خ��ام با تجهیزات مربوطه ،. واردات و صادرات انواع گوش��ت اعم از 
گرم و منجمد ، انجام خدمات دامپروری و خدمات مربوط به آن و 
پرورش و نگهداری انواع دام و طیور و ايجاد کش��تارگاه – صادرات 
و واردات تولیدات گوشت مرغ ، گاو و گوسفند ، واردات و صادرات 
انواع دام و طیور زنده ازمبادی گمرکی کشور.ثبت موضوع فعالیت 
مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت لزوم 

پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصاح
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه 
)332721(

آگهی مزایده: نوبت اول
در پرونده اجرايی به کاسه 30/973447 آقای ضامن محكوم علیه بهروز روحانی  فرزند قدرت اه محكوم است به پرداخت به مبلغ 
10۵/99۵/260 ريال بابت محكوم به ) اصل خواسته - هزينه دادرسی وکارشناسی ( در حق محكوم له علی روحانی فرزند حاتم و 
همچنین مبلغ 6/296/۵00  ريال به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت لذا با عنايت به اينكه محكوم علیه و ضامن وی در موعد مقرر 
نسبت به پرداخت محكوم به و نیم عشر دولتی هیچ اقدامی معمول نداشته است لذا حسب تقاضای محكوم له از اموال تعرفه شده از 
سوی ضامن محكوم علیه به شرح ذيل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزيابی گرديده است. حال پس از سیر مراحل 
قانونی مقرر گرديده مورد توقیفی در روز  سه شنبه 1397/10/2۵ از ساعت 09:00 الی 08:30 صبح از طريق مزايده حضوری نوبت 
اول در محل اجرای احكام مدنی شورای حل اختاف بجنورد به فروش برسد. بنابراين متقاضیان شرکت در جلسه مزايده می توانند 
پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. ضمناً مزايده 
از قیمت ارزيابی شروع و به بااترين قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزايده  درصد10 قیمت مبلغ پیشنهادی 
)مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف يك ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی مبلغ مزايده ظرف يك ماه وصول نشود؛ پس از کسر 

هزينه های مزايده در حق دولت ضبط خواهد شد.
مشخصات مورد توقیف :  ششدانگ  يك باب منزل  مسكونی به شماره ثبتی 6381 فرعی از 164 اصلی مفروزی و مجزی از 409 
قطعه يك  بخش 2 بجنورد واقع در بجنورد – شهرک شاهد – شاهد 1۵ – پاک 76 عرصه و اعیان  ملك 92/۵3 متر مربع  دارای 
آسانسور  نوساز  کف  سرامیك  ديوار ها گچ  شیشه  دو جداره  کابینت ام دی اف با توجه به جمیع جهات مذکور ارزش ريالی خودرو 

20۵/۵00/000 ريال تقويم و ارزيابی  گرديده است . 1۵
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف  شهرستان بجنورد – یونس یزدانی 

آگهی تغییرات شرکت دنیای کربنات پارس سهامی 
خاص به شماره ثبت 350253 و شناسه ملی 

 10103971416
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور ف��وق العاده مورخ 
1397/04/09 تصمیمات ذيل اتخاذ ش��د : علی اکبری به ش��ماره ملی 
0۵307۵8229 به سمت مديرعامل و نائب رئیس هیات مديره و اعظم 
حسنی به شماره ملی 0621619949 به سمت رئیس هیات مديره برای 
مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چك ، سفته ، بروات، قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی واداری 
با امضاء آقای علی اکبری )به عنوان مديرعامل ونائب رئیس هیات مديره ( 

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )332358(

آگهی تغییرات شرکت دنیای کربنات پارس سهامی 
خاص به شماره ثبت 350253 و شناسه ملی 

 10103971416
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/09 
تصمیمات ذيل اتخاذ ش��د : حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چك ، سفته ، بروات، قراردادها و عقود اسامی و اوراق 
عادی واداری را هیات مديره معین می کند وماده مربوطه در اساسنامه 

اصاح شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )332360(

شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف 
شهرستان سنندج

آگهی مزایده نوبت دوم
آگه��ی مزايده مال منق��ول نوبت دوم به موجب پرونده اجرايی کاس��ه 
970802 عبداه بهرامی محكوم است به پرداخت مبلغ 123/۵1۵/000 
ري��ال بابت وجه محكوم ب��ه  در حق خانم کافیه ناصری گزگزاره و مبلغ 
6/17۵/7۵0ريال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. نظر به 
عدم پرداخت وجوه مذکور توسط محكوم علیه اقام پیوستی که به نظر 
کارشناس��ی به مبلغ 8۵0/000/000 ريال قیمت گذاری گرديده در روز 
دوش��نبه مورخ 1397/11/1۵ از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احكام 
ش��وراهای حل اختاف واقع در میدان آزادی س��نندج با حضور نماينده 
محترم دادسرای عمومی و انقاب سنندج و دادورز محترم اجرای احكام 
شوراها اقای احمدی به مزايده گذاشته میشود طالبین میتوانند پنج روز 
قبل از روز مزايده با کسب مجوز از اجرای احكام از مال مورد مزايده بازديد 
به عمل آورند و پیشنهادات خود را کتبا در روز مزايده تسلیم نمايند. برنده 
مزايده کس��ی خواهد بود که بااترين قیمت را اعام و پرداخت نمايد و 
بافاصله مبلغ 10درصد از قیمت پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری 
واري��ز نمايد و حداکثر ظرف يك ماه آت��ی ترتیب پرداخت مابقی ارزش 
پیشنهادی را به حساب دادگستری فراهم نمايد بديهی است وفق ماده 129 
قانون اجرای احكام مدنی در صورتی که برنده مزايده در موعد مقرر بقیه 
بهای اموال را بپردازد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد.مشخصات مال يا اموال به نشانی سنندج واقع در روستای نران 
می باشد.مشخصات مال مورد مزايده به شرح ذيل است:قطعه زمین واقع در 
روستای نران ضمنا يك نسخه از آگهی مزايده در محل ملك الصاق گرديد.
شماره : 2/579ـ خ-قاضی شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شوراهای حل 
اختاف سنندج ـ هادی اه مرادی

 مفقودی
برگ سبز خودرو سواری میتسو بیشی تیپ انسر مدل 1992 به رنگ دودی –متالیك به 
شماره موتور: G13QHO641 4وشماره شاسی : 000272 وشماره پاک ايران 38 -۵18 ج 
79 متعلق است به خانم فوزيه بساطی نام پدر: حسین مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
شهرستان شهریار

آگهی حصر وراثت
آقای محمد رضا س��لطان محمدی دارای شماره شناسنامه 1۵1 به شرح دادخواست به کاس��ه 97000400771 از اين دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن سلطان محدی به شماره شناسنامه 12167 به تاريخ 
1397/07/09 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سرور معمار نژاديان دزفولی 
فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 63۵ متولد 1364 صادره اهواز همسر متوفی 2- پارسا سلطان محمدی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
031۵497173 متولد 1392 صادره کرج پسر متوفی 3- محمد رضا سلطان محدی فرزند ضرغام بشماره شناسنامه 1۵1 متولد 
1330 صادره کاردشت پدر متوفی 4- سرور آهنگری فرزند احمد بشماره شناسنامه 1294 متولد 1334 صادره تهران مادر متوفی 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )يك( ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
نظرآباد : 1841حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد

آگهی اجرائیه 
خواهان: آقای محمدرضا محمدی عبده وند محل اقامت: مسجدسلیمان-ريل وی-محله باا-جنب مسجد حضرت زينب-منزل 
شخصی محمدحسین محمدی عبده وندخوانده: رضا سوری مجهول المكان به موجب دادنامه شماره 664/97 مورخ 97/6/۵ دادگاه 
عمومی محكوم علیه محكوم به پرداخت مبلغ  دو میلیون و دويست هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 320،000 ريال هزينه 

دادرسی و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 97/03/30لغايت اجرای حكم در حق خواهان خواهان صادر میگردد.
شماره : 6712-شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

آگهی حصر وراثت
آقای حسین شهرت گماری نام پدر بابا بشناسنامه 69۵ صادره از انديكا در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقديم و توضیح 
داده که مادرش مرحوم خانم کوچك   شهرت مردانی بیرگانی بشناسنامه 13 صادره از فارسان  در تاريخ 97/6/11  در مسجدسلیمان 
اقامتگاه  دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-حسین گماری  بشماره شناسنامه 69۵ صادره از انديكا )فرزند متوفی(2-فاطمه 
گماری  بشماره شناسنامه694 صادره از انديكا )فرزند متوفی(3-کتايون گماری  بشماره شناسنامه693 صادره از مسجدسلیمان فرزند 
متوفی(مرحوم بجزافراد يادشده ورثه ديگری ندارد.اينك با تشريفات قانونی مراتب مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هرکس 
اعتراض دارد  يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد و اا گواهی صادر و هر 

وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6714شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان-انصاری 
زاده

     گواهی حصروراثت
آقای رامین باا زاده بشماره شناسنامه 1869 فرزند سوقات متولد 1360 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1087/13/97 تقديم اين حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان سوقات باا زاده بقرآباد 
فرزند محرم بشماره شناسنامه 986 درتاريخ 97/3/20 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- گلناز 
عابدين زاده بقرآباد فرزند براتعلی ش.ش1007همسرمتوفی2- محسن باا زاده فرزند سوقات ش.ش 11102پسرمتوفی3- رامین 
باا زاده فرزند س��وقات ش.ش1869پس��رمتوفی4- فاطمه باا زاده فرزند س��وقات ش.ش42978دخترمتوفی۵- الهام باا زاده 
فرزند س��وقات ش.ش2627دخترمتوفی6- رقیه باا زاده فرزند سوقات ش.ش214۵۵دخترمتوفی7- زهرا باا زاده فرزند سوقات 
ش.ش0011010320 دخترمتوفی اينك پس ازانجام تش��ريفات مقدماتی جهت انتش��اردرجرائد ارس��ال می شود تا يك نوبت 
منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد يا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاريخ نشرآگهی ظرف يكماه به دادگاه تقديم داردواباغ 

گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3۵14 
رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم زينب آستان بشماره شناسنامه ۵2368 فرزند علی اشرف متولد 1367 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1116/13/97 تقديم اين حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان علی اشرف 
آستان فرزند مجید  بشماره شناسنامه 796 در تاريخ 97/۵/20 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از...1- گوهرعشايری فرزند محرم ش.ش320همسرمتوفی2- اسام آستان فرزندعلی اشرف ش.ش926۵پسرمتوفی3- رسول آستان 
فرزندعلی اش��رف ش.ش۵۵60183709پسرمتوفی4- سهیا آستان فرزندعلی اشرف ش.ش3001دخترمتوفی۵- مريم آستان 
فرزندعلی اشرف ش.ش210۵7دخترمتوفی6- زينب آستان فرزندعلی اشرف ش.ش۵2368دخترمتوفی اينك پس از انجام تشريفات 
مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا يك نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد يا وصیتنامه ای متوفی نزد او 

باشد ازتاريخ نشرآگهی ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3520 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم رقیه پژواک بشماره شناسنامه 61۵2 فرزند محمد تقی متولد 1363 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1067/13/97 تقديم اين حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان محمد تقی پژواک فرزند 
شعبانعلی  بشماره شناسنامه 26499 درتاريخ 96/11/۵ دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- طاهره 
فريدنی فرزند غام رضا ش.ش1123همسرمتوفی2- اکبر پژواک فرزند محمد تقی ش.ش212 پسرمتوفی- اصغر پژواک فرزند 
محمد تقی ش.ش683پسرمتوفی4- اکرم پژواک فرزند محمد تقی ش.ش209۵دخترمتوفی۵- صغری پژواک فرزند محمد تقی 
ش.ش2217دخترمتوفی6- رقیه پژواک فرزند محمد تقی ش.ش61۵2دخترمتوفی اينك پس از انجام تشريفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا يك نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد يا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاريخ 

نشرآگهی ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3530 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
ايرج عبادی دارای شناسنامه شماره 307 بشرح دادخواست به کاسه ۵7/971268از اين دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان رقیه عبادی بشناسنامه ۵2۵ در تاريخ 92/2/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 
منحصر است به1-حامدعبادی فرزندايرج ش ش2741۵49893فرزندمتوفی2.ايرج عبادی فرزندحمداله ش ش307همسرمتوفی3.
زيورعلی اصغرزاده فرزنداسدش ش3مادرمتوفی4.سلطانعلی عبادی فرزندبارام ش ش99پدرمتوفی.اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در يك نوبت فقط ماهی يك مرتبه  آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراض 

دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3589- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

دادنامه
پرونده کاسه97099844670000۵2شعبه20شورای حل اختاف ارومیه تصمیم نهايی970997446700069۵-خواهان محمدعبداله 
زاده فرزندصابربنشانی ارومیه خ8شهريور خ نسیم ک17پ18-خوانده يعقوب فتاحی کهنه شهری فرزندغامعلی بنشانی مجهول المكان-
خواسته1.تامین خواسته2.مطالبه وجه چك-رای شورا- درخصوص دعوی خواهان محمدعبداله زاده فرزندصابربه طرفیت خوانده يعقوب 
فتاحی کهنه شهری فرزندغامعلی به خواسته وجه چك به شمراه 006410وجمعا به مبلغ 38000000ريال برعهده بانك قرض الحسنه 
به انضمام هزينه دادرسی وحق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتاديه ازتاريخ سررسید چك لغايت اجرای حكم باتوجه به مفاد دادخواست 
تقديمی ومستندات ابرازی وماحظه وجود بقای اصل چك وگواهی ثعدم پرداخت بانكی دريد خواهان که دالت براشتغال ذمه خوانده 
داشته وازطرفی خوانده علیرغم اباغ قانونی صورت پذيرفته درجلسه رسیدگی شرکت ننموده وايحه دفاعیه نیز درخصوص دعوی مطرح 
تقديم شورانكرده لذا شورا خواسته خواهان راوارد وثابت تشخیص بااستنادبه مواد313و314قانون تجارات وتبصره الحاقی به ماده2قانون صدور 
چك ومواد۵19و۵22قانون ائین دادرسی مدنی حكم برمحكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 38000000ريال بابت اصل خواسته به انضمام 
هزينه دادرسی به مبلغ 1291۵00ريال وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وپرداخت خسارت تاخیرتايده ازتاريخ سررسید چك به تاريخ 
94/2/30 ای يوم الوصول مطابق شاخص بانك مرکزی درحق خواهان صادر واعام مینمايد رای صادره غیابی ظرف20روزپس ازاباغ قابل 

واخوايه درهمین شعبه ومتعاقب ان ظرف20روزديگر قابل اعتراض درمحاکم عمومی حقوقی ارومیه است.
3590-قاضی شعبه20شورای حل اختاف ارومیه-علیزاده


