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آگهی

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای اسناد رسمی 

 بدینوسیله به آقای علی فرقانی نژاد کرمانی فرزند حسین 
کد ملی 3179728493 به نشانی کیش – نوبنیاد نیلوفر 9 
پاک 418 طبقه اول واحد 3 اباغ می شود که پست بانک 
یاران  المللی  بین  حقوقی  موسسه  وکالت  با   کیش  شعبه 
استناد  به  ریال   25/888/264 مبلغ  وصول  جهت  همراه 
قرارداد بانکی شماره 1580/15/380/1 مورخ 1389/6/31 
سلطانعلی  فرزند  بابائی  علی  معصومه  خانم  و  شما  علیه 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9700186 
در این اداره تشکیل شده و طبق  گزارش مورخ 1397/9/1 
مامور اباغ اداره پست کیش اباغ  واقعی به شما در آدرس 
پاک   9 نیلوفر  نوبنیاد   – کیش  در  )واقع  بانک  اعامی 
418 طبقه اول واحد 3( میسر نگردید. لذا بنا به تقاضای 
اجرائیه فقط  مفاد  اجرا  نامه  آئین  ماده 18  بستانکار طبق 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی می 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز اباغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود  

اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خو اهد یافت. 
مدیر اجرا  واحد اجرای اسناد رسمی کیش – محمد طایفه نادی 

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای اسناد رسمی 

رمضانعلی  فرزند  پور  اسمعیل  سمیه  خانم  به  بدینوسیله   
ش.ش 154 کد ملی 2709819104 به نشانی کیش – صدف 
دانشگاه آزاد  واحد بین المللی کیش اباغ می شود که پست 
بانک شعبه کیش با  وکالت موسسه حقوقی بین المللی یاران 
استناد  به  ریال  مبلغ 531/774/928  وصول  همراه جهت 
قرارداد بانکی شماره 2895  مورخ 1393/11/29 علیه شما و 
آقای جعفر بازگیر فرزند میرک اجرائیه صادر نموده و پرونده 
و  تشکیل شده  اداره  این  در  به کاسه 9700154  اجرائی  
پست  اداره  اباغ  مامور   1397/8/7 مورخ  گزارش  طبق  
کیش، محل  اقامت شما به شرح متن سند واقع در رسالت 5 
شناخته نشده و اباغ واقعی به شما  در آدرس اعامی بانک 
)واقع در کیش – صدف دانشگاه آزاد واحد بین الملل کیش( 
برابر گزارش مامور اداره پست  کیش مورخ 1397/9/20 نیز 
میسر نگردید. لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
مدت  ظرف  چنانچه  و  شود  می  آگهی  کثیراانتشار  های 
ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد 
نسبت به پرداخت بدهی خود  اقدام ننمایید عملیات اجرائی 

جریان خو اهد یافت. 
مدیر اجرا  واحد اجرای اسناد رسمی کیش – محمد طایفه نادی 

آگهی دعوت از بستانکاران )نوبت دوم(
 شرکت صنعتی معدنی  دهبید سنگ توس )سهامی خاص( – در حال تصفیه 

در اجرای ماده 255  قانون تجارت  از  کلیه بس�تانکاران ش�رکت صنعتی معدنی دهبید سنگ توس )سهامی خاص( 
در حال تصفیه به ش�ماره ثبت 488888 و شناس�ه ملی 10380624839 که آگهی انحال  آن در روزنامه رس�می  
کش�ور به ش�ماره 21087  مورخ 1396/5/12 به چاپ رسیده است؛ دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر  6 
ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با  ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران خیابان 
ش�هید وطن پور ش�مالی   خیابان  لواس�انی پاک 118 طبقه هش�تم کد پس�تی 1937744663  مراجعه فرمایند. 
بدیهی است  شرکت  در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس  گردد، مسئولیتی 

نخواهد داش�ت. 
تاریخ انتشار  نوبت اول: 97/9/11  تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/11 تاریخ انتشار نوبت سوم: 97/11/11

مدیر تصفیه حمیدرضا قمی نژاد 

512/1آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت بیکا استدال توس ) سهامی خاص( به شماره ثبت 29152 شناسه ملی 10380444094

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در روز شنبه مورخه 
97/10/22 در س�اعت 10 در محل شرکت واقع در چناران شهرک صنعتی چناران نبش صنعت 14 تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانید.
دستور جلسه: انحال شرکت

هیئت مدیره

از ابتدای سال جاری تا کنون 70 کیلومتر شبکه فاضاب در شهرهای زیباشهر 
و دیزیچه با س��رمایه گذاری ش��رکت فواد مبارکه  به روش بیع متقابل  اجراء 
گردید. معاون مهندس��ی و توسعه ش��رکت آب و فاضاب استان اصفهان  گفت: 
طی سالهای 96 و 97 بیش از 118کیلومتر شبکه فاضاب در شهرهای زیباشهر 
و دیزیچه با سرمایه گذاری شرکت فواد مبارکه عملیاتی شد. حکمتیان  اجرای 
س��ریع و به موقع این پروژه را حائز اهمیت برش��مرد و عنوان کرد: در طی سال 
96 و 97 بی��ش از 76 کیلومتر ش��بکه فاضاب در ش��هر دیزیچه با مش��ارکت 
بخش خصوصی اجرایی گردید وبه پیش��رفت 70 درصدی رس��یده است این در 
حالیس��ت ک��ه در همین بازه زمانی در زیبا ش��هر بیش از 41 کیلومتر ش��بکه 
فاضاب عملیاتی ش��د که بیانگر پیش��رفت فیزیکی 71 درصدی می باشد. وی 
اجرای ش��بکه فاضاب در ش��هر دیزیچه و زیبا شهر  را طی 18ماهه اخیر قابل 
توجه دانس��ت و خاطرنشان ساخت:  سرعت اجرای شبکه فاضاب در شهرهای 
دیزیچه و زیباشهربا مشارکت بخش خصوصی قابل توجه بوده بطوریکه  طی 18 
ماهه اخیر  بیش از 72 درصد شبکه فاضاب دیزیچه و بیش از 70 درصد شبکه 
فاضاب زیباش��هر عملیاتی ش��د این درحالیس��ت که اگر زمینه سرمایه گذاری 

بخش خصوصی فراهم نمی ش��د تحت پوش��ش قرارگرفتن مردم این شهرها از 
خدمات ش��بکه فاضاب به این زودی ها امکان پذیر نبود .   معاون مهندس��ی و 
توس��عه ش��رکت آب وفاضاب گفت: درحال حاضر جمعیت دیزیچه بالغ بر 20 
هزارنفر می باشد و زیبا شهر دارای بیش از  10 هزار نفر جمعیت است که پیش 
بینی می ش��ود در سال آینده ش��بکه فاضاب در این شهرها صد درصد اجرایی 
گردد  و بدنبال آن انشعاب فاضاب به صورت اقساطی در اختیار مشترکین قرار 
می گیرد.. حکمتیان انتقال پس��اب به ش��رکت فوادمبارکه را در جهت کاهش 
وابستگی این واحد صنعتی به رودخانه زاینده رود دانست و بیان داشت: شرکت 
فوادمبارکه با توجه به محدودیت منابع آبی در استان ، به منظور رفع نیاز آبی، 
اس��تفاده از پس��اب را در چرخه تولید قرارداد و بدین منظ��ور طی قراردادی با 
ش��رکت آب و فاضاب استان اصفهان ، اجرای شبکه فاضاب شهرهای دیزیچه 
و زیباشهر را با هدف بهره گیری از  پساب این شهر ها  در دستور کار قرار داد.. 
وی گفت: احداث  یک باب ایستگاه پمپاژ در زیباشهر و  احداث 3 باب ایستگاه 
پمپاژ در دیزیچه به منظور انتقال پس��اب به شرکت فوادمبارکه در دستور کار 

قرار گرفت .

از ابتدای سال جاری تا کنون در شهرهای دیزیچه و زیبا شهراستان اصفهان صورت گرفت:
اجرای بیش از 70 کیلومتر شبکه فاضاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی

با اضافه شدن 15 دوچرخه سرای جدید با تجهیزات نوین و خدمات متمایز، تعداد 
دوچرخه سراهای ش��هر اصفهان به 30 ایستگاه افزایش می یابد. به گزارش اداره 
ارتباطات رس��انه ای شهرداری اصفهان، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفه��ان ب��ا همکاری بخش خصوصی و با هدف توس��عه حمل و نقل هوش��مند 
اش��تراکي و پاك، اقدام به راه اندازی 15 دوچرخه س��رای جدید در شهر اصفهان 
کرده است. در این راستا در سطح شهر اصفهان 15 دوچرخه سرا با ارایه خدماتي 
متمایز ش��امل ارایه دوچرخه هاي دنده اي، دوچرخه هاي س��اده، دوچرخه هاي 

برقي و همچنین با ارائه س��ایر پاکروها همچون چهارچرخ هاي خانواده، دوچرخه 
دونفره در دوچرخه س��رای جاده س��امت ن��اژوان و تردمی��ل دوچرخه برقي در 
دوچرخه سرای تله سیژ 2 ناژوان آغاز به کار خواهد کرد.    در فاز نخست، سرمایه 
گذاری 12 میلیارد ریالی برای تجهیز، بازسازی و نوسازی ایستگاه ها صورت گرفته 
است. همچنین، ارزش سرمایه گذاری فاز دوم دوچرخه سراهای شهر اصفهان که 
ش��امل 5 ایس��تگاه کامل مکانیزه هوشمند و 120 دس��تگاه دوچرخه هوشمند و 

اشتراکی است مبلغ بیش از 50 میلیارد ریال خواهد بود.  

دوچرخه سراهای جدید اصفهان با تجهیزات نوین و خدمات متمایز 
تعداد دوچرخه سراهای اصفهان به 30 ایستگاه افزایش می یابد

»حمایت«  از ورود سازمان حمایت به افزایش خودسرانه 
قیمت خودرو گزارش دهد

مشروح چهارمین جلسه محاکمه معاون اجرایی وقت 
مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان

 وزارت اطاعات اعام کرد

اخطار به سایپا و ایران خودرو

عمارت ساز: تخلف کردم

اعام آرای محکومان پرونده 
شورای شهر و شهرداری تبریز

انهدام شبکه 
مفسدان اقتصادی ارز دولتی

4

3

13

3

۲

شمارش معکوس 
برای نابودی صهیونیست ها

یادداشت

  دکتر حسین کنعانی ۲

آیت اه آملی اریجانی در جلسه مسئوان عالی قضایی:

 حادثه تلخ دانشگاه آزاد باید با جدیت پیگیری شود
  نباید اجازه داد جریان فتنه 88 در لباس دیگری عرض اندام کند

رییس  قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی، سریع و متقن حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اسامی از سوی دادستان تهران و با نظارت دادستان کل کش�ور، گفت: اینکه عده ای چنین حادثه ای را 
اسباب تسویه حساب با برخی افراد قرار دهند، شایسته نیست و ما در رسیدگی های قضایی خود به این قبیل سروصداها و 
جنجال های رسانه ای توجه نخواهیم کرد.آیت اه آملی اریجانی در جلسه روز گذشته مسئوان عالی قضایی با قدردانی از 
رهبر معظم انقاب اسامی تصریح کرد: قبل از هر چیز از مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به دلیل اعتمادی که به اینجانب 
برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای نگهبان داشتند، تشکر می کنم و از خدا می خواهیم که 
توفیق انجام مسئولیت ها به نحو احسن، اخاص در عمل و توفیق طاعت حق را در همه امور عطا فرماید.  به گزارش روابط 

عمومی قوه قضاییه، رییس  قوه قضاییه ادامه داد: امیدوارم بتوانم مسئولیتی...

۲۲ ۲

تشکیل حکومت فلسطینی
در تل آویو محقق خواهد شد

رهبر انقاب در دیدار  دبیرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین:
در پی افزایش قیمت ها از سوی دو خودروساز بزرگ کشور، سازمان حمایت ازمصرف 
کننده به این موضوع واکنش نشان داده و روز گذشته و آن گونه که خبرگزاری ها خبر 
دادند با اخطاری، قیمت های جدید را غیرقانونی اعام کرد. این اخطار در شرایطی است 
که در روزهای گذشته تایید و تکذیب های زیادی در خصوص قانونی بودن افزایش قیمت 
خودرو شاهد بودیم. برخی اظهارات حاکی از این بود که  افزایش قیمت خودروهای باای 

45 میلیون تومان قانونی است و نیاز به مجوز از سوی دستگاه های ذی ربط ندارد و...

سرلشکر سلیمانی:از طرف رهبر انقاب

حجت ااسام حاج علی اکبری 
امام جمعه تهران شد

 تصمیمات در جنگ 
جمعی اتخاذ می شد
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فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: بعضی ها 
ش�ماتت می کنند که چر ا عملیات لو ر فت 
و چر ا آق�ای رضایی دس�تور عملیات داد؟ 
البته دستور ایشان دستور شخصی نبوده 
و ی�ک جمع�ی تصمیم گیرنده د ر مس�ئله 

جنگ بو دند.

سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
د ر بر نامه »حاا خورشید« س��یما اظهار داشت: در 
س��ال های اخیر بعضی بحث ه��ای انحرافی مثل 
موضوع فت��ح بیت المقدس و قبل و بع��د از آن دل 
خانواده ش��هدا را ب��ه درد آورد. وی اف��زود: ما یک 
فرمانده قدرتمند، با تقوا و حکیم در باای س��رمان 
داش��تیم که امام بود و در همه ش��ئونات جنگ، هم 
نظارت داش��ت و هم در س��طوح مختل��ف نماینده 
داش��ت. این فرمانده هش��ت س��ال دف��اع مقدس 
تأکید کرد: این بحث های انحرافی قداس��ت دفاع 
مقدس را زیر س��وال می برد و م��ن انتقادات زیادی 
به کس��انی که به ای��ن موضوع می پردازن��د دارم. 
سرلشکر س��لیمانی با اش��اره به حواشی پیش آمده 
پیرامون ماهیت عملیات کربای4 اظهار داش��ت: 
آقای محس��ن رضایی یا آقا محسن ما و همه مردم 
ایران حق بزرگی به گردن همه ما دارند. آقا محسن 
طراح عملیات های بسیار بزرگی مثل بیت المقدس، 

فتح المبین، طریق القدس و رمضان بو دند که اغلب 
این عملیات ها موفق بو دند، چو ن د ر همه اینها نظر، 
نگاه و طراحی ایشان نقش برجسته ای داشت. وی 
با بیان این که عملیات کربای4، عملیات اصلی ما 
بو د، خاطرنشان کرد: ما ساانه عملیات های مهمی 
داش��تیم که د ر طول سال بر روی آن کار می کردیم 
و بر ا ی آن اقدامات مهمی انجام می دادیم. عملیات  
کربای4 ه��م از همان عملیات ها بو د و ما د ر طول 
سال و بیش��تر 5 یا 6 ما ه روی آن کار کردیم و لی به 
موفقیت دست نیافتیم. سرلشکر سلیمانی با اشاره به 
بحث هایی که د ر فضای مجازی مطرح می ش��و د، 
خاطرنشان کرد: بعضی ها شماتت می کنند که چر ا 
عملیات لو ر فت و چر ا آقای رضایی دستور عملیات 
داد؟ البته دستور ایشان دستور شخصی نبوده و یک 
جمعی تصمیم گیرنده د ر مسئله جنگ بو دند. ا ما یک 
منط��ق نظامی وج��ود د ارد و آن این که ما تقریبا د ر 
همه عملیات مان نسبتی از لورفتگی ر ا داشتیم. بر ا ی 
مثال د ر عملیات والفجر8 که یکی از غافلگیرانه ترین 
عملیات دفاع مقدس بو د، شب لب رودخانه نشسته 
بودم. وقتی غواص های ما داخل آ ب شدند، دشمن 
نورافکن روی آ ب باز کر د و روی س��احل ما شلیک 
کر د. معنایش این اس��ت که ما بای��د عملیات ر ا لغو 
می کردیم. و ی با بی��ان این که یک نکته وجود د ارد 
که آقای رضایی د ر بیانشان شاید می خواستند به آن 

اش��اره کنند، تصریح کرد: ما وقتی با فاصله کمتر از 
15 روز عملیات کربای 5 ر ا که پیچیده تر از کربای 
4 بو د انجام دادیم و بزرگ ترین موفقیت ر ا به دست 
آوردیم                                                        و خود بنده هم د ر عملیات کربای4 بودم و 
بافاصله وارد عملیات کربای5 شدیم، آن وقت هم 
موافق نبودیم                     . بحث مفصلی محضر آقای هاشمی 
رفسنجانی پیرامون عملیات کربای5 شد. ایشان 

اصرار داشتند که عملیات انجام بگیرد                                                                                                              .

 ب�ه دنبال این هس�تند ذهن م�ردم را از 
مسائل اقتصادی دور کنند 

محسن رضایی فرمانده سپاه پاس��داران در دوران 
دفاع مقدس هم در این برنام��ه تلویزیونی با تأکید 
بر اینکه ما در هیچ عملیاتی، غافلگیری صد درصد 
نداشتیم، اظهار داشت: همیشه بخشی از عملیات لو 
رفته بود و دلیلش این بود که عراق نه تنها در تانک، 
توپخانه و هواپیما مسلط بود، بلکه از لحاظ اطاعاتی، 
سیستم اطاعاتی تمام دنیا در اختیارش بود و ضمن 
اینکه منافقین هم از خانه های ما در تهران تا کوچه 
خیابان های اهواز و کرمانشاه اطاعات جمع آوری 
می کردند. وی با بیان اینکه رابطه عاطفی در جهاد 
با یکدیگر مخلوط است، گفت: من امروز دست تمام 
جوانانی را که حتی به ما فحش می دهند را می بوسم، 
اما افرادی که شما به عنوان جوان نام بردید، جوانان 

بی غل و غش نیستند بلکه فعال سیاسی هستند. خود 
آنها امروز باید پاسخگو باشند و بسیاری از مسائل را 
حل کنند ولی متاسفانه شاهدیم که آنها با بیان برخی 
مسائل حاشیه ای ذهن مردم را از مسائل اقتصادی 
و معیش��تی دور می کنن��د. دبیر مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام تصری��ح کرد: از سیاس��یون انتظار 
نداش��تم و قصد رویارویی حتی ب��ا آنها را هم ندارم. 
می خواهم این نکته را بگویم که کشور ما در وضعیت 
مهمی است و خواهش می کنم آقایان حاشیه سازی 
نکنند. به درد مردم برسند، به معیشت مردم برسند. 
ثانیاً مراقب دشمن باش��ند زیرا ترامپ ممکن است 
ی��ک طرح فریب علی��ه ما انجام ده��د. وی در این 
خصوص ادامه داد: طرح فریب آقای ترامپ تا پایان 
امسال یا س��ال آینده اجرا خواهد شد. او می خواهد 
رو دست بزند یا مش��ابه آن اقدامی که ناوهای خود 
را به سواحل کره شمالی برد و در نهایت مذاکره کرد 
را انجام دهد. البته مذاکره با کره ش��مالی هم به هم 
خورد، زیرا رهبر کره شمالی فهمید ترامپ می خواهد 
او را گول بزند و متوجه فریب ترامپ ش��د. رضایی 
اظهارداش��ت: من می خواهم بگویم برادران عزیز! 
ام��روز روز خدمت به مردم اس��ت و فریب ترامپ را 
نخورند. تنها راه نجات زندگی ما این است که یک بار 
برای همیشه آمریکا را از منطقه بیرون کنیم و دست 

روی زانوی خود بگیریم و به خودمان تکیه کنیم.

تصمیمات در جنگ جمعی اتخاذ می شد
سرلشکر سلیمانی:

  سیاست  

حضرت آی�ت اه خامن�ه ای رهبر معظم 
انق�اب در دیدار آق�ای »زی�اد النَخاله« 
دبیرکل جهاد اس�امی فلسطین و هیأت 
همراه تأکی�د کردند: فلس�طین با قدرت 
خواهد ماند و ب�ه لطف اله�ی در آینده نه 
چندان دور، پیروزی نهایی ملت فلسطین 

محقق خواهد شد.

حضرت آیت اه خامنه ای با اش��اره به یک معادله 
روشن در قضیه فلسطین گفتند: براساس این معادله 
اگر مقاومت کنید پی��روز خواهید بود و اگر مقاومت 
نکنید پیروزی نخواهید داش��ت اما به فضل الهی، 
مردم فلسطین در مبارزه با رژیم صهیونیستی تاکنون 
مقاومت کرده و پیروز بوده اند. رهبر انقاب افزودند: 
پیروزی مردم فلسطین در سال های اخیر، به معنای 
توانایی تشکیل حکومت در تل آویو نبوده است که 
البته این موضوع نیز به فضل پروردگار محقق خواهد 
ش��د، بلکه پیروزی اصلی این بوده اس��ت که رژیم 
صهیونیستی که ارتش های عربی نتوانستند آن را 
شکست دهند، به وسیله مردم فلسطین و گروه های 
مقاومت به زانو درآم��د و به اذن الهی پیروزی های 

بزرگ تری نیز خواهید داشت.

 به زانو درآمدن صهیونیست ها
 به 48ساعت رسیده است

حضرت آیت اه خامنه ای خاطرنشان کردند: رژیم 
صهیونیس��تی که در دو جنگ قبل��ی با گروه های 
مقاوم��ت، در برهه ای بع��د از 22روز و در برهه ای 
دیگ��ر بع��د از 8روز درخواس��ت آتش ب��س کرد، 
در آخری��ن درگیری، بعد از 48س��اعت خواس��تار 

آتش بس ش��د و این، یعنی به زان��و درآمدن رژیم 
غاصب صهیونیستی. 

رهبر انقاب اس��امی، این اتفاقات را بسیار مهم 
و از الط��اف الهی بر ش��مردند و تأکید کردند: علت 
پیروزی های مس��تمر ملت فلسطین در سال های 
اخیر، ایس��تادگی و مقاومت بوده اس��ت در آینده و 
تا زمانی که مقاومت وجود داشته باشد، روند افول 
و زوال رژیم صهیونیس��تی ادامه خواهد داش��ت. 
حضرت آیت اه خامنه ای با اش��اره به فش��ارهای 
سنگین جبهه استکبار به جمهوری اسامی ایران 
گفتند: این فش��ارها هرگز موجب نخواهد شد تا ما 
از وظیفه الهی، دین��ی و عقانی خود در حمایت از 
فلسطین منصرف ش��ویم. رهبر انقاب در بخش 
دیگری از س��خنان خ��ود با تمجی��د از مقاومت و 
مبارزات جهاد اس��امی فلس��طین، شفای هرچه 
زودتر آقای دکتر رمضان عبداه دبیر کل س��ابق 

جهاد اسامی را از خداوند متعال مسألت کردند.

 تمامی شهرک های صهیونیستی
 در تیررس موشک مقاومت

در این دی��دار آقای زی��اد الَنخاله دبی��رکل جهاد 
اس��امی فلس��طین نیز ضمن ارائه گزارش��ی از 
آخرین تحوات فلس��طین اش��غالی و توانایی ها و 
آمادگی های ب��اای گروه ه��ای مقاومت، گفت: 
مردم غزه ب��ا وجود همه فش��ارها، در مقابل رژیم 
صهیونیس��تی و طرح موس��وم به »معامله قرن« 
ایس��تاده اند که نمونه بارز آن اس��تمرار تظاهرات 
هفتگِی »جمعه بازگشت« است. وی همچنین به 
پیروزی اخیر مقاومت اسامی فلسطین در مقابل 
رژیم صهیونیس��تی و درخواس��ت این رژیم برای 

آتش بس بعد از 48ساعت، اشاره کرد و افزود: امروز 
توانایی ها و قدرت مقاومت اسامی فلسطین بیش 
از هر زمان دیگر است، به گونه ای که اگر جنگی رخ 

دهد، تل آویو و همه ش��هرها و شهرک های رژیم 
صهیونیس��تی در تیررس هزاران موشک مقاومت 

قرار خواهند داشت.

تشکیل حکومت فلسطینی
در تل آویو محقق خواهد شد

رهبر انقاب در دیدار  دبیرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین:

  دکتر حسین کنعانی مقدم 
یادداشت

شمارش معکوس 
برای نابودی صهیونیست ها

رژیم صهیونیستی بنا به دایل و شواهدی که برخی از آن ها از سوی مسئولین 
و کارشناس رژیم اشغالگر قدس مطرح شده، در سراشیبی سقوط قرارگرفته 
است. علت این امر نیز آن اس��ت که تل آویو همواره از پشتیبانی بی شائبه و 
فوری واشنگتن و متحدانش در ش��رایط عادی و جنگی برخوردار بوده ولی 
بااین حال، ش��اخص های تاب آوری این رژیم در مقابل تهدیدات و خطرات 
به شدت کاهش یافته است. روز گذشته رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار 
با دبیر کل جهاد اسامی به این حقیقت تردیدناپذیر اشاره و تصریح کردند: 
»رژیم صهیونیستی که در دو جنگ قبلی با گروه های مقاومت، در برهه ای بعد 
از 22 روز و در برهه ای دیگر بعد از 8 روز درخواست آتش بس کرد، در آخرین 
درگیری، بعد از 48 ساعت خواستار آتش بس شد و این، یعنی به زانو درآمدن 

رژیم غاصب صهیونیستی.«
شاه بیت سخنان ایشان اما به مفهوم واقعی پیروزی در چارچوب ایستادگی 
مردم و گروه های مقاومت بازمی گردد: »پیروزی مردم فلسطین در سال های 
اخیر، به معنای توانایی تشکیل حکومت در تل آویو نبود که البته این موضوع 
نیز به فضل پروردگار محقق خواهد شد، بلکه پیروزی اصلی این بوده است که 
رژیم صهیونیستی که ارتش های عربی نتوانستند آن را شکست دهند، به وسیله 
مردم فلسطین و گروه های مقاومت به زانو درآمد و به اذن الهی پیروزی های 

بزرگ تری نیز خواهید داشت.« دراین باره گفتنی هایی هست.
1. رژیم صهیونیس��تی در بی��ش از یک دهه گذش��ته، در پنج جنگ مهم با 
حزب اه لبنان و گروه های مقاومت فلسطینی شکست سختی خورده است 
و این فضاحت در حالی ماندگار ش��د که اشغالگران توسط هم پیمانان غربی 
خود به مدرن ترین ساح ها تجهیز ش��ده بودند. در جنگ 33 روزه، 22 روزه 
و هش��ت روزه، نیروهای مقاومت از منظر تجهیزات نظامی قابل مقایسه با 
س��از و برگ صهیونیس��ت ها نبودند اما بااین وجود، قاطعانه پیروز شدند. در 
جنگ 51 روزه اوضاع تغییر کرد و مبارزان فلسطینی با رونمایی از تجهیزات 
نظامی خود، اس��رائیلی ها را غافل گیر و شکست دل چسبی به آن ها تحمیل 
کردند. در جنگ دو روزه اخیر نیز مقاومت فلسطین بیش از 500 موشک به 
سمت سرزمین های اشغالی شلیک کرد که سامانه »گنبد آهنین« تنها تعداد 
بسیار محدودی از آن ها را رهگیری کرد و بیشتر آن ها به اهدافشان اصابت 
نمودند. افزون بر این، ارتش رژیم صهیونیستی در گزارش روز گذشته خود 
اذعان کرد که راکت های شلیک شده توسط مقاومت غزه در سال 2018 در 
مقایسه با 3 سال قبل، افزایش 10 برابری داشته و پدافند پرطمطراق آن ها نیز 
توفیق چندانی در متوقف کردن آن نداشته است. بنابراین، با اعام مقاومت در 
خصوص دستیابی به تسلیحات و موشک های پیشرفته تر، تهدیدات امنیتی 
بیش ازپیش موجودیت اسرائیل و بقای این رژیم را به چالش کشیده و یکی از 

مهم ترین دایل پیروزی بر صهیونیست ها را شکل داده است.
2. صهیونیست ها سال ها تاش کرده اند که نسل نو فلسطینی ها را از مقاومت 
منصرف کرده و کرانه باختری را به عنوان مدلی از همزیستی مسالمت آمیز 
بین اسرائیل و فلس��طین معرفی کنند. در همین راستا، حکومت خودگردان 
فلس��طین از جانب آمریکا و غرب موردحمایت قرار گرفت و همکاری های 
امنیتی تش��کیات محمود عباس با تل آویو برقرار شد. در مقابل اما جوانان 
فلس��طینی که هر روز بیش از گذش��ته در زندان های حکومت خودگردان 
محبوس می ش��دند، به صف گروه های مقاومت در نوار غزه پیوستند و برای 
اولین بار در آذرماه س��ال جاری، طی یک هفته چهار عملیات استشهادی در 
کرانه باختری صورت گرفت. این اتفاق بی سابقه وحشت صهیونیست ها را 
برانگیخت، چراکه اصطاحی در میان اشغالگران وجود دارد که بر اساس آن 
از کرانه باختری به عنوان »پهلوی آسیب پذیر اسرائیل« یاد می کنند. بسیاری 
از کارشناسان نظامی بر این باورند که امتداد دامنه جغرافیایی جنگ به کرانه 
باختری به مفهوم شکست صهیونیست ها خواهد بود زیرا فاصله کرانه باختری 
تا تل آویو تنها 10 کیلومتر و با قدس، سه کیلومتر است که نسبت به فاصله نوار 
غزه با این دونقطه بسیار نزدیک تر است. بنابراین اگر روزی شعله های مقاومت 
در کرانه باختری برافروخته تر شود و ابتکاراتی مثل حفر تونل ها که در نوار غزه 
آسیب های فراوانی به صهیونیست ها وارد کرد، در این منطقه حفر شوند، به طور 

حتم صهیونیست ها در آستانه نابودی کامل قرار خواهند گرفت.
3. نکته بعدی در خصوص ضعف مفرط صهیونیست ها و تنگ تر شدن حلقه 
محاصره آن ها، وابس��تگی این رژیم به عوامل خارجی و حامیانی است که 
خود آن ها نیز در معرض زوال و سس��تی قرار دارند. از س��وی دیگر، نفرت از 
صهیونیست ها در جهان گس��ترش یافته و حتی پویش هایی برای تحریم 
اشغالگران به راه افتاده که بسیار مشهور و محبوب هستند. ازاین رو کشورهای 
غربی دیگر نمی توانند ادعا کنند که چند کشور معدود، مخالف اسرائیل هستند. 
سال گذشته، اظهارات »شبتای شاویت« رئیس اسبق موساد در گفت وگو با 
روزنامه »معاریو« درباره آینده صهیونیسم به ویژه خطرات روزافزونی که علیه 
موجودیت اسرائیل وجود دارد جنجالی شد، چراکه وی در خصوص ناتوانی 
راهبردی و سیاسی اسرائیل ابراز نگرانی کرده و خواستار »حمایت بیشتر آمریکا 
و عربستان« از این رژیم شده بود! رئیس اسبق موساد دایل خود برای »نابودی 
قطعی اسرائیل« را بدین گونه تشریح کرد که »اسرائیل به شکل گسترده ای 
به آمریکا و اروپا وابسته است و این که بازار بزرگ اسرائیل در دنیا اخیراً با موانعی 
مواجه ش��ده و عمًا به طرف اجرای تحریم ها علیه اسرائیل پیش می رود.« 
به عبارت دیگر و به اعتقاد »شاویت«، وابستگی شدید این رژیم به حمایت های 
غرب و تحریم های خودجوش و مردمی علیه کااهای رژیم صهیونیستی دو 

عامل مهمی هستند که موجودیت اسرائیل را نشانه رفته اند.
4. اساس تشکیل رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی بر تشویق یهودیان 
به مهاجرت از سراسر جهان به فلسطین قرار دارد اما این رژیم در حال حاضر 
با پدیده ای به ن��ام »مهاجرت معکوس« مواجه اس��ت. پژوهش های اخیر 
نش��ان می دهد که طی دو دهه گذش��ته، بیش از یک میلیون صهیونیست، 
چمدان های خود را به مقصد دیگری بس��ته اند و بر پایه آمارهای رسمی که 
مقامات این رژیم منتش��ر کرده اند، در حال حاضر حدود 750 الی 850 هزار 
اس��رائیلی در خارج از فلسطین اشغالی سکنی گزیده اند و قصد بازگشت نیز 
ندارن��د. پدیده مهاجرت معکوس تنها به این یک میلیون صهیونیس��ت که 
عمًا سرزمین های اشغالی را ترک کرده اند، محدود نمی شود، بلکه هم اکنون 
بسیاری از شهروندان صهیونیست درصدد دریافت گذرنامه کشورهای دیگر 
هستند. در نظرسنجی های انجام گرفته در این مورد، دو عامل »افول آرمان 
صهیونیسم« و »کاهش امنیت و رفاه اجتماعی« به عنوان پارامترهای مهم 
مهاجرت ذکرشده است. وجه قابل توجه در این خصوص، به رابطه دو سویه 
مهاجرت معکوس و شکسته شدن شیشه عمر رژیم صهیونیستی بازمی گردد. 
16 سازمان اطاعاتی در پژوهشی که طی سال های اخیر انجام داده اند، به 
این جمع بندی رسیده اند که اسرائیل تا سال 2025 به این دلیل فرومی پاشد 
که جمعیت قابل ماحظه ای از صهیونیست ها در حال مراجعه به کشورهایی 
هستند که خود یا والدینشان از آنجا آمده اند. تحقیقات آماری و تحلیل های 
آینده پژوهان سازمان اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( که چندی پیش رونوشتی 
از آن در اختیار کنگره آمریکا نیز قرار گرفت، عمر صهیونیست ها را اندکی بیشتر 
و تا سال 2029 تعیین و اعام کرد که پس از آن سال، رژیمی به نام اسرائیل 

وجود خارجی نخواهد داشت.
از چینش چالش ها و شکاف های داخلی و خارجی در ارکان رژیم صهیونیستی 
در کنار تشدید مقاومت و شکل گیری هسته های جدید ضدصهیونیستی در 
کرانه باختری می توان نتیجه گرفت که »روند افول و زوال رژیم صهیونیستی 
ادامه خواهد داشت«، شماره معکوس برای فروپاشی آن آغازشده و »در آینده 

نه چندان دور، پیروزی نهایی ملت فلسطین محقق خواهد شد.«

گزیده ها

انهدام شبکه 
مفسدان اقتصادی ارز دولتی

 سربازان گمنام امام زمان)عج( 
ب��ا  کردس��تان  اس��تان  در 
هوشیاری و اقدامات به هنگام، 
پیچیده و گس��ترده اطاعاتی 
شبکه ای از مفسدان اقتصادی 
ارز  و سوء اس��تفاده کنندگان 
دولتی را شناس��ایی، منهدم و 
11نفر از عناصر اصلی آن را دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری 
صداوس��یما، در شرایط حساس اقتصادی و لزوم برنامه ریزی دقیق 
در اس��تفاده از ذخایر ارزی، این ش��بکه معادل 4هزار و 700میلیارد 
تومان ارز دولتی را به بهانه واردات کاا های ضروری مردم از کشور 
خارج و در برخی کشور ها س��رمایه گذاری کرده اند که با هوشیاری 
س��ربازان گمنام امام زمان)عج( در دام افتادند. این شبکه ارز مورد 
اشاره را با اس��تفاده از کارت های بازرگانی شرکت های صوری و با 
جعل پیش فاکتور برای ثبت س��فارش واردات کاا های ضروری و 
همچنین با پرداخت رشوه از بانک های مختلف دریافت کرد و با عدم 
انجام تعهدات ارزی و استفاده از ترفند های مختلف، مانع از اجرای 

اقدامات قانونی بانک ها در پیگیری اعتبارات ارزی شدند.

 پیام تبریک فرمانده سپاه به 
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 سرلشکر محمدعلی جعفری، 
فرمانده کل س��پاه پاس��داران 
انق��اب اس��امی، در پیامی 
انتصاب آیت اه صادق آملی 
اریجانی، را به سمت ریاست 
مجم��ع تش��خیص مصلحت 

نظام تبریک گفت.
 در این پیام آمده اس��ت؛ انتصاب حضرتعالی را به ریاس��ت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت 
اه العظمی امام خامنه ای )مد ظله العالی( که نشان از حسن اعتماد 
معظم له به آن فقیه وارسته و انقابی دارد تبریک عرض می نمایم. 
بی تردید س��وابق برجسته و درخشان در ش��ورای نگهبان، تجارب 
مدیریتی ارزن��ده در قوه قضائیه و ظرفیت های ارزش��مند علمی و 
فکری جنابعالی، منظومه مبارک و ارزشمندی است که یاری بخش 
آن جناب در تحقق انتظارات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( و 
تحول و پویایی این نهاد در پیشبرد اهداف واا و آرمان های متعالی 
انقاب اسامی خواهد بود، ان شاءاه. از قادر متعال دوام سامت و 
توفیقات روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری 

اسامی مسئلت می نمایم.

لزوم تسریع 
در توسعه سیستان و بلوچستان

 اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهوری در جلسه ستاد 
توسعه سواحل مکران، با اشاره 
به ظرفیت کم نظیر س��واحل 
مکران برای توسعه استان های 
و  بلوچس��تان  و  سیس��تان 
هرم��زگان، گفت: س��واحل 
مکران باید به نقطه ای کانونی برای توسعه و رفع محرومیت از این 
دو اس��تان تبدیل شود. وی با اش��اره به وجود محرومیت در استان 
سیستان و بلوچستان و فاصله زیاد شاخص های توسعه در این استان 
با س��ایر استان های کش��ور، افزود: حل مسائل اس��تان سیستان و 
بلوچستان نیازمند طرحی نو و نگاهی ملی است و این موضوع باید 
در دس��تور کار همه دس��تگاه های اجرایی قرار گی��رد. معاون اول 
رییس جمهوری، همچنین با اشاره به تدوین طرح جامع برای توسعه 
سواحل مکران و برنامه ریزی برای اجرای چند پروژه بزرگ در این 
منطقه، گفت: برنامه ها و پروژه های خوبی برای اجرا در این منطقه 
تهیه شده است که می تواند به توسعه سواحل مکران کمک کند. به 
گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، جهانگیری افزود: برای توسعه 
س��واحل مکران باید همه جوانب نظیر مس��ائل زیست  محیطی و 
مس��ائل اجتماعی دیده شود و سیاست روشن و دقیقی برای اجرای 

طرح جامع توسعه سواحل مکران تدوین شود.

حضور نظامی قدرتمند ایران 
در منطقه

 سرلشکر محمد باقری رییس 
س��تاد کل نیرو های مس��لح 
جمهوری اس��امی ایران در 
سفر به شهرستان بوموسی از 
تجهی��زات و می��زان آمادگی 
نیرو های نظامی مستقر در این 
جزی��ره بازدید ک��رد. وی در 
حاشیه این بازدید در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما، گفت: امنیت 
مثال زدن��ی در تنگ��ه هرمز و خلیج ف��ارس مدی��ون فداکاری ها و 
توانمندی های نیرو های مسلح کشور اس��ت. باقری افزود: امنیت 
موجود در جزایر خلیج فارس با حضور نیرو های زبده و به کارگیری 
روزآمدترین تجهیزات نظامی محقق ش��ده است. رییس ستاد کل 
نیرو های مسلح گفت: برخی کشور های حاشیه جنوبی خلیج فارس 
از آمریکا برای توطئه افکنی در خلیج فارس دعوت می کنند. باقری 
افزود: دشمنان منطقه ای ایران بدانند گرچه جمهوری اسامی ایران 
در کنار دکترین صلح طلبی، حضورنظامی قدرتمند و قاطعی هم دارد 
که در صورت لزوم ضمن دفاع از تمامیت ارضی خود کش��ور های 

پیشنهاد دهنده را هم مسئول عواقب بعدی می داند.

کثرت اقوام وحدت کشور را 
پایدار کرده است

 علی اریجانی رییس مجلس 
در گردهمایی اقوام غرب استان 
تهران اظهار داشت: هر یک از 
اقوام ایرانی از قوم های مختلف 
دارای یک ریشه ایرانی هستند 
که به آن افتخار می کنند. تعصب 
هر یک از اقوام ایرانی به ریشه 
ایرانی و اسامی باعث شده تا در کنار یکدیگر همزیستی و وحدت داشته 
باش��ند که این از نقاط قوت و ظرفیت های جمهوری اسامی است و 
نقش بسزایی در پیروزی انقاب اسامی و گذر از بحران ها در طول این 
40سال داشته است. به گزارش خانه ملت، وی افزود: در خیلی از کشورها 
وجود اقوام مختلف منشأ نزاع است و حتی می تواند روحیه جدایی طلبی 
را به دنبال داشته باشد. در طول تاریخ نیز هیچگاه دشمنان نتوانستند با 
نفوذ در اقوام ایرانی بخش��ی از سرزمین ما را جدا کنند. اگر جدایی هم 
صورت گرفته به دنبال مس��ائل دیگری بوده اس��ت. این موضوع به 

فرهنگ ایرانی و ریشه اسام در اقوام ایران باز می گردد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

حجت ااسام حسن روحانی آب و برق را 
دو نیاز زیرس�اختی و حیاتی مردم دانست 
و گفت: ض�رورت تامی�ن آب و برق، برای 

امنیت و آرامش خاطر مردم ازم است.

رییس جمهوری روز گذشته در جمع وزیر، معاونان 
و مدی��ران وزارت نیرو، با بی��ان اینکه همه مردم 
کش��ور آگاه هس��تند که آب و برق، مسأله بسیار 
حس��اس زیربنایی و حیاتی برای زندگی اس��ت، 
اظهار داشت: هوا و اکسیژن اولین نیاز بشر است، 
اما شاید مهم ترین مسأله بعد از اینها آب باشد که 
نه تنها مایه حیات برای انسان ها بلکه برای همه 
موجودات اس��ت. روحانی با تأکید بر اینکه آب و 
برق نیز برای ما امنیت اس��ت چرا که برای مردم 
امنیت خاطر و آرامش ایجاد می کند، ادامه داد: در 
بازدید از مرکز کنترل برق کشور، مشخص شد که 
تاش بسیار بزرگی برای تراز تولید مصرف انجام 
می شود که دقت در این تراز کار بسیار مهمی است 
و خاموشی یا غیرفعال شدن نیروگاه ها، در برخی 
از کشورهای پیشرفته نیز باعث فروپاشی می شود. 
وی با بیان اینکه در سال97 ممکن بود مشکات 
بزرگی در زمینه آب و برق برای کشور بوجود آید، 
خاطر نشان کرد: در فصل تابستان مشکل تأمین 
آب و برق را داریم که باید بر این اس��اس و اینکه 
کشور در منطقه خشک قرار دارد، مبنای کار را در 

ادامه خشکسالی قرار دهیم. 
رییس جمه��وری با اش��اره به ض��رورت اصاح 
مصرف در مصارف خانگی، گفت: باید به گونه ای 
برنامه ریزی کنیم که مصرف آب و برق در مصارف 
خانگی کاهش پیدا کند. وی افزود: هر چند ممکن 
است سال آینده نیز دچار مشکاتی در آب و برق 
کشور باشیم، اما با برنامه ریزی خوب می توانیم از 
مشکات عبور کنیم در عین حال سال آبی کشور 
که از پایان شهریور آغاز می شود بارش ها نیز خوب 

بوده که امیدواریم ادامه داشته باشد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه امروز در بخش 
برق به دنبال توسعه دیپلماسی برق هستیم، گفت: 
این اقدام بسیار بزرگی است که می توانیم برق را 
به دیگر کشورها و همسایگان صادر کنیم و اینکه 
بتوانیم برق را با منطقه و دیگر کشورها تبادل کنیم 
و بتوانیم به راحتی به شبکه های بزرگ آسیا و اروپا 

وصل بشویم نیز حائز اهمیت است.

 دستور روحانی برای رسیدگی
به حادثه علوم و تحقیقات

همچنین در جلسه هیأت دولت، موضوع سانحه 
تأس��ف بار جان باخت��ن تعدادی از دانش��جویان 
واحد علوم و تحقیقات دانش��گاه آزاد اسامی بر 
اثر واژگونی اتوبوس در محوطه دانشگاه را مورد 
بررسی قرار داد و گزارش وزرای علوم، تحقیقات 
و فناوری و کش��ور از روند رس��یدگی به علل این 
حادثه، به هیات وزیران ارایه شد. رییس جمهوری 
با ابراز تأس��ف عمی��ق از وارد آم��دن این فاجعه 
تکان دهنده و تس��لیت به بازمان��دگان حادثه و 
جامعه دانش��جویی، با توجه به مسئولیت نظارتی 
دولت و دفاع از حقوق عموم��ی، از وزرای علوم، 
تحقیق��ات و فن��اوری و کش��ور و معاونت علمی 
و فناوری رییس جمهوری خواس��ت با تش��کیل 
هیأت رس��یدگی ب��ه این حادثه، ضمن بررس��ی 
عل��ل و عوامل مؤث��ر در وق��وع آن و گفت وگو با 
دانشجویان، اساتید و مدیران دانشگاه و نهادهای 
مسئول، گزارش آن را به هیات وزیران ارایه کرد 
و تدابیر ازم را ب��رای جلوگیری از تکرار حوادث 
مشابه اتخاذ کنند. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ریاس��ت جمهوری، در ادامه این جلس��ه، گزارش 
بانک مرکزی جمهوری اس��امی ای��ران از روند 
شاخص بهای تولیدکننده)PPI( در آذر ماه سال 

جاری به هیات وزیران ارایه شد.

بهرام قاس�می گف�ت: در ماج�رای ایجاد 
س�ازوکار ویژه مالی و حفظ برجام، در عمل 
کشورهای اروپایی نشان دادند که در مقابل 

فشار آمریکا توانایی کافی ندارند.

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان در 
کنفرانس خبری خ��ود درخصوص عدم آغازبه کار 
س��ازوکار ویژه مالی اروپا موسوم به SPV، گفت: 
مدتی اس��ت مذاکرات ایران و س��ه کشور، 1+4 و 
اروپا در جریان اس��ت. بنا به خواست این کشورها 
و عاقمندی که به حفظ برجام وجود داش��ت، قرار 
ش��د مذاکرات بین آنها و ایران برگزار شود. آن هم 
در دوران��ی که آمریکا تحریم ه��ای یکجانبه خود 
را بازگردانده اس��ت. وی ااف��زود: پیچیدگی ایجاد 
چنین سازوکاری، و دیگری فشار زیاد و قلدرمآبانه 
آمریکا بر کش��ورهای اروپایی باعث ش��د که این 
موضوع زمانبر ش��ود و مذاکرات به طول بینجامد. 
اراده سیاس��ی اروپا و اتحادیه اروپا مشهود بود، اما  
در عمل کش��ورهای اروپایی نش��ان دادند که در 
مقابل فشار آمریکا توانایی کافی ندارند. ما هنوز این 
موضوع را دنبال می کنیم و امیدواریم که اروپا بتواند 
در این آزمون جدی تر از هویت و استقال خودش 
در مقابل آمریکا دفاع کند. س��خنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان تأکید کرد: اگر اروپا نتواند در این 
برهه خاص و آزمون موضوع را به سرانجام برساند، 

باید منتظر عواقب فشار آمریکا بر خود باشد.

 میزبان هیأتی از طالبان بودیم
قاس��می درخصوص اخبار ی مبنی بر سفر هیأت 
طالب��ان به تهران ه��م گفت: من تأیی��د می کنم. 
بعد از س��فر آقای ش��مخانی و دیدارهای��ی که در 
افغانستان داشتند، روز یکشنبه هیأتی از طالبان در 
تهران بود. مذاکرات مفصلی را با عراقچی داشتند. 
گفت وگوهای مبس��وطی در این خصوص صورت 

گرفت. وی در ادامه گفت:  با توجه به اینکه افغانستان 
50درصد از اراضی اش در اختیار طالبان اس��ت، و با 
توجه به ناامنی و بی ثباتی ای که در افغانستان است، 
با تمایل و اعام این موضوع به دولت افغانستان این 
موضوع صورت گرفت. هدف اصلی این مذاکرات 
یافتن راهکار و مس��اعدت ب��رای گفت وگوهای 
گروه ه��ای افغان��ی و دولت این کش��ور به منظور 
پیشبرد روند صلح در این کشور است. ایران به عنوان 
همسایه و کشور نقش آفرین مهم در منطقه، پس از 
مذاکرات با دولت کابل، این عاقمندی را داشت که 
نقش مهمی را در ایجاد ثبات در افغانستان ایفا کند، 
این به مفهوم همسویی و یکسان بودن مواضع با این 
گروه نیست. ازم بود که این گفت وگوها آغاز شود 
و این که ببینیم می توان کمک حال گفت وگوهای 
این گروه با دولت بود یا ن��ه. گفت وگوهای تهران 
گفت وگوهای مهمی بود. س��خنگوی وزارت امور 
خارجه در بخش دیگری از س��خنان خ��ود درباره 
تغییرات اخیر سیاسی در عربستان سعودی گفت: 
تغییرات بدین سان در عربستان جدید نیست. شاید 
حساسیت این تغییرات بعد از تحواتی است که در 
منطقه رخ داده و دیگ��ر موضوعاتی که مربوط به 
عربستان بوده است. وی افزود: امیدوارم تحوات 
جدید منطقه در خصوص یمن و س��وریه، در درون 
عربستان بتواند نگاه واقع بینانه تری را برای مقامات 
عربس��تان به بار بیاورد و بدانند که هیچ کشوری در 
منطقه نمی تواند کش��ور دیگری را حذف و خود را 
جایگزین آن کند. تحوات س��وریه و یمن نشان 
می دهد که دیگران نمی توانند با پول نفت و ساح 
سرنوشت کش��وری را تغییر دهند. امیدوارم دولت 
جدید بتواند در مسیر همزیس��تی مسالمت آمیز و 
حرکت در مسیر ثبات و امنیت منطقه حرکت کند. 
به گزارش تسنیم، قاسمی تأکید کرد: سیاست ایران 
نگاه عمیق به روابط با همس��ایگان و کش��ورهای 

پیرامونی بوده، هست و خواهد بود.

تأمین آرامش خاطر مردم 
ضروری است

اروپا توان مقابله 
با فشار آمریکا را ندارد

سخنگوی وزارت خارجه: رییس جمهوری در جمع مدیران وزارت نیرو:

 از طرف رهبر انقاب 
 حجت ااسام حاج علی اکبری 

امام جمعه تهران شد
ستاد نماز جمعه تهران اعام کرد حجت ااسام شیخ »محمدجواد حاج علی اکبری« از طرف رهبر 
معظم انقاب به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب ش��د. نماز جمعه این هفته تهران به امامت 

حجت ااسام حاج علی اکبری در مصای امام خمینی )ره( اقامه خواهد شد. 
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توقیف 2 هزار تن ذرت دامی در کرج
سخنگوی س��ازمان تعزیرات از توقیف 2 هزار تن ذرت دامی در کرج خبر 
داد. سیدیاس��ر رایگانی درباره عملکرد این س��ازمان در 9 ماهه منتهی به 
دی ماه اظهار کرد: در این مدت حدود 400 هزار پرونده وارد شعب کشوری 
سازمان تعزیرات شده اس��ت که این میزان رشدی 11 درصدی را نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل نشان می دهد. سخنگوی س��ازمان تعزیرات 
بابیان اینکه جرائم مربوط به این میزان پرونده با رشد 26 درصدی به 70 
هزار میلیارد ریال رسیده اس��ت گفت: 279 هزار و 366 پرونده مربوط به 
حوزه کاا و خدمات بوده اس��ت که متخلفین آن ه��ا به پرداخت جرایمی 
بالغ بر 35 هزار میلیارد ریال محکوم شده اند. به گزارش خبرگزاری ها، وی 
درباره پرونده های حوزه بهداش��ت و درمان گفت: 34 هزار پرونده در این 
حوزه تشکیل شده اس��ت که 145 میلیارد ریال جریمه نیز برای متخلفان 
صادرشده است. رایگانی با اعام تشکیل 30 پرونده برای شرکت های لبنی 
در 9 ماهه گذش��ته گفت: از این تعداد، 5 پرونده در شعب تجدیدنظر است 
که از این 5 مورد، دو شرکت به پرداخت بیش از 410 میلیارد ریال جریمه 

محکوم شده اند که فعًا نمی توان اسامی آن ها را اعام کرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به بازار ملتهب گوشت،  مرغ 
و لبنیات گفت: در جلساتی که ستاد تنظیم بازار برای قیمت گذاری تشکیل 
می شود، نمایندگان تمام اصناف مرتبط حضور دارند و قیمت نهایی بااطاع 
آن ها وضع می شود ولی متأسفانه شاهد هستیم بعد از اعام قیمت ها، در 
س��طح بازار بازهم تخلفاتی مانند گران فروش��ی رخ می دهد. وی بابیان 
اینکه در روزها و هفته های آینده س��ازمان تعزی��رات ورود جدی تری به 
بازار کااهایی مانند لبنیات، مرغ و گوشت خواهد داشت گفت: در دو ماه 
گذشته، متأسفانه بحث قاچاق دام افزایش یافته است که در این زمینه 613 
پرونده به ارزش 55 میلیارد تومان تشکیل ش��ده است که برای 439 مورد 
حکم محکومیت صادرش��ده اس��ت. رایگانی با تأکید بر اینکه نظر ما این 
است که بارگیری هرگونه دام بدون همراه داشتن اسناد و مدارک مربوطه، 
قاچاق محسوب می شود، گفت: در برخی از استان ها حتی گزارش مربوط 
به قاچاق دام مولد داشته ایم. سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین با اشاره 
به ماجرای اس��تفاده از ذرت دامی برای مصارف انسانی توسط دو شرکت 
معروف گفت: با ارجاع گزارش از سوی وزارت بهداشت در این خصوص، 
دو پرونده در ش��عب تعزیرات حکومتی استان البرز تشکیل شده است. دو 
محموله به میزان 2 هزار تن که با ارز 4200 تومانی وارد کش��ور شده بود 
توقیف شده است که متأسفانه حدود 700 تن از این ذرت ها بدون رعایت 

کمترین نکات بهداشتی، در فضای باز نگهداری می شدند.

تشکیل کمیته رفع خطر از نقاط ناایمن 
مدارس گرگان

دادس��تان عمومی و انقاب مرکز استان گلس��تان خبر از تشکیل کمیته 
رفع خطر از نقاط ناایمن مدارس داد و گفت: تمام مدارس��ی که در گرگان 
وجود دارد در طول یک ماه مورد بازدید قرار خواهند گرفت تا ایرادات فنی، 
حریق و بهداشتی را برای دادستانی احصا شود. حجت ااسام والمسلمین 
سید رضا سیدحس��ینی گفت: جلسه ای در دادسرای مرکز استان گلستان 
با عضویت اداره کل آموزش وپرورش، ش��هرداری، سازمان آتش نشانی، 
سازمان نظام مهندسی استان، اداره کل بهداشت، فرمانداری و بخشداری 
برگزار شد. دادس��تان عمومی و انقاب مرکز استان گلستان خاطرنشان 
کرد: در پی این جلسه قرار بر این شد که کمیته ای تحت عنوان کمیته رفع 
خطر از نقاط ناایمن مدارس تشکیل ش��ود و تمام مدارسی که در گرگان 
وجود دارد در طول ی��ک ماه مورد بازدید قرار خواهن��د گرفت تا ایرادات 
فنی، حریق و بهداش��تی را برای دادس��تانی احصا کنند و دادستانی برای 
رفع خطر پیگیری های ازم را از دس��تگاه مربوطه انجام دهد. وی افزود: 
اعضای کمیته نیز عبارت است از سازمان نظام مهندسی استان گلستان، 
آتش نشانی، اداره بهداش��ت، سازمان نوسازی مدارس و معاونت عمرانی 
فرمانداری ها و ش��هرداری های تابعه هس��تند و دادس��تان نیز به عنوان 
مدعی العموم و متولی این کمیته در موضوع رفع خطر از مدارس واردشده 

است.

حمایت دستگاه قضایی 
از اجرای پروژه های اقتصادی

دادستان عمومی و انقاب شهرس��تان جیرفت گفت: دستگاه قضایی از 
اجرای پروژه های اقتصادی که باعث توس��عه و عمران منطقه می شود با 
تمام توان حمایت می کند. حسین سامی گفت: با توجه به اینکه داان و 
واسطه ها ساانه خسارت مالی زیادی به کشاورزان وارد می کنند با تأسیس 
پارک لجستیک محصوات کشاورزی در سطح شهرستان جیرفت، دست 
واسطه ها و داان خرید محصوات کشاورزی کوتاه می شود و دستگاه 
قضایی از این پروژه حمایت خواهد کرد. وی افزود: با راه اندازی این پارک ها 
در نقاط موردنظر عاوه بر اشتغال زایی، بازار محصوات کشاورزی منطقه 
سروسامان می گیرد که این خود باعث توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه 

جنوب کرمان خواهد شد.

گزارش طبخ رستورانی پرندگان 
مهاجر روی میز دادستان ساری

دادستان عمومی و انقاب مرکز مازندران با اشاره به دریافت گزارش هایی 
درباره طبخ غذا با گوش��ت پرن��دگان مهاجر در بعضی از رس��توران های 
اس��تان، به متخلفان در این زمینه هشدار داد. سید یونس حسینی عالمی 
گفت: متاس��فانه ذائقه پسندی گوشت ش��کار پرندگان و دیگر حیوانات 
حال گوشت سبب ش��د تا عده ای دانسته یا ندانس��ته مدافع شکارچیان 
متخلف ش��وند. وی با هشدار به صاحبان رس��توران ها درباره طبخ غذا با 
گوش��ت پرندگان مهاجر، از ش��هروندان نیز خواست تا هرگونه تخلف در 
این زمینه را به ش��ماره 09112293240 پیامک بزنند. حسینی عالمی در 
نشست خبری روز گذشته خود بابیان این که همچنان دغدغه همه مردم و 
مسئوان شکار غیرمجاز پرندگان در استان است، گفت: امروز این مشکل 
و دغدغه عاوه بر پرندگان مهاجر در ش��کار ان��واع چارپایان در ارتفاعات و 
پرندگان بومی نظیر قرقاول نیز جدی است. دادستان ساری بابیان اینکه همه 
کارشناسان محیط زیست شکار پرندگان و حیوانات وحشی را غیرعلمی و مضر 
برای محیط زیست می دانند، گفت: دادستان ها به عنوان مدعی العموم به صورت 
جدی در برخورد با متخلفان واردشده اند و مردم و مسئوان دیگر دستگاه ها هم 
همکاری خوبی دارند. دادستان مرکز مازندران از تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
به عنوان دغدغه دایمی استان یاد کرد و از کشاورزان خواست تا به هیچ وجه 
زمین های خود را به فروش نرسانند. حسینی با اشاره به اینکه تغییر کاربری 
غیرمجاز زمین های کش��اورزی مازندران متوقف نشده و همچنان وجود 
دارد، درعین ح��ال گفت که در چند س��ال اخیر باهم��ت دولتمردان این 
پدیده بس��یار کند شده است. حس��ینی عالمی بیان کرد: مأموریت جدی 
دادستان های شهرهای اس��تان مازندران عاوه بر جلوگیری از تجاوز به 
عرصه های طبیعی، توجه خاص به اجرای احکام قلع وقمع س��اختمان ها 

غیرقانونی که در زمین های کشاورزی بناشده اند، است.

روی خط خبر رییس  قوه قضاییه با تاکید بر ض�رورت پیگیری جدی، 
س�ریع و متقن حادثه تل�خ واژگونی اتوب�وس در واحد 
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسامی از سوی دادستان 
تهران و با نظارت دادس�تان کل کش�ور، گف�ت: اینکه 
عده ای چنین حادثه ای را اسباب تسویه حساب با برخی 
افراد قرار دهند، شایس�ته نیست و ما در رسیدگی های 
قضای�ی خود ب�ه این قبی�ل س�روصداها و جنجال های 

رسانه ای توجه نخواهیم کرد.

 از رهبر معظم انقاب به دلیل اعتمادشان سپاسگزارم
آیت اه آملی اریجانی در جلسه روز گذشته مسئوان عالی قضایی 
با قدردانی از رهبر معظم انقاب اسامی تصریح کرد: قبل از هر چیز 
از مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به دلیل اعتمادی که به اینجانب 
برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای 
نگهبان داشتند، تشکر می کنم و از خدا می خواهیم که توفیق انجام 
مسئولیت ها به نحو احسن، اخاص در عمل و توفیق طاعت حق را 

در همه امور عطا فرماید.
 به گزارش روابط عموم��ی قوه قضاییه، رییس  قوه قضاییه ادامه داد: 
امی��دوارم بتوانم مس��ئولیتی را که به این ترتیب ب��ر عهده اینجانب 
گذاشته شده به نحوی به انجام برسانم که هم اهداف قانون اساسی و 
نظام جمهوری اسامی و هم منویات رهبر معظم انقاب محقق شود.

آی��ت اه آملی اریجان��ی، همه نهادهای قانونی را مهم دانس��ت و 
درعین حال با اشاره به آنچه در حکم رهبر معظم انقاب آمده است، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را دارای نقش های 
بی بدیل در نظام جمهوری اس��امی دانست و افزود: همگی باید در 
جهت انجاز اهدافی که قانون اساس��ی و رهب��ر معظم انقاب برای 
این نهادهای مهم نظام ترس��یم کرده اند گام برداری��م و از خداوند 
می خواهیم که توفیق خود را نصی��ب ما کند تا بتوانیم آنچه در توان 
داریم به خدمت بیاوریم و در راستای رضایت حق تعالی و خدمت به 

مردم حرکت کنیم.
 رییس  قوه قضاییه بابیان اینکه الط��اف مقام معظم رهبری همواره 
موجب دلگرمی و نشاط مسئوان نظام است، اظهار کرد: امیدواریم 
حمایت های ایشان در این مسیر دشوار همراه ما باشد تا بتوانیم این 

مسئولیت های بزرگ را به درستی ایفا کنیم.
 آیت اه آملی اریجانی در ادامه با تس��لیت مج��دد ارتحال مرحوم 
آیت اه هاشمی شاهرودی، این حادثه را ضایعه ای برای حوزه های 
علمیه و نظام جمهوری اسامی دانست و خاطرنشان کرد: این عالم 
فرزانه، آثار گران بهایی داش��تند که مورد رجوع طاب و فضا است 
و در نظام جمهوری اس��امی نیز همواره مسئولیت های مهمی را بر 

عهده داشتند.
 ریی��س  قوه قضاییه با اش��اره ب��ه دوران تصدی آیت اه هاش��می 
ش��اهرودی در دستگاه قضایی ادامه داد: ایش��ان در قوه قضاییه نیز 
منشأ آثار مهمی بودند که ازجمله آن ها می توان به احیای دادسراها 
و تاش برای نهادینه سازی ش��وراهای حل اختاف اشاره کرد که 
بار سنگینی را از دوش دادگس��تری ها برداشت. همچنین کمک به 
وضعیت معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضایی از دیگر اقدامات 

مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی بود.
 آیت اه آملی اریجانی با اشاره به اعطای درجه اجتهاد از سوی شهید 
صدر به آیت اه هاشمی شاهرودی در سنین پایین، این امر را گواه بر 
استعداد، هوش و تاش رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 

دانس��ت و ابراز امیدواری کرد که حوزه های علمیه از آثار آن مرحوم 
به خوبی اس��تفاده کنند و مشی و روش اس��تنباطی آیت اه هاشمی 

شاهرودی را به کارگیرند.

 پذی�رش مس�ئولیت ها از س�وی آی�ت اه هاش�می 
شاهرودی، ایثارگرانه بود

رییس  قوه قضاییه گفت: امیدواریم حوزه ه��ا بتوانند عالمان بزرگی 
را در همین طریق و با این ش��خصیت ها تربیت کنند. کشور نیازمند 
علمای مجاهدی همچون آیت اه هاشمی شاهرودی است که عاوه 
بر تاش در س��نگر علم، در راه خدمت به نظ��ام نیز مانعی برای خود 
نمی بینند و ایثار می کنند. ایشان در صراط مرجعیت و بلکه مرجع بودند 
اما هر زمان رهبر معظم انقاب برای پذیرش مسئولیتی به آن مرحوم 

پیشنهادی می کردند، تا آنجا که ما مطلعیم استنکاف نمی کردند.
 آیت اه آملی اریجانی با تسلیت مجدد درگذشت آیت اه هاشمی 
شاهرودی به مردم عزیز ایران، بیت داغدار ایشان، حوزه های علمیه، 
مراجع معظم تقلید، مقام معظ��م رهبری و حضرت بقیه اه ااعظم 
)ارواحنا فداه(، علو درجات و حشر آن مرحوم با انبیاء و اهل بیت )ع( را 

از درگاه حق تعالی مسألت کرد.
رییس  قوه قضاییه در بخش دیگری از س��خنان خود با گرامیداشت 
سالروز حماسه 9 دی، جریان فتنه سال 88 و حوادث بعد از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آن س��ال به ویژه نهم دی را متضم��ن پیام ها و 
عبرت های فراوان دانس��ت و تصریح کرد: این حوادث، صرفاً جنبه 
تاریخی ندارد بلکه باید آن را در یک بس��تر مس��تمر و دائمی تحلیل 
کرد. جریان فتنه 88 قابل تکرار است زیرا امروز هم دشمن به میدان 
آمده، ابزار درونی کشور را به کار می گیرد، عده ای فریب می خورند یا 
تعمداً با دشمن همراهی می کنند و به این ترتیب ظرفیت تکرار چنین 

حوادثی همچنان وجود دارد.

 آمری�کا در س�ال 88 فق�ط آش�وبگران را »م�ردم« 
می دانست

آیت اه آملی اریجانی با اشاره به ابراز تمایل اوباما به نزدیک شدن 
به ایران و سپس، تغییر رویکردش پس از مشاهده حوادث سال 88، 
ادامه داد: به محض اینکه اوضاع را آش��فته دیدند، ورق برگشت و به 
همراه وزی��ر خارجه خود، رییس جمهوری فرانس��ه و برخی دیگر از 
سران کشورهای غربی، مدعی »حمایت از مردم ایران« شدند. آن ها 
آشوبگران را مردم می دانستند اما ازنظرشان میلیون ها ایرانی بصیر که 
در دفاع از نظام و انقاب خود قد علم کردند، جزء مردم نبودند!  رییس 
 قوه قضاییه بابیان اینکه عده ای نیز آب به آس��یاب دش��من ریختند، 
یادآور شد: امروز نسبت به گذشته، دشمن ابزارهای متنوع تر و بیشتری 
دارد و هزینه های کان تری می کند. بر این اساس ما بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند دشمن شناسی، فتنه شناسی و موقعیت شناسی هستیم 
تا با درک صحیح بزنگاه ها، چشم فتنه را به موقع درآوریم. این یکی از 

مهم ترین عبرت های فتنه 88 و حماسه 9 دی است.
 آیت اه آملی اریجانی بابیان اینکه متاس��فانه امروز هم برخی در 
داخل همان اشتباهات گذشته را تکرار می کنند و دشمن را به تحقق 
رویاهایش امیدوار می س��ازند، خاطرنشان کرد: اقشار مختلف مردم 
ازجمله کارگران محترم، دانش��جویان عزی��ز و ... مطالبات برحقی 
دارند که قطعًا مس��ئوان باید صدای آنان را بشنوند و در جهت حل 
مشکاتش��ان گام بردارند اما این عزیزان نیز باید هوشیار باشند که 
خدای ناکرده غافانه نردبان دش��من نشوند و دشمن حس نکند که 

با استفاده از بستر مطالبات آنان می تواند به ساحت نظام ورود کند.
 رییس  قوه قضایی��ه بابیان اینکه نباید اج��ازه داد جریان فتنه 88 در 
لباس دیگ��ری عرض اندام کند، اظهار کند: ام��روز نیازمند بصیرت 
بیشتر هستیم و باید به ترسیم نقشه راه از سوی رهبر معظم انقاب 
در خصوص آینده، توجه بیش��تری داش��ته باش��یم. بر این اساس، 

رویدادهایی همانند حماسه 9 دی باید همواره زنده نگه داشته شود و 
عبرت ها و پیام های آن موردتوجه قرار گیرد.

 برخی دانش�جویان می گویند قبًا درباره مش�کات 
رفت وآمدها تذکر داده اند

آیت اه آملی اریجانی در ادامه با اش��اره ب��ه حادثه غمبار واژگونی 
اتوبوس حامل دانش��جویان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
اسامی و تسلیت به خانواده های داغدار و آرزوی شفای عاجل برای 
مصدومان، تصریح کرد: نکته مهم این اس��ت که مسئوان باید در 
وقت خود به مش��کات توجه داش��ته باش��ند. گر چه ممکن است 
مشکات در نهادی مانند دانشگاه آزاد متعدد باشد و از چشم مسئوان 
دور بماند اما واقعیت این است که برخی از امور قابل بازگشت نیست.

 رییس  قوه قضاییه ادامه داد: حس��ب برخی گزارش ها دانش��جویان 
اعام کرده اند که مکرراً مش��کات به مس��ئوان دانش��گاه تذکر 
داده شده بود. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، حتمًا نیاز به پیگرد 
دارد. من از دادس��تان محترم کل و دادس��تان محترم تهران که روز 
یکشنبه  وقت گذاشتند و در جمع دانشجویان دانشگاه حضور یافتند 
تشکر می کنم زیرا بس��یار کار درست و پسندیده ای بود اما مهم تر از 
همه آن است که مطالبات را به صورت جدی پیگیری کنند و اگر کسی 

تعمدی در این حوادث داشته بررسی شود.
 آیت اه آملی اریجانی، برخی کوتاهی ها را که مقدماتش در اختیار 
خود مسئوان است، به نحوی عمد دانست و گفت: درست است که 
ممکن اس��ت کسی در خود واژگون شدن اتوبوس و جان باختن این 
عزیزان عمدی نداش��ته اما کوتاهی در برخی مس��ائل قابل پذیرش 
نیست؛ خصوصاً اگر قبًا تذکر داده شده باشد. من همین جا از دادستان 
محترم تهران و دادس��تان محترم کل می خواهم ک��ه این قضیه را 

پیگیری جدی، سریع و متقن کنند.

 عاوه بر پیگیری حادثه دانشگاه آزاد باید از تکرار این 
حوادث جلوگیری کرد

ریی��س  قوه قضاییه درعین ح��ال اظهار کرد: باید از س��روصداهای 
رس��انه ای هم احتراز کرد زیرا عده ای دنبال اهداف سیاسی هستند 
و حاا چنین حادثه ای را عرصه تسویه حس��اب با برخی اش��خاص 
می بینند که این واقعًا ناشایس��ت و ناپسند است. این ها ربطی به کار 
دستگاه قضایی ندارد. آنچه به ما مربوط می شود، رسیدگی عادانه و 
تعقیب کسانی است که در این زمینه قصور یا تقصیر داشته اند. عاوه 
بر این، تاش ما در جهت پیشگیری از چنین حوادثی در آینده است 
و دادس��تان محترم نیز از باب مدعی العموم باید به این موضوع ورود 
کند. واقعاً بحث کوچکی نیست زیرا یک باره ده خانواده به دلیل امری 
که به احتمال زیاد قابل اجتناب بوده، داغدار شده اند. چه نیازی است که 

نحوه رفت وآمدها در یک دانشگاه اینگونه باشد؟
 آی��ت اه آملی اریجانی در پایان ابراز امی��دواری کرد که با تعقیب 
دادس��تان تهران، نظارت دادستان محترم کل کشور و پیگیری خود 
مسئوان دانشگاه، کسانی که کوتاهی کرده اند و مقصرند به مجازات 
برسند و از تکرار حوادث مش��ابه در این دانشگاه یا هر جای دیگری 

پیشگیری شود.
 بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون »دستورالعمل 
نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه« در دستور کار دیروز مسئوان 
عال��ی قضایی قرار داش��ت و مواد دیگری از آن ب��ه تصویب رییس 

 قوه قضاییه رسید.

 حادثه تلخ دانشگاه آزاد باید با جدیت پیگیری شود
آیت اه آملی اریجانی در جلسه مسئوان عالی قضایی:

نباید اجازه داد جریان فتنه 88 در لباس دیگری عرض اندام کند

چهارمین جلسه رس�یدگی به اتهام علی اکبر 
عمارت س�از فرزند محمد معاون اجرایی وقت 
مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در 
ش�عبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم 
مفس�دان و اخالگران اقتصادی و به ریاس�ت 

قاضی صلواتی، به صورت علنی برگزار شد.

در آغ��از قاضی صلوات��ی رییس دادگاه گف��ت: در مورخه 
97/10/10 ش��روع چهارمین جلسه محاکمه این پرونده 
را در شعبه 4 دادگاه ویژه رسیدگی به اتهام اخالگران نظام 
اقتصادی با حضور مستشاران دادگاه، وکای متهم، متهم، 
وکیل بانک تجارت، نمایندگان دادستان به صورت علنی 
اعام می کنم و از متهم می خواه��م در جایگاه برای ایراد 

دفاعیات خود حاضر شود.
به گزارش میزان، متهم علی اکبر عمارت س��از دفاعیاتش 
را این گونه آغاز کرد: در صفحه 4 کیفرخواس��ت مواردی 
که مطرح ش��ده اس��ت کًا ارتباطی به پرونده من ندارد و 
به اس��تان اصفهان مرتبط اس��ت. وی ادامه داد: 36 برگ 
از کیفرخواست به ضمانت نامه پرداخته که تکرار در تکرار 
است، گفته می شود بنده 1200 میلیارد تومان ضمانت نامه 
صادر کرده ام و بنده می خواهم این مبالغ را کپی کرده و به 
دادگاه ارائه دهم، چون این تعداد ضمانت نامه صادر نکرده ام. 
متهم افزود: درباره زندی آبادی کم صحبت شده، درحالی که 
بدهی 220 میلیاردی دارد. در این لحظه قاضی گفت: 19 نفر 
متهم هستند که در دادسرا در حال رسیدگی است، از آن ها 
می توان آقای زندی آبادی را نام برد اما چون بازداشت شما 
طوانی شده بود پرونده شما زودتر به دادگاه آمد. متهم در 
ادامه دفاعیات خود بیان کرد: در مورد یکی از شرکت ها سه 
برگ ضمانت نامه صادرش��ده بود که تسویه شده است و 
درباره ضمانت نامه، ش��عبه بنده فقط پیشنهادکننده بود و 
این گونه ضمانت نامه ها در کل کشور صادرشده است من 
چند سالی است که در زندان بودم و سوخته و مرده شده ام 
و کس��ی به من اهمیت نمی دهد. متهم عمارت ساز افزود: 
این ضمانت نامه هایی که صوری قلمداد می شود به مدت 
5 سال کارمزد آن داده می شد و بازرسی می کردند، حاا بعد 

از 5 سال می گویند صوری یا جعلی است؟
متهم بیان کرد: بابت ای��ن ضمانت نامه ها من لوح تقدیر 
و پاداش نقدی گرفتم حال یک ش��به همه چی��ز را زیر پا 
می گذارند. پول در گردش حکم خون را دارد و نمی شود قطع 
کرد و باید راهی سریع انتخاب شود. این است که بانک ها را 
برای صدور ضمانت نامه ها تشویق می کردند و حتی کاس 

آموزشی می گذاشتند و ما ساانه از این راه درآمد داشتیم.
وی گفت: در همه بانک ها مدیریت حقوقی داریم و طبق 
قانون پرونده ها باید در سیس��تم حقوقی برود درحالی که 
پرونده من دس��ت شخص بازنشس��ته ای بود که 5 سال 
مدیریت کرده است. عمارت ساز بیان کرد: در کیفرخواست 

ضمانت نامه ای 100 میلیون تومانی است که به من تفهیم 
نشده است. در بخش چک های غیر بانکی در کیفرخواست 
س��ال 85- 86 زمان صدور آن اعام شده در حالی در این 
س��ال ها چک غیر بانکی ص��ادر نکرده ایم و هیچ تخلفی 
صورت نگرفته اس��ت. وی ادامه داد: در صفحه 71 الی 80 
و 108 الی 113 حدود 15 برگه از کیفرخواس��ت مبالغ آن 
صریح گفته شود. در صفحه 125 و 120 تصرف غیرقانونی 
در اموال توقیف شده ذکرشده اس��ت از دادگاه می خواهم 
نامه ای که این ملک را توقیف کرده به شما ارائه بدهد، چون 

خیلی کذب است.
متهم اف��زود: این ملک اصًا توقیف نش��ده همچنین در 
شکایت ها نام دو ش��رکت بود که یکی واقعی است و من 
مسئول بدهی آن هستم، اما در شرکت دیگر من مسئول 

نیستم. 
متهم گفت: در صفحه 20 کیفرخواست به تضییع حقوق 
بانکی اشاره شده است، بنده واقعاً برای خودم خیلی متأسفم 
چراکه خدمات ارزشمندی این شعبه به بانک داشت و برای 

بانک منافع زیادی داشت.
وی افزود: در بحث تضییع حقوق بانکی من هم گریه کردم 
و هم خندیدم! 1300 میلیارد ریال سود عملیاتی داشتیم. آیا 
این تضییع حقوق بانک است این فقط برای محکوم کردن 
است. عمارت ساز در این بخش از جلسه دادگاه در خصوص 
شرکت برادرخانم خود که ضمانت هایی به نفع آن صادرشده 
بود گفت: برادرخانم من نیز مانند همه دوست داشت که کار 
کند و من برای ش��رکت برادرخانم��م ضمانت نامه جعلی 
درس��ت نکردم این در حالی است که می گویند اختاس 
شده است درحالی که بانک تجارت اصًا پولی ندارد. یک 
بزرگ نمایی در خصوص این برگ ضمانت نامه که به نفع 
برادرخانمم صادرش��ده صورت گرفته است که ارزش آن 
حدود 12 میلیارد بوده اس��ت و به هیچ عنوان این اتهامات 

مطرح نبوده است.
وی در ادامه گفت: این پرونده بانکی بسیار شفاف و روشن 

است و خیلی راحت می توان اقدام کرد.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به متهم 
گفت: شما چه تعداد چک بین بانکی به چه پشتوانه ای و به 
نفع چه اشخاصی صادر کرده اید؟ مگر نه این که چک های 

بین بانکی باید پشتیبان داشته باشند.
وی پاسخ داد: بله باید پشتیبان داشته باشند، 99 درصد این 
چک ها به نفع صندوق های قرض الحسنه کرمان بوده است 

و تعداد 691 فقره بود که تخلف داخل بانکی بوده است.

 ارزش چک ها چقدر بوده است؟
قاض��ی صلواتی در ادام��ه در واکنش ب��ه اظهارات متهم 
خاطرنشان کرد: شما نمی توانید از صندوق برای خود پناهگاه 

بسازید، ارزش چک ها چقدر بوده است؟
عمارت ساز نیز در پاسخ گفت: طبق اعام سازمان بازرسی 7 

میلیارد بوده که اگر از آن ضمانت نامه ها استفاده کرده باشند 
نهایت ارزش آن ها 20 میلیارد تومان بوده است درحالی که 
طبق ادعای دادس��را 5 هزار میلیارد محاسبه ش��ده است. 
قاضی صلواتی در ادامه گفت: ش��ما ح��دوداً 120 میلیارد 
تومان از این وجوه را در اختیار شرکت دیگری قرار دادید که 

برگشت نخورده است.
متهم در پاس��خ گفت: بله این تخلف انجام شده است و اما 
موضوع بدهی مطرح نبوده است و بدهی از محل چک های 

بانکی و از روی وجوه بدهی های بانک نبوده است.
قاضی صلواتی در ادامه به متهم گفت: مس��ئوان بانک 
تجارت بارها به ش��ما تذکر دادند اما ش��ما توجه نکردید. 
عمارت ساز نیز در واکنش به سؤال قاضی گفت: به هیچ وجه 

به من تذکر ندادند.
رییس دادگاه در این بخش از جلسه گفت: از محل چک های 
بین بانکی چه چیزی عاید شما می شده است؟ متهم نیز در 
پاسخ مدعی شد: من یک ریال از این مبالغ استفاده نکردم 
و هیچ سندی پیدا نمی شود که من یک ریال استفاده کرده 
باشم. وی ادامه داد: تخلفات اداری در بانک ها زیاد است و 
م��ن تخلف کردم؛ اما داخلی بوده و یک ریال به جیب بنده 
نرفته است، حتی زن اول من یک خانه ندارد و من هر کاری 
کردم برای کشور انجام داده ام و هدف من این بوده است که 
کار راه بیفتد. قاضی صلواتی در ادامه از متهم پرسید: شرکت 
مفتول بکسل 5 مرحله وام داشته؛ اما شما وام مرحله پنجم 
که 28 میلیارد بوده پرداخت نکرده اید؟ متهم نیز در پاسخ 
گفت: این مبلغ واریز شد و کل آن بر اساس سیستم ارزی 
بوده و باید تأییدیه شرکت های خارجی می آمد که به واسطه 
تحریم ها مقدور نبوده اس��ت. قاضی صلوات��ی در ادامه از 
متهم پرسید: مگر نه این که باید ضمانت نامه ها بر اساس 
قراردادهای واضح صادر شود؟ متهم نیز گفت: من تنهایی 

تصمیم گیری نکردم.
قاض��ی صلواتی در واکن��ش به اظهارات متهم پرس��ید: 
چرا قراردادها صوری و جعلی بوده اس��ت؟ عمارت س��از 
نیز در پاس��خ تصریح کرد: ازنظر ما ص��وری نبوده چراکه 
این قرارداد در کل ایران صادرش��ده؛ اما من در شعبه خود 
مورد صوری و جعلی نداش��تم و این ضمانت نامه ها به نفع 
مشتریان صادرشده اس��ت. قاضی صلواتی در واکنش به 
این بخش از اظهارات متهم گفت: این گونه نبوده اس��ت، 
یکسری شرکت ها زیرمجموعه خودتان بوده و تعدادی هم 
زیرمجموعه بانک بوده است، انگیزه شما از انجام این کار چه 
بود؟ متهم در پاسخ گفت: بعضی مواقع شرکت هایی وجود 
دارند که دارای مشکاتی هستند؛ اما این شرکت ها به نفع 
کشور کار می کردند ولی مسئوان بانک مانع می تراشیدند. 
قاضی صلواتی گفت: ش��ما می توانستید در این خصوص 
تذکر دهید. عمارت ساز نیز بیان داشت: وظیفه بانک ارائه 

خدمات به مردم است.
رییس دادگاه در واکنش به این س��خن متهم اذعان کرد: 

ارائ��ه خدمات به چ��ه قیمتی؟ متهم در پاس��خ گفت: اگر 
سیس��تم بانکی ما درس��ت کار می کرد، خیلی از تخلفات 

صورت نمی گرفت.

 63 فقره ضمانت نامه 
در حدود 900 میلیارد تومان

قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه گفت: 63 فقره 
ضمانت نامه حدود 900 میلیارد تومان به نفع شرکت های 
زیرمجموعه خودتان و س��ایرین صادرش��ده اس��ت چه 
توضیحی دارید؟ متهم گفت: من باور نمی کنم چنین مبالغی 

وجود داشته باشد.
رییس دادگاه در این هنگام از متهم پرس��ید: چرا تعدادی 
از ضمانت نامه ها را که خ��ام بوده امحا کردید که متهم در 
پاسخ گفت: تعدادی از این ضمانت نامه ها در پارکینگ بود و 
آب می خورد. رییس دادگاه از عمارت ساز پرسید: آیا شما از 
حساب های بانکی افراد برداشت می کردید؟ متهم در پاسخ 
گفت: به خاطر اعتماد چندس��اله ای که بین ما و مشتریان 
وجود داش��ته بله به همین ش��یوه کار می کردیم و در این 

خصوص شاکی خصوصی وجود ندارد.
قاضی خطاب به متهم گفت: تعداد 11 فقره از ضمانت نامه ها 
را استعام کردند جعلی بوده؛ اما شما نگفتید، از طرفی چرا 
اش��ه های بین بانکی را نگه نمی داشتید؟ عمارت ساز در 
پاسخ گفت: در خصوص ضمانت نامه ها بله این گونه بوده 
اس��ت و تخلف کردم و در خصوص اشه های بین بانکی 
سیستم طوری شده بود که جلوی کار ما را می گرفت و ما 

مجبور بودیم که 3 صفر را حذف کنیم.
رییس دادگاه خطاب به متهم گفت: شما هنوز خیلی از اموال 
را معرفی نکرده اید. قاضی گفت: برای آقای زیدآبادی چند 
فقره ضمانت نامه صادر کردید؟ متهم در پاسخ گفت: 320 
میلیارد در این خصوص صادرشده بود. در این بخش از جلسه 
دادگاه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا با حاضر 

شدن در جایگاه اظهارات خود را ارائه کند. نماینده دادستان 
نیز پس از حضور در جایگاه خطاب به متهم گفت: شما زیاد 
طفره می روید و 90 درصد از مطالبی که گفتید توجیه است 
درحالی که ش��ما اقرار کردید چند فقره ضمانت نامه صادر 
کرده اید. از طرفی 17 ضمانت نامه بانکی بدون تش��کیل 
پرونده و ثبت در سیستم معادل 500 میلیارد تومان در پرونده 
وجود دارد، آیا این به دستور مدیرعامل بوده است؟ متهم در 
پاسخ گفت: بله ضمانت نامه هایی که اان موجود است به 
دستور کتبی مدیرعامل بوده است. نماینده دادستان با طرح 
این پرسش که شما 12 ضمانت نامه به مبلغ 2 هزار میلیارد 
ریال استفاده کرده اید از متهم توضیح خواست. متهم نیز در 
این خصوص گفت: این مربوط به آقای زیدآبادی اس��ت و 
ربطی به من ندارد. نماینده دادس��تان در ادامه بیان داشت: 
در اظه��ارات خود گفتید حدود 7 ضمانت نامه جعلی که به 
ضمان��ت خواهی آقای زیدآبادی ب��وده ُمهر خانم ناظمی 
توسط شما پای آن ها خورده است. متهم در پاسخ گفت: بله 
قبول دارم.  نماینده دادستان با طرح سؤال دیگری از متهم 
گفت: 5 میلیارد و 510 میلیون ریال به حساب فردی واگذار 
کردید و در این خصوص نیز اقرار کرده بودید، متهم در پاسخ 
گفت مال من نیست و نمی دانم. در ادامه نماینده دادستان 
در خصوص وکالت نامه ای که با هویت جعلی خانمی بوده 
است از متهم توضیح خواست عمارت ساز نیز در پاسخ گفت: 
من فقط خواستم زن بگیرم. نماینده دادستان در خصوص 
10 پاک ثبتی که به نام یک��ی از افراد نزدیک به متهم و 
به ارزش 30 میلیارد تومان منتقل شده بود توضیح خواست 
که عمارت س��از در پاسخ گفت: این موضوع کذب محض 
است. نماینده دادستان در خصوص 22 پاک توقیف شده 
ک��ه خود متهم آن ها را معرفی کرده ب��ود و ارزش آن 136 
میلیارد تومان بود توضیح خواس��ت که متهم در ادامه ابراز 
بی اطاعی کرد. در ادامه ختم رس��یدگی به پرونده در این 

جلسه اعام شد.

مشروح چهارمین جلسه محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان
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چهره ها

ظرفیت تولید بنزین به 100میلیون لیتر 
در روز افزایش می یابد

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، گفت: 
ح��دود 3 میلیون نفر ب��رای دریافت 
کارت س��وخت ثبت نام کرده اند، اما 
هنوز تصمیمی برای سهمیه بندی در 

سال آینده اتخاذ نشده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه هیچ نی��ازی به 
واردات بنزین وجود نداشته و وضعیت 
ذخایر و تولید کش��ور در حوزه بنزین مناسب است، گفت: اگر همین روال 

پیش رود سال آینده نیز نیاز به واردات بنزین وجود ندارد.
وزیر نفت با بیان اینکه به زودی فاز سوم پاایشگاه ستاره خلیج فارس به 
بهره برداری می رسد، افزود: با این اقدام ظرفیت تولید بنزین افزایش یافته 
که در ماه جاری تولید این فاز شروع و تا پایان سال تثبیت می شود و ظرفیت 
اسمی آن 36میلیون لیتر در روز است اما می تواند بیش از این تولید داشته 
باشد که با این بهره برداری میزان تولید بنزین کشور به 100 میلیون لیتر 
در روز افزایش می یابد. وی با اشاره به اینکه هر چه میزان خودرو افزایش 
یابد میزان مصرف س��وخت نیز بیشتر می شود، ادامه داد: این میزان تولید 
برای یک سال کفایت می کند و دولت در حال حاضر راهکارهای مختلف 
برای کنترل مصرف بنزین را بررسی می کند. زنگنه با بیان اینکه در بودجه 
98 افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی نش��ده است، تاکید کرد: 
حدود 3 میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت ثبت نام کرده اند، اما هنوز 

تصمیمی برای سهمیه بندی در سال آینده اتخاذ نشده است.

محصوات باغی بزرگترین قربانی 
دالی نهفته

عل��ی ابراهیمی، عضو کمیس��یون 
کش��اورزی مجلس، گفت : در حوزه 
کشاورزی مخصوصا در بخش تولید 
محصوات باغی، وجود داان در 
فضای خالی زنجیره تولید تا مصرف 

بسیار پر رنگ است.
وی  در خص��وص اظه��ارات وزی��ر 
جهاد کش��اورزی مبنی بر وجود دای نهفته در زنجی��ره تولید تا مصرف 
محصوات کشاورزی، گفت: دالی نهفته ای که بین زنجیره ها وجود دارد 

عمدتا ناشی از این است که زنجیره ها با یکدیگر ارتباط ندارند.
عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه محصول تولیدی برای رسیدن به بازار باید 
مسیرهایی را طی کند، تصریح کرد: در بخش های بسته بندی، بنک داری 
و مراکز عرضه محصوات تولیدی کشاورزان حلقه های خالی وجود دارد 
که داان آن را پر می کنند و همین موضوع یعنی وجود داان در زنجیره 
تولید تا مصرف اصلی ترین عامل شکاف شدید قیمت محصوات از محل 
تولید تا مصرف اس��ت. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسامی با 
تاکید بر اینکه هر جایی که زنجیره تولید تا عرضه محصوات کشاورزی 
و باغی مدیریت ش��ده باشد دال واسطه ای و نهفته ای وجود ندارد، ادامه 
داد: در حوزه کشاورزی مخصوصا در بخش تولید محصوات باغی وجود 
داان در فضای خالی زنجیره تولید تا مصرف بسیار پر رنگ است اما در 

بخش های خرید گندم و غات واسطه ها تاثیر جدی ندارند.
رییس کمیته، دام، طیور و آبزیان کمیس��یون کشاورزی مجلس شورای 
اسامی با اشاره به اینکه در صنایع لبنی نیز وجود دالی و اختاف قیمت 
تولید تا مصرف بسیار مشهود است، اضافه کرد: راه حل از بین بردن دالی 
نهفته و شکاف قیمتی این اس��ت که محصول را در قالب زنجیره تولید تا 
مصرف عرضه شود و تولیدکننده، کشاورز، واسطه و مصرف کننده در سود 
به یکدیگر مرتبط باشند و مشارکت کنند که در این میان فردی رقم باایی 
از سود حاصل را کسب نکند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیست مجلس شورای اسامی در پایان خاطرنشان کرد: سالیان 
سال است که بخش کشاورزی کشور با حضور داان در زنجیره تولید و 
همچنین اختاف قیمت محصوات از تولید تا مصرف درگیر است اما  تا 

کنون راه حلی برای آن پیدا نکرده است.

برندسازی سوخت صرفا ارائه نمایندگی 
به جایگاه داران است

اسداه قره خانی آلوستانی، سخنگوی 
کمیس��یون انرژی مجل��س با بیان 
اینکه برندسازی سوخت صرفا ارائه 
نمایندگی ب��ه جایگاه داران اس��ت، 
گفت: این طرح دولت صرفا نگرانی ها 
را کاهش خواهد داد و در زمینه توزیع 
و عرضه سوخت برند ایجاد نمی کند.

وی  با اشاره به مزایا و معایب طرح برندسازی جایگاه های مصرف سوخت، 
گفت:  بخش عظیمی از جایگاه های سوخت خدمات مناسب و مکیفی را 
متناسب با خواس��ت مشتریان ارائه نمی کنند و حتی کم فروشی، تقلب در 

کار و... هرچند همه گیر نیست اما به مراتب مشاهده می شود.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه شرایط 
اجتماعی و بستر برندس��ازی جایگاه های سوخت در ایران فراهم نیست و با 
جایگاه های موجود نمی توان مقوله پیچیده ای به نام برندسازی را محقق کرد، 
ادامه داد: در جهان پیشرفته اکتشاف تا بهره برداری، فرآورش، انتقال و عرضه 
نفت به یک برند سپرده می شود و این مهم صرفا مختص عرضه سوخت نیست.   
این نماینده مجلس توضیح داد: درصورتی که یک برند فرصت برداش��ت از 
مخزن یا میدان نفتی را داشته باشد کار اکتشافی نیز برای آن ارزان تمام می شود 
به همین دلیل پاایشگاهی را با تکنولوژی باا ایجاد و جنس مرغوبی را تولید 
و سپس در جایگاه عرضه سوخت که تحت مدیریت خودش است با در نظر 
گرفتن پرسنل حرفه ای، سیستم های الکترونیکی مناسب عرضه می کند. این 
نماینده مجلس با بیان اینکه کشورهای موفق در زمینه برندسازی ابتدا ایجاد 
رقابت کرده اند، اضافه کرد: اگر بازار رقابت فعال باشد جایگاه داران می توانند 
از فروشنده هایی که جنس مرغوب تر و در عین حال ارزان و مناسب تری در 
اختیار دارند سوخت موردنظر خود را خریداری کرده و سپس با جایگاه داران 
دیگر وارد رغابت شوند. وی توضیح داد: اگر منظور از برندسازی سوخت در ایران 
همچون موارد توضیح داده فوق باشد آنگاه می توان گفت؛ در مسیر درستی 
قدم برداشته ایم، اما اگر هدف صرفا کاهش تعداد جایگاه داران در ارتباط با انبار 
نفت دولت است نمی توان اسم این کار را برندسازی گذاشت، چراکه دولت به 
دنبال کاهش حجم ارتباط خود با جایگاه داران و کاهش دردسرهای خود است 
چراکه هیچ یک از نشانه های برندسازی در این طرح و تصمیم دیده نمی شود. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعتقاد به اینکه برندسازی فوق صرفا ارائه 
نمایندگی به جایگاه دارن است و حتی ممکن است در ارائه این نمایندگی ها 
رابطه ها تاثیرگذار شوند، گفت: از آنجا که این اقدام با تعریف اصلی برندسازی 

منطبق نیست بعید است حتی نتایج سطحی از آن حاصل شود.

  اقتصادی  

در هفته های اخیر دو شرکت ایران خودرو و سایپا 
با انتشار لیست جدید محصوات خود در دی ماه 
قیمت تعدادی از خودروهای خود را افزایش دادند. 
ب��ه نحوی که ایران خودرو در 2 دی ماه امس��ال 
قیمت جدید 5 خودروی خود شامل هایما اس5، 
پژو207 دستی، پژو پارس اتوماتیک، دانگ فنگ 

اچ30 کراس و دنا پاس را اعام کرد.
ع��اوه ب��ر ای��ن در 8 دی ماه هم این ش��رکت 
خودروس��از در ادام��ه تغیی��رات قیم��ت ان��واع 
محصوات خود قیمت های جدید دنا  و سوزوکی 
را اعام کرد. شرکت سایپا هم در 6 دی ماه امسال 
قیمت جدید 4 خودروی س��راتو 1600 آپشنال، 
 151SE سراتو 2000 آپش��نال، چانگان و پراید

را منتشر کرد.
افزایش قیمت این خودروها توسط شرکت های 
خودروس��ازی در حالی انجام ش��ده که سازمان 

حمایت با ارس��ال نام��ه ای به آنها اخط��ار داده 
اس��ت. براساس نامه اخطاری س��ازمان حمایت 
به ش��رکت های خودروساز هنوز قیمت های این 
دو شرکت با ضابطه های قیمت گذاری سازمان 
حمایت تطبیق داده نشده و بر همین اساس نباید 

اجرایی شود.

   مش�خص ش�دن تکلی�ف خری�داران 
باتکلیف خودرو در اباغیه افزایش قیمت ها

موضوع دیگری که سردرگمی و نگرانی مشتریان 
را در پی داشته، نحوه محاسبه قیمت خودروهای 
به اصطاح تاخیری است؛ خودروهایی که موعد 
تحویل آنها گذش��ته و ثبت نام کنندگان موفق به 
دریافت نش��ده اند. اگر قرار باش��د قیمت نهایی 
این خودروه��ا مطابق ب��ا فرمول حاش��یه بازار 
محاسبه ش��ود، آن وقت مشتریان مجبورند چند 

میلیون توم��ان بیش از آنچه تص��ور می کردند، 
برای دریاف��ت محصول ثبت نام��ی خود هزینه 
کنند. ب��ه عنوان مث��ال، اگ��ر قیم��ت پراید در 
حاش��یه بازار تعیین ش��ود و به 35 میلیون تومان 
برس��د، ثبت نام کنندگان آن مجبورند نزدیک به 
13 میلیون توم��ان بیش از آنچه بای��د در موعد 
تحویل می پرداخته اند، بپردازند. این روش تعیین 
قیمت به هیچ وجه مورد پسند و رضایت مشتریان 
نیس��ت و آنها توقع دارند قیمت خودروهایش��ان 
مطاب��ق با موعد تحویل )موعدی که گذش��ته و 
خودرو تحویل داده نشده( محاسبه شود. در واقع 
حرف این دسته از مشتریان آن است که آنها نباید 
تاوان بی تدبیری و تاخیر خودروسازان در تحویل 

محصوات ثبت نامی را بپردازند.
این نگرانی مش��تریان در ش��رایطی اس��ت که 
دولت و خودروسازان هنوز پاسخ روشنی به ابهام 

موردنظر نداده و مشخص نیس��ت کدام »روز« 
ماک قیمت خودروهای تاخی��ری خواهد بود؛ 
قیمت موع��د تحویل یا قیم��ت روز تحویل؟ در 
این بین، نمایندگان مجلس شورای اسامی به 
این ابهام واکنش نشان داده و تاکید کرده اند که 
خودروس��ازان باید قیمت محصوات تاخیری را 
مطابق با موعد تحویل در نظر بگیرند نه بر اساس 
قیمت جدید )حاشیه بازار(. به اعتقاد آنها، مثا اگر 
کس��ی قرار بوده خودروی خود را در مهر تحویل 
بگیرد و این اتفاق رخ نداده، خودروساز باید قیمت 
همان زم��ان را ماک قرار دهد و مجاز نیس��ت 
قیمت را به روز کرده و تاوان تاخیر در تحویل را بر 

گردن مشتری بیندازد.
روز گذشته جدیدترین اخبار حاکی از این بود که 
گویا قرار اس��ت در غالب اباغیه اعمال افزایش 
قیمت ها تکلیف خریداران باتکلیف خودرو هم 

مشخص شود.
در طول چند ماه اخیر داس��تان تکراری تاخیر در 
تحویل خودروهای خریداری شده برای مشتریان 
مش��کات زیادی را به وجود آورده است. از یک 
طرف خودروساز به دلیل اعمال افزایش قیمت ها 
تمایل��ی به تحوی��ل خودروها در زم��ان مقرر به 
مش��تریان ندارد از ط��رف دیگر هم مش��تریان 
خواس��تار تحوی��ل خودروهای ثب��ت نامی خود 
هستند و این روند باتکلیفی همچنان ادامه دارد.

 البت��ه اخبارهای مختل��ف در اعام قیمت های 
جدی��د هم باتکلیف��ی خریداران خ��ودرو را در 
تحویل محصوات خود بیش��تر از گذشته کرده 
اس��ت. عمده خریداران با این پرس��ش روبه رو 
هس��تند که با چند ماه تاخیر هن��وز خودروهای 
پیش خرید ش��ده را تحوی��ل نگرفته اند حال  با 
اعمال قیمت های جدید چرا باید هزینه بیشتری 
را به خودروسازان پرداخت کنند.  در جدیدترین 
اخبار از خبرگزاری ها گویا قرار اس��ت در غالب 
اباغیه اعمال افزایش قیمت ها تکلیف خریداران 
باتکلیف خودرو هم مش��خص شود به نحوی 
ک��ه آن دس��ته از خریدارانی که زم��ان تحویل 
خودروهای آنها در بخ��ش خودروهای پر تیراژ 
قبل از  شهریورماه 97 هست تحویل خودروهای 
آنها با قیمت های قبلی انجام خواهد ش��د اما آن 
دس��ته از خریداری که تحویل خودروهای آنها 
بعد از شهریور ماه97 است محصوات خود را با 
قیمت ها جدید و البته ضمن محاسبه سود تأخیر 

و مشارکت تحویل می گیرند.

»حمایت«  از ورود سازمان حمایت به افزایش خودسرانه قیمت خودرو گزارش دهد

اخطار به سایپا و ایران خودرو
اخبار کوتاه

یارانه استان ها 
به پایتخت نمی آید

رییس سازمان برنامه و بودجه کش��ور گفت: یک ریال از هر آنچه 
از یارانه نقدی حذف می ش��ود به تهران بازنمی گردد و برای همان 
اس��تان خرج می ش��ود؛ ضمن آنکه اس��تان ها به افرادی که نیاز 

بیشتری دارند یارانه بیشتری پرداخت می کنند.
محمدباق��ر نوبخت  اظهار کرد: در تقس��یم بندی درآمد 407 هزار 
میلیارد تومانی دولت )از محل فروش نفت و اوراق و وصول مالیات( 
در ایحه بودجه 98، بزرگترین سهم در حد 110 هزار میلیارد تومان 
به امور رفاه اجتماعی اختصاص دارد که بیمه تکمیلی جانبازان نیز 

در این مقوله پیش بینی شده است.
وی افزود: در امور س��امت بیش از 22 هزار و 700 میلیارد تومان 
منابع برای آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در 10 اموری که برای 
تقس��یم منابع وجود داش��ته پس از امور رفاه اجتماعی، آموزش و 
پژوهش، دفاع و امنیت، امور سامت قرار می گیرد و رشد آن نسبت 

به سال گذشته حداقل 10 درصد است.
طبق اعام سازمان برنامه و بودجه، رییس این سازمان با بیان اینکه 
برای عادانه توزیع ش��دن افزایش حقوق در سال آینده پیشنهاد 
تسهیم پلکانی مطرح می شود، اظهار کرد: امسال بر همین اساس 
حقوق ها افزایش یافت اما آنچه از س��وی دولت باید برای افزایش 
حقوق ها دیده می ش��د 20 درصد بوده که ح��دود 34 هزار میلیارد 
تومان است که مجلس می تواند درباره هر آنچه به عدالت نزدیک تر 

است، تصمیم گیری کند.
وی ادامه داد: در س��ال های گذش��ته بیش از 4.5 میلیون خانوار از 
دریافت یارانه نقدی حذف ش��دند اما با توجه ب��ه مدارکی که ارائه 
کردند یارانه بخش بزرگی از آنها برقرار ش��د که این موضوع نشان 
می دهد تصمیم گیری در تهران کار دشواری بوده و اگر قرار است 
حذفی براس��اس عدالت انجام شود در اس��تان ها در این خصوص 

اقدام شود.
نوبخت با بیان اینکه اس��تان ها و ش��ورای برنامه ریزی استان یک 
مرج��ع قانونی در بودجه و قانون برنامه اس��ت، تاکی��د کرد: برای 
همسانی و یکنواختی کار، یک دستورالعمل و فرمول واحد به همه 
ارائه می دهیم اما استان ها می توانند بر اساس شناخت عمل کنند و 
برای هر آنچه حذف می شود انگیزه دارند؛ زیرا همه مبالغ در همان 

استان خرج می شود.
وی ب��ا اعام اینکه برای کاهش فق��ر در ایحه بودجه 98 معادل 
7000 میلی��ارد توم��ان در ردیف ملی دیده ش��ده اس��ت، افزود: 
اس��تان ها می توانند یارانه حذف ش��ده دهک های باای درآمدی 
را برای کاهش فقر مطلق و طرح های اش��تغال و عمرانی در داخل 
اس��تان اس��تفاده کنند که این اقدام به مراتب از آنچه که در تهران 
 برای همه روس��تاها و سایر نقاط کش��ور تصمیم گرفته می شود، 

بهتر است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مقرر شده صرفه جویی 
از محل ح��ذف دهک های ب��اای درآمدی در اس��تان ها صرف 
هزینه های عمرانی شود، اضافه کرد: بر این اساس بودجه طرح های 
استان های کم برخوردار در سطح ملی بیشتر می شود؛ به گونه ای 
که اکنون خوزستان بیشترین سهم و سیستان و بلوچستان در رتبه 

سوم و یا چهارم دریافت بودجه طرح ها قرار دارد.

بیشترین و کمترین تورم 
در استان ها

بر اساس آمارهای مرکز آمار بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به 
استان لرستان )21.9 درصد( و کمترین آن مربوط به استان کرمان 
)14.2 درصد( است. شکاف نرخ تورم 12 ماهه استان ها در آذر ماه 
7.7 درصد است که نس��بت به ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش را 

نشان می دهد.
بنابر برآوردهای مرکز آمار، در آذر ماه 1397 عدد شاخص کل برای 
خانوارهای کشور )100=1395( به 151.7 رسید که نسبت به ماه 

قبل2.6 درصد افزایش نشان را می دهد.
در این ماه بیش��ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کش��ور مربوط 
به استان بوش��هر با 4.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به استان سیستان وبلوچستان  با 1.7 درصد افزایش است. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 

به نقطه( نیز برای خانوارهای کشور 37.4 درصد است.
بیش��ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان ایام )44.4 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان قم  )30.9 درصد( است. یعنی 
خانوارهای ساکن اس��تان ایام  به طور متوسط 7 درصد بیشتر از 
میانگین کل کش��ور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط 
6.5 درصد کمتر از میانگین کل کش��ور نسبت به آذر 1396 برای 
خرید یک »مجموعه کاا و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. نرخ 
تورم 12 ماهه منتهی به آذر ماه 1397 برای خانوارهای کشور هم 

به عدد 18 درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان لرستان )21.9 درصد( 
و کمترین آن مربوط به استان کرمان )14.2 درصد( است. شکاف 
نرخ تورم 12 ماهه استان ها در آذر ماه 7.7 درصد است که نسبت به 

ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش را نشان می دهد.

بانک مرکزی نرخ تورم را 
تا اطاع ثانوی منتشر نمی کند

مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به 
منظور بررسی های تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار در 
خصوص به حداقل رساندن اختافات آماري، نرخ تورم را بررسی 

و منتشر خواهد کرد.
محمود بلوچیان با بیان اینکه بان��ک مرکزی و مرکز آمارایران دو 
نهاد اصلی تولید کننده آمار در کشور هستند گفت: آمارهای تولید 
شده توسط این دو نهاد طیف گسترده ای از موضوعات و متغیرها را 
پوشش می دهد و در مواردی هم آمارهای مشترکی تولید می شود 
که به عن��وان مثال می توان به نرخ تورم ش��اخص بهای کااها و 

خدمات مصرفی اشاره کرد.
وی با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید 
کرد: در برخی از مقاطع زمانی بی��ن نتایج نرخ تورم بانک مرکزی 
و مرک��ز آمار اختاف محسوس��ی رخ می دهد و در بررس��ی های 
انجام ش��ده عمده دای��ل این امر مرب��وط به تفاوت س��ال پایه، 
دوره ه��ای احصاء هزینه های خانوارها، تناس��ب نظام جمع آوری 
 داده ها به منظور کاهش خطای غی��ر نمونه گیری و عوامل دیگر  

بوده است.
 مدیر اداره آم��ار اقتصادی بانک مرک��زی در خصوص دلیل عدم 
انتشار نرخ تورم آذرماه توس��ط بانک مرکزی گفت: اخیرا ً نیز بین 
نتایج شاخص تورم اعامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی 
رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء 
تفاهم ش��ود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ 
تورم را قبل از بانک مرکزی منتش��ر می کند، تصمیم گرفته شده 
تا نتایج ش��اخص تورم بانک مرکزی فعا منتشر نشود تا با انجام 
بررسی های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختافات 

آمارها، این اختافات به حداقل ممکن کاهش یابد.
بلوچیان افزود: ازم به ذکر اس��ت بانک مرکزی کماکان به فرایند 
تولید آمارهای خود و انتش��ار دیگر ش��اخص های اقتصادی نظیر 

شاخص بهای تولید کننده ادامه خواهد داد.

در پی افزایش قیمت ها از س�وی دو خودروساز بزرگ کش�ور، سازمان حمایت ازمصرف کننده به این موضوع 
گروه

واکنش نشان داده و روز گذشته و آن گونه که خبرگزاری ها خبر دادند با اخطاری، قیمت های جدید را غیرقانونی اقتصادی
اعام کرد. این اخطار در شرایطی است که در روزهای گذشته تایید و تکذیب های زیادی در خصوص قانونی 
بودن افزایش قیمت خودرو شاهد بودیم. برخی اظهارات حاکی از این بود که  افزایش قیمت خودروهای باای 
45 میلیون تومان قانونی اس�ت و نیاز به مجوز از سوی دس�تگاه های ذی ربط ندارد و برخی دیگرحاکی از غیرقانونی بودن آن 
حکایت دارد. در مجموع با وجود همه این اظهارنظرها به نظر نمی رس�د که خودروس�ازان نگرانی بابت اخطارها داشته باشند؛ 

چراکه تا این مرحله نیز از خوان های زیادی برای دریافت مجوز افزایش قیمت گذشته اند. 
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بازارمسکن

فرصت خرید مسکن از پایان امسال 
شروع می شود

تمایل برای عرضه از سوی مالکان در شرایطی کاهش یافته که به گفته بسیاری از کارشناسان بازار مسکن 
بیش��تر از این کشش افزایش قیمت ها را ندارد. به گفته آنها پذیرش این مساله به احتمال زیاد تا یکی دو ماه 

دیگر از سوی مالکان قطعی است و در نهایت فرصت خرید مسکن از پایان امسال شروع می شود. 
یک کارش��ناس اقتصادی با بیان این که ظرفیت اقتصاد مسکن پر شده است گفت: »احتماا تا پایان سال 
سرعت رشد قیمت ها صفر می شود و برای مدت نسبتا طوانی شاهد رکود خواهیم بود که فرصت خوبی به 

خریداران واقعی می دهد.«
مهدی سلطان محمدی به ایس��نا گفت: »رقم چهار درصد افزایش ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران نرخ 
باایی محسوب می شود؛ زیرا اگر همین عدد را به صورت سالیانه در نظر بگیریم به رقم معادل 100 درصد 
س��الیانه می رسیم که حدود همین رشد در آذرماه اتفاق افتاد و شاهد افزایش 92 درصدی قیمت بودیم. ولی 

احتماا رشد قیمت مسکن تا پایان سال به صفر می رسد؛ زیرا شیب رشد آن کاهش یافته است.«
وی، افت ش��دید توان طرف تقاضا را در کاهش 62 درصدی معامات مسکن شهر تهران در آذرماه موثر 
دانس��ت و افزود: »با توجه به روندی که در بازار مسکن می بینیم بخش تقاضا باوجود این حجم از افزایش 
قیمت هم چنان ضعیف باقی مانده و رش��د قابل توجهی که مسکن در طول یک سال گذشته داشته، همه 
حاکی از آن اس��ت که ظرفیت اقتصاد مس��کن پر ش��ده و یک دوره رکود نس��بتا طوانی را در این بخش 

انتظار داریم.«
بانک  مرکزی تازه ترین گزارش خود را از تحوات قیمت مسکن در آذرماه سال جاری منتشر کرد که بر اساس 
آن، تعداد معامات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال جاری به 6800 واحد مسکونی رسید 
که نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.6 و 61.7 درصد کاهش نشان می دهدبر اساس این 
گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامات ملکی شهر تهران در آذرماه س��ال 1397 معادل 9میلیون و 550 هزار تومان بود که نسبت به ماه 

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.1 و 91.8 درصد افزایش را نشان می دهد.

جزییات توزیع کااهای اساسی 
در شب عید

معاون وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه 20 میلیون تن کاای اساس��ی در کشور تامین و تدارک شده 
است، از توزیع 147هزار تن روغن، برنج و شکر برای شب عید خبر داد.

یزدان س��یف در نشس��تی خبری با بیان اینکه در ابتدای امسال نزدیک به 20 میلیون تن کاای اساسی 
تامین و تدارک دیده شده است، گفت: »تاکنون 8.5 میلیون تن از این کااها مصرف و باعث شده آرامش 
نسبی در بازار ایجاد شود و اختالی به وجود نیاید.« وی با اشاره به تنظیم بازار شب عید اظهارداشت: در این 
راستا حدود 50 هزار تن برنج با رصد کمیسیون های تنظیم بازار استانی، حدود 57 هزار تن روغن خام برای 
تولید روغن نباتی مردم و حدود 40 هزار تن شکر برای شب عید توزیع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها، 
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در ادامه افزود: »برنج هومالی تایلندی گرید A با قیمت 5 هزار و 200 
تومان و گرید B با قیمت 4 هزار و 200 تومان در اختیار استان ها قرار می گیرد و قیمت این کاا در خرده 
فروشی ها در شورای اقتصاد هر استان تعیین می شود.« سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه سال گذشته 280 هزار تن آرد از کشور صادر کردیم، گفت: »امسال نیز مقادیر خوبی آرد از محل 

واردات موقت گندم از کشور صادر شده و ما باید ورود موقت گندم به کشور را تسهیل کنیم.«
سیف افزود: »در شرکت بازرگانی دولتی ساانه 20 میلیون تن گندم، یک میلیون تن برنج و یک میلیون 

تن روغن وارد و خارج می شود بنابراین اینکه مقداری دورریز شود اتفاق غیرطبیعی نیست.«
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: »ما امسال انبارهایمان را به پالت مجهز می کنیم تا دورریزمان کم 
شود ضمن اینکه 35 میلیارد تومان برای تجهیز انبارها هزینه کرده ایم تا پرت محصول به حداقل برسد.«

وی با بیان اینکه تا سال های ابتدایی دولت جدید استاندارد مجازی برای اندازه گیری فلزات سنگین در 
برنج و حتی تاریخ مصرف آن وجود نداشت، گفت: »با تصویب حد مجاز فلزات سنگین در سال 92، دولت 
همه برنج هایی را که در گذشته وارد ش��ده بود و در انبارها موجود بود و همچنین برنج های وارداتی را با 
استانداردهای جدید تطبیق داد و بر این اساس مجبور شدیم بخشی از برنج ها را از مصرف انسانی خارج 

کنیم و آنها را به عنوان غذای دام مورد استفاده قرار دهیم.«

حرکات بانک مرکزی و داان ب�ازار ارز،این روزها همچون 
بازی مار و پله شده؛ گاه بازارساز چندگام به جلو می رود و گاه 
داان نبض قیمت بدست می گیرند اما در نهایت، بازارساز 
تعیین کننده قمیت ها بوده اس�ت. روز گذشته قیمت دار در 

کانال 10 هزار تومان ماند. 

بازی بانک مرکزی و داان بازار ارز، این روزها به یک وزن کشی تمام 
عیارتبدیل ش��ده است؛ بازی که یک سرش سیاستهای ارزی است که 
هنوز هم ش��کنندگی خاص خود را دارند و سر دیگرش، داانی که از 
هر فرصتی برای ضربه زدن به حری��ف و عقب راندن او در میدان نبرد 
اس��تفاده می کنند؛ اما حداق��ل در چند هفته اخیر، پی��روز میدان بانک 

مرکزی بوده است.
نگاهی به آنچه که به خصوص طی هفته های گذشته در بازار ارز رخ داده، 
این را تداعی می کند که حرکات بان��ک مرکزی و داان در بازار ارز، 
همچون یک بازی مار و پله است. گاه بازارساز چندگام به جلو می رود و 
داان از زهر سیاستهای او به عقب رانده می شوند و گاه داان برای 
ساعاتی نبض قیمت را در دست می گیرند؛ اما در نهایت بازیگری که به 

خانه آخر می رسد و پیروز میدان است، بانک مرکزی است.
البت��ه به طور طبیع��ی، این موقع از س��ال همواره ب��ازار ارز در ایران با 
تاطماتی همراه بوده اس��ت و دامنه آن در مح��دوده تغییرات قیمتی 
معقولی به ثبت رس��یده که ناشی از افزایش تقاضا برای تسویه حساب 
ش��رکتهای خارجی، پرداخت بدهی های ایران به مجامع بین المللی و 
نیز تقاضا برای سفرهای ژانویه است؛ اما این نوسان حداقل در سال قبل، 
جرقه تغییرات بسیار شگرفی را در نرخ ارز زد و آتشی که به پا کرد، شعله 
گسترده ای را در اقتصاد به جای گذاشت که البته با آتش زایی سیاستهای 

غلط اقتصادی از سوی دولت، شعله ورتر شد. 
اکنون چند هفته ای است که بازار روی آرامش به خود دیده؛ اما علیرغم 

انتظاری که برخی داان و نوسان گیران در آستانه ژانویه برای گرانی 
جهش وار قیمت دار داشتند، این اتفاق رخ نداد و بازار با سیاست های 

بانک مرکزی، آرامش یافته است. 
در روزهای گذشته هم، نوس��ان گیران)داان( در بازار تاش کردند 
ک��ه نرخ را افزایش دهند ام��ا بانک مرکزی به موقع وارد عمل ش��د و 

اوضاع را کنترل کرد.
یکی از صرافان در گفتگو با مهر گفت: »بانک مرکزی نرخ را در محدوده 
ده تا دوازده هزار تومانی محدود کرده و فعا اجازه کاهش یا افزایش نرخ 
خارج از این دامنه را نمی دهد؛ البته تسهیاتی هم برای صرافان فراهم 

کرده تا آنها نقش آفرینی بیشتری در بازار داشته باشند.«
وی افزود: »در واق��ع بانک مرکزی با ابزارهای خ��اص خود در بازار 
حضور یافته و بازار را هدایت می کند. در این میان ش��اید حتی بتوان 
گفت که دست بانک مرکزی هنوز از س��وی داان و نوسان گیران 

خوانده نشده است.«

   روند کاهشی نرخ دار ادامه دارد
محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به وضعیت 
بازار ارز و تاطم های هفته گذشته پرداخت و گفت: »از ابتدای سال که 
تاطم ارزی ش��روع شد اعام کردیم این تاطم ها و عدد و رقم هایی 
که اعام می ش��ود  ارتباطی با واقعیت های اقتصادی ندارد یعنی باید 

نرخ ارز با مولفه های اقتصاد همخوانی داشته باشد.«
وی ادامه داد: »روزهایی در تابستان سال جاری پشت سر گذاشتیم که 
در بازار غیر رسمی نرخ ارز از 15 هزار تومان فراتر کرد، بعضی ها پیش 
بینی می کردند به نرخ دار به عددی بااتر از این می رس��د، باید گفت 
که تاطم های گذشته  دو دلیل رخ می داد، عدم نظارت و مداخله بانک 
مرکزی ب��ود همچنین ایجاد فضای روانی به تاظ��م ها دامن می زد، 
عوامل خارجی از طریق فضای مجازی و بخش��ی از مس��ائل داخلی و 

تحلیل های اشتباه عامل برهم زدن فضای روانی در کشور بود.«
ای��ن نماینده مجلس ب��ا تاکید براینک��ه  افزایش نرخ ارز در تابس��تان  
واقعیت ه��ا و مولفه های اقتصاد منطبق نبود، به خانه ملت گفت: »نرخ 
دار بای��د کاهش پیدا کند ک��ه با تغییرات در بان��ک مرکزی، تغییر در 
سیاس��ت های ارزی  و مصوبات ش��ورای هماهنگی اقتصادی فضای 
جدیدی در حوزه مدیریت ارز شکل گرفت تا بانک مرکزی بتواند به  به 

موضوع ورود و با ابزار بازار پول و ارز فضا را کنترل کند.«
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی تاکید کرد: »مجموع 
این اتفاق ها و اختیاراتی که شورا به بانک مرکزی داد به ثبات نسبی در 
بازار و ش��روع روند کاهشی نرخ ارز کمک کند، اعتقاد داریم میزان نرخ 
دار در س��ال جاری باید حداکثر 50 درص��د  بااتر از نرخ ارز ترجیحی 
باشد که رسما اعام می ش��ود، این نظریه براساس مدل مابه التفاوت 

نرخ تورم داخلی و خارجی است.«

تعیین محدوده قیمتی برای نوسان نرخ ارز



512/18آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد طائی فرزند
شماره بایگانی: 970503 ؛خواهان آقای مجید پورتراب نقندر دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد طائی به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709982764600486  شعبه 2 مجتمع شورای حل اختاف شهرستان طرقبه شاندیز ثبت 
و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/24 س�اعت 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. 
متصدی امور دفتری شعبه 2 مجتمع شورای حل اختاف شهرستان طرقبه شاندیز

512/19دادنامه
پرونده کاسه 9709985710400340 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز تصمیم نهایی شماره 9709975710400772 
خواهان: آقای احمد بقرآبادی فرزند محمد به نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – شهر مشهد – خیابان گاز مسلم شمالی 4 – 
بعد از چهار راه اول – پاک صد و نود و چهار ممیز یک خوانده: اقای سید علی قزی فرزند میرزا محمد به نشانی خواسته ها: 1- الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک 2- انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند یک قطعه زمین 3- مطالبه خسارات دادرسی – رای دادگاه – در خصوص دادخواست 
آقای احمد بقرآبادی فرزند محمد به طرفیت آقای سید علی قزی به خواسته صدور حکم به الزام به تنظیم سند و کلیه خسارات دادرسی با 
عنایت به محتویات پرونده و نظر به خواسته خواهان و ماحظه مستند ابرازی که عبارتست از مبایعه نامه عادی مورخه 1382/11/20 که به 
امضای خوانده محترم رسیده است و نظر به اینکه خوانده علیرغم اباغ از طریق روزنامه کثیراانتشار در جلسه دادگاه حاضر نگردیده است 
و ایحه ای تقدیم دادگاه نداشته و خواسته و مستندات خواهان مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده است و نظر به اینکه عقود متعاملین را 
به کلیه نتایجی که از عقد به موجب عرف و عادت و به موجب قانون حاصل می گردد ملزم می نماید و با توجه به استعام ثبتی که حکایت 
از مالکیت خوانده دارد و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 10و219و 220 و 323 
از قانون مدنی و ماده 198 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت هزار متر مربع در پاک 362 فرعی مجزی از 15 اصلی بخش 6 و پرداخت 
مبلغ 980000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین 

دادگاه و متعاقبا ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی است.
سیدجواد حسینی – دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی حقوقی طرقبه شاندیز 

512/20آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970469 آقای دانیال شافعی فرزند محمود به اتهام سرقت گوشی همراه تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي تا ظرف مدت 30 
روز از تاریخ آگهی در شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي وانقاب بینالود واقع در دادگستری طرقبه حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اظهار عقیده می نماید.
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب طرقبه شاندیز

512/21آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970416 آقای سعید کاظمی فرزند اسماعیل به اتهام سرقت تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي تا ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ آگهی در شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي وانقاب بینالود واقع در دادگستری طرقبه حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اظهار عقیده می نماید.
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب طرقبه شاندیز

512/22آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970529 شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بینالودآقای هاشم قاسمی گاو چشمه فرزند صمد به 
اتهام ایراد جراحت عمدی موضوع ش�کایت آقای نعمت نیک مرد، تحت تعقیب مي باش�د به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ آگهی 
در شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي وانقاب بینالود واقع در دادگستری طرقبه حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگي و اظهار عقیده می نماید.
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب طرقبه شاندیز

512/23اگهی
شماره:950241 جناب آقایان 1- علی اکبر و مجتبی کرکچی 2- غامرضا باقرزاده چهارجویی 3- حسن قنبری 4- ابراهیم ولی زاده دودانلو 
5- س�یداحمد ابراهیمی مقدم 6- محمدجعف�ر وحیدیان صادق 7- مجید رمضانی 8- مهدی هن�رور قیصری 9- محمدرضا غامی ثانی 
10- علیرضا وکیلی ازغندی 11- سیداحمد موسوی و خانمها 1- مرجان قوانلو 2- رقیه تقدیسی در خصوص تجدید نظر خواهی آقای احمد 
وکیلی ازغندی  به طرفیت ش�ما نس�بت به دادنامه 9709975710500612 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدید نظر خواهی به ش�ما اباغ می ش�ود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 
چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ اباغ به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید.  در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به 

مرجع تجدید نظر ارسال می گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/24اگهی احضار متهم
شماره پرونده: 970756 در خصوص شکایت علی اکبر شمسی علیه محسن عباسی فرزند محمد به اتهام سرقت نظر به اینکه مشارالیه از 
طریق دادگاه تحت تعقیب می باشد و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نبوده لذا در اجرای  ماده 344 قانون 
ایین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا در روز رسیدگی مورخ 97/11/23 و ساعت 8/30 صبح در شعبه 104 کیفری دو دادگستری 

طرقبه شاندیز جهت دفاع و پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور تصمیم قانونی را اتخاذ خواهد شد.
قاضی شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان طرقبه شاندیز

512/25رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي رضا س�فیدگر داراي شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کاسه 1/970993 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی اصغر س�فیدگر به شناسنامه 277 در تاریخ 1362/5/3 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- طاهره بی بی نجاتی حسینی ش ش  204 متولد 1312 همسر متوفی 2- عباس 
سفیدگر ش ش 354 متولد 1337 فرزند متوفی3- حسن سفیدگر ش ش 94 متولد 1342 فرزند متوفی4- جواد سفیدگر ش ش 133 متولد 
1348 فرزند متوفی5- رضا سفیدگر ش ش 15 متولد 1355 فرزند متوفی6- سکینه سفیدگر ش ش 112 متولد 1336 فرزند متوفی7- فرزانه 
سفیدگر ش ش 9224 متولد 1340 فرزند متوفی. متوفی بجز نامبردگان باا ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

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

512/26رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا رجب زاده مقدم طرقبه داراي شناسنامه شماره 21 به شرح دادخواست به کاسه 1/970563 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ابراهیم رجب زاده مقدم طرقبه به شناسنامه 2299 در تاریخ 1384/4/10  
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- فاطمه پور عباس طرقبه ش ش 2013 متولد 1314 
همسر متوفی 2- ابوالفضل رجب زاده مقدم طرقبه ش ش 3646 متولد 1346 فرزند متوفی 3- هادی رجب زاده مقدم طرقبه ش ش 6624 
متولد 1354 فرزند متوفی4- زهرا رجب زاده مقدم طرقبه ش ش 21 متولد 1335 فرزند متوفی5- عصمت رجب زاده مقدم طرقبه ش ش 
96 متولد 1339 فرزند متوفی. متوفی بجزء نامبردگان باا ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان طرقبه

512/27رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محسن عرفانیان بهادری داراي شناسنامه شماره 2315 به شرح دادخواست به کاسه 1/9701010 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه پورحسنی به شناسنامه 1908 در تاریخ 1389/5/2 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-  محسن عرفانیان بهادری ش ش 2315 متولد 1342 فرزند متوفیه 
2-   فاطمه عرفانیان بهادری ش ش 513 متولد 1339 فرزند متوفیه . متوفیه بجز نامبردگان باا ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

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

512/28رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا رجب زاده مقدم طرقبه داراي شناس�نامه ش�ماره 21 به ش�رح دادخواست به کاسه 970564 /1  از این شورا 
درخواس�ت گواه�ي حص�ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه پ�ور عباس طرقبه به شناس�نامه 2013 در تاریخ 
1391/6/6  در اقامت�گاه دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- ابوالفضل رجب زاده مقدم 
طرقب�ه ش ش 3646 متول�د 1346 فرزند متوفیه2- هادی رجب زاده مقدم طرقبه ش ش 6624 متولد 1354 فرزند متوفیه 3- زهرا 
رج�ب زاده مق�دم طرقب�ه ش ش 21 متولد 1335 فرزند متوفی�ه4- عصمت رجب زاده مقدم طرقب�ه ش ش 96 متولد 1339 فرزند 
متوفیه . متوفیه بجز نامبردگان باا ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان طرقبه

512/29رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي موس�ی الرضا علی پور جاغرق داراي شناس�نامه ش�ماره 2547 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 1/970992 از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبری جعفرپور جاغرق به شناسنامه  1308 در تاریخ1397/2/18  
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- حسن علی پور جاغرق ش ش 1112 متولد 1307 
همسر متوفیه 2- حبیب علی پور جاغرق ش ش 1810 متولد 1336 فرزند متوفیه3- محمد علی پور جاغرق ش ش 1949 متولد 1341 فرزند 
متوفیه4- جواد علی پور جاغرق ش ش 5050 متولد 1348 فرزند متوفیه5- موسی الرضا علی پور جاغرق ش ش 2547 متولد 1353 فرزند 
متوفیه 6- طیبه علی پور جاغرق ش ش 1948 متولد 1338 فرزند متوفیه . متوفیه بجز نامبردگان باا ورثه دیگری ندارد . اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

512/30رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم الهام عطاریانی داراي کد ملی ش�ماره 0921364768 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 1/970926 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه طرقبهی به شناسنامه 444 در تاریخ 1390/11/7 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- طاهر آقا افش�اریان طرقبهی ش ش 324 متولد 1295 همس�ر متوفیه 
2- محمد اسماعیل افشاریان طرقبه ش ش 14 متولد 1323 فرزند متوفیه 3- علی محمد افشاریان طرقبه ش ش 18 متولد 1325 فرزند 
متوفیه 4- محسن افشاریان طرقبه ش ش 84 متولد 1334 فرزند متوفیه 5- احمد افشاریان طرقبه ش ش 37 متولد 1336 فرزند متوفیه 
6- عفت افش�اریان طرقبه ش ش 2503 متولد 1319 فرزند متوفیه 7- طاهره خانم افش�اریان طرقبهی ش ش 3544 متولد 1339 فرزند 
متوفیه 8- مرضیه افشاریان طرقبه ش ش 4170 متولد 1345 فرزند متوفیه . متوفیه بجز نامبردگان باا ورثه دیگری نداردو 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 اول شوراي حل اختاف شهرستان طرقبه

512/31رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علی اصغر رحمانی سرآس�یا داراي شناس�نامه ش�ماره 100231 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 3/970/106 از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا بابا رحمانی سرآسیا به شناسنامه 601 در تاریخ 1396/10/11 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-  علیرضا رحمانی سرآسیا ش ش 918 متولد 1353 
ساکن شاندیز فرزند متوفی 2- روح اله رحمانی سرآسیا ش ش 919 متولد 1358 ساکن شاندیز فرزند متوفی 3- علی اصغر رحمانی سرآسیا 
ش ش 100231 متولد 1360 ساکن شاندیز فرزند متوفی 4- علی محمد رحمانی سرآسیا ش ش 2 متولد 1362 ساکن شاندیز فرزند متوفی 
5- مرتضی رحمانی سرآسیا ش ش 452 متولد 1365 ساکن شاندیز فرزند متوفی 6- فاطمه سارائی ویرانی ش ش 31190 متولد 1333 ساکن 
شاندیز 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 سوم شوراي حل اختاف شهرستان طرقبه شاندیز

512/32آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای امیر نادری سرمزده فرزند محمد تقی  به آدرس: فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای سید هادی موسوی نژاد 
فرزند سید حسن دادخواستی به خواسته مطالبه به شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کاشمر ارائه و به شماره کاسه 1/591/97 ثبت 
و برای روز مورخه 1397/11/17 ساعت 8/30 وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه اول شورای حل 
اختاف شهرستان کاشمر واقع در خیابان منتظری جنوبی نرسیده به منتظری 11 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/33آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای ناصر رضائی مقدم فرزند علی اکبر به آدرس: فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای سید رضا ابراهیمی فرزند سید 
جواد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر ارائه و به شماره کاسه 6/390/97 ثبت و 
برای روز چهار شنبه مورخه 97/11/17 ساعت 9 صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه ششم 
ش�ورای حل اختاف شهرستان کاش�مر واقع در خیابان منتظری جنوبی نرسیده به منتظری 11 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/34مفقودی کارت هوشمند
کارت هوشمند خودرو هوو کشنده به ش�ماره انتظامی 42-597ع71 و شماره هوشمند 2152530 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کاشمر

512/35اباغیه
ش�ماره بایگانی شعبه: 970018؛ شماره 9709985193600018؛ مشخصات اباغ شونده حقیقی: نام امیر نام خانوادگی: حجی زاده چنار نام 
پدر: حسن  کد ملی : 5539462327 . تاریخ حضور: 1397/11/10 چهارشنبه ساعت: 10/30 محل حضور: استان خراسان رضوی – شهرستان 
کات – بلوار امام رضا)ع( مقابل پمپ بنزین کد پستی: 9371633860 تلفن: 2-05134722861 – تاریخ حضور: 1397/11/10 ساعت حضور: 
10/30  در خصوص دعوی حکیمه غفاری چنار به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی و تعیین نفقه جاریه و مطالبه نفقه معوقه در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
شعبه 1 دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان کات

512/36مزایده
با توجه به محکومیت: ورثه مرحوم حاجی اکبری بنام فاطمه اکبری و غیره در پرونده کاسه فوق مدنی این اجرا شش دانگ یکباب منزل 
دو طبقه دارای پاک ثبتی 1/529 اصلی بخش 16 مشهد – سرخس به مساحت 304/79 متر مربع عرصه و 209 متر مربع اعیان غیر قابل 
بهره برداری )150 متر مربع طبقه همکف و  59 متر مربع زیرزمین( دارای امتیازات آب ، برق، گاز وتلفن می باشد، اسکلت ساختمان دیوار 
باربر ) نیمه اس�کلت( س�قف طاق ضربی و نماس�نگ، عرصه پاک فوق ملکی می باش�د. واقع در خیابان امام خمینی )ره( 8- کوچه نیک 
پرست – مقابل حسینیه نیک پرست – پاک 22 بمبلغ 1150000000 ریال توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی قرار گرفته، مقرر گردیده 
در روز 1397/11/2 ساعت 10/30 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سرخس با حضور نماینده دادستان 
بفروش برسد ، مزایده ازقیمت پایه شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد . 10 درصد کل مبلغ فروش فی المجلس ازبرنده 
اخذ و الباقی ظرف یکماه باید پرداخت ش�ود .متقاضیان مي توانند جهت کس�ب اطاعات بیشتر 5 روز قبل ازموعد به اجراي احکام مدنی 

شهرستان سرخس مراجعه کنند. 
مدیر دفتر شعبه 1 اجرای  احکام مدني دادگستری سرخس

511/53آگهی اباغ تبادل لوایح
 پیرو آگهی قبلی بدین وس�یله به آقای جابر مداح قرقی  فعا مجهول المکان اباغ می گردد که آقای حس�ین مداح قرقی دادخواس�ت 
تجدیدنظرخواهی خود را نس�بت به دادنامه ش�ماره 9709977577800953 در پرونده کاسه 970542 به شعبه 28 مجتمع امام خمینی 
تقدیم  نموده اس�ت .لذا جنابعالی ظرف ده روز از تاریخ انتش�ار این آگهی فرصت دارید با مراجعه به این ش�عبه نسبت به اخذ نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی و ارائه ایحه دفاعیه خود اقدام نمایید.در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/54رأی
کاس�ه:2/266/96؛ مرجع رسیدگی ش�ورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان کاشمر؛ به نشانی: کاشمر خیابان منتظری جنوبی مجتمع 
شوراهای حل اختاف؛ خواهان: مهدی اسماعیلی به نشانی روستای محمدیه خ آبکوه کوچه آخر سمت چپ ؛ خوانده:1- سجاد رجایی به 
نشانی کاشمر خیابان قائم 35 فروشگاه آپاچی -2- فرشاد درویش زاده به نشانی مجهول المکان ؛ موضوع: تنظیم سند ؛ با توجه به محتویات 
پرونده وماحظه ی نظریه مشورتی شورا، ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می نماید.رأی شورا: در خصوص دعوای 
آقای مهدی اسماعیلی به طرفیت خواندگان:1- سجاد رجایی 2- فرشاد درویش زاده به خواسته تنظیم سند یک دستگاه موتورسیکلت به 
ش�ماره انتظامی 46319 ایران 114 مقوم به 10/000/000 ریال به انضمام کلیه خس�ارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده و تصویر مصدق 
مبایعه نامه که خواهان مدعی است که یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی مدل 89 از خوانده ردبف اول خریداری نموده و بر اساس استعام 
صورت گرفته از راهور ناجا مالکیت موتورسیکلت فوق متعلق به خوانده ردیف دوم می باشد و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول حضورا در 
شورا حاضر و خوانده ردیف دوم با توجه به مجهول المکان بودن از طریق نشرآگهی در روزنامه اباغ قانونی گردیده ولی در شورا حاضر نشده 
و ایراد و دفاعی بیان ننموده است. لذا باتوجه به موارد فوق خواسته ی خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده های 10 و 219 و223 220  
قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدنی حکم به محکومیت خوانده ی ردیف دوم به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی موتورسیکلت آپاچی به شماره انتظامی 46319 ایران 114 به نام خواهان و در ارتباط با خواند 
ردیف اول و هزینه دادرسی به استناد صورتجلسه مورخه 1396/07/26 مبنی بر انصراف خواهان قرار رد دعوی وی را اعام می دارد. رأی 
صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی وظرف مدت بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در این شورا وظرف مدت بیست روزپس 

از پایان مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی کاشمر است.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر- مرادزاده

511/55رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عصمت یعقوبی بهابادی دارای شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به کاسه 970154 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم یعقوبی بهابادی به شناسنامه  426 در تاریخ 1397/5/7 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- زهرا یعقوبی به ش.ش 40 صادره از حوزه 2 گناباد  2- صدیقه 
یعقوبی به ش.ش 20 صادره از حوزه 2 گناباد 3-فاطمه یعقوبی به ش.ش 17 صادره از حوزه 2 گناباد4- عفت یعقوبی  بهابادی به ش.ش 18 
صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفی5- عصمت یعقوبی بهابادی به ش.ش 30 صادره از حوزه 2 گناباد ؛ 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 2 شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/56رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رضا صارمی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کاسه 293/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر صارمی ساداتی به شناسنامه 238در تاریخ 1397/1/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- رضا صارمی فرزندحیدر ش.ش 8 ت.ت 1351/6/1 پس�رمتوفی 2-محمد صارمی 
فرزند حیدر ش.ش 11 ت.ت 1349/6/8 پسرمتوفی 3- نسرین صارمی فرزند حیدر به ش.ش 529 ت.ت 1352/7/3 دخترمتوفی 4-احمد 
صارمی فرزند حیدر به ش.ش 507 ت.ت 1356/5/25 پسرمتوفی 5- زهره صارمی فرزند حیدر به ش.ش 12 ت.ت 1361/11/19 دخترمتوفی 
6- سکینه غامی فرزند حسن به ش.ش 4 ت.ت 1324/2/3 همسرمتوفی ؛ 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 حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان درگز

511/57آگهی مزایده اموال غیر منقول )پاک ثبتی (38/3
به موجب کاسه پرونده اجرائی 42/960052 صادره از شعبه 321 شوراهای حل اختاف مشهد، آقای/خانم حسن شعبان محکوم به پرداخت مبلغ 
276/535/994 ریال در حق آقای جواد خاکپور با وکالت خانم تکتم احمدی و مبلغ 10/000/000 ریال نیم عشر دولتی است.نظر به اینکه نامبرده 
نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است ،حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به یکباب منزل/آپارتمان  یک دانگ از سه دانگ یک 
دربند مغازه واقع در قاسم آباد ،شریعتی 44، پاک 10، طبقه همکف توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 850/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده و مقررگردید در تاریخ 1397/11/09 از ساعت 10 الی 11 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از طریق مزایده حضوری درمحل  اجرای 
احکام مدنی مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد، واقع در بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 15،از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده 
از قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشترو 
بازدید از ملک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک به عمل آید.ضمنا حتما حداقل 10 درصد 
از بهای مورد مزایده نقدا وباقیمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد.کلیه بدهی های معوقه به عهده محکوم علیه و هزینه تنظیم سند در 
محضر بالمناصفه بوده و تخلیه وتحویل ملک تابع تشریفات قانونی می باشد و به اجرای ا حکام مربوط نمی شود .مال مورد مزایده یک باب منزل/
آپارتمان: یک دانگ از 3 دانگ یک باب مغازه واقع در قاسم آباد، شریعتی 44، پاک 10 طبقه همکف ، به پاک ثبتی 83827 فرعی از 175 اصلی 
مفروز و مجزی شده از 31705 فرعی  از بخش ده ناحیه 4 ثبتی مشهد دارای  کاربری تجاری واداری که ورودی ودسترسی به معابر صرفا از پاگرد 
پله همکف مجموعه است متراژ 42 متر مربع که دارای انباری به  متراژ 2/5 متر ارتفاع 4 متر عرض 1/80 شیشه سکوریت کف مغازه سرامیک ، 
دیوار ها و سقف پوشیده شده با کاور رنگ دارای کنتور مستقل برق بوده و به صورت مشترک با مغازه جانبی از کنترل آب بهره می برد  در تصور 

مالک و کرایه چی ظروف و لباس عروس که یک دانگ از سه دانگ به بملبغ 283/333/333 ریال به فروش می رسد. 
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد 

511/58آگهی مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کاسه پرونده اجرائی 42/971971 صادره از شعبه 308 شوراهای حل اختاف مشهد، آقای/خانم انسیه سید یوسف دانائی محکوم به 
پرداخت مبلغ 263/985/000 ریال در حق خانم الهه آقایان مشهدی  و مبلغ 12/900/000 ریال نیم عشر دولتی است.نظر به اینکه نامبرده نسبت 
به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است ،حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به ، اموال به شرح ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ 50/300/000 ریال ارزیابی گردیده و مقررگردید در تاریخ 1397/11/08 از ساعت 10 الی 11 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از 
طریق مزایده حضوری درمحل  اجرای احکام مدنی مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد، واقع در بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 15،از 
طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهد شد . طالبین 
به خرید جهت کسب اطاعات بیشترو بازدید از ملک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنا حتماحداقل 10 
درصد از بهای مورد مزایده نقدا وباقیمانده حداکثرظرف یک ماه وصول خواهد شد.اقام مورد مزایده به شرح ذیل می باشند: 1-میز مدیریتی 
مامینه )قهوه ای( کارکرده سالم یک عدد 2/000/000 ریال 2- میز مدیریتی 160*80 با بغل میزکارکرده سالم یک عدد 2/500/000 ریال 3- میز 
مدیریتی 160*70 کارکرده سالم یک عدد ، میز منشی 4 تیکه مامینه صفحه ها بادکرده 4 عدد،بغل میز )فایلی(3 عدد ، گاوصندوق دو طبقه 
فرخی کارکرده، صندلی راحتی دسته دار اداری 17 عدد، بغل میز )فایلی( 3 عدد، صندلی گردان 4 عدد ، کتابخانه ویترینی 4 طبقه، میزعسلی 
قایقی فلز و شیشه  تلفن رومیزی چینی ، تلویزیون سامسونگ، میز کنفرانس 6 نفره، تابلو پازل دیوار ی، پارتیشن ، لوازم خرد و ریز داخل، 

ماشین حساب ، ساعت دیواری، جالباسی پایه چرم که کلیه اقام به مبلغ 50/300/000 ریال ارزیابی گردیده است.
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد 

512/59اصاحیه
پیروآگهی حصر وراثت منتش�ر ش�ده در مورخه 1397/10/5 به نام شادروان علی اصغر حکم آبادی 

کاسه پرونده 12/873/97 صحیح می باشد.
شعبه 12 شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/60آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای جواد مسلمی فر فرزند رستم
خواهان آقای محمد مسلمی فر فرزند رستم دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جواد مسلمی فر فرزند رستم به خواسته مطالبه وجه سه دانگ 
خودرو و محاسبه میزان کارکرد خودرو و تعیین سهم از تاریخ 1395/10/01 لغایت توقیف خودرو و میزان قیمت خودرو مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609985248300789 )960842(شعه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  شهرستان تربت جام ثبت 
و وقت رس�یدگی مورخ 1397/12/19 س�اعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

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

512/61آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای صادق یاری فرزند نبی فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که خانم مریم رستمی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
شما به شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان تربت جام ارائه و به کاسه 1/1119/97 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 1397/11/24 ساعت 11 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 یک شهرستان تربت جام مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی بلوار امام 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 یک شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

511/62مفقودی
پروان�ه بهره ب�رداری دامداری روس�تایی آقای محمد پهل�وان فرزند حبیب متول�د 1348 صادره از 
کاشمر،ش�ماره شناسنامه 24 ،شماره ملی 0901606073 ، به شماره کدشناسایی 7242007091318 و 
به ش�ماره 102/12/1719 به تاریخ صدور اولیه 1387/1/17 واقع در خراسان رضوی –شهرستان خلیل 

آباد- روستای جابوز مفقود و فاقد اعتبار است.
خلیل آباد

512/63آگهی 
خواهان احمد عطائی کوه آبادی با وکالت خانم مریم پازوکی دادخواستی به طرفیت خوانده لیا محمدی ف تاج محمد به خواسته اثبات نسب 
تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تایباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه شعبه 2 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان تایباد واقع در تایباد ارجاع و به کاسه 970400  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/27 ساعت 11 صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشارآگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد- حسین عرب زوزنی

512/64رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد مرادی دارای شناسنامه شماره 330 به شرح دادخواست به کاسه 2/970501 ح  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی مرادی به شناسنامه 4374 در تاریخ 1397/8/11 در کربای معلی عراق بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1لیا حیدری ش.ش 1 ت.ت 1324/1/1 صادره از فریمان همسرمتوفی 2- محمد مرادی 
ش.ش 330 ت.ت 1358/4/5 صادره فریمان فرزند پسر متوفی 3- روح اله مرادی ش.ش 1113 ت.ت 1360/9/22 صادره فریمان فرزند پسر 
متوفی 4-فاطمه مرادی ش.ش 291 ت.ت 1346/9/1صادره فریمان فرزند دختر متوفی5- راضیه مرادی ش.ش 326 ت.ت 1350/1/1صادره 
فریمان فرزند دختر متوفی6- معصومه مرادی ش.ش 276 ت.ت 1345/10/1صادره فریمان فرزند دختر متوفی7- طیبه مرادی ش.ش 327 
ت.ت 1352/3/10صادره فریمان فرزند دختر متوفی8- زهرا مرادی ش.ش 4 ت.ت 1363/2/2 صادره فریمان فرزند دختر متوفی9- مرضیه 
مرادی ش.ش 328 ت.ت 1352/3/10صادره فریمان فرزند دختر متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 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 2 شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/65آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کاسه 890175 این اجرای احکام محکوم علیه غامعلی جغدل فرزند رضا محکوم است به  پرداخت 383811197 
ریال بابت باقمیانده محکوم له در حق محکوم له یوس�فعلی ذوالفقاری و همچنین پرداخت 17496109 ریال بابت نیم عش�ر دولتی در حق 
صندوق دولت ، با عنایت به اینکه از اموال محکوم علیه یک دس�تگاه موتورس�یکلت تریل مشکی رنگ پرواز مدل 1389 به شماره 762-

21221 توقیف و توس�ط کارش�ناس به مبلغ 16/000/000 ریال ارزیابی گردیده .لذا با تعیین مورخ 1397/10/26 ساعت 8/30 الی 9/30 صبح 
اعام می شود. مال مذکور از طریق مزایده حضوری در موعد مقرر بفروش خواهد رسد .طالبین به خرید می بایست در مورد مقرر با در دست 
داشتن مدارک شناسنایی معتبر در دفتر این اجرای احکام حاضر گردیده و در صورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل پنج 
روز قبل از موعد مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید ایش�ان از مال توقیفی داده ش�ود.مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که بااترین 

قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد.بهای مزایده نقدا دریافت خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری مه وات-جعفری

512/66آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کاسه 960338 این اجرای احکام محکوم علیهم علیرضا پناهنده فرزند حسن و حسن پناهنده فرزند محمدعلی 
محکوم است به  پرداخت مبلغ 166/710/925 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.با عنایت به اینکه جهت استیفای این مبلغ 
شرکت بنه سبز خراسان از اموال خود یک دستگاه خشک کن پسته افقی 8 واگنه ساخت شرکت کارای کرمان معرفی و توسط کارشناس 
به مبلغ 220/000/000 ریال ارزیابی گردیده .لذا با تعیین مورخ 1397/11/01 ساعت 8/30 الی 9/30 صبح اعام می شود. مال مذکور از طریق 
مزایده حضوری در موعد مقرر بفروش خواهد رسد .طالبین به خرید می بایست در مورد مقرر با در دست داشتن مدارک شناسنایی معتبر 
در دفتر این اجرای احکام حاضر گردیده و در صورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل پنج روز قبل از موعد مزایده مراجعه تا 
ترتیب بازدید ایشان از مال توقیفی داده شود.مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد 

شد.بهای مزایده نقدا دریافت خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری مه وات- جعفری

512/67آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کاسه 970155 این اجرای احکام محکوم علیهم1- عباسعلی حیدری فرزند درویشعلی 2- مجتبی تفضلی فرزند 
برات 3- خلیل حیدری فرزند غامعلی 4- مهدی امینی فرزند حسن 5-درویشعلی حیدری فرزند کریم داد، متضامنا محکوم اند به پرداخت 
مبلغ 342/981/912 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارات دادرس�ی و نیز پرداخت خسارت تاخیرتادیه  و به موجب پرونده اجرایی کاسه 
970154 این اجرای احکام محکوم علیهم ردیفهای 1 الی 4 فوق الذکر و خانم فیروزه حیدری فرزند غامعلی متضامنا محکوم اند به پرداخت 
مبلغ 347181832 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیرتادیه در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامن 
اائمه و همچنین محکوم علیهم به پرداخت 5  درصد محکوم به هر یک از پرونده ها بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت، با عنایت 
به اینکه طی عملیات اجرایی از اموال محکوم علیه مهدی امینی یک دستگاه خودرو پژو 405 نقره ای رنگ به شماره پاک 32-243ن57 
شناسایی و توقیف توسط کارشناس به مبغل 290/000/000 ریال  ارزیابی گردیده .لذا تعیین مورخ 1397/10/30 ساعت 8/30 الی 9/30 صبح 
اعام می ش�وداز مال مذکور از طریق مزایده حضوری در موعد مقرر بفروش خواهد رس�د .طالبین به خرید می بایست در مورد مقرر با در 
دست داشتن مدارک شناسنایی معتبر در دفتر این اجرای احکام حاضرگردیده و در صورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل 
پنج روز قبل از موعد مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال توقیفی داده شود.مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که بااترین 

قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد.بهای مزایده نقدا دریافت خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری مه وات- جعفری

512/68رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبداله ساعدی دارای شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کاسه 970442 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاجی اسمعیل ساعدی دوغ آبادی به شناسنامه 1534 در تاریخ 1396/12/29 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-عبداله ساعدی فرزندحجی اسمعیل متولد 1348 ش.ش 39 
فرزند متوفی 2- عزت ساعدی فرزند اسمعیل متولد 1332 ش.ش 14 فرزند متوفی 3-فاطمه حسینی بنده قرائی فرزند شکراله متولد 1359 
ش.ش 673 همس�ر متوفی 4- عباس ساعدی فرزند اسمعیل متولد 1333 ش.ش 43 فرزندمتوفی 5- محمدباقرساعدی فرزند اسماعیل 
متولد 1339 ش.ش 21فرزند متوفی 6- ربابه ساعدی فرزند حجی اسماعیل متولد 1345 ش.ش 404 فرزندمتوفی 7- رفعت ساعدی فرزند 
اسماعیل متولد 1356 ش.ش 6519888702 فرزندمتوفی 8- کاظم ساعدی فرزند حجی اسمعیل متولد 1345 ش.ش 4 فرزندمتوفی؛ 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.
شورا شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان مه وات

512/2اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سبزوار

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139760306011004028-1397/08/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای اسماعیل چاه ستاره بشماره شناسنامه 262 
کد ملی 0791872513 صادره از سبزوار فرزند اسحق  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 82/80 متر مربع قسمتی از پاک شماره 
506 فرعی از 5 – اصلی واقع در اراضی فتح آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی اصغر برازنده دولت آبادی 
محرز گردیده است.  لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . آگهی فوق الذکر عینا در روزنامه های کثیر اانتشار کار و کارگر و 

محلی خراسان درج می گردد. 97/100/1393  تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/10/11، نوبت دوم : 1397/10/26
رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار- علی آب باریکی

512/3اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سبزوار

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139760306011003462-1397/07/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
س�ند رسمی مس�تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک س�بزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای فرهاد نوروزی خوشمردان بشماره 
شناس�نامه 297 کد ملی 0791878279 صادره از س�بزوار فرزند حسین  در شش�دانگ یک باب ساختمان به مساحت 64/35 متر مربع 
قسمتی از پاک شماره 506 فرعی از 5 – اصلی واقع در اراضی فتح آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت آقای اصغر برازنده 
دولت آبادی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. آگهی فوق الذکر عینا در روزنامه های کثیر اانتشار 

کار و کارگر و محلی خراسان درج می گردد. 97/100/1342  تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/10/11، نوبت دوم : 1397/10/26
رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار- علی آب باریکی

512/4سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
آگهی اباغ اجراییه مهریه پرونده اجرائی کاسه 9700746 اجرای ثبت سبزوار

بدین وس�یله به آقای حس�ین دلبری نام پدر: علی اصغر تاریخ تولد: 1353/07/01 ش�ماره ملی 0790405296 شماره شناسنامه40771 به 
نشانی: سبزوار کاج رضوی کوچه فاضلی جنب نمایندگی نوشابه اباغ می شود که خانم طیبه دلبری جهت وصول مهریه خود به تعداد پنجاه 
عدد س�که بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج: ش�ماره 3701 مورخه 1380/01/09دفترخانه ازدواج شماره 17 شهر سبزوار 
استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9700746 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/09/17 ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده و اباغ واقعی در آدرس اظهاری میسر نگردید، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. 97/100/1535 تاریخ انتشار: سه شنبه 1397/10/11
رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

512/5آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم
به موجب پرونده ش�ماره کاس�ه 970460 اجرای احکام دادگس�تری طرقبه شاندیز محکوم علیه ش�رکت صنایع چوب و فلز تولیکا 
محکوم اس�ت به پرداخت 16505735 ریال بابت اصل خواس�ته و کلیه خس�ارات دادرسی در حق محکوم له حمید اکبرزاده رضایی 
و پرداخت نیم عش�ر دولتی  نظربه اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواس�ت محکوم له اموالی 
در عوض بدهی به ش�رح ذیل معرفی و توقیف نموده اس�ت  وتوس�ط کارشناسان حمیدرضا نیک پرور ارزیابی و مقررگردید درتاریخ 
1397/10/23 ازس�اعت 8 الی 9 صبح درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگس�تری طرقبه شاندیز باحضور نماینده دادستان محترم 
به فروش برس�د مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبه بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد وحداقل ده درصد از بهای آن 
نقدا وفی المجلس ومابقی حداکثر ظرف یکماه ازبرنده مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روزقبل ازموعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تانسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. شرح اموال مورد مزایده : مبلمان موسوم به کیا 
تمام پارچه با پایه های چوبی از جنس راشبدون میز عسلی و جلو مبلی قیمت مبل تک نفره 14000000 ریال مبل دو نفره 22000000 

ریال و سه نفره 29000000 ریال که در محل شهرک صنعتی توس می باشد.
لگزیان – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

512/6آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
به موجب پرونده کاس�ه 970556 ش�عبه اول اجرای احکام شهرستان طرقبه ش�اندیز محکوم علیه ابراهیم ظریف محکوم است به 
پرداخت 1054870000 ریال و کلیه خس�ارات دادرس�ی در حق محکوم له محمد علی محمدی  و پرداخت مبلغ حق ااجرا می باشد 
که  اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس نعمت اله سااری محترم به فروش برسد مزایده درتاریخ 1397/10/24 ازساعت 12 الی 13 
ظهر ازقیمت ارزیابی شده شروع وبه بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد وحداقل ده درصد از بهای آن نقدا وفی المجلس 
ومابق�ی حداکث�ر ظرف یکماه ازبرنده مزایده وص�ول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پن�ج روزقبل ازموعد مزایده به این 
اجرا مراجعه تانس�بت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد و  با توجه به مرحله دوم مزایده طبق قانون در صورت نبودن 
خریدار به قیمت کارشناس�ی ملک فوق به 20 درصد زیر قیمت کارشناس�ی واگذار می گردد . شرح اموال مورد مزایده : اراضی واقع 
در جاده مش�هد قوچان س�مت چپ ورودی ش�رکت صنایع روش�نایی مهتاب بعد از معاینه فنی خودروهای سنگین تعداد سه قطعه 
زمین محصور و مجزا که دو قطعه اخیر دارای مس�احت های 864 و 923 متر مربع جزو پاک 167 اصلی بخش 10 مش�هد موسوم به 
اراضی س�وران که به ارزش هر متر مربع 5000000 ریال و قطعه دوم به مس�احت 864 متر مربع 432000000 ریال و قطعه س�وم 923 

متر به ارزش 461000000 ریال ارزیابی گردیده است.
رضا لگزیان –دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

512/7آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 970494آقاي مهدی صادقی فرزند رجبعلی به اتهام س�رقت مس�توجب تعزیر تحت تعقیب مي باش�د به واسطه 
معل�وم نب�ودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس�ي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور کیفري مراتب در 
روزنامه آگهي تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ آگهی در ش�عبه س�وم بازپرسي دادس�راي عمومي وانقاب بینالود واقع در دادگستری 

طرقبه حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اظهار عقیده می نماید.
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب طرقبه شاندیز

512/8آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله ب�ه آقای مهدی نداف فرزند محمد حس�ین فع�ا مجهول المکان، اباغ مي ش�ود که آقای علی ندافی دادخواس�تی به 
خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به شعبه اول شورای حل اختاف بردس�کن ارائه و به کاسه 1/97/421 ثبت و برای روز شنبه 
مورخه 97/11/13 س�اعت5/30 عصر وقت رس�یدگي 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 بردسکن مستقر در 
مجتمع شماره اول به نشانی خ قائم مجتمع شوراهای حل اختاف 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 بردسکن

511/9آگهي 
پیروآگه�ي ه�ای قبلي به خواندگان : آقایان حیدر نوروزی و ناصر زعفری و محمد نوروزی به طرفیت : نبی اله تربتب به درخواس�ت 
مطالبه خس�ارت و کاس�ه 970323 فعا مجهول المکان اباغ مي ش�ود طب�ق رای صادره محکوم به پرداخ�ت حکم به محکومیت 
بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ 41662000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه کارشناسی هزینه دادرسی تامین دلیل و پرداخت 
مبلغ 390000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 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 است0
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

512/10آگهی اباغ وقت رسیدگی به متهمین آقایان خداداد برغمانی و حسن عارفی
ش�اکی آقای کریم اعتمادی علیه آقایان خداداد برغمانی فرزند میرزا و حسن عارفی، دایر به تخریب باغ و چرای محصول، شکایتی 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه9709985191500111 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر کاشمر ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 11/13/ 1397س�اعت 10 صبح تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواس�ت ش�اکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا متهمین 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان کاشمر

512/11آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین قدیری فرزند ابراهیم
خواهان آقای غامرضا ستایش دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین قدیری به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو پراید مدل 
1381 به ش�ماره پاک 17 ج 642 ایران 52 مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه9709985730100091 شعبه 1 
شورای حل اختاف شهری سرخس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 11/15/ 1397ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر اانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

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

512/12اصاحیه
کاس�ه پرونده: 14/970639 وقت رس�یدگی : 1397/11/27 ساعت 8 صبح. پیرو آگهی اباغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده چاپ 
شده مورخه 1397/09/29 با شماره 511/335 در روزنامه حمایت، با توجه به اینکه نام خانوادگی خواهان اشتباها – ابراهیمی – قید 

گردیده است لذا بدین وسیله نام خانوادگی خواهان از ابراهیمی به )بهرامی ( اصاح می گردد.
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد)57 حقوقی سابق(

511/13آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول)اصاحی(
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/7/952239 
آقای احمد ضیایی علی اکبرزاده محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 790/755/418 ریال در حق آقای حمید حس�ین زاده زرکار و نیز 
مبلغ 39/537/770 ریال نیم عش�ر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای 
محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی ونیم عشردولتی توقیف  توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی  و مقرر گردید در تاریخ 1397/10/29 از ساعت 8 الی 8/45 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد 
واحد مزایده واقع در مش�هد-بلوار مدرس،مدرس 6،س�اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید می توانند جهت 
کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.

ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د .هزینه های تنظیم س�ند و نقل و انتقال 
بالمناصف�ه و بده�ی های معوقه به عهده فروش�نده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.ش�رح اموال مورد 
مزایده: 3514 ده هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک واقع در کیلومتر 5 جاده کات ابتدای جاده کاکوب 
بعد از پاس�گاه خلق آباد داخل کوچه نبش قطعه س�وم دارای پاک ثبتی ش�ماره 53 فرعی از 99 اصلی بخش 9 مش�هد به مساحت 
حدود 23137 مترمربع، یک قس�مت به مس�احت 10/000 متر مربع دارای درختان مثمر از نوع گردو و زردآلو و غیره با سن حدود 5 
تا 8 س�اله کشت ش�ده و در بخش غربی زمین یک باب اس�تخر بتنی به حجم حدود 400مترمکعب وجود داردو قسمت دیگر دارای 
کاربری صنعتی کارگاه بتن با مجوز اداره صنایع و اعیان احداثی ش�امل اتاق س�رایداری ، اداری و مسکونی به مساحت 125 مترمربع 
با مصالح عرف و سقف آهن و درب پنجره پروفیلی با قدمت حدود 10 سال و 260 مترمربع پارکینگ ، انباری و چاله سرویس با سقف 
ایرانیت با 3 طرف دیوار ملک دارای انشعابات برق وگاز است ولی آب زمین به صورت اجاره ای تامین می شود که ششدانگ عرصه 
واعیان ملک مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 13/500/850/000 ریال برآوردکه از سه دانگ متعلق به محکوم علیه به میزان فوق 

به مبلغ 790/755/418 ریال به فروش می رسد.
 مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

512/14رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي اسماعیل رسولی حسین آبادی داراي شناسنامه شماره 0760390738 به شرح دادخواست به کاسه 1/687/97 از این 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جبار رسولی حسین آبادی به شناسنامه 324 در تاریخ 93/1/16 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- ابراهیم رسولی فرزند جبار به شماره شناسنامه 
0760052530 پسر متوفی 2- فرحناز رسولی حسین آبادی فرزند جبار به شماره شناسنامه 20 دختر متوفی3- شهین رسولی حسین آبادی 
فرزند جبار به شماره شناسنامه 0760176655 دختر متوفی4-حبیبه رسولی حسین آبادی فرزند جبار به شماره ملی 0760213658 دختر 
متوفی5- خدیجه رس�ولی حس�ین آبادی فرزند جبار به ش�ماره ملی 076031087 دختر متوفی6- اسماعیل رسولی حسین آبادی فرزند 
جبار به ش�ماره ملی 0760390738 پسر متوفی 7- سمیه رسولی حسین آبادی فرزند جبار به شماره ملی 0760490031 دختر متوفی8- 
اویس رسولی حسین آبادی فرزند جبار به شماره ملی 0760547912 پسر متوفی9- اسراء رسولی حسین آبادی فرزند جبار به شماره ملی 
0760640068 دختر متوفی10- زبیر رسولی حسین آبادی فرزند جبار به شماره ملی 0760733066 پسر متوفی11-شهناز مومنی فرزند غام 
محمد به شمار شناسنامه 3585 همسر متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
دبیرخانه شورا شعبه یک شوراي حل اختاف شهرستان خواف

512/15آگهي 
پیرو آگهي هاي قبلي به آقاي محمد شعبانی اباغ می شود که به  موجب دادنامه شماره 9709972764600649 در پرونده کاسه 2/970130 
صادره از ش�عبه دوم ش�ورای حل اختاف طرقبه  محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 
1845000 ری�ال هزین�ه دادرس�ی و مبلغ 4560000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان مس�عود مطیع، راي ص�ادره غیابي وظرف مدت 
بیست روز پس از نشر آگهی قابل واخواهي درهمین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 

طرقبه شاندیز مي باشد.
شعبه 2 مجتمع شورای حل اختاف شهرستان طرقبه شاندیز
512/16آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید عباس شفاپور فرزند اسحق

خواهان آقای تقی ناصری دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای س�یدعباس شفاپور فرزند اسحق به خواسته تنظیم سند مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709982764600829  شعبه 2 مجتمع شواری حل اختاف شهرستان طرقبه شاندیز ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/11/24 س�اعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
متصدی امور دفتری شعبه 2 مجتمع شورای حل اختاف شهرستان طرقبه شاندیز

512/17آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم فرزانه وطن دوست فرزند
خواهان آقای مجید پورتراب نقندر دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فرزانه وطن دوست به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709982764600485  شعبه 2 مجتمع شورای حل اختاف شهرستان طرقبه شاندیز ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/24 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
متصدی امور دفتری شعبه 2 مجتمع شورای حل اختاف شهرستان طرقبه شاندیز

512/37رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي رمضان فداکار داراي شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کاسه 970114 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان هوشنگ فداکار به شناسنامه 29 در تاریخ 1397/9/19 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- رمضان فداکار فرزند هوشنگ ش ش6 ت ت 1344 فرزند متوفی 2- صدیقه فداکار فرزند 
هوشنگ ش ش16 ت ت 1342 فرزند متوفی 3- حسین فداکار فرزند هوشنگ ش ش798 ت ت 1347 فرزند متوفی 4- محمد فداکار فرزند 
هوشنگ ش ش14 ت ت 1361 فرزند متوفی 5-علی اکبر فداکار فرزند هوشنگ ش ش39 ت ت 1354 فرزند متوفی 6- ابوالفضل فداکار 
فرزند هوشنگ ش 294 ت ت 1351 فرزند متوفی 7- مهدی فداکار فرزند هوشنگ ش ش24 ت ت 1363 فرزند متوفی 8- فاطمه فداکار 
فرزند هوشنگ ش ش479 ت ت 1358 فرزند متوفی 9- علی اصغر فداکار فرزند هوشنگ ش ش446 ت ت 1356 فرزند متوفی 10- حسن 
فداکار فرزند هوشنگ ش ش799 ت ت 1350 فرزند متوفی 11- عذرا نظر یافته فرزند علی ش ش334 ت ت 1322 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.
رئیس شورا شعبه 1 شوراي حل اختاف شهرستان سرخس

512/38رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي جواد جال الهی داراي شناسنامه شماره 141به شرح دادخواست به کاسه970103 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسی جال الهی  به شناسنامه 1591در تاریخ 1397/8/12  در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- جواد  جال الهی فرزند موسی ش ش 141 ت ت 1356 فرزند متوفی 2- غامرضا 
جال الهی فرزند موس�ی ش ش 53 ت ت 1353 فرزند متوفی 3- تکتم جال الهی فرزند موس�ی ش ش 279 ت ت 1360 فرزند متوفی 
4- مهین جال الهی فرزند موسی ش ش 53 ت ت 1350 فرزند متوفی 5- عادله جال الهی فرزند موسی ش ش 3519 ت ت 1367 فرزند 
متوفی 6- عاطفه جال الهی فرزند موس�ی ش ش 651 ت ت 1363 فرزند متوفی 7-فاطمه غامیان فرزند محمد ش ش 16 ت ت 1334 
همس�ر متوفی . اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 1 شوراي حل اختاف شهرستان سرخس

512/39رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي گل محمد حسن زئی داراي شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کاسه 725 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نازپری ناروئی به شناسنامه 12880در تاریخ 1397/6/4 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- گل محمد حسن زئی فرزند خالق ش ش 9 ت ت 1317 همسر متوفی 2- سعیده حسن 
زئی فرزند گل محمد ش ش 0810503077 ت.ت 1392فرزند متوفی 3- س�عید حس�ن زئی فرزند گل محم�د ش ش 0810370522 ت ت 
13852 فرزند متوفی 4- محمدامین حسن زئی فرزند گل محمد ش ش 0810543941 ت ت 1394 فرزند متوفی 5- جان بی بی ناروئی فرزند 
شاه داد 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.
رئیس شورا شعبه 1 شوراي حل اختاف شهرستان سرخس

512/40رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا اسماعیلی داراي شناسنامه شماره 314 به شرح دادخواست به کاسه 4/970240 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر اسماعیلی به شناسنامه 4846 در تاریخ 1391/8/3 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- پروین اس�ماعیلی فرزند شماره شناسنامه 652 ، 2- زهرا اسماعیلی فرزند ) شماره 
شناسنامه 314(  3- مرحومه ایران افشارکهن همسر شماره شناسنامه 727 . 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.
شورا شعبه 4 شوراي حل اختاف شهرستان فریمان

512/41رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا اس�ماعیلی داراي شناسنامه شماره 314 به شرح دادخواست به کاس�ه 4/970241  از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران افشار کهن به شناسنامه 727  در تاریخ 1394/2/8 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- پروین اس�ماعیلی فرزند شماره شناسنامه 652 – 2-زهرا اسماعیلی فرزند 
شماره شناسنامه 314 . 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 4 شوراي حل اختاف شهرستان فریمان

512/42رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي رضا رجبی داراي شناسنامه شماره 423 به شرح دادخواست به کاسه 4/970235 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان اصغر رجبی به شناس�نامه 70 در تاریخ 1370/9/16 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- رضا رجبی فرزند شماره شناس�نامه )0849127696( 2- صاحب جان رجبی فرزند 
) 0849269075( 3- نس�اء رجبی فرزند )0848490861( 4- محمد حس�ن رجبی فرزند ) 0849271770( 5-فاطمه رستگار ثانی همسر 
0849261589 اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا 
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 4 شوراي حل اختاف شهرستان فریمان

511/43آگهی
خواهان س�اره کاوس�ی فرزند محمد دادخواس�تی به طرفیت خوانده علی دهقان فرزند بخواس�ته مطالبه وجه یک فقره چک به ش�ماره 
15107681470 مورخ 97/9/25 عهده بانک تجارت شعبه شهرک صنعتی به مبلغ 40000000 تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی بین قرنی 
22 و 24  و به کاسه 970872 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/23 و ساعت 11 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

512/44 آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت اول )970022(
به موجب پرونده کاس�ه 970022 اجرایی دادگاه عمومی بخش زبرخان محکوم علیه ش�رکت نوش�انوش بینالود واقع در شهرک صنعتی 
خیام – مبتکر 1 به مدیریت مسلم قاسم آبادی محکوم است به پرداخت مبلغ 1/980/886/600 ریال در حق آقایان جال فتوحی نیا و مهدی 
خداشاهی و پرداخت مبلغ 99/044/330 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت، با توجه به عدم پرداخت بدهی خود در موقع مقرر در حق 
محکوم لهم، چون مشار الیه نسبت به تودیع بدهی خود اقدام ننموده حسب تقاضای محکوم له اموالی بشرح ذکر شده ذیل توقیف و توسط 
کارش�ناس ارزیابی و مقرر گردید. در تاریخ 1397/11/07 روز یکش�نبه از ساعت 10 الی 11 صبح در محل دایره اجرای احکام دادگاه زبرخان 
از طریق مزایده حضوری به فروش برس�د لذا متقاضیان خرید و ش�رکت در مزایده می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به محل این 
اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال مورد مزایده مهیا شود، مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که بااترین مبلغ را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. ضمناً هزینه حراج و سایر هزینه های نقل و انتقال بعهده خریدار بوده و اجرای احکام مسئولیتی نخواهد داشت 
و حداقل ده درصد از بهای پیشنهادی برنده مزایده فی المجلس دریافت و الباقی ظرف یکماه از تاریخ مزایده از برنده اخذ خواهد شد . در 
صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر الباقی بهای اموال مورد مزایده را نپردازد سپرده ده درصد وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. اموال مورد مزایده و قیمت پایه کارشناسی آن به شرح ذیل می باشد. 1- آیس بانک 12 تن تبریز 
 DWM کوپلند سابکول 2 فن. 2- آیس بانک 20 تن تبریز ساخت شرکت سردینه با کمپرسور DWM ساخت شرکت دماگستر با کمپرسور
کوپلند سابکول 4 فن 3- دیگ بخار ساخت ماشین سازی طاهر نامجو به شماره 84210 سال ساخت 1384 با فشار 5 بار و با ظرفیت 1000 
کیلو کالری 4- دیگ بخار ساخت ماشین سازی اراک ظرفیت LB/HR 4400 سال ساخت 1389 با شماره بویلر MSA 04684 دیگ 2 تن 

5- تانک دو جداره ذخیره شیر 5 تن به انضمام موتور گیربکس و همزن ساخت شرکت گرماگستر 6- سپراتور خامه 10 تن ساخت روسیه 
غامی – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بخش زبرخان

512/45 رأی دادگاه )970276(
در خصوص دعوی خواهان خانم زکیه سوقندی فرزند رحمت اه به طرفیت خوانده آقای جعفر شیبانی فرزند رمضان به خواسته صدور حکم 
طاق ) حکم به احراز شرائط اعمال وکالت در طاق ( به لحاظ تخلف خوانده از شرائط ضمن العقد ) عدم پرداخت نفقه و ترک زندگی مشترک 
( به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده ، احراز علقه زوجیت فیمابین زوجین و نیز تخلف زوج از شرایط ضمن العقد به 
دالت مستندات پیوست، منجمله استشهاد محلی ارائه شده از ناحیه خواهان، مودای گواهی گواهان در دادگاه و نیز تحقیقات انجام شده از 
محل، توسط مرجع انتظامی مربوطه که مصون از هرگونه تعرضی باقیمانده است و مثبت ادعای خواهان می باشد و با عنایت به اینکه توسط 
دادگاه جهد وافی و سعی و اهتمام ازم در جهت اصاح ذات البین و ارشاد زوجه به تفاهم و سازش و تداوم زندگی مشترک با زوج صورت 
گرفته است، لیکن تاش همچنان بی ثمر و نتیجه ای عائد نگردیده، و خواهان اصرار بر جدائی و طاق دارد. و با التفات به اینکه داوران منتخب 
زوجین با نصایح و ارشادات خویش موفق به سازش آنان با یکدیگر نشده اند و توجها به اینکه خوانده با اباغ قانونی وقت دادرسی از طریق 
جرائد کثیر اانتشار محلی در چند نوبت در مواعد مقرر جهت رسیدگی و معرفی داور در دادگاه حاضر نگردیده، هیچگونه ایراد و دفاعی به 
عمل نیاورده، و دلیل و مدرکی نیز بر رد و بطان دعوی خواهان اقامه ننموده است. علیهاذا دادگاه با توجه به نظر قاضی محترم مشاور دعوی 
مطروحه به کیفیت معنونه را محمول بر صحت تش�خیص و وارد دانس�ته ، مس�تندا به مواد 1119 و 1129 قانون مدنی و مواد 24 و 26 قانون 
حمایت خانواده حکم به احراز شرائط اعمال وکالت در طاق به نفع خواهان صادر و اعام می دارد، خواهان به استناد این حکم پس از قطعیت 
آن می تواند به یکی از دفاتر رسمی طاق مراجعه نموده، و با اعمال وکالت و حق توکیل به غیر نسبت به اجرای صیغه طاق خویش ) از نوع 
بائن غیر مدخوله ( با رعایت موازین شرعی و ثبت آن برابر مقررات قانونی اقدام نماید، ضمنا: خواهان تعداد بیست و چهار سکه طا تمام بهار 
آزادی از مهریه خود را بذل نموده و مابقی به اضافه سائر حقوق مالی اش را در آینده مطالبه خواهد کرد، جهیزیه ندارد و باکره و غیر مدخوله 

می باشد رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
پیرزاده – رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان نیشابور

512/46 آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970330(
خواه�ان آقای حمید داغس�تانی دادخواس�تی به طرفیت خوانده خجیس�ته درویش فرزند رحمانقلی به خواس�ته مطالب�ه وجه به مبلغ 
114/450/000 تومان مبلغ حواله بانکی اس�تنادی به انضمام کلیه خس�ارات وارده و...  به مبلغ 1/144/500/000 ریال مطرح که به این ش�عبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709980059200188 ش�عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/23 س�اعت 08:15 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
نصر آبادی – منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

512/47 آگهی احضار متهم )900644(
احتراما نظر به اینکه در پرونده کاسه 900644 شعبه دوم بازپرسی نیشابور آقایان مرتضی و مجتبی بختی به اتهام سرقت با توجه به شکایت 
ش�اکی محمد حس�ن شکری تحت تعقیب می باشد و به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 ق ا د ک مراتب در 
روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه دوم باز پرسی دادسرای نیشابور حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.
وحید خاکشور قره سو-  بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب نیشابور

512/48 رأی دادگاه )970095(
در خصوص دعوی خواهان خانم معصومه فتح آبادی فرزند محمد به طرفیت خوانده آقای هادی محمدی فرزند محمد علی به خواسته صدور 
حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طاق و گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف خوانده از بند اول و هفتم شرائط ضمن العقد ) عدم 
پرداخت نفقه و اعتیاد به مواد مخدر ( به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده، احراز علقه زوجیت فیمابین زوجین و نیز 
تخلف زوج از ش�رائط ضمن العقد به دالت مستندات پیوست منجمله دادنامه ش�ماره 9609975302400909 – 96/11/18 صادره از دادگاه 
عمومی بخش میان جلگه و نامه شماره 1397025001588016 – 97/07/25 اجرای احکام مدنی نیشابور ) مرجع مجری نیابت ( که مصون 
از هرگونه تعرضی باقیمانده اس�ت و مثبت ادعای خواهان می باش�د و با عنایت به اینکه توسط دادگاه جهد وافی و سعی و اهتمام ازم در 
جهت اصاح ذات البین و ارشاد زوجه به تفاهم و سازش و تداوم زندگی صورت گرفته است، لکن تاش همچنان بی ثمر و نتیجه ای عائد 
نگردیده و خواهان اصرار بر جدائی و طاق دارد و با التفات به اینکه داوران منتخب زوجین با نصایح و ارش�ادات خویش موفق به س�ازش 
آنان با یکدیگر نشده اند و توجها به اینکه خوانده علیرغم  اباغ قانونی وقت دادرسی از طریق جراید کثیراانتشار محلی در مواعد مقرر 
در دادگاه حاضر نگردیده هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی نیز بر بی اعتباری مس�تندات خواهان و یا رد و بطان 
دعوی ایشان اقامه ننموده است. علیهذا دادگاه با در نظر گرفتن نظریه قاضی مشاور دعوی مطروحه به کیفیت معنونه را محمول بر صحت 
تشخیص و وارد دانسته، مستنداً به بند اول سند نکاحیه و مواد 1119 و 1129 قانون مدنی و مواد 24 و 26 قانون حمایت خانواده حکم به احراز 
شرایط اعمال وکالت در طاق و گوایه عدم امکان سازش فیمابین خواهان و خوانده صادر و اعام می دارد، خواهان به استناد این حکم پس 
از قطعیت آن می تواند به یکی از دفاتر رسمی طاق مراجعه نموده و با اعمال وکالت و حق توکیل به غیر نسبت به اجرای صیغه طاق ) از 
نوع خلع ( با رعایت موازین شرعی و ثبت آن برابر مقررات قانونی اقدام نماید، ضمنا خواهان در قبال طاق یک سکه طا تمام بهار آزادی 
از مهریه خود را بذل نموده و بقیه آن را بعاوه جهیزیه دریافت مینمایدو زوجین دارای یک فرزند مش�ترک به نام فاطمه زهرا 6 س�اله می 
باشند که حضانت وی به خواهان واگذار می گردد و حق ماقات با او برای خوانده هفته ای یک روز با توافق طرفین و در صورت عدم توافق 
روزهای جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا ساعت 18 بعد از ظهر محفوظ خواهد بود، رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
عبیری – رئیس شعبه اول دادگاه خانواده نیشابور

511/49اصاحیه
کاس�ه پرونده: 14/970639 وقت رس�یدگی : 1397/11/27 س�اعت 8 صبح. پیرو آگهی اباغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده چاپ شده 
مورخه 1397/09/29 با شماره 511/335 در روزنامه حمایت، با توجه به اینکه نام خانوادگی خواهان اشتباها – ابراهیمی – قید گردیده است 

لذا بدین وسیله نام خانوادگی خواهان از ابراهیمی به )بهرامی ( اصاح می گردد.
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد)57 حقوقی سابق(

512/50آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
به موجب اجراییه صادره از سوی شعبه دو شورای حل اختاف گناباد در پرونده 970965 اجرایی محکوم علیها خانم معصومه صادقی بهابادی 
فرزند اس�ماعیل به پرداخت مبلغ 46735375 ریال بابت خواس�ته در حق عبداله نجاری مقدم نوقابی و مبلغ 2336769 ریال بابت حق 
ااجرا در حق دولت محکوم می باشد که محکوم علیها خانم معصومه صادقی بهابادی در قبال پرداخت محکوم به یاد شده شش دانگ منزل 
مسکونی وقع در نوقاب خیابان قائم 18 شماا وصل به منزل علی رجبی جنوبا وصل به کوچه شرقا وصل به منزل مرحوم حاج یوسف کریمی 
غربا وصل به منزل رحمت اله سلمانی متعلق به خود را جهت توقیف مرعفی نموده که توسط اجرای احکام توقیف و طبق نظر کارشناس به 
مبلغ پانصد میلیون ریال ) 500000000 ریال ( ارزیابی شده است و مقرر شده در روز یکشنبه 1397/11/07 از ساعت 10 الی 11 از طریق مزایده 
حضوری در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد بفروش برسد لذا طالبین می توانند در روز و ساعت تعیین شده در محل مذکور حاضر و 
در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
ش�د . ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف اس�ت مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری 
تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت 10 درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 

شد. طالبین می توانند جهت کسب اطاع بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند .
شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان گناباد

511/51رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي رضا محبی اصل داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 971909 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه زراعت پیشه خرابه امین به شناسنامه یک در تاریخ97/9/20 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-مریم محبی اصل فرزند2-رضا محبی اصل فرزند3-ناصرگنج علی فرزند4-
نصرت گنج علی 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 و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه154 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/52آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت به طرفیت خواندگان:1-لفته جامعی 2- جواد نجف اده به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرستان 
مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی- نبش 
قره نی 31 ارجاع و به کاس�ه بایگانی 970244 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی 1397/11/17 و س�اعت 11/45 صبح تعیین ش�ده است به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد
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آگهی مزایده مرحله دوم
  بایگانی960227/بموجب نیابت اعطایی ازش�عبه 4 اجرای احکام مدنی گرگان محکوم علیه محمود مظهری ف عباس�علی محکوم اس�ت 
بپرداخت مبلغ1/592/855/706ریال بابت بدهی درحق نصراله خیرابادی وهمچنین پرداخت مبلغ 79/642/786ریال بابت هزینه اجرایی 
درحق دولت لذا اجرای احکام مدنی بندرگز درنظردارد 6دانگ پاک شماره 3404فرعی ازیک اصلی واقع دربندرگز خ امام خمینی روبروی 
اداره ثبت اسناد واماک بندرگز نبش جنوبی کوچه انقاب41به مالکیت محمود مظهری ف عباسعلی رابفروش برساند ملک مورد ارزیابی 
بصورت6دانگ ازپاک فرعی از1449بمساحت240/70واقع دربخش1ثبت بندرگز ودارای پاک3404میباشدوملک دارای گواهی پایان کار 
وپروانه ساختمان باکاربری تجاری ومسکونی در2طبقه وطبقه اول بمساحت120مترمربع وبصورت3باب مغازه تجاری که67مترمربع ومابقی 
راه پله وپارکینگ و ورودی راه پله مجزادرضلع غربی ساختمان وازطرف حیاط واز کوچه ضلع شرقی ساختمان راه دسترسی داردوطبقه اول 
مسکونی128مترمربع شامل3خواب وهال و پذیرایی و آشپزخانه وحمام وسرویس بهداشتی وتراس بزرگ درضلع غربی ودربهای داخلی 
ازجنس چوبی ودرب ورودی و پنجره هاازجنس آلومنیم وفلزی وسیستم گرمایشی گازطبیعی وسقف اول وهمکف طاق ضربی وسقف نهایی 
س�اختمان ازخرپاوپوش�ش ایرانیت وکلیه پله ها ونمای ضلع شرقی سنگکاری وس�اختمان دارای امتیاز آب وبرق وگاز است که با بررسی 
بعمل آمده ازکارشناس بمبلغ5/579/200/000ریال ارزیابی میگرددوطالبین خریدمیتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه و 
تسلیم نمایند)توصیف اجمالی ملک براساس ماده138قانون اجرای احکام مدنی(نوع ومشخصات ملک توقیف شده عبارتند ازطبق لیست 
باا میباش�د)زمان ومکان مزایده(1-مزایده روزشنبه مورخ10/29/ 1397-ازساعت10الی11مکان مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی 
دادگس�تری شهرس�تان بندرگز)شرایط مزایده( 1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده ش�روع می شود وبرنده مزایده کسی 
است که بااترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید 2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس بحساب سپرده 
دادگس�تری تودیع  ومابقی آنرا ظرف 1ماه ازتاریخ اجرای مزایده بحس�اب 2171294791002سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز وقبض 
آنرا تحویل دایره اجرا نماید درغیر اینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت 
ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند پنج روزقبل ازاجرای مزایده  باهماهنگی این اجرا اموال توقیفی را بازدید 
نمایند4-بدهی بابت حق ااشتراک یاحق انشعاب ومصرف وبدهی مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یانشده بعهده محکوم علیه میباشد5-تحویل ملک پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود 
ودرصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد6-مزایده با حضور 

نماینده دادستان عمومی وانقاب بندرگز ونماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهد شد.
1058-دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرگز-آشکاران

آگهی حصر وراثت 
آقای اسمعیل همت خانی دارای شماره شناسنامه 4513 بشرح دادخواست به کاسه 97/611 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان امین همت خانی بشناسنامه 3320069403 در تاریخ 26/9/97 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- اس�معیل همت خانی به ش ش 4513 صادره از گیانغرب)پدر متوفی ( 2- سوس�ن 
جعفری گل نسائی به ش ش 276 صادره از باختران)مادر متوفی ( متوفی به غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد. اینک شورا با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف مرکزی گیانغرب- حمیدرضا یزدان پناه

آگهی حصر وراثت 
آقای فرشاد پرنور دارای شماره شناسنامه 3320089579 بشرح دادخواست به کاسه 97/609 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان برا خاص پرنور  بشناس�نامه 317 در تاریخ 6/6/97 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- دلشاد پرنور به ش ش 807 صادره از گیانغرب)پسر متوفی ( 2- سجاد پرنوربه ش ش 8 صادره 
از گیانغرب)پسرمتوفی ( 3- فرشاد پرنور به ش ش 3320089579 صادره از گیانغرب )پسر متوفی ( 4- خانم بزرگ پرنور به ش ش 621 
صادره از گیانغرب )دختر متوفی ( 5- شکوفه پرنور به ش ش 808 صادره از گیانغرب)دختر متوفی ( 6- کبری پرنور به ش ش 878 صادره 
از گیانغ�رب )دختر متوفی ( 7- طاهره پرنور ب�ه ش ش 986 صادره از گیانغرب )دختر متوفی ( 8- زهرا پرنور به ش ش 2398 صادره از 
گیانغرب )دختر متوفی ( 9- خدیجه پروار به ش ش 3738 صادره از گیانغرب)همسر متوفی ( متوفی به غیر از وراث فوق ورثه دیگری 
ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف مرکزی گیانغرب- حمیدرضا یزدان پناه

آگهی حصر وراثت 
خانم فروزان عرفانی فرد دارای شناسنامه شماره 3329879270 بشرح دادخواست به کاسه 97/608 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقا جان عرفانی فرد بشناسنامه 318 در تاریخ 18/12/1388 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فروزان عرفانی فرد به ش ش 155 صادره از گیانغرب)دختر متوفی ( متوفی به غیر از 
ورثه فوق ورثه دیگری ندارد.اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف گیانغرب- حمیدرضا یزدان پناه

آگهی حصر وراثت 
آقای عبداله عباس�ی ذهابی دارای شناسنامه شماره 3360062302 به شرح دادخواست به کاسه 97/589 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلمه عباسی بشناسنامه 11 در تاریخ 19/2/1372 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:1- عبداله عباسی ذهابی با ش ش 3360062302 صادره از سرپل ذهاب)فرزند متوفی ( متوفی غیر از 
فرد مذکور ورثه دیگری ندارد. اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم دارد واا 

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

آگهی حصر وراثت 
خانم کیمیا مرادی دارای شناسنامه شماره 3242045092 به شرح دادخواست به کاسه 97/573 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فیض اله مرادی میرمیرو بشناس�نامه 3370082578 در تاریخ 25/4/1387 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:1- متقاضی با مشخصات فوق)دخترمتوفی ( 2- ساسان مرادی میرمیرو ش ش 19480 
صادره از قصرشیرین 3- مهران مرادی میرمیرو ش ش 3982 صادره از سنندج )پسران متوفی ( 4- شیرن جوان بخت ش ش 200 صادره از 
اسام آباد غرب )همسرمتوفی ( 5- والیه علیرضائی ش ش 102 صادره از قصرشیرین )مادر متوفی ( متوفی به غیر از وراث فوق ورثه دیگری 
ندارد. اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

حصروراثت
آقای محمدجواد درانی زاده کوهی فرزند رضا دارای شناسنامه 3760 شرح دادخواست شماره 970/17/97 مورخ 1397/10/4 توضیح داده 
ش�ادروان رضا درانی زاده فرزند غامحس�ین  بشناسنامه 8  در تاریخ 97/7/14 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- مریم درانی زاده کوهی فرزند رضا ش.ش 2980127086 متولد 1368 فرزند متوفی. 2- فرش�ته درانی زاده کوهی فرزند رضا ش.ش 
7911 متولد 1366 فرزند متوفی. 3- مهدیه درانی زاده کوهی فرزند رضا ش.ش 663 متولد 1356 فرزند متوفی. 4- مژگان درانی زاده کوهی 
فرزن�د رض�ا ش.ش 1042 متولد 1360 فرزند متوفی. 5- محمدجواد دران�ی زاده کوهی فرزند رضا ش.ش 3760 متولد 1358 فرزند متوفی. 
6- مجتبی درانی زاده فرزند رضا ش.ش 1132 متولد 1363 فرزند متوفی. 7- مرتضی درانی زاده فرزند رضا ش.ش 2980472387 متولد 
1371 فرزند متوفی. 8- س�کینه عباس زاده هینمانی فرزند محمد ش.ش 4 متولد 1333 همس�ر 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.
970 شورای حل اختاف شماره 16 شهرستان کرمان

2- اجرائیه
مشخصات محکوم له : محمدمصطفی منظوری، فرزند : مهدی، نشانی : استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان اتورفسنجان 
کوچه1 اولین درب س�مت چپ مش�خصات محکوم علیه : هوشنگ شاهور زهی ، محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
ش�ماره دادنامه مربوطه 9709973466100121 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 49/800/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تقدیم دادخواست مورخ 96/11/25 الی اجرای کامل حکم و پرداخت مبلغ 2/390/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

پرداخت نیم عشر دولتی.
210 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان کرمان

3- اجرائیه
مشخصات محکوم له : محمدمصطفی منظوری، فرزند : مهدی، نشانی : استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان اتورفسنجان 
کوچه1 اولین درب سمت چپ مشخصات محکوم علیه : محمد مرادی، فرزند : علی ، محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709973469400074 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 38/900/000 ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام خسارت هزینه دادرسی 2/147/500 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/11/25 در حق خواهان و پرداخت 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دادگستری.
868 شورای حل اختاف شماره 11 شهرستان کرمان

آگهی حصر وراثت
آقای میر حس�ین موس�وی دامدا باجا دارای شماره شناس�نامه 1610225414 به شرح دادخواست به کاس�ه 97000400755 از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان میر یعقوب موسوی دامدا باجا به شماره شناسنامه 869 به تاریخ 
1394/09/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- تلی بیگم اصانی دوزدرسی فرزند 
شکر بشماره شناسنامه 578 متولد 1353 صادره مغان همسر متوفی 2- میر حسین موسوی دامدا باجا فرزند میر یعقوب بشماره شناسنامه 
1610225414 متولد 1372 صادره مغان پس�ر متوفی 3- میر حس�ن موسوی دامدا باجا فرزند میر یعقوب بشماره شناسنامه 1610341430 
متولد 1375 صادره گرمی پسر متوفی  4- سمیرا موسوی دامدا باجا فرزند میر یعقوب بشماره شناسنامه 1610187210 متولد 1370 صادره 
گرمی دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1846

آگهی حصر وراثت
خانم لیا مرادی زاده اصل دارای شماره شناسنامه 409 به شرح دادخواست به کاسه 97000400779 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عالیه گل حصاری  به شماره شناسنامه 1158 به تاریخ 1397/08/01 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- رحیم مرادی زاده اصل فرزند فیاض بشماره شناسنامه 3828 متولد 1359 
صادره نظرآباد پسر متوفی 2- رحمان مرادی زاده اصل فرزند فیاض بشماره شناسنامه 391 متولد 1350 صادره ساوجباغ پسر متوفی 3- 
لیا مرادی زاده اصل فرزند فیاض بشماره شناسنامه 409 متولد 1356 صادره ساوجباغ دختر متوفی 4- راحله مرادی زاده اصل فرزند فیاض 
بشماره شناسنامه 408 متولد 1354 صادره ساوجباغ دختر متوفی 5- مهناز مرادی زاده اصل فرزند فیاض بشماره شناسنامه 4890050345 
متولد 1369 صادره ساوجباغ دختر متوفی 6- رقیه مرادی زاده اصل فرزند فیاض بشماره شناسنامه 1498 متولد 1364 صادره کرج دختر 
متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1847

آگهی حصر وراثت
آقای وحید تیموری دارای ش�ماره شناس�نامه 6167 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 97000400730 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان طاهر تیموری قزلراغ به ش�ماره شناسنامه 77 به تاریخ 1392/09/18 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-الهام منافزاده فرزند اسداله بشماره شناسنامه 546 متولد 1344 صادره 
هشترود همسر متوفی 2- وحید تیموری فرزند طاهر بشماره شناسنامه 6167 متولد 1367 صادره کرج پسر متوفی 3- ابوالفضل تیموری 
فرزند طاهر بشماره شناسنامه 4890280413 متولد 1375 صادره ساوجباغ  پسر متوفی 4- زینب تیموری فرزند طاهر بشماره شناسنامه 
4890011102 متولد 1368 صادره نظرآباد دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1848

آگهی اباغ
احتراماً خواهان خانم کبری یاسمی دادخواستی بطرفیت خوانده آقای مؤید ملکشاهی فرزند سامی به شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان 
آبدانان تقدیم نموده و از آنجاییکه خوانده )مؤید ملکشاهی( فعاً مجهول المکان می باشد لذا طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار نشر مگیردد تا خوانده مذکور قبل از وقت رسیدگی در دفتر شعبه حاضر و نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود در غیر اینصورت شورا بصورت غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
رییس شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- کریم تمری

آگهی اباغ
احتراما نظربه اینکه مجتبی محمدی فرزند مرادعلی به اتهام مزاحمت تلفنی)موضوع شکایت ابراهیم چتر( ازطرف این مرجع تحت تعقیب است 
و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
سال 1392 مراتب از طریق نشرآگهی در یکی از روزنامه های کثیراانتشار به نامبردگان اباغ میگردد تاظرف یکماه از طریق نشرآگهی درشعبه 
دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان آبدانان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضرشود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 

تاریخ نشرآگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.ضمناًهزینه چاپ آگهی برعهده شاکی می باشد.
دادیارشعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان آبدانان- علی قاسمی

آگهی اباغ
احتراما نظربه اینکه آقای علی احمدی)معروف به سبزوار( به اتهام درو نمودن اراضی کشاورزی)موضوع شکایت جعفراحمدی( ازطرف این مرجع 
تحت تعقیب است و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مراتب از طریق نشرآگهی در یکی از روزنامه های کثیراانتشار به نامبردگان اباغ میگردد تاظرف یکماه 
از طریق نش�رآگهی درش�عبه دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان آبدانان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضرشود در صورت 

عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشرآگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.ضمناًهزینه چاپ آگهی برعهده)دادگستری( شاکی می باشد.
دادیارشعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان آبدانان- علی قاسمی

آگهی فقدان سند
آقای / خانم محمد طاهر چهرازی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 250 اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پاک 
ثبتی 2745 / 1569 واقع در بخش 3 اهواز در صفحه 331 دفتر 458 ذیل ثبت 85887 بنام محمد طاهر چهرازی ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره – به تاریخ - / - /- تنظیمی دفترخانه – اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد 
4166 و 4167 به تاریخ 3 / 10 / 85 تنظیمی دفتر خانه 96 اهواز به نفع بانک مسکن شعبه گلستان اهواز در رهن است که بعلت سهل انگاری 
مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصاحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطاع عموم یک نوبت آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد . 
36 / 10 رییس ثبت اسناد و اماک ناحیه سه اهواز
)) آگهی ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی((
 برابر رای ش�ماره 139760317005004791مورخه97/09/27هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرس�می مستقردر واحد ثبتی شهرستان رامهرمزتصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی آقای اردشیر بهوندی فرزند علی داد 
دارای کد ملی 1910743801 بشناسنامه 223 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 60 / 94 متر مربع 
قسمتی از پاک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 2 رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امام خمینی کوچه شهید نوروزی خریداری 
ش�ده از مالکیت رس�می علی اکبر خواجه هرمزی تائید گردی�د . لذابه منظوراطاع عموم مرات�ب در دو نوبت به فاصله15روزآگهی 
میش�ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور س�ندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس�لیم وپس از اخذ رس�ید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم و گواهی مش�عر بر دعوی را به این اداره ارایه نمایند.بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات س�ندمالکیت صادرخواهدش�د . و برابر ماده 3 قانون مذکور صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد شد. تاریخ انتشار :نوبت اول 97/10/11 نوبت دوم :97/10/26
م الف /12/567- کفیل ثبت اسنادواماک رامهرمز - باغدار

آگهی فقدان سند مالکیت 
علیرضا متین شاد )مالک( با ارائه  دو برگ استشهادیه گواهی شده 
به ش�ماره 21805- 96/8/23 دفتر 171 تهران مدعی است که سند 
مالکیت شش�دانگ  یک دستگاه آپارتمان قطعه اول تفکیکی واقع 
در طبقه  همکف به مساحت 54/15 متر مربع به شماره 3887/121 
اصل�ی مفروز و مجزی  ش�ده از پاک 68 فرع�ی از اصلی مذکور و 
اق�ع در بخش هف�ت تهران ثب�ت 252833 صفح�ه 61 دفتر جلد 
1527 به ش�ماره چاپ�ی 224460 که بنام  علی موس�ی رضا ثبت و 
صادر و تس�لیم س�پس مع الواسطه به موجب س�ند انتقال شماره 
203180- 79/8/29 دفت�ر 64 تهران به علیرضا متین ش�اد منتقل 
گردیه به علت مفقودی مفقود گردیده و درخواس�ت صدور المثنی 
س�ند مالکیت نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصاحی 
مورخ�ه 72/9/2 ماده 120  آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد 
از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و ا 
عتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
و رس�ید دریاف�ت نمائید تا مورد رس�یدگی  قرار گی�رد واا پس از 
انقضای مهلت مزبور و نرس�یدن واخواهی نس�بت به صدور المثنی 
س�ند مالکیت طب�ق مقررات اقدام خواهد ش�د. برابر نامه ش�ماره 
9403010256900023- 94/5/4 اج�رای اح�کام ش�عبه 13  دادگاه 
حقوقی شهید بهش�تی 9410111737003072- 94/9/4 شعبه اول 

اجرای احکام شعبه 34 حل اختاف بازداشت می باشد. 
19601 رئیس ثبت منطقه پیروزی تهران – شعبانی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظ�ر به اینکه آقای علی اکبر اس�فندیار به موجب وکالت نامه ش�ماره 27038 
مورخ 1396/1/7 و تفویض وکالت شماره 31615 مورخ 1397/8/7 دفترخانه 42 
بندرعباس از طرف نسیم کریمی دهکردی مالک با تسلیم دو برگ استشهادیه 
محلی مصدق ش�ده طی ش�ماره 323956  مورخ 97/8/29 توس�ط دفترخانه 
اس�ناد رس�می ش�ماره 1630 حوزه ثبتی تهران و برگ تقاضا به ش�ماره وارده 
139785601023010677  مورخ 97/9/5 مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ 
یک دس�تگاه آپارتمان مس�کونی واقع در طبقه پنج�م قطعه 37 تفکیکی به 
مساحت 86/59 متر مربع به شماره پاک ثبتی 45961 فرعی از 126 اصلی مفروز 
و مجزی  ش�ده از پاک 725 فرع�ی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به 
انضمام ا نباری قطعه 14 تفکیکی و  پارکینگ مسکونی قطعه 18 تفکیکی با قدر 
السهم از عرصه و   سایر مشاعات و  قسمت های اشتراکی  در تاریخ 89/06/24 
ذیل ثبت شماره 306343 صفحه 388 دفتر جلد 918 اماک بنام نسیم کریمی 
دهکردی ثبت و س�ند مالکیت به شماره چاپی 001148 صادر و تسلیم گردیده 
است. به علت جابجایی مفقود گردیده و در خواست صدور سند مالکیت المثنی 
پاک موصوف را نموده است.  لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیر اانتشار )همین روزنامه( آگهی می شود 
تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند 
مالکیت نزد خود را داش�ته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز 
اعتراض خود را به انضمام اصل  سند مالکیت به این منطقه ثبتی واقع در نشانی: 
فلکه دوم صادقیه انتهای بلوار فردوس خیابان ش�قایق جنوبی نبش کوچه 16 
متری ش�رقی پاک 1 ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است  اصل 
س�ند مالکیت پس از رویت و ماحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به 
اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود . در صورت عدم 
وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پاک مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
19609 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کن – سید سعید ناصری 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظ�ر به اینکه آق�ای ابراهیم دهقان پور )مالک( با تس�لیم دو 
برگ استشهادیه محلی مصدق  شده طی شماره 22590 مورخ 
97/9/13 توس�ط دفترخانه اسناد رسمی ش�ماره 635  حوزه 
ثبتی  تهران و برگ تقاضا به ش�ماره و ارده 25031797 مورخ 
97/9/14 مدعی فقدان س�ند مالکیت شش�دانگ  به ش�ماره 
9670 فرعی از 6974 اصلی مفروز و باقیمانده از پاک فرعی و 
اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران ذیل ثبت شماره 352769 
صفح�ه 337  دفت�ر جل�د 2284 ام�اک و به ش�ماره چاپی 
477844 به نام آقای ابراهیم دهقان پور ثبت صادر و تس�لیم 
گردیده است. به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست 
صدور س�ند مالکیت المثنی پاک موصوف را نموده است. لذا 
مراتب در اجرای  م�اده 120 آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت 
در یک روزنامه کثیراانتشار )همین روزنامه( آگهی می شود تا 
چنانچه کس�ی مدعی معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود 
اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مهلت  10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند 
مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رس�یدگی قرار گیرد 
اصل سند مالکیت پس از رویت و ماحظه به ارائه دهنده اعاده 
خواهد ش�د لیکن ب�ه اعتراض بدون ارایه اصل س�ند مالکیت 
ترتیب اثر داده نخواهد ش�د. در صورت عدم وصول واخواهی 
ظ�رف مهلت مقرر قانونی، المثنی س�ند مالکیت پاک مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
19608  رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نارمک -  شهمیرزادی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حمید خلیل زاده هوجقان با ا عام گم شدن سند مالکیت ملک 
مورد آگهی با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضاء ش�ده ذیل شماره 
19660- 1397/9/26 دفترخانه  526 تهران  طی در خواس�ت و ارده 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد:  1. نام و  نام 
خانوادگی آقای حمید خلیل زاده هو جقان  مالک ششدانگ 2. شماره 
پاک: 21607 از 4731 اصلی بخش 6 ثبت تهران 3. علت گم ش�دن: 
جابجایی 4. خاصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت ششدانگ یکباب 
واح�د تجاری ب�ه ش�ماره 21607 و 4731  اصلی قطعه یک تفکیکی 
مف�روز و مجزی   ش�ده از 247 فرعی از اصلی  مرقوم واقع در بخش 
6 ثبت تهران به مساحت 20/59 متر مربع واقع در طبقه  همکف که 
12/81 متر مربع آن جزء اصاحی  اتی  استذیل ثبت 82724 صفحه 
68 دفت�ر 585 به ش�ماره چاپی 322733 به ن�ام حمید خلیل زاده 
هوجقان ثبت و صادر ش�ده اس�ت پاک فوق در قید بازداش�ت نمی 
باش�د. لذا با توجه به اعام فقدان س�ند مالکیت ملک  فوق الذکر و 
درخواست  صدور ا لمثنی  آن مراتب اعام تا هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله کرده که در قس�مت چهارم این آگهی ذکر نشده 
ی�ا مدعی وج�ود آن نزد خود می با ش�د باید  ظ�رف ده روز  پس از  
انتش�ار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
س�ند مالکیت یا سند معامله تس�لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر ا 
عتراض نرس�د و یا در صورت اعتراض  اصل  س�ند مالکیت یا س�ند 
معامله  ارائه نش�ود اداره ثبت المثنی س�ند مالکیت را طبق مقررات 
صادر به متقاضی  تسلیم خواهد کرد.  نشانی ثبت محل: خیابان شیخ 
هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب  بیگی پاک 366  

اداره ثبت اسناد و اماک مولوی تهران 
19607 رئیس ثبت اسناد و اماک مولوی تهران -  امید ملک 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای عباس محمدی داراي ش�ماره شناسنامه 1816 به ش�رح دادخواست به کاسه 1/97ش/1064  
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد رحیم 
محمدی بشناسنامه شماره 255 در تاریخ 1380/12/15  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر عباس محمدی 
داراي ش�ماره شناسنامه 1816 متولد 1353 پسرمتوفی 2- ایوب محمدی دارای شماره شناسنامه 
1815 متولد 1349 پس�رمتوفی 3- محمد ربیع محمدی کریم دارای ش�ماره شناسنامه 950 متولد 
1332 پسرمتوفی 4- ابراهیم محمدی دارای شماره شناسنامه 1386 متولد 1343 پسرمتوفی 5- 
شریفه محمدی دارای شماره شناسنامه 1387 متولد 1340 دخترمتوفی 6- صدف محمدی دارای 
ش�ماره شناس�نامه 951 متولد 1334 دخترمتوفی 7- مریم محمدی دارای ش�ماره شناسنامه 
736 متول�د 1325 دخترمتوف�ی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
                       2000    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود شدن اسناد فروش ومالکیت وکارت مشخصات موتورسیکلت سیستم روان 
سیکلت OM 200 کارخانه روان سیکلت به رنگ سفید تیپ CC200 سال ساخت 1387شماره 
موت�ور 30051033 ش�ماره تنه 8721369پ�اک ایران595- 79328 بنام محمدرضا ش�هری 
فرزند ابراهیم ش�ماره شناس�نامه325 صادره ازکردکوی لذا برگ سبز-فاکتور فروش کارخانه 
وکارت مش�خصات موتور)سند مالکیت- سند کمپانی( فوق الذکر مفقود شده وازدرجه اعتبار 

ساقط میباشد.
557-استان گلستان - گرگان

اگهی
انتقال ش�رکت کیاوش سازه گلستان سهامی خاص به شماره ثبت 
11218 و شناس�ه ملی 14005012902 ش�رکت فوق در مرجع ثبت 
شرکتها و موسسات غیرتجاری بندرگز به شماره ثبت 1492 ثبت و 
در تاریخ از لحاظ ذیل دفاتر تکمیل گردید که خاصه آن به شرح 
زی�ر جهت اطاع عموم آگهی می گردد: به اس�تناد صورتجلس�ه 
مجمع عموم�ی فوق العاده م�ورخ 1397/08/02 محل ش�رکت از 
گرگان به اس�تان گلس�تان- ش�هر نوکنده ، خ آیت ال�ه نصیری ، 
کوچه بهرامی ، کدپس�تی 4873143156 انتقال یافت و در مرجع 
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بندرگز تحت شماره 1492 به 

ثبت رسیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری بندر گز )334359(

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم رضا غام زاده نوری نام پدر محمد نش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان گنبد کاووس خیابان 
کیلومتر 5جاده آزادش�هر ناحیه صنعتی اقچلی گروه صنعتی صباح مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم اس�فندیار بابازاده نام 
پ�در محمد علی نش�انی مجهول المکان  محکوم به:بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه بش�ماره9710097157500711بایگانی 
970253/وش�ماره دادنامه مربوطه9709977157500699 محکوم علیه محکوم اس�ت بپرداخ�ت مبلغ131/200/000ریال بابت اصل 
خواس�ته ونیزمبلغ3/309/000ریال بابت هزینه دادرس�ی وهمچنین خس�ارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک لغایت زمان وصول 
درح�ق محکوم له ونی�ز حق اجرا درحق صندوق دولت درضمن اجرای حکم باتوجه به غیابی بودن آن منوط به رعایت تبصره 2ذیل 
ماده 306قانون آئین دادرس�ی مدنی میباش�د. محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد)م�اده 34قان�ون اجرای اح�کام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم ب�ه بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا 
محک�وم ب�ه ازآن میسرباش�د چنانچه خ�ود را قادربه اجرای مف�اد اجراییه نداند بای�د ظرف30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد 
یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری 
ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حس�ابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1س�ال قبل ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه 
دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(4-خ�ودداری محکوم علی�ه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حب�س تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 
34قان�ون اج�رای احکام مدنی وم�اده20ق .م.اوماده 16قان�ون نحوه اجرای محکومی�ت مالی1394(5-انتقال م�ال بدیگری بهرنحو 
باانگی�زه ف�رار ازادای دین به نحوی ک�ه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مج�ازات تعزیری درجه 6یاجزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اج�رای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس 
ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
1119-مسئول دفترشعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس-ابوالقاسمی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به احسان فرجی ف محمد ناصر
  خواهان آقای امید بدراق نژاد فرزند س�رهنگ دادخواس�تی بطرفیت خواندگان آقای احس�ان فرجی بخواس�ته مطالبه وجه مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاس�ه 9709981799000515وش�ماره بایگانی970518/ش�عبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس�تان گنبد کاووس)7 حقوقی قدیم(ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/23س�اعت11/30 تعیین که حس�ب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشارآگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد. 
1117-مدیردفترشعبه 1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبد کاووس-مغربی

دادنامه
پرون�ده کاسه9709981745600189بایگانی970196ش�عبه 1ش�ورای ح�ل اخت�اف ش�هری شهرس�تان بندرگ�ز تصمی�م نهایی 
ش�ماره 9709971745600544خواهان نازبائی ف نقی بنش�انی اس�تان گلستان شهرستان گرگان خ گلش�هر8گل آرا7مجتمع ارام 
ط2واحد3 خوانده کبری احمدی ف ابوالقاس�م بنش�انی بندرگز جاده سراس�ری س�مت گرگان اولین بریدگی س�م فروشی احمدی 
خواس�ته تایید فس�خ قرارداد)غیرمالی(بتاریخ فوق پرونده کاس�ه فوق تحت نظراینجانب قاضی ش�عبه اول ش�ورای حل اختاف 
بندرگزقراردارد که نظربه محتویات پرونده پس ازختم رس�یدگی بااس�تعانت ازدرگاه خداوند متعال بش�رح زیرمبادرت بصدور رای 
مینماید گردش�کاردرتاریخ1397/04/20نازبائی بطرفیت کبری احمدی بخواسته اثبات فسخ قراردادوصدورتخلیه ومطالبه خسارات 
وارده دادخواس�تی به ش�عبه اول ش�ورای حل اختاف بندرگز تقدیم نموده که پس ازرس�یدگی بانظرموافق اعضای محترم شورای 
ارس�ال که ب�ا مداقه درمحتویات پرونده پس ازختم رس�یدگی بااس�تعانت ازدرگاه خداوندمتعال با تکیه برش�رف ووجدان مبادرت 
بصدوررای مینماید رای ش�ورای درخصوص دادخواس�ت تقدیمی نازبائی ف نقی بطرفیت کبری احمدی ف ابوالقاسم بخواسته اثبات 
فسخ قرارداد اجاره مورخه15/ 1397/11وتخلیه عین مستاجره ومطالبه خسارات دادرسی باستناد دادخواست تقدیمی وکپی کارت 
ملی وکپی مصدق قرارداد اجاره واظهارنامه بش�رح دادخواس�ت که خواهان بیان داش�ت باس�تناد قرارداداجاره1باب مغازه رابمدت 
یکس�ال ب�ه خوانده اج�اره دادم که پس ازپرداخت مدت�ی را پرداخت نموده دیگر اجاره بهاء را پرداخت ننموده اس�ت درخواس�ت 
فس�خ قرارداد باستنادقراردادوتخلف ازش�رط را دارم که با امعان نظربه مستندات ابرازی خواهان و عدم حضورخوانده وعدم ارسال 
ایحه ای درجهت برائت ذمه خویش حس�ب بند 2-6قرارداداجاره عدم پرداخت اجاره بهاء را موجب فس�خ قرارداد مقیدنموده که 
ش�ورای باس�تنادمواد10و219و220و221قانون مدنی حکم به فسخ قراراجاره اس�تنادی صادر واعالم مینماید باتوجه به صدورتخلیه 
عی�ن مس�تاجره مواجه با تکلیف نبوده ولیکن باس�تناد مواد198و515قانون آیین دادرس�ی مدنی خوان�ده رابپرداخت یک میلیون 
وپانصدهزارریال بعنوان هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعام مینماید رای صادره غیابی پس ازاباغ ظرف20روزقابل واخواهی 

دراین شورای وسپس ظرف20روزقابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظر درمحاکم محترم حقوقی بندرگزخواهدبود
1060-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان بندرگز-اصغری

آگهی مزایده مرحله اول
  بموجب اجراییه صادره ازش�عبه اول اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختا ف شهرس�تان بندرگزدرپرونده کاسه 960316محکوم 
علیه محکوم اس�ت بپرداخ�ت مبلغ145/700/000ریال درحق محکوم له زهرابیگم حاج میرقاس�می وبپرداخت8/600/000ریال بابت 
هزینه اجرائی درحق دولت باتوجه به اموال تعرفه ش�ده ازس�وی ش�خص محکوم له زهرا بیگم حاج میرقاس�می باوکالت ام البنین 
س�یلیمانی نس�ب پس ازبازدیدازملک مزبورواقع دربندرگز شهید ندافی کوچه ابن س�ینا9منزل مرحوم مهدی علیخانی مشخصات 
مل�ک م�ورد نظر1قطع�ه زمی�ن بمس�احت20/399مترمربع دارای پاک ش�ماره 156فرعی مجزی ش�ده ازیک اصل�ی بخش1ثبت 
بندرگ�ز بش�ماره ثبت498دفترجلد 5صفح�ه79 بخش 1ثبت بندرگزبش�ماره ثب�ت سندرس�می84325مورخه1365/12/24دفت

رخانه ش�ماره3بندرگزبنام مه�دی علیخانی انتقال و درعرصه مذکورس�اختمان بااعیانی قدیمی برروی پایه های آجری بمس�احت 
حدود100مترمربع همکف بصورت انباری واول شامل3-اتاق وآشپزخانه بادرب وپنجره جوبی وسقف نهایی ان باخرپاچوبی وپوشش 
حلب وبوده ودارای س�رویس بهداش�تی وحمام درضلع غربی حیاط میباش�د وس�اختمان دارای امتیاز آب وبرق وگاز محصور بوده 
وباتوجه بمساحت وکارشناسی وعوامل موثردرقضیه ششدانگ عرصه واعیان ومتعلقات ملک فوق قیمت جمعا بمبلغ878/560/000 
هشتصد وهفتاد وهشت میلیون وپانصد وشصت هزارریال که توسط کارشناسی رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است که طالبین 
خرید می توانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند)توصیف اجمالی ملک براساس ماده 138قانون اجرای 
احکام مدنی (نوع ومش�خصات مال توقیف ش�ده عبارتند ازطبق لیس�ت باا میباش�د)زمان ومکان مزایده(1- مزایده روزسه شنبه 
مورخ1397/10/25س�اعت11الی12مکان مزایده دفترش�عبه اول اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختاف شهرستان بندرگز)شرایط 
مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارش�ناس تعیین شده شروع میشود وبرنده مزایده کس�ی است که بااترین مبلغ رادرجلسه 
مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایس�ت ده درصد مبلغ پیش�نهادی را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری تودیع ومابقی 
آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحس�اب 2171294792000س�پرده دادگس�تری نزد بانک ملی واریز وقبض آنرا تحویل دایره 
اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی 
مزای�ده تجدید خواهد ش�د3-طالبین خری�د میتوانند پنج روزقبل ازاج�رای مزایده  باهماهنگی این اجرا ام�وال توقیفی را بازدید 
نمایند 4-تحویل ملک پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بودو در صورت عدم تائید صحت مزایده 
این اجرا مس�ئولیتی دررابطه با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع ش�ده عودت خواهد شد 5-مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی 

وانقاب بندرگز ونماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهد شد.
1059-رییس دادگستری وقاضی اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرگز-رضائی

آگهی مزایده مرحله دوم
   بموجب اجراییه صادره ازش�عبه اول حقوقی بندرگزمحکوم علیه شرکت فواد معراج البرزگلستان محکوم است بپرداخت مبالغ بشرح1-

بابت پرونده ه�ای کاس�ه960170و960173و960174جمعا مبلغ65/717/800ری�ال بابت بده�ی ومبلغ4/500/000ریال بابت2مرحله هزینه 
کارشناس�ی ومبلغ950/000ریال بابت3مرحله هزینه نشرآگهی درحق ساس�ان کیاعی وهمچنین پرداخت مبلغ4/500/000ریال بابت هزینه 
اجرایی هرسه پرونده2-بابت پرونده های کاسه 960167و960168و960169جمعا مبلغ130/120/097ریال درحق رحیم شمالی وهمچنین مبلغ 
4/500/000ریال بابت هزینه اجرایی هر3پرونده درحق دولت3-بابت پرونده کاسه960171مبلغ21/665/656ریال درحق میاد معلم وهمچنین 
مبلغ1/500/000ری�ال بابت هزینه اجرایی درحق دولت4-بابت پرونده کاس�ه 960172 مبلغ 21/566/856 ریال درحق س�یدابراهیم عقیلی 
وهمچنین مبلغ1/500/000ریال بابت هزینه اجرایی درحق دولت5-بابت پرونده کاسه 960156مبلغ40/632/820ریال درحق سیدامیرالنگی 
وهمچنین مبلغ1/500/000ریال بابت هزین�ه اجرایی درحق دولت6-بابت پرونده های کاس�ه960148و960344جمعامبلغ73/715/880ري
ال درحق مرتضی ریاح�ی وزواری وهم چنین مبلغ3/000/000ریال بابت هزینه اجرایی هر2پرونده درحق دولت7-بابت پرونده950332مبلغ 
13/962/994 ری�ال درح�ق عم�ران اس�امی ومبلغ1500000ری�ال نی�م عش�راجرایی درح�ق دولت8-باب�ت پرون�ده960349و960407 
هر2بمبلغ70581597ریال درحق سیدحمزه عقیلی ومبلغ3000000ریال بابت هزینه اجرا9-درپرونده کاسه 950082 فقط مبلغ1000000ریال بابت 
هزینه اجرا درحق دولت)جمع کل محکوم به8ردیف مبلغ443413700 ریال وجمع کل نیم عشر9ردیف مبلغ22/000/000ریال میباشد(لذا اجرای 
احکام مدنی درنظردارد 1دستگاه جرثقیل10تن توقیفی مارک DEMAG بشماره سریال1985-973951واقع درمحل کارخانه بنشانی شهرک 
صنعتی بندرگز که بموجب نظریه کارشناسی مورخه1397/05/09بمبلغ380/000/000ریال معادل سی وهشت میلیون تومان ارزیابی گردیده است 
را طی مزایده فوق بفروش برساند وطالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند )توصیف اجمالی ملک 
براساس ماده 122قانون اجرای احکام مدنی(نوع ومشخصات مال توقیف شده عبارتند ازطبق لیست باا میباشد)زمان ومکان مزایده(1-مزایده 
روزسه شنبه مورخ 1397/11/2ساعت10مکان مزایده دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرگز )شرایط مزایده(1-مزایده 
ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید 2-برنده 
مزایده میبایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری تودیع  ومابقی آن را ظرف یک ماه ازتاریخ اجرای مزایده 
بحساب 2171294791002سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز وقبض آنرا تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای 
احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد 3-طالبین خرید میتوانند پنج روزقبل 
ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرا اموال توقیفی را بازدیدنمایند 4-تحویل مال پس از تایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه 
خواهد بود ودرصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد5-مزایده با 

حضور نماینده دادستان عمومی وانقاب بندرگز ونماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهد شد.
1056-دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرگز-آشکاران

آگهی مزایده مرحله دوم
   بموجب اجراییه960101/شعبه اول حقوقی بندرگزمحکوم علیه علی رجبی ف محمدرضا محکوم است بپرداخت مبلغ182000000ریال بابت 
اصل خواسته درحق مصطفی محمدیان رباطی وهمچنین پرداخت هزینه اجرایی درحق دولت ودرقبال بدهی خود دستگاه قیچی پنوماتیک 
بنشانی بندرگزخ اسدی عرب انقاب20که این دستگاه قیچی کمپرسور ساخت شرکت کساری کشورایتالیا و1دستگاه موتوربنزینی4زمانه 
س�اخت شرکت سورباروی کش�ورژاپن و2مخزن جمع آوری هوای فشرده و1جفت کوپلینگ ساخت شرکت کساری کشور ایتالیا بهمراه 
یک جفت شلنگ فوق مقاوم وبسیارسبک بطول20متر برای هریک ازشلنگها ویک جفت قیچی پنوماتیک35میلی متری ساخت شرکت 
کساری که ظرفیت باک بنزین5لیتر که صورت مفید آن4ساعت کارهر2نفرکاربرمناسب میباشدوظرفیت روغن دستگاه600سی سی وروغن 
موتور نمره40میباشد که این دستگاه بعلت داشتن استیک های پهن و تیوب دارسبک و بسیارکارآمده ودرتمامی شرایط زمین درباغات 
مختلف قابلیت انجام کار ومخزن دارای ضدعفونی کننده و روانکار که درحین برش محل راضدعفونی وپیستون قیچی پنوماتیک راروغن 
کاری میکند که ارزش آن220000000ریال ارزیابی گردید)زمان ومکان مزایده(1- مزایده روزچهارشنبه مورخ 1397/11/03ساعت10الی11مکان 
مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان بندرگز)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود 
وبرنده مزایده کس�ی است که بااترین مبلغ رادر جلس�ه مزایده قبول نماید 2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی 
المجلس بحساب سپرده دادگستری تودیع  ومابقی آنرا ظرف 1ماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب 2171294791002سپرده دادگستری نزد 
بانک ملی واریز وقبض آنرا تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های 
اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد 3-طالبین خرید میتوانند پنج روزقبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرا اموال 
توقیفی را بازدیدنمایند4-بدهی بابت حق ااشتراک یاحق انشعاب و مصرف وبدهی مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یانشده به عهده محکوم علیه میباشد5-تحویل ملک پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده 
اجرائیه خواهد بودو درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع ش�ده عودت خواهد 

شد6-مزایده با حضورنماینده دادستان عمومی وانقاب بندرگز و نماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهد شد.
1057-دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان بندرگز-آشکاران

حصر وراثت
احتراماً به اس�تحضار می رس�اند حس�ین باقری فرزند محمدتقی به شماره شناس�نامه/ کد ملی 0759212899 به ش�رح دادخواست از این 
دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد تقی باقری فرزند رحیم به شماره شناسنامه/ کد ملی 
0759737878 در تاریخ 1393/09/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خانم/ آقا ام 
البنین باقری فرزند محمد تقی به ش.ش/کد ملی 0759789495 2- خانم/ آقا مریم باقری فرزند محمد تقی به ش.ش/کد ملی 0759211876 
3- خانم/ آقا حسین باقری فرزند محمد تقی به ش.ش/کد ملی 0759212899 4- خانم/ آقا زینب باقری فرزند محمد تقی به ش.ش/کد ملی 
0759203601 5- خانم/ آقا غامحسن باقری فرزند محمد تقی به ش.ش/کد ملی 0759749825 6- خانم/ آقا ابوالفضل باقری فرزند محمد 
تق�ی به ش.ش/کد مل�ی 0759214182 7- خانم/ آقا فاطمه باقری فرزند محمد تقی به ش.ش/کد ملی 0759208832 8- خانم/ آقا خدیجه 
حمیدی فرزند عبداه به ش.ش/کد ملی 0750057893  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور در یک نوبت آگهی می نماید 
تا  هرکه اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی 

صادر خواهد شد.13
 شورای حل اختاف شهرستان گرمه- مرادی

آگهی مزایده نوبت اول
در مورد پرونده اجرائی کاس�ه 961850 ش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد و به موجب دادنامه ش�ماره  9509975840400730 صادره از شعبه 
چهارم دادگاه حقوقی بجنورد ، محکوم له : مجید درتومی  محکوم علیه :  هوشنگ اصغری  موضوع ازم ااجرا : محکومیت مدنی  -  حکم به 
پرداخت  وجه نقد  با عنایت به معرفی  ملک شخص ثالث  و انجام کارشناسی  پاک ثبتی  1456 فرعی از 173 اصلی بخش دو  بجنورد  که پاک 
ثبتی 1456 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد  با مالکیت  سکینه عضدی فرزند فیض اه  با شماره ملی 0682241199 را وقاع در بجنورد  
خیابان قیام جنوبی – قیام 5  کوچه شهید نودهی  پاک 13  می باشد  که ملک از ضلع جنوب  به کوچه 8 متری  و از ضلع شرق به  بن بست  
1/5  متری با حدود مس�احت  125  متر و اعیان  در دو قس�مت  در ش�مال ملک  و جنوب ملک  به مساحت 100 متر مربع  با قدمت بیش از 20 
سال  و نمای  سیمانی  که توسط کارشناس رسمی دادگستری  ارزش دو سهم مشاع از هشت سهم  عرصه و اعیان  به مبلغ  531/250/000 ریال  
ارزیابی گردیده است و اینکه پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده دو سهم مشاع از هشت سهم از  ششدانگ پاک فوق  در روز  سه شنبه 
1397/10/25 ساعت 10:30 از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت 
در جلس�ه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف  در مورخ 97/10/25 س�اعت 10/30 در صورت تمایل 
از مورد مزایده بازدید نمایند. بدیهی است مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ 
پیشنهادی  می بایست قبل از شروع مزایده  به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171291822004 واریز و فیش آن را تحویل اجرای احکام 
نماید و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی )نود درصد ( در مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کسر 

هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.15
علی اکبر رعنائی- دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجنورد 

آگهی مزایده نوبت اول 
 در مورد پرونده اجرائی کاسه 972021 ش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد ، فیمابین  محکوم له هایده اخوان و محکوم علیه : علی صالحی که با 
عنایت  به انجام کارشناسی  ملک به مشخصات ذیل الذکر :   مشخصات ملک : یک واحد مسکونی  به ادرس  خ فردوسی 24 پ 16 واحد 3 و 
پاک ثبتی 4744 فرعی از 164 اصلی  که از پاک فوق 3 دانگ  متعلق  به محکوم له  و 3 دانگ نیز متعلق  به محکوم علیه می باشد.  اسکلت 
واحد آپارتمان مذکور بتنی و س�قف تیرچه و مش�خصات داخلی  به صورت هال و پذیرایی کف سرامیک بدنه گچ و کاغذ دیواری – دارای دو 
خواب – سرویس ها دارای حمام  و توالت -  پنجره های دو جداره -  اشپزخانه ان دی اف و دارای هود و سینک و ایفون  تصویری  که ارزش 
ملک  پس از بررسی  و مد نظر توضیحات  فوق الذکر  توسط کارشناس رسمی دادگستری  مبلغ 3/941/200/000 ریال ارزیابی گردیده است 
و اینکه پس از سیر مراحل قانونی  مقرر گردیده  کل ملک مذکور در روز دوشنبه  مورخ 1397/11/08 ساعت10:00 الی 11:00 و از طریق مزایده 
حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل 
از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. بدیهی اس�ت مزایده از قیمت 
کارشناسی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی مبلغ 
نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد. و در صورت عدم پرداخت الباقی )نود درصد( در مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه های مزایده 

به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد 15
ظفری – دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد 

» آگهی احضار متهم «
در پرونده کاسه 961092 آقای1-شهرام تیموری 2-محمد خاوری به اتهام )کاهبرداری رایانه ای به مبلغ نهصد هزار تومان  ( موضوع شکایت 
آقای محمد مهدی زارعی تحت تعقیب میباشد .به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
مصوب 1392 مراتب در روزنامه ، آگهی تا ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی درشعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب خرم آباد حاضر و 

از اتهام انتسابی دفاع نماید ،در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده بعمل مي آید .
حسین عباسی مفرد  – دادیار شعبه اول  دادسرای خرم آباد 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
 اگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مجید زنگنه فرزند عزت اله  خواهان آقای هدایت اله  رضایی میانخران  دادخواستی به 
طرفیت خوانده اقای مجید زنگنه  به خواسته مطالبه وجه مطرح  که به این شعبه ارجاع    وبه شماره پرونده   کاسه 970998665010079شعبه 
اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان الشتر  ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/11/17  ساعت  12:30 تعین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون   ایین دادرس�ی مدنی  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در  یکی از جراید 
کثیراانشار اگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه  وضمن اعام نشانی کامل خود  ،  نسخه 
ثانی  داخواست و ضمائم را     مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  در 

دادگاه حاضر گردد. لرستان الشتر انتهای خیابان ایت اله بروجردی
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول  دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان الشتر – ثریا 
یوسفوند

آگهی مفقودی
 NAAM11CA6CR472193 اینجانب عابدین یاراحمدی مالک خودرو پژو 405 به شماره انتظامی 674 م 43 ایران 41 مدل 90 شماره بدنه
شماره موتور 12490218326 به علت فقدان اسناد سازمان فروش ایران خودرو تقاضای رونوشت )المثنی( برگ سبز خودرو مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه هر شخص ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر 

ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.
بروجرد 

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای سید کریم موسوی دارای شماره شناسنامه 39960 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سید رضا موسوی به شماره شناسنامه 8387 در تاریخ 1397/8/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به: 1-معصومه صالحیان – همسر  2- آدریانا سادات موسوی – فرزند  3- سید کریم موسوی –  پدر  
4- مهین مطهری - مادر ضمن انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
مختارمازاده برهانلو دارای شناس�نامه شماره 1 بش�رح دادخواست به کاس�ه 701227/از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنی�ن توضیح داده که ش�ادروان احمدم�ازاده برهانلو بشناس�نامه 76 در تاری�خ 97/9/1 اقامتگاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر اس�ت به1-خاتون دهقان فرزندغامحسین همس�رمتوفی2.مختارمازاده برهانلوفرزنداحمدفرزندمتوفی3.حیدر مازاده 
برهانلوفرزنداحمدفرزندمتوفی4. بهرام مازاده برهانلوفرزنداحمدفرزندمتوفی5.خدیجه مازاده برهانلوفرزنداحمدفرزندمتوفی6.زینب مازاده 
برهانلوفرزنداحمدفرزندمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط 
ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3625- رئیس شعبه 67 شورای حل اختاف ارومیه-شاه مرادی

آگهی انحصاروراثت
آمینه تقوی اصل فرزندصالح ش ش369 صادره اش�نویه به استش�هادوگواهی فوت و رونوش�ت شناس�نامه دادخواستی به کاسه 970774 
ش�ورای حل اختاف تقدیم این شورا نموده به اعام داشته شادروان یوس�ف داودی دوستک ش ش182صادره دراشنویه درتاریخ 97/7/24 
فوت ش�ده وراث آن مرحوم منحصراس�ت 1.طه داودی دوس�تک فرزندیوس�ف ش ش2950149227فرزندمتوفی2.فتح اله داودی دوستک 
فرزندیوسف ش ش72فرزندمتوفی3.فرهادداودی دوستک فرزندیوسف ش ش2950178200فرزندمتوفی4.خبات داودی دوستک فرزندیوسف 
ش ش12فرزندمتوفی5.زه�راداودی دوس�تک فرزندیوس�ف ش ش2950003435فرزندمتوفی6.ناهیده داودی دوس�تک فرزندیوس�ف ش 
ش2950149235فرزندمتوفی7.آمینه تقوی اصل فرزندصالح ش ش369همس�رمتوفی. اینکه باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
رادریک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داشته باشد ظرف یکماه ازتاریخ الصاق اعام نمایدواا گواهی صادروهروضیت نامه 

ای جزسری و رسمی که بعدازموعد ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
3616-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه-عشایری

آگهی انحصاروراثت
حس�ن ببرزاددلی فرزندقادرش ش1 صادره اشنویه به استش�هادوگواهی فوت و رونوشت شناسنامه دادخواستی به کاسه 970777 شورای 
حل اختاف تقدیم این ش�ورا نموده به اعام داش�ته ش�ادروان قادرببرزاددلی ش ش6صادره دراش�نویه درتاریخ 95/8/22 فوت شده وراث 
آن مرحوم منحصراس�ت 1.حس�ن ببرزاددلی فرزندقادرش ش1فرزندمتوفی2.نجم الدی�ن ببرزاددلی فرزندق�ادرش ش452فرزندمتوفی3.
محمدببرزاددلی فرزندقادرش ش268فرزندمتوفی4.مصطفی ببرزاددلی فرزندقادرش ش208فرزندمتوفی5.حسین ببرزاددلی فرزندقادرش 
ش209فرزندمتوفی6.ش�ازی ببرزاددل�ی فرزندق�ادرش ش169فرزندمتوفی7.فاطمه ببرزاددلی فرزندق�ادرش ش192فرزندمتوفی8.مرجان 
ببرزاددلی فرزندقادرش ش451فرزندمتوفی9.نازی مقتدرفرزندمحمودش ش46همسرمتوفی. اینکه باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
رادریک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داشته باشد ظرف یکماه ازتاریخ الصاق اعام نمایدواا گواهی صادروهروضیت نامه 

ای جزسری و رسمی که بعدازموعد ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
3615.-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه-عشایری

رونوشت آگهی حصر وراثت
صمد موائی دارای شناسنامه شماره 306 بشرح دادخواست به کاسه 57/971240از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان رسول موائی بشناسنامه 67 در تاریخ 96/5/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است 
به1-هدایت موایی فرزند رسول شماره شناسنامه 233پسر متوفی2-احد موائی فرزند رسول شماره شناسنامه 2751329731پسر متوفی3-

صمد موائی فرزند رسول شماره شناسنامه 306پسر متوفی4-علی موائی فرزند رسول شماره شناسنامه یک پسر متوفی5-ژاله موائی فرزند 
رسول شماره شناسنامه 305دختر متوفی6-ژیا موائی فرزند رسول شماره شناسنامه 321 دختر متوفی7-فریبا موائی فرزند رسول شماره 
شناسنامه2740119641دختر متوفی8-اکرم موائی فرزند رسول شماره شناسنامه 15 دختر متوفی 9-گل بیگم محرم دخت فرزند غیب قلی 
شماره شناسنامه493 همسر متوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت 
فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3628- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

گواهی حصروراثت
آقای رضا حسن پورکلیمانی  بشماره شناسنامه 2403 فرزند فیروز متولد 1364 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 1124/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان زلیخا نوربخش نورکنده ئی  
فرزند اسداله به شماره شناسنامه 23 درتاریخ 96/7/18 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- فیروز حسن 
پورکلیمانی فرزند نصراله ش.ش12همسرمتوفی2- رضا حسن پورکلیمانی  فرزند فیروز ش.ش2403پسرمتوفی3- حسین حسن پورکلیمانی 
فرزند فیروز ش.ش12025پسرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود 
تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم 

صادرخواهد شد.م الف 3552 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای علی پیروی  بشماره شناسنامه 9910 فرزند رستم متولد 1359 صادره تکاب ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی بشماره 1118/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان رستم سروی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
738 درتاری�خ 97/9/15 دراقامت�گاه دائمی خود درگذش�ته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- فریده دریایی باد محمود فرزند مس�یب 
ش.ش2همسرمتوفی2- علی پیروی فرزند رستم ش.ش9910پسرمتوفی3- رضا  پیروی فرزند رستم ش.ش8337پسرمتوفی4- طاهره پیروی 
فرزند رستم ش.ش1156دخترمتوفی5- طیبه پیروی فرزند رستم ش.ش1157دخترمتوفی6- عشرت پیروی فرزند رستم ش.ش1229دختر 
متوفی7- شهناز پیروی فرزند رستم ش.ش1376دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا 
یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و 

اباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.
م الف 3542 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای رسول باقری  بشماره شناسنامه 38 فرزند مجتبی متولد 1360 صادره شهرری ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی بشماره 1113/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان مجتبی باقری فرزند جعفر به شماره شناسنامه 
79 درتاریخ 92/6/8 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- جواهرباقری فرزند علی ش.ش658همسرمتوفی2- 
منصورباق�ری فرزند مجتبی ش.ش258پس�رمتوفی3- صمد باقری فرزند مجتبی ش.ش4پس�رمتوفی4- مصطف�ی باقری فرزند مجتبی 
ش.ش5پسرمتوفی5- رسول باقری فرزند مجتبی ش.ش38پسرمتوفی6- شاه صنم باقری فرزند مجتبی ش.ش1169دخترمتوفی7- سیما 
باقری فرزند مجتبی ش.ش259دخترمتوفی8- زینب باقری فرزند مجتبی ش.ش2274دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت 
انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.م الف 3554 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم فاطمه آقا میرزائی  بشماره شناسنامه 457 فرزند محمد حسن متولد 1330 صادره خرمدره ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1121/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان هادی عسگری فرزند محمدعلی 
به شماره شناسنامه 12079 درتاریخ 97/6/12 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- فاطمه آقا میرزائی فرزند 
محمد حسن ش.ش457مادرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا 
چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادر 

خواهد شد.
م الف 3559 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: کاس�ه پرونده: 676/211/97 وقت رس�یدگی: به روز سه ش�نبه تاریخ 97/11/16 ساعت 16/30 خواهان: علی رضا زمانی 
خوانده: یزدان  زنگنه خواس�ته: مطالبه طلب خواهان دادخواس�تی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهر نموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست 
خواهان و دس�توردادگاه وبتجویزماده 72 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود 
تاخوانده از تاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 
دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواس�ت اباغ شده محسوب 
ودادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا«چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت منتش�ر ومدت آن ده 

روز خواهد بود.
م الف 3562 مدیردفترشعبه 211 شورای حل اختاف اسامشهر

مفقودی
برگ زرد قرارداد ا جاره عرصه از اراضی 2000 هکتاری شهرداری چابهار  یک  قطعه زمین 
به شماره 7 از 1061 اصلی واقع بخش 16 بلوچستان شهر چابهار به مساحت 240 متر مربع 
به ش�ماره ق�رارداد 15999 / الف مورخ 84/8/2 بن�ام دادمحمد چکاچک وکالت داده به 

عبدالمجید میهن خواه  مفقود و از در جه ا عتبار ساقط می باشد. 
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512/69رأی دادگاه
شماره بایگانی شعبه:970668؛در خصوص دادخوست خانم فاطمه صفوی حکم آبادی به طرفیت آقای احمدرضا صفوی حکم آبادی فرزند 
محمد تقی به خواسته اثبات نسب نسبت به پدر، مفادا بدین توضیح که خواهان مدعی شده است فرزند خوانده بوده و به علت عدم اخذ 
شناسنامه تا کنون از سوی خوانده با مشکاتی مواجه شده است . اظهارات شهودخواهان استماع ومکتوب شده که حکایت از رابطه زوجیت 
نرگس شکرالهی و آقای احمدرضا صفوی حکم آبادی دارد که کپی رونوشت سند ازدواج زوجین نیز ارائه شده است و همچنین گواهی تولد 
خواهان به تاریخ 1378/4/5 از س�وی بیمارستان مبینی س�بزوار به دادگاه ارائه شده است؛ علی هذا باتوجه به مجموع محتویات پرونده، 
اظهارات ش�هود و مس�تندات ارائه شده دعوای خواهان را وارد دانسته و به اس�تناد ماده ی 4 قانون ثبت احوال و مواد 1031، 1032 و 1273 
قانون مدنی حکم به انتساب نسب خواهان به رابطه ابوت)پدری و فرزندی( با خوانده احمد رضا صفوی حکم آبادی با کدملی 5739835623 
صادر واعام می نماید. رأی صادره غیابی وظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
رحیمی- رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان جغتای

512/70رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ابراهیم معدل فرزند اکبر تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده که درخواست وی به حوزه یک شوراي حل اختاف 
تربت حیدریه ارجاع وبه کاس�ه 1/970092 ثبت که چنین اش�عار داشته مرحوم اکبر معدل فرزند حسن در تاریخ 1397/3/29  به رحمت 
ایزدي پیوسته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- زهرا فروغی  فرزند غامعلی ش.ش 17 متولد 1328 همسر متوفی 2- غامرضا 
معدل فرزند اکبر ش.ش 1559 متولد 1336 پسر متوفی3- حسن معدل فرزند اکبر  ش.ش 1842 متولد 1347 پسر متوفی4- ابراهیم معدل 
فرزند اکبر  ش.ش 2013 متولد 1352 پسر متوفی5- اسماعیل معدل فرزند اکبر  ش.ش 2 متولد 1357 پسر متوفی6- جواد معدل فرزند 
اکبر  ش.ش 691 متولد 1364 پسر متوفی  7- خدیجه معدل فرزند اکبر به ش.ش 398 متولد 1367 دخترمتوفی 8- فاطمه معدل فرزند اکبر 
به ش.ش 2200 متولد 1354 دخترمتوفی 9- معصومه معدل فرزند اکبر ش.ش 21 متولد 1362 دخترمتوفی 10- محمدرضا معدل فرزند اکبر 
به ش.م 6500011521 متولد 1371 پسرمتوفی؛ 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 حوزه یک شوراي حل اختاف تربت حیدریه 

ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر حوزه یک  شوراي حل اختاف تربت حیدریه

512/71رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مهدی محمدی نژاد فرزند محمد تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده که درخواست وی به شعبه پنجم شوراي حل اختاف 
تربت حیدریه ارجاع وبه کاسه97/84/ح5 ثبت که چنین اشعار داشته محمد محمدی نژاد فرزندغام حسین  در تاریخ 1397/9/3  
ب�ه رحمت ایزدي پیوس�ته و وراث حی�ن الفوت آن مرحوم عبارتن�داز :1- مهدی محمدی نژاد فرزند محم�د ش.ش 34583 متولد 
1356 فرزن�د متوفی 2-اعظم محمدی نژاد فرزند محمد ش.ش 0690007612 متولد 1367 فرزند متوفی3- اکرم محمدی نژاد فرزند 
محم�د ش.ش 1333 متولد 1364فرزند متوفی4-اق�دس محمدی نژاد فرزند محمد ش.ش 34584 متولد 1357فرزندمتوفی5- ماه 
بانوطحان صنوبری فرزند حس�ین ش.ش 886 متولد 1344همس�ر مرحوم6- غام حسین بینوا فرزند عبدالحسین ش.ش 13 متولد 
1318 پ�در مرح�وم ؛ وبجز نامب�ردگان فوق وارث دیگري ن�دارد لذا مراتب یک نوب�ت آگهي میگردد تا چنانچه کس�ي اعتراضي یا 
وصیتنامه اي اعم ازس�ري ورسمي داشته باش�د.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه شعبه پنجم شوراي حل اختاف تربت حیدریه 

ارسال نمائیددرغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر شعبه پنجم  شوراي حل اختاف تربت حیدریه

511/72آگهی اباغ وقت  رسیدگی
طی درخواست به شماره 9709987515100924 خواهان جواد قاسمی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده  حسین احمدی راد خواسته الزام 
به تنظیم سند تقدیم شوراهای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
شش شهرستان مشهد واقع در بلوار کوثر �  کوثر 15 ارجاع و به کاسه 970935 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/21 و ساعت 9 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/73آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای محمود باغجری فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست 9709987515100637 
علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977515101133 در پرونده کاسه 970646 خوانده محکوم است به مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 542/000 ریال هزینه دادرس�ی در وجه خواهان پرداخت نماید و در مورد خسارت تاخیر تادیه 
از تاری�خ اقامه دعوی از مورخه 97/7/3 در حق خواهان محکوم ش�ده ای�د رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین 

شعبه می باشد.
منشی شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/74آگهی حصر راثت
خواهان رونوش�ت اعظم دادخدائی فرزند احمد به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 971244/312 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن دادخدائی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
منحصر است به: 1�  محمد حسین دادخدائی ش ش 418 پدر متوفی. 2� فاطمه زارع زاده رشکوئیه ش ش 2 مادر متوفی. 3� اعظم دادخدائی 
ش ش 9646 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/75آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان مهدی محمدی دادخواستی به طرفیت خواندگان 1� علیرضا فوادیان 2� امید فوادیان به خواسته مطالبه وجه به انضمام خسارت 
دادرس�ی و تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 302 شورای حل  اختاف مجتمع 
شماره چهار شهرستان مشهد واقع در مشهد � بلوار وکیل آباد � بلوار کوثر � کوثر 15 ارجاع و به  کاسه 970979 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 97/11/23 و ساعت 8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشرآگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
مسئول دفتر شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � رشید

511/76آگهی حصر راثت
ش�ماره بایگانی شعبه:972303؛خواهان رونوشت حصر وراثت نرگس عس�لیان فرزند حسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به  کاسه 9709987506702290 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد جمعه 
فضلی مقدم ش�هری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به: 1� نرگس عسلیان )همسر( 
2� محمد حسین 3� فاطمه همگی فضلی مقدم شهری )فرزند( 4� عصمت بی دل شهری )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 

نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد� 
زهرا لعل

511/77آگهی حصر راثت
ش�ماره بایگانی ش�عبه:972213؛خواهان رونوش�ت حصر وراثت ملک مهدوی پور فرزند مهدی به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت 
ش�ده به کاس�ه 9709987506702201 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی 
مهدوی پور در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به: 1� مریم پور همتی)همس�ر( 2� خاور 
رحی�م زاده )همس�ر( 3� مل�ک 4� فاطمه 5� زهرا 6� زهره 7� مهناز 8� علی 9� حس�ین 10� محس�ن 11� محمد 12� رضا همگی 
مه�دوی پور)فرزن�د(. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی 
دارد و ی�ا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�رآگهی ظ�رف مدت یک ماه به ای�ن دادگاه تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد. 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد� 
زهرا لعل

511/78آگهی حصر راثت
شماره بایگانی شعبه:972270؛خواهان رونوشت حصر وراثت غامحسین عرفانیان زاهد فرزند غامعلی به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت ش�ده به کاس�ه 9709987506702257 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صدیقه کرمان نژاد در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به: 1� غامحس�ین 2� جواد 3� 
هما همگی عرفانیان زاهد )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�رآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد. 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد� 
زهرا لعل

511/79آگهی حصر راثت
ش�ماره بایگانی شعبه:972286 ؛خواهان رونوشت حصر وراثت س�میه ابراهیمی فرزند غامعباس به شرح دادخواست تقدیمی ثبت 
ش�ده ب�ه کاس�ه 9709987506702273 از این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراث�ت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  
غامعباس ابراهیمی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� سمیه 2� ملیحه 3� فرشته 
4� فرزانه 5� زهرا 6� پریس�ا 7� امیرحس�ین همگی ابراهیمی )فرزند( 8� زیور رحیمی )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد� 
زهرا لعل

511/80آگهی حصر راثت
ش�ماره بایگانی ش�عبه:971984؛خواهان رونوشت حصر وراثت محس�ن  جنگی فرزند غام  حسین  به ش�رح دادخواست تقدیمی 
ثبت ش�ده به کاسه 9709987506701973 از این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غامحسین جنگی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� همدم کرم الدینی )همسر( 
2� رضا 3� محس�ن 4� محمد 5� مهدی 6� س�میه همگی جنگی )فرزند(. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف مدت 

یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد� 
زهرا لعل

511/81آگهی حصر راثت
ش�ماره بایگانی شعبه:972262؛خواهان رونوش�ت حصر وراثت محمد علی مسلمی فرزند غامحسین  به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت ش�ده به  کاس�ه 9709987506702249 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غامحس�ین مس�لمی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به: 1� ربابه خلیل زاده مقدم 
)همس�ر( 2� عل�ی اکب�ر 3� محمد علی 4� انور 5� س�رور 6� فاطمه 7� جعفر همگی مس�لمی )فرزند( . اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 

از تاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد� 
زهرا لعل

511/82آگهی حصر راثت
ش�ماره بایگانی ش�عبه:972304؛خواهان رونوش�ت حصر وراثت قربان آتش پیکر غیر ش�مار فرزند علی جمعه به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت ش�ده به  کاس�ه 9709987506702291 از این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  علی جمعه آتش پیکر غیر شمار در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� زهرا 
2� قربان 3� شوکت 4� اکبر همگی آتش پیکر غیر شمار 5� گل زار سروری )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نشرآگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد� 
زهرا لعل

511/83رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه خانم زهرا گندم  کار دارای شناس�نامه ش�ماره 6520038377 به شرح دادخواست به کاسه 90/971025 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غامرضا گندم کار به شناسنامه 28 در تاریخ 1376/9/12 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� کنیز حس�ینی فرزند حسن ش ش 71 
متولد 1339 صادره  قائنات همس�ر متوفی. 2� غام حس�ن کشت کار ابیز فرزند غام حسین ش ش 712 متولد 1302 صادره قائنات 
پدر متوفی. 3� حاجیه اسماعیلی ابیز فرزند محمدرضا ش ش 191 متولد 1305 صادره قائنات مادر متوفی. 4� هادی گندم کار فرزند 
غامرضا ش ش 6 متولد 1360 صادره قائنات فرزند متوفی. 5� محمد گندم کار فرزند غامرضا ش ش 69 متولد 1362 صادره قائنات 
فرزند متوفی. 6� حس�ن گندم کار فرزند غامرضا ش ش 088082321 متولد 1369 صادره قائنات فرزند متوفی. 7� علیرضا گندم 
کار فرزند غامرضا ش ش 6520022276 متولد 1373 صادره قائنات فرزند متوفی. 8� مهدی گندم کار فرزند غامرضا ش ش 392 
متولد 1367 صادره قائنات فرزند متوفی. 9� فاطمه گندم کار فرزند غامرضا ش ش 624 متولد 1363 صادره قائنات فرزند متوفی. 
10� زهرا گندم کارفرزند غامرضا ش ش 6520038377 متولد 1375 صادره قائنات فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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 90 شورای حل  اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/84رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای / خانم مریم حاتم خو دارای شناسنامه شماره 1371 به شرح دادخواست به کاسه 97/1389 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گوهرکاغی به شناسنامه 41 در تاریخ 1397/3/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� علی حاتم خو فرزند حس�ین به ش ش 1476 متولد 1357 صادره از مشهد فرزند 
متوفی. 2� منصوره حاتم خو فرزند حسین به ش ش 1372 متولد 1338 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� فاطمه حاتم خو فرزند حسین 
به ش ش 1494 متولد 1345 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� ماشاءاله حاتم خو فرزند حسین به ش ش 686 متولد 1354 صادره از مشهد 
فرزند متوفی. 5� مریم حاتم خو فرزند حسین به ش ش 1371 متولد 1337 صادره از مشهد فرزند متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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 6 شورای حل  اختاف  مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/85رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/خانم صفیه عبدل زاده دارای شناس�نامه ش�ماره 1413 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 971358 از این ش�ورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زرین تاج رس�تمی میزرجی  به شناس�نامه 717 در تاریخ 
1397/8/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� علی عبداله زاده فرزند 
محمد حسین ش ش 48944 متولد 1337 صادره مشهد فرزند متوفی. 2� معصومه عبدل زاده فرزند محمد حسین ش ش 8 متولد 
1328 صادره مش�هد فرزند متوفی.3� طاهره عبدل زاده فرزند محمد حس�ین ش ش 1 متولد 1331 صادره مشهد فرزند متوفی. 4� 
صدیق�ه عب�دل زاده فرزند محمد حس�ین ش ش 87 متولد 1328 صادره مش�هد فرزند متوفی. 5� صفیه عب�دل زاده فرزند محمد 
حس�ین ش ش 1413 متولد 1336 صادره مش�هد فرزند متوفی. 6� محمد حسن عبداله زاده فرزند محمد حسین ش ش 513 متولد 
1324 صادره قوچان فرزند متوفی. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل  اختاف  مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/103آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله در اجرای دستور ماده 73 و تبصره ذیل ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقاب و پیرو آگهی  قبلی به 
خوانده حسن کرد فرزند محمد اسماعیل در پرونده کاسه 970150/26 فعا مجهول المکان در خصوص دادخواست خواهان گل اندام نوعی 
فرزند محمدرضا به خواسته طاق به درخواست زوجه؛ مستنداً به ماده 1119  قانون مدنی و مواد 33. 28. 27. 26 و 34 و 29 قانون حمایت 
خانواده مصوب 91 حکم به اجازه اعمال وکالت در طاق به زوجه صادر و اعام می گردد تا با مراجعه به یکی از محاضر رسمی ثبت طاق و 
با حق توکیل به غیر با بذل کلیه حقوق مالی اعم از مهریه و نفقات معوقه و جاریه و ایام عده و اجرت المثل ایام زناشویی و حق تنصیف از 
دارایی زوج، خود را مطلقه نماید. زوجه در خصوص جهیزیه ادعایی نکرده است فرزند مشترک زوجین 18 ساله و بالغ می باشد. ارائه تست 
عدم بارداری از سوی زوجه به محضر طاق الزامی می باشد نوع طاق با توجه به بذل حقوق مالی زوجه به زوجه خلع نوبت اول می باشد. 
مهلت اعتبار این گواهی از تاریخ رای قطعی ش�ش ماه می باش�د رای صادره  غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. و سپس ظرف مدت بیست روز 

قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � سید مهدی 
پور اسماعیل

511/104آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله در اجرای دستور ماده 73  و  تبصره ذیل ماده 302 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقاب و پیروآگهی قبلی به 
خوانده علی آقا عزیزی فرزند احمد در پرونده کاسه 970710/26 فعا مجهول المکان در خصوص دادخواست خواهان فاطمه خزاعی مهر 
فرزند غامرضا به خواسته مطالبه نفقه؛ مستنداً به ماده 1199 قانون مدنی خوانده را به پرداخت ماهانه مبلغ پنج میلیون ریال بابت نفقه فرزند 
مشترک مذکور با توجه به هزینه های متعارف زندگی از تاریخ تقدیم دادخواست و پرداخت خسارات دادرسی محکوم می نماید رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � سید مهدی 
پور اسماعیل

511/105آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای محمد علی بروتی فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم طاهره 
رضائی فرزند عطاء به طرفیت شما به خواسته حضانت نوه خود به نام مهدی بروتی به موجب حکم شماره 9709977580200925 در پرونده 
کاس�ه 22/970540 حک�م به واگذاری حضان�ت نوه مذکور به نام مهدی بروتی به خواهان )مادر بزرگ م�ادری نوه( صادر می گردد مراتب 
بدینوس�یله به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه به مدت 

بیست روز قابل واخواهی و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.
منشی شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)52 خانواده سابق( 
� سید حجت افسریان محصل
511/106آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم صدیقه اره کمری فرزند 

محمد  و اعظم قنبری فرزند محمدرضا و منصوره جازوک فرزند جان محمدو علیرضا جازوک فرزند 
جان محمد و معصومه ولی زاده فرزند جان محمد 

شماره بایگانی شعبه:970279؛خواهان آقای/خانم زهرا عبداله پور خادر فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای/ خانم صدیقه 
اره کمری فرزند محمد و اعظم قنبری فرزند محمدرضا و منصوره جازوک فرزند جان محمد و علیرضا جازوک فرزند جان محمد و معصومه 
ولی زاده فرزند جان محمد به خواسته اثبات زوجیت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580200269 شعبه 
22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ) 52 خانواده سابق(  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 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 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)52 خانواده سابق( 
� سید حجت افسریان محصل
511/107آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم صدیقه اره کمری فرزند 

محمد  و اعظم قنبری فرزند محمدرضا و منصوره جازوک فرزند جان محمد  علیرضا جازوک فرزند 
جان محمد و معصومه ولی زاده فرزند جان محمد 

ش�ماره بایگانی ش�عبه:970278؛خواهان آق�ای محمد رضا عبداله پور خاور فرزند محمد دادخواس�تی به طرفی�ت خواندگان صدیقه اره 
کم�ری فرزند محمد و اعظم قنبری فرزند محمدرضا و منصوره ج�ازوک فرزند جان محمد و علیرضا جازوک فرزند جان محمد و معصومه 
ولی زاده فرزند جان محمد به خواس�ته اثبات نس�ب  )به طرفیت پدر و مادر ( مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 
9709987580200268 شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ) 52 خانواده سابق(  ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/27 س�اعت 8 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)52 خانواده سابق( 
� سید حجت افسریان محصل

511/108آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به  آقای علی اصغر محمد پور فرزند عیسی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم 
زهرا عباسی گرچ فرزند عیسی پرونده کاسه 29/970397 به خواسته مهریه محکوم شده اید . مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � اکرم زار 
پور طرقی

511/109آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم ندیم غامی فرزند 
خدابخش

ش�ماره بایگانی:970973؛خواهان آقای/ خانم حلیمه مرادی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای/ خانم ندیم غامی به خواسته طاق به 
درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987586800933 شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 9/45 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 ش�ود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد� حسین نوری

511/110آگهی اباغ وقت رسیدگی
شماره بایگانی شعبه:971009؛بدین وسیله به آقای سیف اه حیدری فرزند محمد جمعه مجهول المکان اباغ میگردد خواهان خانم خدیجه 
حیدری دادخواستی به خواسته اذن در ازدواج تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد ارجاع 
گردیده و وق رسیدگی برای مورخه 1397/11/23 ساعت 10 صبح تعیین شده است. به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده  
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا از تاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمائید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر شوید. چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد
511/111آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم محمد حسن آجوری فرزند 

علی اکبر
شماره بایگانی:970993 خواهان/شاکی: محمد مهدی خرقانی دادخواستی بطرفیت خواندگان: سمانه نیک بخت � هدایت شاد � محسن 
نیک بخت � زهرا شاهی � محمد حسن آجوری � قاسم نیک بخت � علی نیک بخت . خواسته/اتهام الزام به تنظیم سند رسمی ملک � اثبات 
وقوع بیع مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987578400926 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی شهرس�تان مش�هد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/13 ساعت 8  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 
می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

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

511/112آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان تعاونی اعتبار ثامن دادخواستی به طرفیت علی اصغر جعفری به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 275/000/000 ریال تقدیم دادگاه 
های عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 32 حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970887 ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/11/13 
ساعت 12 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت دارید.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � علی 
مصطفوی

511/113آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 970992 ش�عبه 119دادگاه کیفری 2 مشهد آقای علی فروغ احمدی که مشخصات دیگری از وی دردسترس نیست  به 
اتهامات توهین و تهدید و ضرب عمدی تحت تعقیب می باشد؛ به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 344 قانون آیین 
دادرس�ی کیفری مراتب  در روزنامه آگهی؛ نامبرده مکلف اس�ت  راس س�اعت نه صبح مورخه 1397/11/15در شعبه 119 دادگاه کیفری 2 
مش�هد واقع در مجتمع قضایی عدالت-نبش بلوار ش�هید شیرودی13 حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صوت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد-احمد جلیلی

511/114آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 971070 شعبه 119دادگاه کیفری 2 مشهد آقای هادی دارابیان شیروان فرزند رضاکه مشخصات دیگری از وی دردسترس 
نیست  به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندش تحت تعقیب می باشد؛ به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویز ماده 344 قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی،نامبرده مکلف است راس ساعت 8/30 صبح مورخه 1397/11/23در شعبه 119 دادگاه کیفری 
2 مشهد واقع در مجتمع قضایی عدالت-نبش بلوار شهید شیرودی13 حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید در صوت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد-احمد جلیلی

511/115آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 121/971023 آقایان1-فرهاد ظریفیان2-بهروز ظریفیان به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو و توهین به علت معلوم 
نبودن محل اقامت نامبردگان  تحت تعقیب می باشد. لذا به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امورکیفری 
مراتب  در روزنامه آگهی؛ نامبردگان مکلف است  راس ساعت 8/30 روز 1397/12/01در شعبه 121 دادگاه کیفری 2 مشهد حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نماید در صوت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد-نظری

511/116آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 121/971021 آقایان1-ابراهیم سوختانلو2-سوری باغبان3-امید سلیمی به اتهام)ردیف اول و دوم به اتهام توهین و ردیف 
سوم به اتهام  توهین و قدرت نمایی با چاقو( به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان تحت تعقیب می باشد به تجویز ماده 115 قانون 
آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب  در روزنامه آگهی نامبردگان مکلف اس�ت، راس ساعت8/30 صبح روز 
1397/12/2در شعبه121 دادگاه کیفری 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند در صوت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد-نظری

511/117آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 126/970940 خانم ملیحه نوروزی فرزند غامحسن به اتهام ضرب و جرح تحت تعقیب می باشد؛ به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است درمورخه1397/11/27راس 
ساعت 11/30ظهردر شعبه 126 دادگاه کیفری 2 مشهد)نبش شیرودی13  مجتمع قضایی عدالت( حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع نمایند.در 

صوت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
منشی شعبه 126 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/118آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 126/960811 آقای مهدی دانشمندی به اتهام مزاحمت برای بانوان تحت تعقیب می باشند به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده344 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است در مورخه 1397/12/01 رأس 
ساعت 12/30 ظهر در شعبه 126 دادگاه کیفری دو مشهد ) نبش شیرودی 13 مجتمع قضایی عدالت( حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نمایند، 

در صورت عدم حضور در مهلت مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی انجام خواهد شد..رایگان
منشی شعبه 126 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت)126 جزایی سابق( مشهد

511/119آگهی اباغ دادنامه
به این وسیله پیروآگهی قبلی به آقای ابراهیم احمدی ،فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد شکایت آقایان علی پسندیده و سعید 
شریف علیه شما دایر به مشارکت در سرقت به موجب دادنامه شماره 9709975116101489 مورخ 1397/10/02 در پرونده 106/970762 به 
تحمل سه سال حبس ، هفتاد و چهارضربه شاق تعزیری و رد مال مسروقه به شاکیان محکوم شده اید.مراتب از این طریق در روزنامه درج 

می گردد.رأی صادره غیابی و از تاریخ نشر در روزنامه در مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. رایگان
مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/120آگهی 
در پرونده کاسه 228/971356 آقای محمد امین تیموری به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت سید احمد سلیمی 
تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویز ماده  174 ق.آ.د.ک مراتب آگهی؛ نامبرده مکلف است ظرف 
مدت س�ی روز در ش�عبه 228 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب دادسرای ناحیه مشهد جهت دفاع از اتهام انتسابی با حق داشتن وکیل 

دادگستری حاضر شود.نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.رایگان
دادیار شعبه 228 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 2 مشهد-صادق غرابادیان

511/121آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای موسی فنایی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد شکایت خانم عصمت باشی زرگرآبادی 
فرزند عباس قلی علیه شما به اتهام شرکت در سرقت به موجب حکم شماره 9709977591901430 در پرونده کاسه 119/970840 شعبه 
119 دادگاه کیفری 2 مشهد به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شاق تعزیری و رد مال در حق شاکی به صورت غیابی محکوم شده اید، لذا 
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی درهمین دادگاه واقع در مشهد نبش 

بلوار شهید شیرودی سیزده می باشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/121آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای بهروز جوان فرخانی فرزند مراد علی فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
مورد شکایت خانمها فاطمه و ریحانه جوان فرخانی علیه شما به اتهام ضرب عمدی بدون اثر به موجب حکم شماره 
9709977591901439 در پرونده کاسه 119/970610 شعبه 119 دادگاه کیفری 2 مشهد به پرداخت پانزده میلیون 
ریال جریمه نقدی در حق  دولت به صورت غیابی محکوم شده اید، لذا مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 
و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی درهمین دادگاه واقع در مشهد نبش بلوار شهید شیرودی 

سیزده می باشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/86رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/خانم مهدی ابدالی تکلو دارای شناسنامه شماره 24 به شرح دادخواست به کاسه 97/1382 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  رحمن ابدائی تکلو به شناسنامه 1284 در تاریخ 1384/6/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� بهروز ابدالی تکلو فرزند رحمن به ش ش 165 متولد 1353 صادره از تربت جام � 
فرزند متوفی. 2� عباس ابدالی تکلو فرزند رحمن به ش ش 231 متولد 1348 صادره از تربت جام � فرزند متوفی. 3� فاطمه گوهری قرائی نصر 
آبادی فرزند علی محمد به ش ش 768 متولد 1314 صادره از تربت جام همسر متوفی. 4� آمنه ابدالی تکلو فرزند رحمان به ش ش 11 متولد 
1355 صادره از تربت جام فرزند متوفی . 5�  صدیقه ابدالی تکلو فرزند رحمن به ش ش 1549 متولد 1336 صادره از تربت جام فرزند متوفی. 
6� طاه�ره ابدال�ی تکلو فرزند رحمن به ش ش 1777 متولد 1343 صادره از تربت جام فرزند متوفی. 7� زهرا ابدالی تکلو فرزند رحمن به ش 
ش 4622 متولد1360 صادره از مشهد فرزند متوفی. 8� حمزه ابدالی تکلو فرزند رحمن به ش ش 1675 متولد 1340 صادره از تربت جام فرزند 
متوفی. 9� محمد امین ابدالی تکلو فرزند رحمن به ش ش 1517 متولد 1335 صادره از تربت جام فرزند متوفی. 10� حسنعلی ابدالی تکلو  فرزند 
رحمن ش ش 10 متولد 1338 صادره از تربت جام فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 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 6 شورای حل  اختاف  مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/87رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/خانم جواد خسروی دارای شناسنامه شماره 39028 به شرح دادخواست به کاسه 1396-97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسین خسروی به شناسنامه 595 در تاریخ 1397/9/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� جواد خسروی فرزند حسین به ش ش 39028 متولد 1359 صادره از مشهد فرزند 
متوفی. 2� زهرا خسروی فرزند حسین به ش ش 1861 متولد 1358 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� جلیل خسروی فرزند حسین به ش ش 
092407961 متولد 1368 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� هادی خسروی فرزند حسین به ش ش 3692 متولد 1361 صادره از مشهد فرزند 
متوفی. 5� مهدی خسروی فرزند حسین به ش ش 15384 متولد 1367 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6�کبری خسروی فرزند حسین به ش 
ش 424 متولد 1364 صادره از مشهد فرزند متوفی. 7� فاطمه رشیدی اسیق سو فرزند الهیار به ش ش 2 متولد 1336 صادره از کات همسر 
متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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./.م
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/88رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/خانم زهره کوکبی دارای شناسنامه شماره 61398 به شرح دادخواست به کاسه 1461-97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد کوکبی به شناسنامه 57339 در تاریخ 1397/9/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مریم  کوکبی فرزند محمد به ش ش 2249 متولد 1359 صادره از مشهد فرزند متوفی. 2� 
جمال کوکبی فرزند محمد به ش ش 292 متولد 1355 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� کمال کوکبی فرزند محمد به ش ش 1596 متولد 1353 
صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� جال کوکبی فرزند محمد به ش ش 3356 متولد 1360 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� زهره کوکبی فرزند 
محمد به ش ش 61398 متولد 1356 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� معصومه کوکبی فرزند مرحوم غامرضا به ش ش 46653 متولد 1334 
صادره از مشهد همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/89رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/خانم مقداد خسروی دارای شناسنامه شماره 0920274366 به شرح دادخواست به کاسه 971409 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا خسروی به شناسنامه یک در تاریخ 1397/6/16 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� معصومه خسروی فرزند محمد حسین ش ش 2207 متولد 1338 صادره از 
گزیک بیرجند همسر متوفی. 2� تکتم خسروی فرزند محمدرضا ش ش 16278 متولد 1366 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� مقداد خسروی 
فرزند محمدرضا ش ش 0920274366 متولد 1368 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� مهدی خسروی فرزند محمدرضاش ش 156 متولد 1357 
صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� آزاده خسروی فرزند محمد رضا ش ش 337 متولد 1358 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� حسین خسروی 
فرزند محمد رضا ش ش 2520 متولد 1361 صادره از مشهد فرزند متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 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 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/90رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/خانم کلثوم مجرد دارای شناس�نامه ش�ماره 2746 به شرح دادخواست به کاسه 97/1282 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله طالبی به شناسنامه 172 در تاریخ 1396/11/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� کلثوم مجرد فرزند محمدرضا به ش ش 2746 متولد 1340 صادره از فریمان � همسر 
متوفی. 2� حسن طالبی فرزند اسداله به ش ش 13908 متولد 1366 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� حسین طالبی فرزند اسداله به ش ش 
551 متولد 1358 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� محمد طالبی فرزند اسداله به ش ش 619 متولد 1351 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� 
علی طالبی فرزند اس�داله به ش ش 2736 متولد 1362 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 6� سکینه طالبی فرزند اسداله به ش ش 586 متولد 
1349 صادره از مشهد فرزند متوفی. 7� زهرا طالبی فرزند اسداله به ش ش 2305 متولد 1364 صادره از مشهد فرزند متوفی. 8� فاطمه طالبی 
فرزند اس�داله به ش ش 119 متولد 1356 صادره از مش�هد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق 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 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/91رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/خانم محمدعلمی دارای شناس�نامه ش�ماره 3 به شرح دادخواست به کاسه 971376از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه ابوالحسنی به شناسنامه 44 در تاریخ 1396/11/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� حسین علمی فرزند ابوالقاسم به ش ش 276 متولد 1313 صادره از مشهد همسر متوفی. 
2� زهرا علمی فرزند حسین به ش ش 18 متولد 1357 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� محمد جواد علمی فرزند حسین به ش ش 1 متولد 
1345 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� یحیی علمی فرزند حسین به ش ش 149 متولد 1352 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� محمد علمی 
فرزند حسین به ش ش 3 متولد 1355 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� علی علمی فرزند حسین به ش ش 7 متولد 1360 صادره از مشهد فرزند 
متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/92رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/ خانم محمد قندهاریان دارای شناسنامه شماره 63  به شرح دادخواست به کاسه 971407از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره عبداللهیان تبریزی  به شناسنامه 193 در تاریخ 1397/9/17 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� محمد قندهاریان فرزند محمد جعفر ش ش 63 متولد 1344 صادره از 
مشهد فرزند متوفی. 2� مصطفی قندهاریان فرزند محمد جعفر ش ش 818 متولد 1345 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� ملیحه قندهاریان 
فرزند محمد جعفر ش ش 2100 متولد 1338 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� فریده قندهاریان فرزند محمد جعفر ش ش 45271 متولد 1336 
صادره از مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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.
شورا � شعبه 6 شورای حل  اختاف  شهرستان مشهد

511/93رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/خانم بتول سجادی دارای شناسنامه شماره 0839424787 به شرح دادخواست به کاسه 97/1385 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد نژاد محمد به شناسنامه 893 در تاریخ 1397/6/5 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� علی اکبر نژاد محمد فرزند محمد متوفی به ش ش 734 متولد 1354 صادره 
از مشهد فرزند متوفی. 2� اعظم نزاد محمد فرزند محمد به ش ش 1361 متولد 1348 صادره از مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/94رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/ خانم علیرضا زیبائی دارای شناس�نامه ش�ماره 0923333657 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 1395-97  از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان معصومه راعی به شناسنامه 1026 در تاریخ 1397/8/15 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� ملیکا زیبائی فرزند سعید به ش ش 0926331183 متولد 1381 
صادره از مشهد فرزند متوفی. 2� بجهت محمد شاکسائی فرزند سید محمد به ش ش  729 متولد 1317 صادره از مشهد مادر متوفی. 3� سعید 
زیبائی فرزند کاظم به ش ش 12 متولد 1346 صادره از فومن همسر متوفی. 4� حسن راعی فرزند محمد به ش ش  562 متولد 1312 صادره از 
سرجام پدر متوفی. 5� علیرضا زیبائی فرزند سعید به ش ش 0923333657 متولد 1374 صادره مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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./.م
قاضی شورا شعبه 6 شورای حل  اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/95رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/خانم حسین امجدی دارای شناسنامه شماره 703 به شرح دادخواست به کاسه 97/1400  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر امجدی باقرآباد به شناسنامه 45 در تاریخ 1397/7/30 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� حس�ین امجدی فرزند علی اصغر به ش ش 703 متولد1346 صادره از 
مشهد فرزند متوفی. 2� حسن امجدی فرزند علی اصغر به ش ش 222 متولد 1350صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� عذرا امجدی باقرآباد فرزند 
علی اصغر به ش ش 5 متولد 1335 صادره از فریمان فرزند متوفی.4� زهرا امجدی فرزند علی اصغر به ش ش 11 متولد 1339 صادره از فریمان 
متوفی. 5� فاطمه صغری امجدی فرزند علی اصغر به ش ش 639 متولد1342 صادره از فریمان فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/96رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/خانم جواد حسین زاده لنگرودی فهیم دارای شناسنامه شماره 3625 به شرح دادخواست به کاسه 97/1394  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ابراهیم حسین زاده لنگرودی به شناسنامه 17 در تاریخ 1397/9/1 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� زهرا باروتچی لنگرودی فرزند حسین به ش ش 
186 متولد 1334 صادره از لنگرود همسر متوفی. 2� جواد حسین زاده لنگرودی فهیم فرزند محمد ابراهیم به ش ش 3625 متولد 1359 صادره 
از مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا 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 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/97رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/خانم محبوبه رجب پور صنعتی دارای شناسنامه شماره 481 به شرح دادخواست به کاسه 971393  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد رجب پور صنعتی به شناسنامه 38026 در تاریخ 1396/10/9 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محبوبه رجب پور صنعتی فرزند احمد ش ش 481 متولد 1360 صادره 
از مشهد فرزند متوفی. 2� مریم رجب پور صنعتی فرزند احمد ش ش 0920713939 متولد 1369 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� مهناز رجب 
پور صنعتی فرزند احمد ش ش 0946272735 متولد 1364 صادره از مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 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 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/98رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای/خانم فرامرز مهائی دارای شناسنامه شماره 819 به شرح دادخواست به کاسه 97/1406  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عالیه خزائی نژاد به شناسنامه 91 در تاریخ 1397/8/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� فرامرز مهائی فرزند محمد رفیع به ش ش 819 متولد 1338 صادره از مش�هد فرزند 
متوفی. 2� فریبرز مهائی فرزند محمد رفیع به ش ش 31978 متولد 1336 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 3� فرخ مهائی فرزند محمد رفیع 
به ش ش 204 متولد 1340 صادره از مش�هد فرزند متوفی.4� فریدون مهائی فرزند محمد رفیع به ش ش 495 متولد 1343 صادره از  تهران 
فرزند متوفی. 5� فرزانه مهائی فرزند محمد رفیع به ش ش 11180 متولد 1352 صادره از  تهران فرزند متوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 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 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/99 آگهی
خواهان حس�ین احمدی مس�کران با وکالت محمد مس�عودی و جواد بانژاد ویرانی با وکالت مریم اسدیان به طرفیت خوانده سعید رامندی به 
خواس�ته تایید فسخ قرارداد و اس�ترداد مال و ورود ثالث تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 
ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�ماره یک شهرستان مشهد واقع در مش�هد � ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و 
به ش�ماره کاسه 970998750140031 و 9709987501400986 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/21 ساعت 10 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر اگهی 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.970731
مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � نصرآبادی

511/100آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای عبدالرحیم اکبری فرزند امیر فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست خانم ناهید 
نوروزی فرزند اسماعیل بطرفیت شما بخواسته طاق به موجب حکم شماره 9709975113300607 در پرونده کاسه 9/970131 حکم به طاق 
خواهان صادر و اعام گردیده زوج موظف است پس از قطعیت رای با حضور در محضر رسمی طاق و در قبال بذل 4 عدد سکه بهار آزادی از 
سوی زوجه و یا قبول بذل، زوجه را مطلقه به طاق خلعی نوبت اول نماید. ارائه گواهی عدم بارداری به محضر الزامی است. جهیزیه در اختیار 
زوجه است فرزند مشترک ندارند باقی مهریه بر ذمه زوج باقی است زوجه در صورت تمایل پرونده نفقه را پیگیری خواهد نمود زوجه در خصوص 
سائر حق و حقوقات ناشی از زوجیت ادعائی ندارد چون ازدواج زوجیت عادی و طرفین از اتباع افغانستان می باشند اجرای صیغه طاق شرعی 
پس از قطعیت رای بالحاظ کلیه جهات ش�رعی در دفتر آیت اله محقق کابلی بامانع اس�ت. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد . رای 
صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در همین دادگاه است و پس ازآن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
منشی شعبه 9 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )38 خانواده سابق( � شمش نیا

511/101معرفی داور اباغ به خانم زهرا صادق زاده در پرونده کاسه 970530
ب�ه خان�م زهرا صادق زاده مجهول المکان اباغ میگردد که در پرونده کاس�ه 970530 که آقای رجب کفش�دوز به طرفی�ت زهرا صادق زاده 
دادخواستی به خواسته طاق در این شعبه مطرح نموده که بر حسب دستور ریاست محترم شعبه زهرا صادق زاده داور واجد شرایط )مسلمان 
30 سال به باا � آشنا به مسایل خانوادگی و .... ( به این شعبه ظرف یک هفته از تاریخ نشرآگهی معرفی نمایید در غیر اینصورت مطابق مقررات 

اتخاذ تصمیم خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/102آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم محمد ناصر پور صالحی 
فرزند علی در پرونده کاسه 971006 

خواهان آقای/ خانم محبوبه زاهد طلبان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم محمد ناصر پور صالحی به خواسته اثبات زوجیت مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987587100952 شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/28 ساعت 9 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 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. 
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � مرضیه محمدی

511/122آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مهدی نورالهی فرزند رمضان فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد شکایت آقای احمد باقری 
نس�ب علیه ش�ما به اتهام سرقت به موجب حکم ش�ماره 9709977591901441 در پرونده کاسه 119/970570 ش�عبه 119 دادگاه کیفری 2 
مشهد به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شاق تعزیری و رد مال در حق شاکی به صورت غیابی محکوم شده اید، لذا مراتب بدینوسیله در 
روزنامه درج می گردد و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی درهمین دادگاه واقع در مش�هد نبش بلوار ش�هید ش�یرودی 

سیزده می باشد.
مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/123آگهی اباغ دادنامه
درپرونده کاسه 130/970579 ؛پیروآگهی قبلی بدین وسیله به مریم قائمی فرزند قربان فعاً مجهول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه 
ش�ماره 970997759300389 مورخ 1397/09/28 صادره از ش�عبه 130 دادگاه کیفری دو مشهد متهم هستید به سرقت مستوجب تعزیر که 
بموجب دادنامه صادره فوق به اتهام فوق الذکر به استناد ماده 656 بند 1 از قانون مجازات اسامی  75 با رعایت ماده 127 قانون مجازات اسامی 
92 متهم را به تحمل سه سال و شش ماه حبس و 74 ضربه شاق تعزیری محکوم می نماید.با توجه به کشف اموال مسروقه از متهم حکم به 
استرداد منتفی است . رای صادره غیابی و قابل واخواهی است مراتب یک نوبت آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد 

ظرف مهلت بیست روز پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم  نماید.رایگان
مدیر دفتر شعبه 130 دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد)130 جزایی سابق(- 
حاطمی 

511/124آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 609/970540 آقایان محرم علی محمدی مقدم و علی رضایی به اتهام انتقال منافع مال غیر تحت تعقیب می باشند؛ به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب  در روزنامه محلی 
یا کثیراانتشار آگهی؛ نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 609 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب مشهدحاضر و از اتهام انتسابی 

دفاع نماید در صوت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
بازپرس شعبه 609 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 6 مشهد-وحید نخبه زعیم

511/125آگهی احضار متهم
در پرونده ش�ماره 970140 ش�عبه 608 بازپرس�ی دادس�رای عمومی وانقاب ناحیه شش مش�هد آقای میاد رازانی فرزند اه محمد به اتهام 
کاهبرداری موضوع شکایت آقای مهدی خسروی 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 آگهی و متهم ظرف مدت یک ماه احضار می شود 

پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.  
بازپرس شعبه 608 دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 6 مشهد-حمید افکار

511/126آگهی احضار متهم
بدینوسیله برابرماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم حدیثه دهقانی صفازاده فرزند مهرعلی که در پرونده کاسه 109/971343به 
اتهام نگهداری یک عدد افشانه فلفلی و ظاهر شدن در معابر بدون حجاب شرعی موضوع گزارش نیروی انتظامی تحت تعقیب است، اباغ می 
گردد تا جهت دفاع از اتهام انتسابی خود در روز شنبه مورخ 1397/12/04 ساعت 10/45 در شعبه 109 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع 

قضایی ثامن)حرم( حاضر و درغیر این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود.رایگان
مدیردفتر شعبه 109 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن مشهد)109 جزایی سابق(

511/127آگهی احضار متهم
بدینوسیله برابرماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به ابراهیم حسینی فرزند حسین که در پرونده کاسه 109/971299به اتهام جعل مدرک 
و اس�تفاده از س�ند مجعول و استفاده از پاک تقلبی برای موتورسیکلت موضوع گزارش نیروی انتظامی تحت تعقیب است، اباغ می گردد تا 
جهت دفاع از اتهام انتسابی خود در روز شنبه مورخ 1397/11/27 ساعت 11 در شعبه 109 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع قضایی 

ثامن)حرم( حاضر و درغیر این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود.رایگان
مدیردفتر شعبه 109 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن مشهد)109 جزایی سابق(

511/128آگهی اباغ دادنامه
پیروآگهی مورخه 1397/07/14 به فریبا سلطانی فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه اصداری شماره 9709975116402287 
مورخ 1397/09/24 در پرونده کاسه 109/962482 به اتهام رابطه نامشروع به نود ونه ضربه شاق تعزیری محکوم گردیده است.دادنامه صادره 
غیابی ظرف مدت بیست روز پس از رویت قابل واخواهی است. مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مشارالیه به حکم صادره اعتراض 
دارد به دفتر شعبه 109 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر درمجتمع قضائی ثامن)حرم( مراجعه و پس از رویت مفاد آن نسبت به تسلیم اعتراض 

خود اقدام نماید.رایگان
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن شهر مشهد)109 جزایی سابق(

511/129آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 301/970100 خانم ش�عله عادل زاده فرزند امیر به اتهام سرقت تحت تعقیب می باشد؛ به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده به تجویز مواد 174 و 560 قانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 مراتب  در روزنامه آگهی می ش�ود و نامبرده مکلف اس�ت ظرف 
30 روز در شعبه 301 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صوت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
بازپرس شعبه 301 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 3 مشهد-محمد محمودی

511/130آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 410/971051 آقای سید احمد کوچکی خیرآبادی به اتهام سرقت یک دستگاه گوشی همراه تحت تعقیب می باشد؛ به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور کیفری مراتب  در روزنامه آگهی 
تا ظرف مدت 30 روزاز تاریخ نشرآگهی  در شعبه 410 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4 مشهد واقع در بلوار وحدت ،وحدت 12 حاضر 

و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صوت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.رایگان
بازپرس شعبه 410 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4 مشهد-محمد حسن اصولی صفار

511/131آگهی 
درتاریخ 1397/10/02 وقت فوق العاده /رسیدگی در شعبه 401 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4 مشهد به تصدی امضاء کنندگان ذیل 
تشکیل و پرونده کاسه 9609985146800120 تحت نظر قرار گرفت، باعنایت به محتویات پرونده مبادرت به اتخاذتصمیم به شرح زیر می گردد. 
در پرونده کاسه 401/960140 متهم الهه ایزدی اسامی فرزند رجبعلی به اتهام کاهبرداری از طریق فروش مال غیر موضوع شکایت محمدرضا 
آذرآتش دخت تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امورکیفری مراتب در روزنامه آگهی ، نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز در شعبه 401 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب 

مشهدحاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید ، در صورت عدم حضور در موعد مقرر؛رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
بازپرس شعبه 401 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4 مشهد-ابوالفضل فرح بخش

511/132آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 960807 شعبه 432 دادیاری دادسرای ناحیه چهار مشهد،آقای سعید میرزائی فرزند غامرضا به اتهام رانندگی فاقدگواهینامه 
تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی ، طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی می شود و متهم ظرف یک ماه در شعبه حاضر و از اتهام دفاع نماید احضار می شود.پس از انقضای 

مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.رایگان 
دادیار شعبه 432 دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4 مشهد-مهدی محمدی نسب

511/133آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 962082 دادیاری 425 متهمان امیر بلوچ راد و امین بلوچ راد هر دو فرزند جواد به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی تحت تعقیب 
می باشند ،به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امورکیفری 
مراتب در روزنامه آگهی ، نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 425 دادیاری دادسرای ناحیه 4 مشهدحاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نماید ، در صورت عدم حضور در مهلت مقرر؛رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
دادیار شعبه 425 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4 مشهد-مهدی رحیمی کیا

511/134آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 113/970784 آقای س�عید مسلم تبریزی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب می باشد و بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است رأس ساعت 11/45 مورخ 
1397/11/21 در شعبه 113 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر؛رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه کیفری دو مشهد مقدس

511/135آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به حمید طالب زاده فرزند علی فعاً مجهول المکان اباغ می شود در مورد شکایت علیه شما دائر بررانندگی بدون 
پروانه به موجب حکم شماره 9709977591301662 در پرونده کاسه 113/970447 به پرداخت سی و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم 

شده اید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/136آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقایان1-قاسم قاسمی فرزند محمد تقی 2- عباس عباسی فرزندعلی اکبر3- حسین محمدی حسنقه فرزند 
غامحسین 4- حسن عباسی 5- اصغر بیدل فرزندعلی 6- طیبه قارونی فرزند غامحسین فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد شکایت 
خانم مریم کوروس علیه ش�ما دایر بر دایر بر انتقال مال غیر واس�تفاده از سند مجعول و جعل به  موجب حکم شماره 9709977591201223 
در پرونده کاسه 112/940667 متهمین به  تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان جزای نقدی در 
حق دولت به جهت انتقال مال غیر و دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شده اید،که 
مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. رأی صادره غیابی و مدت 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه 

تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/137آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 34 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/10/960208 آقای محمود گندمی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 491/800/000 ریال در حق فروشگاه رفاه و نیز مبلغ 24/590/000 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه 
نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل 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.شرح اموال 
مورد مزایده: 1-یک دس�تگاه یخچال فریزر زاگرس دو درب به مبلغ 11/000/000 ریال 2- یک دس�تگاه یخچال فریزر قرمز رنگ الکترواستیل 
به مبلغ 6/500/000 ریال 3- یک دس�تگاه گاز بزرگ س�ه ش�عله به مبلغ 5/000/000 ریال4- یک دستگاه تلویزیون ال سی دی سامسونگ 32 
اینچ به مبلغ 4/000/000 ریال 5- 13 عدد میزناهار خوری چوبی شش نفره به بملغ 7/800/000 ریال 6- 75 عدد صندلی آهنی معمولی به مبلغ 
22/500/000 ریال 7- 3 عدد آاچیق آهنی به مبلغ 3/900/000 ریال 8- یک دستگاه کولرآبی 3500 به مبلغ 90/000 ریال که جمعا مطابق با نظریه 

کارشناسی به مبلغ 61/600/000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/138آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 14 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/9/952449 آقای محمدرضا بیات 
محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 560/000/000 ریال در حق آقای س�یامک صدرائی  و نیز مبلغ 28/000/000 ریال نیم عش�ر دولتی نظر به اینکه 
محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حسب تقاضای محکوم له اموالی به ش�رح 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 1397/11/03 از ساعت 
12/30 الی 13 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 برس�د مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده 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: 430 ده هزارم یک سهم مشاع متعلق به محکوم علیه از 5 سهم ششدانگ اعیان یک باب خانه واقع در مشهد 
بلوار خیام 11 پاک 35 دارای پاک ثبتی 1113 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد،عرصه موقوفه به مساحت 376/25 مترمربع و اعیان احداثی 
با کاربری مسکونی و تراکم کم جمعا به مساحت 1749/198 مترمربع در شش واحد مسکونی و یک واحد تجاری احداث گردیده است، اسکلت 
ساختمان فلزی، سقف ها کامپوزیت ، محل آسانسور پیش بینی نشده است،ساختمان نیمه کاره می باشد که ششدانگ ملک  مطابق با نظریه 

کارشناسی به مبلغ 65/000/000/000 ریال برآوردشده که به میزان فوق به مبلغ 560/000/000 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/139آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای محمد رضا شورورزی فرزند احمد اباغ می گردد برحسب شکایت )دادخواست( حمید ملکی و غیره  ، در پرونده کاسه 
112/950131و112/961598این دادگاه به خواسته ابطال سند و مطالبه خسارات مطرح نموده ، وقت رسیدگی برای مورخه 1397/11/23 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده اس�ت با عنایت به ماده 344  قانون آیین دادرس�ی کیفری  مصوب 92 ، مراتب برای یک نوبت در جراید کثیراانتشار 
درج م�ی گ�ردد تا در موعد مق�رر در دادگاه  خود را حاضرنمایند، درغیر اینصورت دادگاه غیابا به موضوع رس�یدگی و حکم مقتضی را صادر 

خواهد نمود. رایگان
مدیر دفتر شعبه 112دادگاه کیفری 2مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد)112جزایی سابق(

51/140آگهی اباغ وقت رسیدگی
شماره بایگانی شعبه:971084؛بدینوسیله به آقای حمیدرضا نیک زاده فیض آبادی فرزندمحمد اباغ می گرددجلسه رسیدگی به اتهام شما دایر 
به خیانت در امانت موضوع ش�کایت آقای علی اکبر نیک زاده فیض آبادی ،راس س�اعت 9صبح مورخ 1397/11/17 در محل این شعبه برگزار 
خواهد گردیدلذا به تجویزماده 115  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری ، مراتب از طریق جراید کثیراانتشار به 
ش�ما اباغ  می گردد مقتضی اس�ت در وقت مقرر حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نمایید ،در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی فوق الذکر 

تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. رایگان
مدیردفترشعبه 117دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )117 جزایی سابق(

511/141آگهی اباغ وقت رسیدگی
شماره بایگانی شعبه:971019؛بدینوسیله به آقای محسن قربانی اباغ می گرددجلسه رسیدگی به اتهام شما دایر به توهین موضوع شکایت آقای 
علرضا بهفر،راس ساعت 9/45 صبح مورخ  1397/11/18 در محل این شعبه برگزار خواهد گردیدلذا به تجویزماده  115   قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری ، مراتب از طریق  جراید کثیراانتشار به شما اباغ  می گردد مقتضی در وقت مقرر حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نمایید ،در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. رایگان
مدیر دفتر شعبه 117دادگاه کیفری 2مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )117 جزایی  سابق(

511/142آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله به آقای محسن عباس پور اباغ می گردد که به موجب دادنامه شماره 9709977592101337 مورخه 1397/10/02 در پرونده کاسه 
970677 صادره از شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد از جهت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه در حق شاکی )حمید متدین( 

محکوم گردیده است. رأی صادره غیابی واز تاریخ انتشار این آگهی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد-نظری

512/143آگهی اباغ وقت دادرسی 
کاس�ه پرونده: 971073 وقت رس�یدگی: 97/11/17 س�اعت 10 خواهان: غامرضا کارگر فرزقی فرزند ابراهیم خوانده: معصومه و فاطمه و اذر 
شهرت همگی زارع نژاد کمانج علیا فرزندان اسماعیل فعا مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو کمپرسی مدل 1363 بشماره 
انتظامی 972ع58ایران42 خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم حقوقی ارجاع  گردیده و 
وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانید چنانچه 

بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم باشد فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی دادگستری تربت حیدریه
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 156/3/97  وقت رس�یدگی: 97/11/23 س�اعت 9  خواهان: محم�د باقری خوانده: 
جعفر اکرامی نقش خواس�ته: مطالبه وجه خواهان آقای محمد باقری با وکالت سمانه سادات شنائی 
دادخواس�تی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رس�یدگی به حوزه سوم شورای حل اختاف 
بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ  97/11/23  روز  سه شنبه ساعت  9 تعیین شده 
و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و ش�رکت در جلس�ه دادرسی در یکی از جراید 
کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود. نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و 

ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
          2001   دبیر حوزه  3  شورای حل اختاف قرچک

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرون�ده اجرایی3/96/1399-اجرا احکام مدنی گرگان بموجب دادنامه9509970056400746صادره ازش�عبه 5 حقوقی گرگان محکوم 
علیه حسین جالی ف قربان بپرداخت مبلغ378/826/105ریال بابت مطالبه طلب درحق تعاونی اعتبارثامن اائمه ف سیدمحمد باوکالت 
س�میه دیانت ومبلغ18/941/305ریال بعنوان نیم عش�ردرحق دولت محکوم و بدهکارمیباش�د ووکیل محکوم له نسبت به بازداشت ملک 
بپاک ثبتی58فرعی از225-اصلی نتیجه ارزیابی پس از بازدید ومطابقت بشرح زیراعام میگردد الف-مشخصات1-آدرس شهرستان گرگان 
جاده توسکستان قبل از روستای خیرات مجاورت سنگ شکن اسکوئی بابررسی بعمل آمده وباتوجه به موقعیت مساحت ولحاظ سایرعوامل 
موثر در موضوع ارزش1دانگ مش�اع از6دانگ ملک موردنظرمعادل چهارصدوپنجاه میلیون ریال450/000/000ریال ارزیابی میش�ودکه پس 
ازاجرای تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرس�د طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه 
وتسلیم نمایند ضمنا این اجرا درخصوص ملک موصوف ومزایده وفق ماده51قانون اجرای احکام مدنی اقدام مینمایند توصیف اجمالی مال 
غیرمنقول توقیف ش�ده براس�اس ماده138قانون اجرای احکام مدنی درخصوص ارزیابی ملک بپ�اک ثبتی58فرعی از225-اصلی نتیجه 
ارزیابی پس ازبازدید ومطابقت بشرح زیراعام میگرددالف-مشخصات1-آدرس شهرستان گرگان جاده توسکستان قبل از روستای خیرات 
مجاورت سنگ شکن اسکوئی طبق عکس هوایی ومختصات ذیل2-مشخصات ثبتی طبق استعام ثبت گرگان ملک مورد نظر1دانگ مشاع 
از6دانگ عرصه 1قطعه زمین بمس�احت3000مترمربع دارای پاک58فرعی از 225-اصلی بخش3ثبت گرگان وبنام حسین جالی میباشد 
شماره دفترچه877299سری الف سال91طبق بازدید بعمل آمده ملک مذکورفاقد مستحدثات ودیوار پیرامونی میباشدب-ارزیابی با بررسی 
بعمل آمده وباتوجه به موقعیت مساحت ولحاظ سایرعوامل موثردر موضوع ارزش1دانگ مشاع از6دانگ ملک مورد نظرمعادل چهارصدوپنجاه 
میلیون ریال450/000/000ریال ارزیابی میش�ود زمان ومکان مزایده زمان مزایده:روزدوش�نبه مورخه1397/11/01ساعت9الی10مکان مزایده 
دفتر شعبه سوم اجرای احکام 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 میبایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا”به حساب دادگستری 
واریزومابقی آنرا ظرف 1ماه ازتاریخ اجرای مزایده بحس�اب س�پرده واریز وقبض واریزش�ده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق 
ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید 
می توانند یک هفته قبل از اجرای مزایده باهماهنگی این اجرا احکام اموال توقیف شده بازدید نمایند4- کلیه هزینه های نقل وانتقال اموال 
اعم ازعوارض مالیات وغیره به عهده برنده مزایده میباش�د5- تحویل اموال پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه 
خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع ش�ده عودت میشود6-مزایده 
باحضور نماینده محترم دادس�تان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد7-هزینه نقل وانتقال به 

عهده برنده مزایده میباشد.
968-دادورزشعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-عادلی

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرونده اجرایی3/97/0496ش�عبه س�وم اجرای احکام مدنی گرگان وبموج�ب دادنامه9609970056401185 صادره ازش�عبه 5حقوقی 
گرگان محکوم علیه علیرضا رجائی ف میرزاحس�ن باوکالت ابوالفضل بابائی بپرداخت 1/441/971/383ریال درحق محمد احمدی ف علی 
ومبلغ72/098/569ریال بعنوان نیم عش�ردرحق دولت محکوم وبدهکارمیباش�د ومحکوم له ملکی بشماره پاک ثبتی1996فرعی از107-
اصلی بخش3بنام محکوم علیه علیرضا رجائی ف میرزاحسن بازداشت که بابررسیهای انجام شده ودرنظرگرفتن موقعیت ملک ومشخصات 
بناوقدمت سایر عوامل موثردرارزیابی ارزش روزکل ملک شامل عرصه واعیان ومتعلقات وهمچنین باتوجه به اینکه ملک موردنظر چندین 
بارمورد مزایده قرارگرفته وس�هل البع نمیباش�د لذا7/400/000/000ریال برآورد وتقویم اعام میگردد)درضمن حسب نامه واصله بشماره13

97003000319158مورخ97/06/06ازاج�رای اح�کام کیفری پاک ثبتی فوق بمبلغ 2/000/000/000ریال درحق دولت درش�عبه دوم اجرای 
احکام کیفری دادس�رای عمومی و انقاب گرگان بازداشت میباشد(ضمنا این اجرا درخصوص مال موصوف ومزایده وفق ماده51قانون 
اجرای احکام مدنی اقدام مینماید توصیف اجمالی مال منقول وغیرمنقول توقیف ش�ده براس�اس ماده138قانون اجرای احکام مدنی 
آدرس گرگان چاله باغ ضلع غربی شهرداری منطقه 2روبروی میوه فروشی ایده آل وضعیت ثبتی6دانگ عرصه آن وقف عام و خاص 
بمس�احت 264/4مترمربع ودارای پاک ثبتی1996فرعی از107-اصلی بخش3ثبت گرگان ذیل ثبت 26724ص97ج 244 ظاهرا بنام 
علیرضا رجایی ثبت وسندمالکیت صادربابنای احداثی در4طبقه)همکف بعاوه سه باای باای همکف( بمساحت کل بناشامل طبقات 
پارکینگ وانباری حدود600مترمربع بااس�کلت بتنی که طبقه اول بصورت تک واحدی وطبقات2و3بصورت2واحدی ملک فاقدتجاری 
میباشدمش�خصات بنا نمای بناس�نگ آنتیک س�قف نهایی تیرچه بلوک با قوطی فلزی باپوش�ش ایرانیت وکف آن واحدها سرامیک 
وبدنه کف هال واتاق واحدها س�رامیک بدنه دیوارها گچکاری کف آش�پزخانه وس�رویس ها کاش�ی وس�رامیک پنجره ها آلومینیوم 
ودربها چوبی و کابینت فلزی دارای آب مش�اع وبرق وگازجدا باقدمت حدودا12س�ال میباشد برابربا استعام وشفاهی ازادارات دیگر 
مراجع وش�هرداری این بنا بخش�ی دارای پروانه اما فاقد پایان کار وعدم خاف وصورتمجلس تفکیکی وس�ندتفکیکی میباش�د ازم 
به ذکراس�ت که مالک یک س�وئیت درطبقه همکف بمس�احت حدودا45مترمربع بدون اخذ پروانه احداث نموده اس�ت بابت عوارض 
نوس�ازی به شهرداری منطقه 1مبلغ42/500/000ریال وهمچنین به جزعوارض نوس�ازی تخلفات ساختمانی دیگری درشهرداری دارد 
ومبلغ161/676/000ریال به س�ازمان اوقاف بدهکارمیباشد درموردعدم خاف ش�هرداری وماده100وجریمه های غیره محاسبه نشده 
وازمالک اخذ گردد کلیه بدهی های ملک به شهرداری وسایر ادارات ونهادهای وابسته مربوط به مالک میباشد ارزیابی بابررسی های 
انجام ش�ده ودرنظرگرفتن موقعیت ملک ومشخصات بناوقدمت س�ایرعوامل موثر درارزیابی ارزش روزکل ملک شامل عرصه واعیان 
ومتعلق�ات وهمچنین باتوجه به اینکه ملک موردنظر چندین بارموردمزایده قرارگرفته وس�هل البع نمیباش�د لذا7/400/000/000ریال 
برآوردوتقوی�م اع�ام میگردد زم�ان ومکان مزایده زم�ان مزایده روزچهارش�نبه مورخ�ه 1397/11/03س�اعت9الی10مکان مزایده 
دفترش�عبه س�وم اجرای مدنی گرگان )ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارش�ناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده 
کس�ی اس�ت که بااترین مبلغ را درجلس�ه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا” به 
حس�اب دادگس�تری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حس�اب س�پرده واریز وقبض واریز شده را تحویل دایره 
اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده 
تجدید خواهد ش�د3-طالبین خری�د میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ملک توقیف ش�ده بازدید 
نمایند4-تحوی�ل مال م�ورد مزایده پس ازتایید صحت مزای�ده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ب�ود درصورت عدم تایید 
صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع ش�ده عودت میش�ود5-مزایده با حضورنماینده محترم 

دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
996-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی متمرکزگرگان-عادلی

دادنامه
  پرونده کاس�ه 9709981720100403بایگانی970413شعبه اول شورای حل اختاف مجتمع شهیدقدوسی شهرستان گرگان تصمیم 
نهایی ش�ماره 9709971720100783خواهان علی اکبریزدی ف حس�ن بنش�انی اس�تان گلستان شهرس�تان گرگان مطهری جنوبی 
روبروی مطهری1فرش س�اینا خوانده مهدی عباس�یان فرف قدرت اله بنش�انی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه سفته رای قاضی 
ش�ورا درخصوص دعوی علی اکبریزدی بطرفیت مهدی عباس�یان فر بخواس�ته مطالبه مبلغ45/000/000ریال بابت وجه5فقره س�فته 
بش�ماره س�ریال936387-584740-055865-055866-311778بانضمام خسارت تاخیرتادیه وخس�ارات دادرسی نظرباینکه1-

امضای خوانده ذیل سندتجاری مصون از اعتراض مانده است2-خوانده درجلسات شورا حاضر نشدند وایحه دفاعیه ارسال ننمودندو 
وکیلی نیزمعرفی ننمودند واباغیه نیز اباغیه واقعی نش�ده اس�ت3-وجوداصل سندتجاری دریدخواهان حکایت از مدیونیت خوانده 
دارد4-خوانده دلیلی بربرائت ذمه خویش ارائه ننموده اند همچنین نظریه مشورتی شورای حل اختاف نیز ارائه شده است لذابا فرض 
اس�تصحاب بقابردین ومستندا به ماده1257قانون مدنی ومواد313و317و320قانون تجارت مصوب1311و مواد9و18و27قانون شورای 
حل اختاف مصوب1394/08/10مجلس ش�ورای اس�امی ومواد198و519و522قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379/01/21مجلس 
ش�ورای اس�امی وقاعده فقهی اس�تصحاب حکم برمحکومیت خوانده جمعا بپرداخ�ت مبلغ45/000/000ریال بعنوان اصل خواس�ته 
ومبلغ1/166/500ری�ال بعنوان خس�ارت دادرس�ی وهمچنین بپرداخت خس�ارت تاخیرتادی�ه ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت)97/6/6(

تاززمان پرداخت براس�اس نرخ ش�اخص تورم بانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران)ک�ه مورد اخیردراجرای احکام مدنی محاس�به 
میگردد(درحق خواهان صادرواعام مینماید رای غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین مرجع وس�پس ظرف20روزقابل 

تجدیدنظرخواهی دردادگاه عمومی حقوقی گرگان میباشد.
1073-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گرگان-صادقی

دادنامه
   پرونده کاسه9709981721100258بایگانی970258شعبه یازدهم شورای حل اختاف مجتمع شهیدقدوسی شهرستان گرگان تصمیم 
نهایی ش�ماره9709971721100824خواهان نازیله س�رداری ف هوش�نگ باوکالت زهرا قجر حیدرآبادی ف علی جان بنش�انی اس�تان 
گلس�تان شهرستان کردکوی خ ولیعصرنبش کوچه مسجدصاحب الزمان ط2ساختمان بانک قوانین خواندگان1-صدیقه خسروابادی ف 
حجی ابراهیم بنش�انی اس�تان تهران شهرستان شهریار شهراندیشه فاز3چهارراه ساس�ان رودکی شمالی پاک88و2-افسانه احمدی 
مقدم فرزند به بو3-رقیه ایوبی ف محمد همگی بنش�انی مجهول المکان4-علیرضا عرب امیری ف غامعلی بنش�انی اس�تان گلس�تان 
شهرستان گرگان خ گرگانجدید کوی جوادیه دادیان3پاک25و5-علی اصغرمرگدری ف قاسم بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان 
بلوار کاشانی بین کاشانی29واتوکالری علی31خواسته ها1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه)مطالبه خسارت ناشی ازتاخیردرانجام تعهد در 
ماده4-9قراردادبیع ازتاریخ96/11/18لغایت97/4/18به مبلغ روزانه50هزارتومان(بمبلغ76/500/000ریال2-مطالبه خسارت دادرسی3-
الزام به تنظیم س�ندخودرو4-مطالبه خسارت تاخیرتادیه رای قاضی ش�ورا درخصوص دعوی نازیا سرداری باوکالت زهراقجربطرفیت 
صدیقه خس�روآبادی وعلی اصغرمرگدری وعلیرضاعرب امیری ورقیه ایوبی افسانه احمدی مقدم بخواسته خسارت تاخیرتادیه مطالبه 
ناشی ازتاخیردرانجام تعهد مندرج درماده 4-9قرارداد بیع از تاریخ96/11/18لغایت97/4/18روزانه5هزارتومان بمبلغ76/500/000ریال 
والزام به تنظیم س�ند خودرو206مقوم به185/000/000ریال وخسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل باعنایت به محتویات پرونده وقرارداد 
عادی تعرفه ش�ده ازس�وی خواهان وباعنایت به گزارش راهور درخصوص نقل وانتقال خودرو بش�ماره32/34003519بتاریخ 97/8/13 
وعدم دفاع ازس�وی خوانده صدیقه خسروآبادی شورا دعوی خواهان را واردوثابت دانسته ومستندا به ماده220قانون مدنی و198قانون 
آیین دادرس�ی مدنی حکم به محکومیت خوانده صدیقه خسروآبادی مبنی برحضور در احدی ازدفاتررسمی وانعقادقرارداد بیع وانتقال 
رس�می خودرو سواری هاچ بک پژو206مدل1389بشماره موتور 1418807085شماره شاسی4306NAAPO3ED3ALL  بپاک59-

899س12وپانصد وپنجاه وهفت هزارو هش�تصد وهفتاد وپنج تومان هزینه دادرس�ی وششصدهزارتومان حق الوکاله وکیل وهفتادهزار 
تومان هزینه نشرآگهی در حق خواهان صادرواعام میگردد درخصوص دعوی خواهان بطرفیت سایر خواندگان مبنی برانتقال سندنظر 
به اینکه حس�ب گزارش راهورآنان مالک خودرو انتقال داده ش�ده نبوده ودرقرارداد عادی نیزس�متی ندارند لذا شورا دعوی خواهان را 
واردوثابت ندانس�ته وبه اس�تناد ماده 197قانون آیین دادرس�ی مدنی قراررد دعوی خواهان صادرواعام میگردد ودرخصوص خواسته 
مطالب�ه وجه التزام ع�دم انجام تعهدنظرباینکه وکیل خواهان درصورتجلس�ه تنظیمی مورخ 97/7/30دعوی خویش را مس�ترد نموده 
اس�ت لذاشورا مس�تندا به بند ب ماده107قانون آیین دادرس�ی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعام میگرددرای صادره نسبت به 
خواندگان صدیقه خسروآبادی وعلی اصغر مرگدری حضوری ظرف مهلت20روزپس ازاباغ قابل اعتراض درمحاکم عمومی گرگان میباشد 

وقرارصادره ظرف مهلت20 روزپس ازاباغ قابل اعتراض درمحاکم عمومی گرگان میباشد.
1072-قاضی شعبه11شورای حل اختاف گرگان-آدینه شاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت حس�ین عل�ی مقصودلومحل�ی فرزن�د حبیب بش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده بکاس�ه 
9709981721100720بایگانی970725/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ساراخاتون 
خوارزم ف غام بش�ماره شناس�نامه57صادره از گرگان درتاریخ1396/12/25 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان بدرود حیات 
گفته وورثه حین الفوت آن مرحومه عبارتست از1-حسین علی مقوصود لومحلی ف حبیب ش ش 61ش ملی 2122152885پسرمتوفی2-

مهدی مقصود لومحلی ف حبیب ش ش 44ش�ماره ملی 2122177527پس�رمتوفی3-هادی مقصود لومحلی ف حبیب ش ش2760شماره 
ملی2120550042 پس�رمتوفی4-حبیبه مقصود لومحلی ف حبیب ش ش3402ش�ماره ملی2120556466دخترمتوفی5-غام خوارزم ف 
مرحوم جعفر ش ش1462ش�ماره ملی2120537062پدرمتوفی6-هاجر شرائینی ف علی ش ش1550شماره ملی2120537941 مادرمتوفی 
اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1082-مسئول دفترشعبه11شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شعبان زاد

رونوشت آگهی حصر وراثت
لومحل�ی فرزن�د حبی�ب بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثب�ت ش�ده     خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت حس�ین عل�ی مقص�ود 
بکاسه9709981721100721ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حبیب مقصود لومحلی ف 
ابراهیم بشماره شناسنامه60صادره ازگرگان درتاریخ1390/10/1دراقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت 
آن مرحوم عبارتست از1-سارا خاتون خوارزم ف حبیب ش ش 57شماره ملی2122033460همسرمتوفی2-حسین علی مقصود لومحلی ف 
حبیب ش ش61ش ملی 2122152885 پس�رمتوفی3-مهدی مقصودلومحلی ف حبیب ش ش44شماره ملی2122177527پسرمتوفی4-
هادی مقصودلومحلی ف حبیب ش ش2760شماره ملی2120550042پسرمتوفی5-حبیبه مقصودلومحلی ف حبیب ش ش3402شماره ملی 
2120556466دخترمتوفی  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1081-مسئول دفترشعبه11شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شعبان زاد

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به محترم اازمنی
   خواهان رمضانعلی عس�گری باوکالت حمزه گرزین دادخواس�تی بطرفیت خوانده محترم اازمنی به خواس�ته مطالبه وجه سفته ومطالبه 
خسارات دادرسی ومطالبه خسارت تاخیر تادیه  مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981721100723 بایگانی970728/
شعبه11شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17ساعت9صبح 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 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.
1083-مسئول دفترشعبه11شورای حل اختاف گرگان-شعبان زاد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   خواه�ان بان�ک ملت بطرفیت خواندگان قنبرعلی اس�دی فرزند اس�ماعیل وآرش اش�راقی وغیره   وغیره بخواس�ته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس�تان گرگان که جهت رس�یدگی به ش�عبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان شهید بهش�تی روبروی اداره 
مخابرات مجتمع شهید بهشتی ارجاع وبکاس�ه پرونده9709980056300601بشماره بایگانی)4/97/776ح( ثبت گردیده ووقت رسیدگی 
آن1397/12/1وساعت12/30شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده آرش اشراقی وعیسی رضائی فرزند حسین  ودرخواست خواهان 
وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار 
آگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

رادریافت ودرقت  مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
1077-منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

آگهی اباغ نظریه کارشناس به محمد حسین، محمد رضا، علی همگی خدایی ورپشتی 
خواهان خانم گل بانو نجفی دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد حسین، محمد رضا، علی همگی خدایی ورپشتی به خواسته تقسیم ترکه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709988410300549 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب ثبت 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود، نظریه کارشناس را دریافت و در وقت مقرر فوق چنانچه اعتراض دارند به این دادگاه اعام نمایند.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب- سیروس باشتین

آگهی احضار متهم 
مجتم�ع مرکزی شهرس�تان س�رپل ذهاب)ش�عب دادگاه ( ب�ه موج�ب کیفرخواس�ت ش�ماره 9710438410200655 در پرونده کاس�ه 
9709988415400684 برای آقای آرام کاکامرادی به اتهام ترک انفاق موضوع ش�کایت خانم ایران کرمی تقاضای کیفر نموده که رس�یدگی 
به موضوع به این ش�عبه ارجاع و وقت رس�یدگی برای مورخه 23/11/97 ساعت 10 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترس�ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 

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

آگهی اباغ وقت دادرسی 
وقت دادرسی پرونده کاسه 97/556 شعبه دوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری شهرستان سرپل ذهاب  روز یکشنبه 
مورخه 14/11/1397 ساعت 10 صبح می باشد. با این توضیح که خواهان آقای فیض اله تاری به قیومیت از محمدکسری تاری فرزند یداله به 
آدرس سرپل ذهاب شهرک نیروی انتظامی فاز 2 بطرفیت خوانده الهام آیدم به آدرس )مجهول المکان (دادخواستی بخواسته الزام به تنظیم 
و انتقال س�ند به این مرجع تس�لیم، که حسب دستور رئیس ش�ورای حل اختاف وقت رسیدگی به شرح فوق تعیین گردید. حال به علت 
مجهول المکان بودن خوانده با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، مراتب اباغ یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار 
آگهی می گردد، خوانده مذکور از تاریخ نشر آگهی، به دفتر شورا مراجه ضمن اعام نشانی کامل خود و اخذ برگ ثانی دادخواست و ضمائم 
در وقت مقرر حاضر شود و اا این مرجع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. چنانچه مجددا نیاز به نشر آگهی باشد فقط یک نوبت به مدت 

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

آگهی اباغ وقت دادرسی 
وقت دادرسی پرونده کاسه 97/553 شعبه دوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری شهرستان سرپل ذهاب  روز یکشنبه 
مورخه 14/11/1397 ساعت 9 می باشد.  با این توضیح که خواهان آقای مهدی امیدوار فرزند خسرو به آدرس سرپل ذهاب شهرک مشاغل خ 
105 بطرفیت خوانده عارف رضایی به آدرس )مجهول المکان ( دادخواستی بخواسته الزام به انتقال سند به این مرجع تسلیم، که حسب دستور 
رئیس شورای حل اختاف وقت رسیدگی به شرح فوق تعیین گردید حال به علت مجهول المکان بودن خوانده با تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی در امور مدنی، مراتب اباغ یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی می گردد خوانده مذکور از تاریخ نشر آگهی، به دفتر 
شورا مراجه ضمن اعام نشانی کامل خود و اخذ برگ ثانی دادخواست و ضمائم در وقت مقرر حاضر شود و اا این مرجع تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. چنانچه مجددا نیاز به نشر آگهی باشد فقط یک نوبت به مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی خواهد بود. 
شعبه دوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

4- حصروراثت
آقای سیدعلی رضوی پاریزی فرزند سیدابراهیم دارای شناسنامه 2111 شرح دادخواست شماره 97/6/664 مورخ 1397/9/21 توضیح داده 
شادروان سیدابراهیم رضوی پاریزی فرزند سیدعلی اکبر  بشناسنامه 56  در تاریخ 1396/1/16 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- س�یدعلی رضوی پاریزی فرزند س�یدابراهیم ش.ش 2111 صادره از تهران متولد 1354/3/7 فرزند متوفی. 2- سیداحمد 
رضوی پاریزی فرزند سیدابراهیم ش.ش 3794 صادره از کرمان متولد 1361/11/30 فرزند متوفی. 3- سیدمحمدمهدی رضوی پاریزی فرزند 
سیدابراهیم ش.ش 10207 صادره از کرمان متولد 1367/2/20 فرزند متوفی. 4- مرضیه رضوی پاریزی فرزند سیدابراهیم ش.ش 1126 صادره 
از کرمان متولد 1356/6/29 فرزند متوفی. 5- راضیه رضوی پاریزی فرزند سیدابراهیم ش.ش 812 صادره از کرمان متولد 1360/3/4 فرزند 
متوفی. 6- س�یده مریم رضوی پاریزی فرزند س�یدابراهیم ش.ش 701 صادره از کرمان متولد 1363/10/4 فرزند متوفی. 7- مهدیه رضوی 
پاریزی فرزند سیدابراهیم ش.ش 1979 صادره از تهران متولد 1352/4/5 فرزند متوفی. 8- فتحیه هروی زاده فرزند خلیل ش.ش 239 صادره 
از ماهان متولد 1332/9/22 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.
664 شورای حل اختاف شماره 6 شهرستان کرمان

5- حصروراثت
خانم فتحیه هروی زاده فرزند خلیل دارای شناسنامه 329 شرح دادخواست شماره 9709983466600665 مورخ 1397/9/18 توضیح داده 
ش�ادروان س�یدمحمدمهدی رضوی پاریزی فرزند سیدابراهیم  بشناسنامه 10207  در تاریخ نامعلوم در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- فتحیه هروی زاده فرزند خلیل ش.ش 239 متولد 1332/9/22 صادره از ماهان – کرمان مادر متوفی.  لذا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف 
مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
665 شورای حل اختاف شماره 6 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
آقای مهدی اشرف زاده فرزند محمد دارای شناسنامه 66 ش�رح دادخواست شماره 9709983467200656 مورخ 1397/10/4 توضیح داده 
شادروان عشرت بیگم فریزی فرسنگی فرزند سیداکبر بشناسنامه 41  در تاریخ 97/6/20 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- محمد اش�رف زاده فرس�نگی فرزند علی ش.ش 44 متولد 1319 همسر متوفی. 2- مهدی اشرف زاده فرسنگی فرزند محمد 
ش.ش 66 متولد 1350 فرزند متوفی. 3- بتول اش�رف زاده فرس�نگی فرزند محمد ش.ش 136 متولد 1345 فرزند متوفی. 4- اطهره اشرف 
زاده فرسنگی فرزند محمد ش.ش 27 متولد 1347 فرزند متوفی. 5- زهرا اشرف زاده فرسنگی فرزند محمد ش.ش 35 متولد 1352 فرزند 
متوفی. 6- نجمه اشرف زاده فرسنگی فرزند محمد ش.ش 28 متولد 1358 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 ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است.
656 شورای حل اختاف شماره 19 شهرستان کرمان

آگهی حصر وراثت
آقای شعبان صادقیان قزل احمد دارای شماره شناسنامه 3162 به شرح دادخواست به کاسه 97000400789 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی صادقیان قزل احمد به ش�ماره شناس�نامه 309 به تاریخ 1379/03/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- مرحمت صادقی قزل احمد فرزند غام بشماره شناسنامه 
1 متولد 1321 صادره بس�تان آباد همسر متوفی 2- شعبان صادقیان قزل احمد فرزند علی بش�ماره شناسنامه 3162 متولد 1357 صادره 
س�اوجباغ پسر متوفی 3-س�اار صادقیان قزل احمد فرزند علی بشماره شناسنامه 413 متولد 1353 صادره ساوجباغ پسر متوفی 
4- اروجعلی صادقیان قزل احمد فرزند علی بش�ماره شناس�نامه 591 متولد 1347 صادره بس�تان آباد پسر متوفی 5- باقر صادقیان 
قزل احمد فرزند علی بش�ماره شناس�نامه 412 متولد 1352 صادره ساوجباغ پس�ر متوفی 6- زینب صادقیان قزل احمد فرزند علی 
بش�ماره شناس�نامه 33 متولد 1361 صادره کرج دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1849

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه اخاقی دارای ش�ماره شناس�نامه 1768 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 97000400785 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان احمد علی اخاقی به ش�ماره شناس�نامه 15 به تاری�خ 1388/02/29 اقامتگاه 
دائم�ی خود ب�درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- محترم اخاقی فرزند احمد بش�ماره شناس�نامه 
1117 متولد 1314 صادره س�اوجباغ همس�ر متوفی 2- غامحس�ن اخاقی فرزند احمد علی بشماره شناس�نامه 1946 متولد 1346 
صادره نظرآباد پس�ر متوفی 3- اکبر اخاقی فرزند احمد علی بش�ماره شناس�نامه 2092 متولد 1348 صادره ساوجباغ پسر متوفی 
4- رضا اخاقی فرزند احمد علی بشماره شناسنامه 2093 متولد 1350 صادره ساوجباغ پسر متوفی 5- فاطمه اخاقی فرزند احمد 
علی بش�ماره شناس�نامه 1768 متولد 1341 صادره س�اوجباغ دختر متوفی 6- زهرا اخاقی فرزند احمد علی بشماره شناسنامه 7 
متولد 1357 صادره س�اوجباغ دختر متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1850

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای علیرحم کشاورزی دارای شماره شناسنامه 250 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی کشاورزی به شماره شناسنامه 45598 در تاریخ 97/4/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به: 1-تاجی بانو نوروز پوری – همسر  2- علیرحم کشاورز – فرزند  3- علیرضا 
کشاورز - فرزند ضمن انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه 

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

آگهی 
خواهان قدرت یاراحمدی فرزند میرزا رضا با وکالت رضا آش�وری به طرفیت علی عالی زاده فرزند س�ام اله به خواس�ته مطالبه وجه 
تقدیم که جهت رسیدگی در شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( بروجرد واقع در لرستان – بروجرد شهرک اندیشه چهارراه مخابرات 
ارجاع و به کاس�ه پرونده 970494 ثبت گردیده وقت رس�یدگی آن مورخ  1397/11/6 ساعت 10:30 تمام تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده علی عالی زاده فرزند س�ام اله به درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس 
از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد./
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری بروجرد – معصومه ولیزاده

احضاریه متهم
در پرونده کاسه  950109 کیفری این دادگاه آقای فرشاد سعادتی فرزند شیخ رضا و خانم اعظم سعادتی فرزند سیدهادی - ،مجهول 
المکان متهم اند به مشارکت در خرید نه کیلو و نهصد و پنجاه گرم هروئین لذا برابر ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به وسیله 
ی درج در یکی از روزنامه های کثیراانتشار برای دونوبت به فاصله ده روز به نامبرده اباغ می شود که در وقت مقرر در مورخ 18 /12 
/1397  س�اعت 8  صبح در ش�عبه دوم دادگاه انقاب اس�امی اهواز واقع در کیانپارس خیابان اسفند شرقی حاضر شود عدم حضور 

موجب اتخاذ تصمیم قانونی می باشد. نوبت اول :  11 / 10 /  97      -   نوبت دوم : 22 / 10  / 97
3307 - مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه انقاب اسامی اهواز - هنربخش

آگهی اباغ
احتراما نظربه اینکه آقای رمضانعلی س�امتی داریجانی فرزند علی رضا )موضوع ش�کایت غام نوری( ازطرف این مرجع تحت تعقیب 
اس�ت و اباغ احضاریه به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده اس�ت بدین وس�یله در اجرای ماده 174 قانون آیین 
دادرس�ی کیفری مصوب س�ال 1392 مراتب از طریق نش�رآگهی در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار به نامب�ردگان اباغ میگردد 
تاظرف یکماه از طریق نش�رآگهی درشعبه دادیاری دادس�رای عمومی و انقاب شهرستان آبدانان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضرش�ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نش�رآگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.ضمنًاهزینه چاپ آگهی برعهده 

)امورمالی( می باشد.
دادیارشعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان آبدانان- علی قاسمی

آگهی اباغ
جناب آقای عماد دشتیان فرزند حمید مجهول المکان چون همسر شما خانم فاطمه محمدی فرزند حسن با در دست داشتن دادنامه 
قطعی به شماره 9609970850000959 مورخه 1397/6/25 صادره از دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان آبدانان جهت ثبت و اجرای 
صیغه طاق به دفتر طاق ش�ماره 7 آبدانان مراجعه نموده اند. لذا بدینوس�یله به ش�ما اباغ و اخطار می گردد حدأکثر ظرف مدت 7 
روز از تاریخ  انتش�ار این آگهی با در دس�ت داشتن شناسنامه و کارت ملی جهت اجرای حکم به داگاه مراجعه نمایید بدیهی است در 

صورت عدم حضورشما حکم دادگاه اجرا خواهد شد و اعتراض بعدی شما مسموع نخواهد بود. 
سردفتر ازدواج 47 و طاق 7 آبدانان- نورمراد محمدی

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می، برابر 
رأی ش�ماره 139760315007000328 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حشمت اه رحمتی فرزند صیدمیرزا به شماره 
شناس�نامه 336 صادره از آبدانان –پوریا مرادی فرزند گلمراد به ش�ماره شناس�نامه 617 صادره از آبدانان- و مرادعلی مرادی فرزند 
س�بزمراد به ش�ماره شناسنامه 252 صادره از آبدانان هرکدام نسبت به دو دانگ مش�اع از ششدانگ یک باب ساختمان دامداری به 
مس�احت 600 متر مربع پاک 9355 فرعی از 31 اصلی قطعه 7 ایام واقع در آبدانان-ضلع ش�رقی روستای بانکت  خریداری شده از 
آقای حسین عزیزی و منتسب به مالکیت رسمی منصور مرادخانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم:10/26 /1397
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

آگهی اباغ
احتراما نظر به اینکه خانم اعظم غامحس�ینی نژاد فرزند خیراله به ش�ماره ملی 0064025209 به اتهام کاهبرداری اینترنتی به مبلغ 
هفت میلیون و هفتصد هزار تومان از طرف این مرجع تحت تعقیب می باشد و اباغیه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن 
نگردیده بدین وس�یله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب س�ال 1392 مراتب از طریق نش�ر آگهی در ش�عبه 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان آبدانان جهت دفاع از اتهام خویش حاضر گردد . در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

ازتاریخ نشر آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.ضمنًا هزینه آگهی برعهده شاکی می باشد.
جانشین بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شهرستان آبدانان-علی عزیززاده

آگهی مزایده: نوبت اول
در خصوص پرونده اجرایی 962572 محکوم علیه محمد کدیور فرزند حس�ین محکوم است به پرداخت مبلغ 94/234/469 ریال در 
حق محکوم له علی زیرک  و نیز پرداخت مبلغ 3/000/000  ریال بابت حق ااجرا در حق دولت لذا با عنایت به اینکه محکوم علیه در 
موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به و نیم عشر دولتی هیچ اقدامی معمول نداشته است لذا حسب تقاضای محکوم محکوم علیه 
از اموال توقیفی وی به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. حال پس از سیر مراحل قانونی 
مقرر گردیده مورد توقیفی در روز  س�ه ش�نبه 1397/11/02 از س�اعت 08:00 الی 08:30 صبح از طریق مزایده حضوری نوبت اول در 
محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد 
مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمناً مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به 
بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده   درصد10 قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک 
 ( ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نشود؛ پس از کسر هزینه های مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد
کلیه هزینه های صورت گرفته  اعم از هزینه های کارشناسی و نشر آگهی  نیز موقع  برگزاری مزایده  لحاظ و به مبالغ فوق الذکر  افزوده می گردد ( 

مشخصات مورد توقیفی : 
 خودروی پژو  GLX1800– 405 – شماره شاسی 24229658 شماره موتور 12485119657 مدل 1385 شماره پاک 32- 757 س 18 

1- رنگ پریدگی سمت راننده – گلگیر عقب – درب عقب – گلگیر جلو 
2- صندوق عقب  قسمت  رو چراغ  راهنمای  عقب  سمت شاگرد  رنگ دارد . 

3- رنگ پریدگی سمت شاگرد – گلگیر درب – گلگیر عقب -  با در نظر گرفتن جمیع جهات  خودروی فوق  الذکر به مبلغ  پانزده میلیون تومان 
معادل 150/000/000 ریال توسط کارشناس  ارزیابی گردیده است  15

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان بجنورد – شاکری 
آگهی مفقودی 

برگه س�بز خودروی وانت – وانت پیکان تیپ 1600OHV س�فید – روغنی، بنزین و گاز س�ی ان جی  
مدل 1386  به ش�ماره پاک ایران 26-363 ج 74 به ش�ماره موتور 11486047955 و شماره شاسی  

31642188  متعلق به احسان یزدانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بجنورد

آگهی مفقودی 
اینجانب سکینه چراغی مالک خودروی پژو پارس به شماره شهربانی ایران 26- 812 ص 72 ، شماره 
بدنه  19358330ش�ماره موتور 12485071141 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنان چه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز 
به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 

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

نوشت آگهی حصر وراثت
آلپریت هاکوپی اسمعیلیان دارای شناسنامه شماره 296 بشرح دادخواست به کاسه 970051 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان نلی عیسائی علی کومی بشناسنامه 101 در تاریخ 97/8/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 
منحصر است به1- آلپریت هاکوپی اسمعیلیان شماره شناسنامه 296 متولد1326 صادره ارومیه شماره ملی 2751471331 همسر مرحومه2-

رامونا هاکوپی اسمعیلیان شماره شناسنامه3163متولد1357صادره تهران شماره ملی 0061781169 دختر مرحومه3-رامون هاکوپی اسمعیلیان 
شماره شناسنامه 41553متولد1361صادره تهران شماره ملی 0060499737 پسر مرحومه .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.به استناد نامه شماره 51-18 ک مورخه 97/10/10 طبق قوانین کلیسای محترم انجیلی 

آشوری  ماترک مرحومه میان  وراث طبقه اول یعنی یک همسر و دو فرزند بطورمساوی تقسیم می گردد. 
3630- رئیس شعبه 43 شورای حل اختاف ویژه اقلیتهای دینی- ولسون یونن 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سید محمد مصطفائی دارای شناسنامه شماره 3496 بشرح دادخواست به کاسه 970460 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید حسن مصطفائی بشناسنامه 81 در تاریخ 94/8/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر است به1- فاطمه محمدعلی زاده تیمورآبادی فرزند حسن شماره شناسنامه436 متولد1327 صادره تیمورآباد همسر متوفی2-

خدیجه مصطفائی فرزند حس�ن ش�ماره شناسنامه2461متولد1348 صادره از ش�وط دختر متوفی3-کبرا مصطفائی فرزند میرحسن  شماره 
شناسنامه 220متولد1352 صادره از شوط دختر متوفی4-سیده لیا مصطفائی فرزند سیدحسن شماره شناسنامه 231متولد 1354 صادره ازشوط 
دخترمتوفی5-سید محمد مصطفائی فرزند سیدحسن شماره شناسنامه 3496متولد 1357صادره از شوط پسر متوفی6-سارا مصطفائی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 3497 متولد1358 صادره از شوط دختر متوفی7-سمانه مصطفائی فرزند حسن شماره شناسنامه36 متولد1363صادره 
از شوط دختر متوفی8-سید سجاد مصطفائی فرزند حسن شماره شناسنامه 2820057543متولد1369صادره از شوط پسر متوفی .اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3632- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شوط- قربان زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
خزال اوموئی میان دارای شناس�نامه ش�ماره 3744 بشرح دادخواست به کاسه 970434 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان حسن اوموئی میان بشناسنامه 318 در تاریخ 75/9/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 
منحصر است به1- محمد اوموئی میان فرزند حسن ش ش6400033319 ت ت 1370 صادره از شوط پسر متوفی2-خالص اوموئی میان فرزند 
حسن ش ش 6400069879 ت ت1374 صادره از شوط پسر متوفی3-گلی اوموئی میان فرزند حسن ش ش 969 ت ت1365 صادره ازشوط 
دختر متوفی4-شیرین اوموئی میان فرزند حسن ش ش 1831ت ت1367 صادره ازشوط دختر متوفی5-سکینه اوموئی میان فرزند حسن ش 
ش2820065589 ت ت1369 صادره از شوط دختر متوفی6-مهناز اوموئی میان فرزند حسن ش ش6400071751 ت ت1376 صادره از شوط 
دختر متوفی7-معصومه اوموئی میان فرزندحسن ش ش6400033327ت ت1372 صادره از شوط دختر متوفی8- خزال اوموئی میان فرزند 
حس�ن ش ش6409477457ت ت1357 صادره از ش�وط دختر متوفی9- فاطمه اوموئی میان فرزندحسن ش ش3985 ت ت1358 صادره از 
ش�وط دختر متوفی10 حلیمه اوموئی میانفرزند حس�ن ش ش126ت ت1322 صادره از شوط زوجه متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3633- رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شوط - نادرزمانی

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم  
به خوانده: 1- مهدی سخائی 2- محمد مهدی ترکی کاسه پرونده: 834/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/10/24 ساعت 16/00 خواهان: 
صفرعلی مقیمی خوانده: 1- مهدی س�خائی 2- محمد مهدی ترکی خواس�ته: تنظیم س�ند خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری 
اسامش�هرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن 
خوانده بنا به درخواست خواهان ودستورشورا وبه تجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی باعنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام 
نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضرشوید درصورت عدم 
حضوردادخواست اباغ شده محسوب وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا«چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت 

منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. 
م الف 3565 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاس�ه پرونده: 965/5/97 وقت رسیدگی: به روز ش�نبه تاریخ 97/11/13 ساعت 17:00 خواهان: داود وطن دوست خوانده: 
حس�ین بابایی خواس�ته: فک پاک به شماره 175 ق 17 ایران 38 خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت 
رسیدگی به شعبه5 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه 
وبتجویز ماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین 
دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی 

بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3551 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواهان: خانم گللر فیض اله زاده  دادخواستی: بطرفیت آقای علی قره داغی بخواسته: مطالبه وجه به مبلغ 32/330/000 ریال به انضمام هزینه 
دادرس�ی تسلیم دفتر شعبه 26 حل اختاف نموده که پس از ثبت به کاس�ه  482/26/97 شعبه 26 شورای حل اختاف اسامشهربرای روز 
چهارشنبه مورخ 97/11/10 ساعت 15:00 تعیین وقت گردیده لذا با توجه به اینکه خوانده نامبرده فوق مجهول المکان اعام شده لذا به درخواست 
خواهان وتجویزماده73قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقاب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشارآگهی می شود که نامبرده فوق 
درروزمقررجهت رسیدگی دردادگاه حضوربهم رساند درصورت عدم حضوردادگاه غیابا”رسیدگی خواهد نمود چنانچه بعدا” نیازبه آگهی باشد فقط 

یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.م الف 3562 
رئیس شعبه 26 شورای حل اختاف اسامشهر

مفقودی
برگ سبز خودروی سو اری سایپا SE 131 به رنگ سفید روغنی به شماره پاک 542ج32- ایران 75 
و ش�ماره موتور M13/5664497 و شماره شاسی NAS411100G3496279  مفقود و از  درجه اعتبار 

ساقط است. 
10661  بم 

مفقودی
شناس�نامه مش�خصات )برگ س�بز( خودروی وانت مزدا تک کابین انژکتوری  2000 م�دل 1393  به 
رنگ س�فید به ش�ماره پاک 373ج14- ایران 95 و ش�ماره موتور FEA29727 و ش�ماره شاس�ی 

NAGP2PC11EA1537032 مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
10663  بم 

آگهی حصر وراثت 
خانم زهرا دورقی  فرزند ناصر دارای شماره شناسنامه 1810418658 به شرح کاسه 803/2/97ح از این دادگاه در خواست حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حلیمه مجدی مقدم فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 545 در تاریخ 97/8/28  در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی  گفته  و ورثه مرحوم منحصر است به: 1.  زهرا دورقی شماره شناسنامه 1810418658 دختر متوفی 2. فاطمه دورقی شماره شناسنامه 
1810883636 دختر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و 

یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف ابادن 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609986310600701 شعبه  6 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان ابادان تصمیم نهایی  شماره  خواهان: آقای مهراب شمس  فرزند 
عباس  به نش�انی استان خوزستان شهرستان آبادان  ش�هر آبادان  خ امام خمینی بازار اصفهانیها فروشگاه شمس خواندگان: 1. آقای  عبداله  
الخمیس  فرزند  عبود  2. خانم عالیه نصاری فرزند خلیل  3. آقای علی نصاری فرزند خلیل  4.  آقای محمدجواد نصاری فرزند خلیل  5.  آقای 
کریم نصاری فرزند خلیل  6.  خانم لیا نصاری فرزند خلیل همگی به نشانی خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی  2. اثبات وقوع بیع  رای دادگاه 
در خصوص دادخواست آقای مهراب شمس فرزند عباس به طرفیت آقایان و خانم ها 1. علی نصاری  2.  عالیه نصاری  3.  کریم نصاری  4. محمد 
جواد نصاری  5. لیا نصاری فرزندان خلیل 6. عبداله  الخمیس  فرزند عبود به خواسته صدور حکم براعام اثبات مالکیت  نسبت به یک قطعه 
زمین مسکونی به شماره پاک 763 از پاک 2131  بخش 5 آبادان بدین شرح که خواهان در تاریخ 1383/5/24 زمین موصوف را از خوانده  ی  
ردیف ششم به صورت وکالت نامه ثبتی خریداری نموده است و خود  مالک قبلی آقای عبداله الخمیس  زمین مذکور را به صورت  و کالت نامه 
ثبتی از مرحوم آقای خلیل نصاری مورث خواندگان ردیف اول تا پنجم  خریداری  نموده اس�ت  و خواهان در حین انجام امور اداری اخذ س�ند 
مالکیت  متوجه فوت مالک اولیه زمین موصوف  مرحوم آقای خلیل نصاری می گردد و به لحاظ ابطال و کالت نامه های انتقال ثبتی به جهت فوت 
موکل مذکور مبادرت به طرح دعوای حاضر نموده است نظر به اینکه حب پاسخ استعام صورت گرفته از اداره ثبت  اسناد و اماک آبادان  و راه 
و شهرسازی آبادان و تصویر مصدق وکالت نامه های ثبتی مضبوط در پرونده و مودای  گواهی گواهان تعرفه شده صحت اد عای خواهان محرز 
می باشد دادگاه دعوای خواهان را و ارد دانسته و به استناد مواد 198 و  519  قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر اثبات مالکیت خواهان  نسبت به 
پاک ثبتی مذکور و محکومیت  خواندگان به پرداخت خسارت هزینه دادرسی  طبق تعرفه در حق خواهان   صادر و ا عام می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

های تجدید نظر استان خوزستان می باشد. 
دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی  ابادان 

آگهی تحریر ترکه
به تاریخ 97/9/21خانم فاطمه مرادی  به طرفیت 1- قربان2- علی اکبر3- رضا  4- علی همگی مرادی 
دادخواستی به کاسه س97 مبنی بر تحریر ترکه متوفی مرحوم علی مردان مرادی به این شورا تقدیم 
نموده و بیان داشته که اموال او عبارتند از : زمین کشاورزی ، موتور آب ، باغ و درخت و خانه مسکونی  
. وورثه او عبارتند از: 1- قربان 2- علی اکبر 3- رضا  4- علی  همگی مرادی که بدین وسیله یک نوبت 
نش�ر آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی از متوفی دین یا حقوق یا مطالباتی طلب دارند به 
شورای حل اختاف بخش زالیان )توره( اعام نمایند تا مطابق مقررات نسبت به اداء دیون اقدام گردد 

ازم به ذکر است بعد از انقضای مهلت اعام شده هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.17
4004محمودرضا سازنده  قاضی شورای حل اختاف بخش زالیان

مفقودی 
کارت دانش�جویی اینجان�ب اکرم احس�انی مصعبی فرزند ابراهیم به ش�ماره شناس�نامه و کد ملی 
0850119367 صادره از فردوس دانش�جوی رشته کارشناسی حسابداری از دانشگاه صنعتی شاهرود 

به شماره دانشجویی 9217303 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
288- شاهرود 

مفقودی 
سند کمپانی تراکتور کشاورزی سیستم ITM  تیپ 285 مدل 1381 رنگ قرمز – روغنی دارای پاک 
انتظامی 86 – 922 ک 12 ، شماره موتور LFW2649M  و شماره شاسی  A01195A1 به نام آقای محمد 

صدیقی فر مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
287- شاهرود

آگهی حصر وراثت
آقای علی شهرت قادری  نام پدر اله رحم   بشناسنامه 173 صادره از مسجدسلیمان  در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که مادرش مرحوم شازینب  شهرت قادری نسب بشناسنامه657   صادره از مسجدسلیمان  در تاریخ 97/7/14 
در اهواز اقامتگاه  غیردائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-علی قادری بشماره شناسنامه 173  صادره از مسجدسلیمان )فرزند 
متوفی(2-منیژه  قادری بش�ماره شناسنامه 1973 صادره از اندیکا )فرزند متوفی(3- بیژن قادری بشماره شناسنامه1974  صادره از 
مسجدس�لیمان )فرزند متوفی(4- حش�مت اه قادری بشماره شناسنامه 28623 صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(5- افشین 
قادری بش�ماره شناس�نامه 28624  صادره از مسجدس�لیمان )فرزند متوفی(6-نس�رین  قادری بشماره شناس�نامه 578 صادره از 
مسجدس�لیمان )فرزند متوفی(7-فاطمه قادری بش�ماره شناس�نامه 1031 صادره از مسجدس�لیمان )فرزن�د متوفی(8-زهرا قادری 
بش�ماره شناس�نامه 3400 ص�ادره از مسجدس�لیمان )فرزند متوفی(9-س�عید قادری بش�ماره شناس�نامه 1960029533 صادره از 
مسجدس�لیمان )فرزند متوفی(مرحوم بجزافراد یادش�ده ورثه دیگری ندارد.اینک با تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به ش�ورا تقدیم 

دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6717شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

   آگهی حصر وراثت
خانم مهناز  ش�هرت ظاهری عبده وند  نام پدر علی  مراد  بشناس�نامه 2486 صادره از مسجدس�لیمان  در خواستی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همس�رش  مرحوم ابراهیم   ش�هرت ظاهری عبده وند  بشناسنامه 96  صادره از کوهرنگ  
در تاریخ 97/9/29 در  اهواز اقامتگاه غیردائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-مهناز ظاهری عبده وند )همسر متوفی(2-یوسف 
ظاهری عبده وند )فرزند متوفی(3-عادل ظاهری عبده وند  )فرزند متوفی(4-سلنا ظاهری عبده وند  )فرزند متوفی(5- سحر ظاهری 
عب�ده وند )فرزند متوفی(6- س�میرا ظاهری عبده وند )فرزند متوفی(7-پری جان ظاه�ری عبده وند  )مادر متوفی(مرحوم بجزافراد 
یادش�ده ورثه دیگری ندارد.اینک با تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری 

و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6718شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

   آگهی حصر وراثت
خانم مرضیه  ش�هرت نوراه   نام پدر عبدمحمد  بشناس�نامه 29 صادره از شوش�تر در خواس�تی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدی�م و توضی�ح داده که  پدرش مرحوم عبدمحمد  ش�هرت نوراه   بشناس�نامه 12277 صادره از شوش�تر در تاریخ 97/4/14 در 
مسجدسلیمان اقامتگاه  دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-عبدالرحیم نوراه  بشماره شناسنامه117  صادره از مسجدسلیمان  
)فرزند متوفی(2-عبدالرضا نوراه زاده بش�ماره شناس�نامه 386  صادره از مسجدس�لیمان )فرزند متوفی(3-مرضیه نوراه بشماره 
شناس�نامه 29 صادره از شوشتر )فرزند متوفی(4-عالیه نوراه بشماره شناس�نامه 1 صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(مرحوم 
بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
   شماره: 6719شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

مفقودی
سند کمپانی المثنی خودرو لیفان ایکس 60 رنگ مشکی به شماره پاک ایران 46-461 ط 11 و شماره 
شاس�یNAKSG 4315EB116172و شماره موتور LFB479Q140400073 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان مارد

   اخطاریه
نام اخطار شونده:ش�رکت احیاگس�ترزاینده رود-مهدی محبی نوگورانی محل حضور:حوزه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان وقت 

حضور:1397/11/06        ساعت:16:30علت حضور:جهت رسیدگی.
   م الف/247   شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد 
رسمی 

بدینوسیله به آقای سید علیرضا سید رضائی به شناسنامه 6721 صادره 
از تهران فرزند سید مهدی به نشانی تهران خ و لی عصر  قبل از میدان 
تجریش کوچه کاظمی پ56 اباغ می شود خانم سودابه خویش خواه به 
استناد سند نکاحیه ش�ماره 2797 مورخ 71/12/6 دفتر ازدواج شماره 
419  ته�ران برای و صول تعداد 250 عدد س�که طای یک بهار آزادی 
بدهی ش�ما بابت پرونده اجرائی  کاس�ه 9702295 مب�ادرت به صدور 
اجرائیه نموده و پرونده کاسه فوق در این اداره تشکیل و در جریان اقدام 
است لذا چون طبق گزارش مامور پست  آدرس  تعیین شده در اجرائیه 
ش�ناخته نشده طبق ماده 18 اصاحی آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فوق 
الذکر  یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می 
ش�ود لذا چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش�ار این آگهی که روز 
رسمی اباغ اجرائیه محس�وب می گردد اقدام به پرداخت  بدهی خود 

ننمائید  عملیات ا جرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب می گردد.  
19603  رئیس اد اره پنجم اجرای  اسناد رسمی تهران – علینژاد 
آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی 

بدینوسیله به آقای سید علیرضا سید رضائی به شناسنامه 6721 صادره 
از تهران فرزند سید مهدی به نشانی تهران خ و لی عصر  قبل از میدان 
تجریش کوچه کاظمی پ56 اباغ می شود خانم سودابه خویش خواه به 
استناد سند نکاحیه ش�ماره 2797 مورخ 71/12/6 دفتر ازدواج شماره 
419  ته�ران برای و صول تعداد 250 عدد س�که طای یک بهار آزادی 
بدهی ش�ما بابت پرونده اجرائی  کاس�ه 9702825  مبادرت به صدور 
اجرائیه نموده و پرونده کاسه فوق در این اداره تشکیل و در جریان اقدام 
است لذا چون طبق گزارش مامور پست  آدرس  تعیین شده در اجرائیه 
ش�ناخته نشده طبق ماده 18 اصاحی آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فوق 
الذکر  یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می 
ش�ود لذا چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش�ار این آگهی که روز 
رسمی اباغ اجرائیه محس�وب می گردد اقدام به پرداخت  بدهی خود 

ننمائید  عملیات ا جرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب می گردد.  
19604  رئیس اد اره پنجم اجرای  اسناد رسمی تهران – علینژاد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای مصطفی  س�تاری فرزند جعفر با ارائه  وکالتنامه شماره 
 -1397/03/22  -108388  -1397/04/14  -1397/04/09  -108343
21526- 1397/05/06- 108496 دفترخانه 313- 1378 تهران از  آقای / 
خانم زهرا ستاری – پوران باغی – علی شارعی – احمد توتونچی – افسانه 
غفوریان بلوری مش�هد – محمدرضا شفیعی کمال آباد  مالکین 7 سهم از 
هش�ت سهم شش�دانگ و وراث جعفر س�تاری به نام های سریه  مکرمی 
ق�زل احم�د )مادر( فاطمه س�تاری زهرا س�تاری – پوران باغی )همس�ر( 
و مصطف�ی س�تاری که اصالتا و وکالتا   و با تس�لیم دو برگ استش�هادیه 
محلی مصدق ش�ده طی ش�ماره 219695- 1397/09/20 توسط دفترخانه 
اس�ناد رس�می ش�ماره 1436  حوزه ثبتی تهران  و برگ تقاضا به ش�ماره 
واره 035834- 1397/09/20 مدعی فقدان س�ند مالکیت ششدانگ یک 
قطع�ه زمین به مس�احت 216  متر مربع قطع�ه 34 تفکیکی پاک 19940 
فرع�ی از 3 اصلی مفروز از 188 فرعی از اصلی مذکور بخش 12 تهران که 
در تاریخ 1318/09/13 ذیل ثبت ش�ماره 179284  صفحه 144 دفتر  جلد 
742 ماک و به ش�ماره چاپی 181799 به نام حبیب اله حسینمردی ثبت 
صادر و تس�لیم گردیده و برابر سند قطعی ش�ماره 82099- 1370/12/14 
دفترخانه 238 تهران به جعفر س�تاری منتقل و نامبرده 7 س�هم مش�اع 
از 8 س�هم شش�دانگ را برابر سند قطعی ش�ماره 74313- 1382/01/30 
دفترخان�ه 313 تهران  به وکیل و موکلین منتق�ل گردیده و طبق انحصار 
وراثت شماره 863- 1396/12/16 حل اختاف 18 تهران  مالک یک سهم 
دیگر  جعفر ستاری فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از سریه مکرمی قزل 
احمد )مادر( فاطمه س�تاری زهرا ستاری – پوران باغی )همسر( و مصطفی 
س�تاری می باش�ند موکل نامبرده ا عام نموده اصل سند مالکیت به علت 
جابجایی مفقود گردیده ودرخواس�ت صدور س�ند مالکی�ت المثنی پاک 
موصوف را نموده اس�ت. ل�ذا مراتب در اجرای  م�اده 120 آئین نامه قانون 
ثبت فق�ط  دریک نوبت  در روزنامه کثیراانتش�ار )همین روزنامه( آگهی 
می ش�ود تا چنانچه کسی ادعای  انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا 
وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود  به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه 
ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس 
از روی�ت و ماحظه به ارائ�ه دهنده اعاده خواهد ش�د و به اعتراض بدون 
ارایه اصل س�ند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود . در صورت عدم وصول 
واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی، المثنی سند مالکیت پاک مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
19602 - کفیل  و احد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران – غامرضا  غضنفری 

دادنامه هیات تشخیص – حکم 
 دادنامه ش�ماره: 97/2920 تاریخ: 1397/08/19 کاسه پرونده: 97/2920  مرجع 
رسیدگی : شعبه 20 هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالشرق 
تهران  خواهان: سماء حقیقی ازگمی  به نشانی استان تهران خ سی متری  جی 
پاک 388 واحد 4 تلفن: 09196022757   خوانده  : ش�رکت مهندسین مشاور 
ژئوماتیک – س�امانه به نش�انی تجریش خ  دربند خ احم�دی زمانی )نخجوان( 
خ مریم -  بن بس�ت افتخ�اری – ک پروین – پاک 6 ط3  واحد 9، کد پس�تی 
1975734354 تلفن خواسته: حقوق معوقه /  عیدی و پاداش/ سنوات خدمت 
/ س�ایر گردشکار: خواهان با تقدیم دادخواس�ت به این اداره  و ارجاع پرونده به 
هیات و انجام تشریفات  مقدماتی و فرآیند اداری در موعد مقرر جلسه تشکیل و 
پس از تنظیم صورتجلسه  و بررسی محتویات پرونده و مستندات مربوطه از آن  
جا که پرونده موعد صدور رای گردید با اعام ختم دادرسی و استعانت از خداوند 
باریتعالی مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات هیات تشخیص  موضوع ماده 
157 و 158 قانون کار در خصوص رسیدگی  به دادخواست  مطروحه ی خواهان 
خانم سماء حقیقی ازگمی به طرفیت شرکت مهندسین مشاور ژئوماتیک  سامانه 
به خواسته ی احقاق حقوق قانونی، پس از بررسی کامل اوراق و  محتویات مضبوط 
در پرونده، بحث و تبادل نظر و استماع اظهارات  خواهان و عدم حضور  خوانده ، 
النهایه به اتفاق آراء رابطه ی کارگری  و کارفرمایی موضوع مواد 2 و 3 قانون کار را 
از تاریخ 1392/06/16 لغایت  1395/10/04 با سابقه مفید 1108 روز طبق استعام به 
عمل آمده از سازمان تامین اجتماعی  و با آخرین حقوق ثابت ماهیانه 8/121/660 
ریال علت قطع همکاری را اراده طرفین محرز دانس�ته و با عنایت به عدم ارائه 
مدرک مستند و مستدل از سوی خوانده  پیرامون تسویه حساب حقوقو مزایای 
ضم�ن و  پایان کار و مطالبات قانونی خواهان، النهایه به اتفاق آراء دادخواس�ت 
مطروحه ی خواهان را به استناد به ذیل ماده ی 87  آیین دادرسی کار وارد و موجه 
تشخیص و کارفرمای صدرااشاره را مکلف می  نماید جمعا مبلغ 59/433/637 
ریال )پنجاه و نه   میلیون و چهارصد و س�ی و سه هزار و ششصد و سی و هفت 
ریال( بشرح ذیل بابت مطالبات خواهان  در و جه وی واریز و تسویه حساب نماید.  
1.  مبلغ 25/289/742 ریال بابت عیدی و پاداش کارکرد 94 و 95 با اس�تناد به 
مصوب مورخ 70/12/06 مجلس شورای اسامی   2. مبلغ 13/617/687 ریال بابت 
سنوات خدمت  کارکرد 94 و 95 به استناد به تبصره ماده ی 158 قانون کار   3. 
مبل�غ 20/526/208 ریال بابت طلب حقوق و مزایای معوق�ه از تاریخ 95/08/01 
لغایت 95/10/04 با استناد به مواد 34 و 37 قانون کار هیات ادعای خواهان را در 
خصوص مطالبه پورس�انت به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات و به استناد به 
صدر ماده ی 87 آئین دادرسی کار مردود ا عام می دارد. این رای به استناد ماده 
159 ق.ک ظرف 15  روز قابل تجدید نظر خواهی در هیات حل ا ختاف می باشد 
و در صورت عدم ا عتراض هر یک از طرفین و قطعی و ازم ااجرا شدن رای. رای 
مزبور به استناد تبصره 2 و ماده 16 قانون تشکیات و آیین  دادرسی دیوان عدالت 
اداری ظرف 3 ماه از تاریخ اباغ برای اش�خاص داخل  کش�ور و ظرف شش ماه از  
تاریخ اباغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت 
اداری خو اهد بود.  نماینده وزارت کار و امور  اجتماعی – نماینده کارگران – نماینده 

مدیران صنایع 
19612 هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه ا جتماعی  شمالشرق تهران 
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512/144اجرائیه
مش�خصات محکوم له / محکوم لهم:1-اکبر ش�عبانی فرزند حسن به نشانی:خراس�ان رضوی – شهرستان خواف – شهر سلطان آباد 
-مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:فرامرز رباطی بلوچ فرزند محمدعلی محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره وشماره دادنامه مربوطه 9709975204400582  محکوم علیه محکوم است به پرداخت 400000000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 12000000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از ترایخ گوهی عدم پرداخت )1395/08/27( 
تا زمان وصول آن که توس�ط بانک مرکزی جمهوری اس�امی اعام می ش�ود و در زمان وصول توس�ط دایره اجرای احکام محاسبه 
خواهد ش�د در حق محکوم له 2- پرداخت مبلغ 2000000 تومان بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت -محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روزمفاد انرا بموقع اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به از ان میس�ر باشد چنانچه خود راقادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف س�ی روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول ، به طورمش�روح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مش�خصات دقیق حسابهای 
مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اش�خاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات وهرنوع 
تغییردیگردر اموال مذکور اززمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واا به 
درخواس�ت محکوم له بازداشت می ش�ود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه ازاعام 
کام�ل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حک�م ، حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 
20 ق.م.ا وم�اده 16 قان�ون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5- انتقال مال ب�ه دیگری به هرنحو باانگیزه فرارازادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه ش�ش یا ج�زای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هردومجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود 
از ادی محک�وم علی�ه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس�ط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوشاب

512/145رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد ضمیری بیداری داراي شناس�نامه شماره 6 به ش�رح دادخواست به کاسه97/544 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری زارعی به شناسنامه 60 در تاریخ 96/9/9  در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- فاطمه ضمیری بیداری ش ش 9 ت ت 1338/3/20 فرزند متوفی 
2- علی ضمیری بیداری ش ش 6 ت ت 1343/9/20 فرزند متوفی3- محمد ضمیری بیداری ش ش 6 ت ت 1335/5/8 فرزند متوفی 
.اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا 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 بردسکن

512/146رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علی محمد یوس�فی داراي شناسنامه ش�ماره 231 به شرح دادخواست به کاسه 97/452 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی یوسفی به شناسنامه 1 در تاریخ 97/9/24 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- علی محمد یوس�فی نام پدر علی ش ش231 ت ت 1351 فرزند 
متوفی 2- مهدی یوس�فی نام پدر علی ش 361 ت ت 1362 فرزند متوفی3- مجتبی یوس�فی نام پدر علی ش ملی 5720018115 ت 
ت 1371 فرزند متوفی4- حسن یوسفی نام پدر علی ش 28 ت ت 1355 فرزند متوفی5- محمود یوسفی نام پدر علی ش ش2339 
ت ت 1366 فرزن�د متوفی6- هادی یوس�فی ن�ام پدر علی ش ش1479 ت ت 1364 فرزند متوفی7- زهرا یوس�فی نام پدر علی ش 
ش246 ت ت 1357 فرزند متوفی8- رضا یوسفی نام پدر علی ش ش16 ت ت 1360 فرزند متوفی9- فاطمه یوسفی نام پدر علی ش 
ش232 ت ت 1352 فرزند متوفی10- لیلی صدیقی نام پدر محمد علی ش ش10 ت ت 1316 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 چهارم شوراي حل اختاف شهرستان بردسکن

512/147رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علی عابدینی داراي شناس�نامه ش�ماره20 به شرح دادخواست به کاس�ه97/552 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا عابدینی به شناسنامه 393 در تاریخ 1397/9/20 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- علی عبادینی فرزند رضا ش ش 20 ت ت 1346/6/20- 2- فاطمه 
عبادین�ی فرزن�د رضا ش ش 5 ت ت 1352/1/2- 3- زهرا عبادین�ی فرزند رضا ش ش 5 ت ت 1356/1/2-4- زهره عبادینی فرزند 
رض�ا ش ش 19 ت ت 1360/6/30-5- جواه�ر عبادین�ی فرزند رضا ش ش 7 ت ت 1341/8/15-6- س�رور صنعت دان فرزند محمد 
ش ش 15 ت ت 1319/2/2 . اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حس�بي یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان بردسکن

512/148آگهی اباغ وقت دادرسی به خوانده
خواهان آقای ابراهیم نوشی رودی فرزند غامرسول ساکن خواف- خیابان مولوی 2 محله اج  دادخواستی به طرفیت خوانده منصور 
مختاری فرزند علی فعا مجهول المکان به خواسته الزام به تنظیم سند تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خواف نموده که جهت 
رس�یدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( و انقاب شهرستان خواف واقع در خواف ارجاع و به کاسه 9709985179101272 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/12/19 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( و انقاب شهرستان خواف 

512/149آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970505 آقای علی غفورزاده فرزند جهان شاه به اتهام کاهبرداری تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه اگهی تا ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نشر اگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان خواف حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.
شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب شهرستان خواف

512/150رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علی ربیعی داراي شناس�نامه ش�ماره 29 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 970076 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ربابه دادمند به شناس�نامه 42 در تاریخ 1396/1/17 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- شهربانو ربیعی به شماره شناسنامه 40 متولد 1333/8/12 صادره 
از گناب�اد فرزند متوفی 2- عزرا ربیعی به ش�ماره شناس�نامه 21 متولد 1336/3/6 صادره از ح�وزه 4 گناباد فرزند متوفی3- فاطمه 
ربیعی به شماره شناسنامه 17 متولد 1343/1/5 صادره از حوزه 4 گناباد فرزند متوفی4- محمد ربیعی به شماره شناسنامه 38 متولد 
1340/12/1 صادره از حوزه 4 گناباد فرزند متوفی5- حسین ربیعی به شماره شناسنامه 17 متولد 1345/1/10 صادره از حوزه 4 گناباد 
فرزند متوفی6- علی ربیعی به شماره شناسنامه 29 متولد 1347/9/5 صادره از حوزه 4 گناباد فرزند متوفی7- رضا ربیعی به شماره 
شناسنامه 31 متولد 1350/6/4 صادره از حوزه 4 گناباد فرزند متوفی و اغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

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

512/151رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه ملک نژاد داراي شناس�نامه ش�ماره 59702 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 970124ش3 از این ش�ورا 
درخواس�ت گواه�ي حصر وراثت نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عبداه بالی به شناس�نامه 69 در تاریخ 1387/1/2 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- فاطمه ملک نژاد ش�ماره شناسنامه 59702 
متولد 1331/11/20 صادره از مش�هد عیال دائمی متوفی 2- معصومه بالی ش�ماره شناس�نامه 9228 متولد 1349/10/15 صادره از 
مشهد فرزند متوفی 3- مصطفی بالی شماره شناسنامه 224 متولد 1354/2/15 صادره از مشهد فرزند متوفی 4- رضا بالی شماره 
شناسنامه 4799 متولد 1357/6/31 صادره از گناباد فرزند متوفی 5- حسین بالی شماره شناسنامه 181 متولد 1362/2/1 صادره از 
گناباد فرزند متوفی 6- عباد بالی شماره شناسنامه 312 متولد 1363/5/16 صادره از گناباد 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 شعبه3 شوراي حل اختاف شهرستان گناباد

512/152رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم عاطفه پروانه داراي شناس�نامه ش�ماره 7134-0732391008 به شرح دادخواس�ت به کاسه 11/1426/97 از این 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلی پروانه به شناسنامه 0730077039-7839 
در تاری�خ 1397/9/29 در اقامت�گاه دائمي خود بدرود زندگ�ي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- فاطمه پروانه 
نام پدر حس�ینعلی ش ش 205 ت ت 1363/12/21 صادره از تربت جام فرزند متوفی 2- معصومه پروانه نام پدر حس�ینعلی ش ش 
0720112664 ت ت 1369/6/6 صادره از تربت جام فرزند متوفی3- آمنه پروانه نام پدر حسینعلی ش ش 3303 ت ت 1365/8/10 
ص�ادره از ترب�ت جام فرزن�د متوفی4-  آرزو پروانه ن�ام پدر حس�ینعلی ش ش 568 ت ت 1360/6/20 ص�ادره از تربت جام فرزند 
متوف�ی5- عاطفه پروانه نام پدر حس�ینعلی ش ش 7134 ت ت 1367/5/29 ص�ادره از تربت جام فرزند متوفی6- حبیب پروانه نام 
پ�در حس�ینعلی ش ش 0720224748 ت ت 1371/2/11 ص�ادره از تربت جام فرزند متوفی7- محمد پروانه نام پدر حس�ینعلی ش 
ش 0720224756 ت ت 1371/2/11 ص�ادره از ترب�ت جام فرزند متوفی8- کنیز کاردان ن�ام پدر رمضان ش ش 2 ت ت 1342/3/6 
صادره از تربت جام همس�ر متوفی. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه یک  شوراي حل اختاف شهرستان تربت جام

512/153اگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی
بدینوس�یله ب�ه آقای فتح اله تیموری قعله گیری فرزند س�یف اله فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که بان�ک ملت با وکالت مژده 
گل محمد زاده دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه سوم ش�ورای حل اختاف تربت جام ارائه و به کاسه 
3/1089/97 ثبت و برای روز س�ه ش�نبه مورخه 97/11/25 ساعت 10/30صبح وقت رس�یدگی تعیین گردیده لذا به استناد ماده 73 
ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتش�اردرج می گردد  ش�ما می توانیدقبل ازرس�یدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف 
ش�عبه شهرس�تان تربت جام مس�تقر در مجتمع شماره به نش�انی بلوار امام مقابل دادگس�تری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود 
نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریافت نمائید و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختاف تربت جام

512/154آگهي اباغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسي
بدینوس�یله ب�ه آقای�ان و خانم ها ورثه مرحوم محم�د فریور 1- مریم گلی 2- ه�ادی فریور 3- معصومه فری�ور 4- غامرضا فریور 
5- ج�واد فری�ور 6- فاطمه فریور 7- طاهره فریور 8- علی اکبر فریور فعا مجهول المکان  اباغ مي ش�ود که مرحوم محمد فریور  
دادخواست تجدید نظر در خصوص پرونده کاسه 3/554/93 شورای حل اختاف به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 
به نیم دانگ مشاع از شش دانگ از پاک 678 اصلی بخش 13 مشهد به طرفیت 1- جمشید ابدالی فرزند کاظم 2- نصرت اسماعیلی 
جامی فرزند اس�ماعیل 3- روح اه ثروتی فرزند محمد  علی 4- غامحس�ین قربانی 5- عزیز خادمی 6- عبدالغفار س�مندری  به 
دادگاه عمومي تربت جام تسلیم کرده به کاسه 940736 ثبت شعبه دوم حقوقی تربت جام گردیده و براي 1397/12/20 ساعت 12 
وقت رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت مراتب به درخواس�ت خواهان و با اجازه حاصله از  ماده 73 قانون دادرسي مدني یک نوبت در 
روزنامه کثیراانتش�ار محلي آگهي مي گردد تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری تربت جام

512/155اگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای سهراب تیموری فرزند غام احمد فعا مجهول المکان اباغ می شود که  آقای غام رضا اسکندری ابدال آبادی  
دادخواس�تی به خواس�ته تنظیم سند به طرفیت شما به ش�عبه 3 شورای حل اختاف تربت جام ارائه و به کاسه 3/1420/97 ثبت و 
برای روز دو ش�نبه مورخه 97/11/15 س�اعت 12صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت 
درروزنامه کثیراانتشاردرج می گردد  شما می توانیدقبل ازرسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 3 شهرستان تربت جام 
مس�تقر در مجتمع ش�ماره به نشانی مقابل دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 

نمائید و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختاف تربت جام

512/156صورتجلسه مزایده
ب�ه موجب پرونده کاس�ه 970518 این اجرا با موضوع تقس�یم ترکه، محک�وم علیهم 1- علی 2- ابراهی�م 3- زینب همگی غامی 
فرزندان حس�ین 4- شهربانو اس�ماعیل زاده فرزند اسماعیل محکوم اند به پرداخت مبلغ 1520000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
1500000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و 7000000 ریال به عنوان دس�تمزد کارش�ناس در حق محکوم لهم 1- غامرضا 2 – محمد 
3- صغری 4- حس�ن 5- فاطمه همگی غامی فرزندان حس�ین و فروش اموال ذیل الذکر) متوفی حسین غامی ( نظر به اینکه بین 
طرفین پرونده توافقی مبنی بر فروش ترکه وتحویل آن انجام نگردیده لذا با توجه به نظر کارش�ناس و به ش�رح ذیل ارزیابی ونظریه 
کارشناس�ی مصون از اعتراض مانده و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/27 روز پنج ش�نبه از س�اعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر 
اجرای احکام مدنی شهرس�تان رش�تخوار ازطریق مزایده حضوری  به فروش برس�د. مزایده ازقیمت ارزیابی شده) پایه( شروع وبه 
کس�انی که بااترین قیمت راپیش�نهادنمایند واگذار خواهد ش�د. طالبین به خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر این اجرا 
مراجعه تا ترتیب ازم جهت بازدید از اموال توقیف ش�ده اتخاذ گردد. ضمنا 10 درصد مبلغ پیش�نهادی نقدا و فی المجلس از برنده 
مزایده وصول خواهد شد  نامبرده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدیدخواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای آن روز 
در همان ساعت و مکان برگزار می گردد و شکایات راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه قابل 
ارائه می باش�د و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص ش�کایت، مال مورد مزایده تحویل خریدار 
نخواهد ش�د. ش�رح امول مورد مزایده: 1-یک باب منزل مس�کونی به مساحت 391 متر مربع واقع در روس�تای کریم آباد به ارزش 
450000000 ریال 2- تعداد 10 راس گوسفند به ارزش 45000000 ریال 3- مقدار 30 من زمین محلی معادل 3000 متر مربع زمین با پیاز 

زعفران به ارزش 180000000 ریال 4- مقدار 20 هکتار زمین دیمه زار در اراضی شکسته به ارزش 80000000 ریال
دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشتخوار

512/158*آگهي مزایده اموال غیرمنقول*
به موجب اجرائیه 9710425177100162 در پرونده کاس�ه 64/970434  این اجرا حکم به فروش ماترک مرحوم یداه ش�ریعت 
بقمچی ش�امل یک باب منزل واقع درمحله گرمه روس�تای بقمچ و تقس�یم وجه آن به نسبت س�هم اارث بین ورثه متوفی صادر 
که با ارجاع امر به کارش�ناس رس�می دادگس�تری در جهت ارزیابی این ملک را منزلی مسکونی در داخل بافت مسکونی روستای 
بقمچ محله گرمه که طبقه هم کف اصطبل دامداری وانبار علوفه با مس�احت 135 متر مربع نیم طبقه اول انباری منزل مس�کونی 
با مس�احت حدود 60 متر مربع طبقه دوم منزل مس�کونی با زیربنای حدود 130 متر مربع با ابعاد 10*13 و حدود اربعه آن ش�ماا 
به ملک حاج خانعلی ش�ریعت و زمین برف انداز ملک مس�کونی ش�رقا به منزل و ملک محمد ابراهیم براتی ، جنوبا به منزل حاج 
ذبیح اله براتی و غربا به ممر عام و منزل محمد ابراهیم براتی دارای عرصه 150 متر مربع معرفی و در پایان مجموع ارزش عرصه و 
اعیان ملک باضافه تاسیسات، متسحدثات و امتیازات جانبی 514000000 ریال تعیین و مقرر است در تاریخ 1397/11/06 از ساعت 
10/30 ال�ی 11 صبح از طریق مزایده حضوري وباحضورنماینده محترم دادس�تان شهرس�تان چن�اران درمحل اجراي احکام مدني 
چن�اران به فروش برس�د طالبین به خرید مي توانند جه�ت بازدید ازمحل ملک پنج روزقبل ازموعد مزای�ده به این اجرا مراجعه 
نمایند تاهماهنگي ازم بعمل آید مزایده ازمبلغ کارشناس�ی ش�روع وبه بااترین مبلغ پیشنهادي واگذارخواهد شد.ضمنا افرادی 
که تمایل به ش�رکت درجلس�ه مزایده دارند در روز برگزاري مزایده مي بایس�ت 10درصد مبلغ کارشناس�ي ش�ده را في المجلس 
ارائ�ه نمایند وبرنده مزایده مس�تندا به م�اده 129 ق.ا احکام مدني باید 10درصد قیمت خرید را في المجلس به عنوان س�پرده به 
صندوق دادگس�تري واریز نماید و الباقی مبلغ را ظرف مهلت مش�خص شده توس�ط اجرای احکام در جلسه مزایده تعیین خواهد 
ش�د پرداخت نمایند) حداکثر مهلت یک ماه خواهد بود(. در غیر این صورت مبلغ پرداختی پس از کس�ر هزینه های اجرا به نفع 
دول�ت ضبط خواهد ش�د.تحویل مورد مزایده تاب�ع مقررات مربوطه خواهد بود. کلیه بدهیهاي معوقه به عهده فروش�نده و تخلیه 

وتحوی�ل مل�ک تاب�ع مق�ررات خواهدب�ود وارتباط�ی ب�ه ای�ن اج�را ن�دارد .
عیسی جلینی – دادورزشعبه اول اجراي احکام مدني چناران

157آگهي اباغ اجرایي
پیرو آگهی قبلی بدین وس�یله به آقای محمدجواد کامیابی فرزند علی محکوم علیه پرونده کاس�ه ی 97/265 شورای حل اختاف 
شهرس�تان بجس�تان که فعا مجهول المکان مي باشد اباغ مي گردد که حسب تقاضاي محکوم له آقای بشیر طیبی فرزند محمد و 
قاضی شورا اخطار اجرایی صادرکه بموجب آن محکوم علیه مکلف به 1- پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یک میلیون و س�یصد و س�ی و دو هزار و پانصد ریال هزینه دادرس�ی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )97/1/20( الی 
یوم الوصول بر مبنای شاخص بانک مرکزی درحق محکوم له 2- پرداخت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت می باشد.  ازم است 
ظرف مدت ده روز پس ازاباغ و انتش�ار در روزنامه مفاداجرائیه را اجراء نمائید. این آگهی فقط یکبار درجرائد کثیراانتشارمنتش�ر 

شده وعملیات اجرایي نیازي به آگهي مجدد ندارد.
قاضی شورای حل اختاف شهر بجستان

512/159آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
بموجب اجراییه صادره از س�وی شعبه سه قلعه شورای حل اختاف سرایان در پرونده کاسه 970235 اجرایی محکوم علیهم آقای 
حس�ن انصاری فرزند غامرضا به پرداخت 163775643 ریال در حق آقای عباسعلی کاوسی تاجکوه و مبلغ 8188783 ریال بابت 
حق ااجرای دولتی در حق دولت محکوم می باش�د که آقای محمدرضا انصاری فرزند حس�ن در قبال پرداخت محکوم به یاد ش�ده 
دو س�اعت آب و اراضی از پاک ثبتی 720 فرعی از 115 اصلی بخش یک گناباد واقع در چاه موتور نیرو در حدود دوازده کیلومتری 
شهرس�تان گناباد حدود 3/5 کیلومتری خاکی از جاده بجس�تان – گناباد به مس�احت 18630 متر مربع دارای س�ند مالکیت که از 
شمال به زمین یعقوب پور قیصر از جنوب به زمینهای خودشان از شرق به زمین یعقوب پور قیصر و از غرب به رودخانه محدود می 
باش�د به این کیفیت که برق دار، دارای اس�تخر س�یمانی ذخیره آب به ابعاد 30*30 مدرا 14 و آبدهی حدود 13 لیتر بر ثانیه دارای 
EC معادل 9720 میکرو موس بر س�انتیمتر ، کانالهای انتقال آب خاکی بوده و زمین مورد نظر در فاصله حدود 900 متری از اس�تخر 

خاک مورد نظر لومی شنی به هر ساعت آب چاه موتور حدود 9 درصد هکتار زمین تعلق می گیرد از آنجا که ملک بدون آب در چاه 
موتورها ارزش چندانی ندارد لذا ارزش یک ساعت آب به انضمام زمین زراعی بدون کشت با توجه به موقعیت چاه موتور قیمت چاه 
موتورهای منطقه با مقایسه اراضی چاه موتورهای همچوار شوری آب، خاکی بودن کانالهای انتقال آب و فاصله از استخر ذخیره آب 
مبل�غ 70000000 ری�ال متعلق به خود را جهت توقیف معرفی نموده که توس�ط اجرای احکام توقیف و طبق نظر کارش�ناس ارزش دو 
س�اعت آب و اراضی معادل 140000000 ریال ارزیابی ش�ده است و مقرر ش�ده در روز شنبه 1397/11/06 از ساعت 10 الی 11 از طریق 
مزایده حضوری در محل اتاق اجرای احکام دادگس�تری گناباد بفروش برس�د لذا طالبین می توانند در روز و س�اعت تعیین شده در 
محل مذکور حاضر و در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد . ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر 
ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت 10 درصد دریافتی به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد ش�د. طالبین می توانند جهت کس�ب اطاع بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از 

موعد مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند .
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان گناباد

512/160آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
ب�ه موجب پرونده کاس�ه 970016 اجرای اح�کام مدنی دادگاه عمومی بخش کوهس�رخ محکوم علیه آقای محم�د غامزاده فرزند 
ابوالحس�ن محکوم به پرداخت و تحویل دو قطعه س�که تمام بهار آزادی در حق محکوم له خانم مرضیه زراعتکار مکی فرزند حسین 
گردیده، لذا چون محکوم علیه اقدامی در خصوص پرداخت محکوم به ننموده از ناحیه اقای رضا غامزاده فرزند فرهاد یک باب منزل 
واقع در روستای کوشه نما دارای سند رسمی جهت پرداخت بدهی محکوم علیه معرفی و توقیف گردیده و توسط هیات کارشناسی 
به ش�رح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده اس�ت: 1- عرصه و اعیان مسکونی ) وضعیت خاص طلق( به شماره پاک 608 فرعی 
از 372اصلی قطعه 79 تفکیکی مفروز و مجزی شده از صفر فرعی از اصلی مذکور بخش هفت حوزه ثبت کاشمر به مساحت عرصه 
طبق سند 393/78 متر مربع که داخل آن ساختمان احداث گردیده و در حال حاضر بعنوان انبار استفاده می گردد.2- ارزش عرصه 
طب�ق س�ند 393/78 متر مربع با توجه به ملک�ی بودن وموقعیت از قرار هر متر مربع 250000 ری�ال جمعا به مبلغ 98445000 ریال 
3 - ارزش اعیان همکف مس�کونی به مس�احت 120/41 متر مربع با توجه به مصالح مصرفی )س�قف چوب( و زمان ساخت از قرار هر 
مت�ر مرب�ع 1000000 ریال جمعا 120410000 ریال 4- ارزش اعیان همکف انباری به مس�احت 67/82 متر مربع با توجه مصالح مصرفی 
)س�قف چوب( و زمان س�اخت از قرار هر متر مربع 600000 ریال جمعا به مبلغ 40692000 ریال5- ارزش اعیان انباری به مس�احت 
30/81 متر مربع با توجه به مصالح مصرفی )س�قف ورق( و زمان س�اخت از قرار هر متر مربع 400000 ریال جمعا به مبلغ 12324000 
ریال 6- ارزش امتیازات آب، برق مبلغ 15000000 ریال و ارزش بهای کل ملک جمعا 286871000 ریال ارزیابی ش�ده اس�ت که پس 
از س�یر مراحل قانونی مقرر گردیده ملک موصوف در تاریخ 97/11/7 از س�اعت 10 الی 11 صبح  در محل اجرای احکام مدنی دادگاه 
عمومی بخش کوهس�رخ از طریق مزایده حضوری بفروش برس�د قیمت پایه از بهای  ارزیابی ش�روع و به کس�انیکه بااترین قیمت 
را پیش�نهاد نمایند فروخته خواهد ش�د . طالبین به خرید جهت کس�ب اطاعات بیش�تر پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده می 
توانند به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید و  از کم و کیف مورد مزایده اطاع کسب نمایند .ضمنا  ده درصد قیمت کل مزایده فی 
المجل�س از برن�ده مزایده اخذ و مابقی حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد ش�د برنده مزایده  به هر عنوان انصراف نماید ده درصد 

مبلغ واریزی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی بخش کوهسرخ

512/161آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
به موجب اجراییه صادره از س�وی ش�عبه دو ش�ورای حل اختاف گناب�اد در پرونده 970965 اجرایی محک�وم علیها خانم معصومه 
صادق�ی بهاب�ادی فرزند اس�ماعیل به پرداخت مبل�غ 46735375 ریال بابت خواس�ته در حق عبداله نجاری مق�دم نوقابی و مبلغ 
2336769 ریال بابت حق ااجرا در حق دولت محکوم می باش�د که محکوم علیها خانم معصومه صادقی بهابادی در قبال پرداخت 
محکوم به یاد ش�ده ش�ش دانگ منزل مسکونی وقع در نوقاب خیابان قائم 18 شماا وصل به منزل علی رجبی جنوبا وصل به کوچه 
ش�رقا وصل به منزل مرحوم حاج یوس�ف کریمی غربا وصل به منزل رحمت اله سلمانی متعلق به خود را جهت توقیف مرعفی نموده 
که توسط اجرای احکام توقیف و طبق نظر کارشناس به مبلغ پانصد میلیون ریال ) 500000000 ریال ( ارزیابی شده است و مقرر شده 
در روز یکشنبه 1397/11/07 از ساعت 10 الی 11 از طریق مزایده حضوری در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد بفروش برسد 
لذا طالبین می توانند در روز و س�اعت تعیین ش�ده در محل مذکور حاضر و در مزایده ش�رکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده 
وس�یله کارش�ناس شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد . ده درصد ثمن معامله فی المجلس از 
برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای 
اح�کام نمای�د در غیر اینصورت 10 درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد ش�د. طالبین می توانند جهت 

کسب اطاع بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند .
شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان گناباد

511/162رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي رضا محبی اصل داراي شناس�نامه ش�ماره به ش�رح دادخواست به کاس�ه 971909 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه زراعت پیشه خرابه امین 
به شناس�نامه یک در تاریخ97/9/20 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس�ت به:1-مریم محبی اص�ل فرزند2-رضا محبی اصل فرزند3-ناصرگن�ج علی فرزند4-نصرت گنج 
علی فرزند.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه154 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/163آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواه�ان بانک ملت به طرفی�ت خواندگان:1-لفته جامع�ی 2- جواد نجف اده به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم 
ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مشهد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 54 ش�ورای حل اختاف مجتمع 
ش�ماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کاسه بایگانی 970244 
ثبت گردیده که وقت رس�یدگی 1397/11/17 و س�اعت 11/45 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از 
نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/164آگهی اباغ دادنامه
پی�رو آگهی مورخه 1397/8/20 به متهم مهدی علیزاده اینچه س�اباغ فرزند م�راد علی فعا مجهول المکان 
اباغ می گردد به موجب دادنامه اصداری ش�ماره 9709975116402356 مورخ 1397/10/2 در پرونده کاسه 
109/971278 به اتهام سرقت به سه سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شاق تعزیری و استرداد عین یا 
قیمت گوشی مسروقه در حق شاکی محکوم گردیده است. دادنامه صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از 
رویت قابل واخواهی است. مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مشارالیه به حکم صادره اعتراض دارد 
به دفتر شعبه 109 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع قضایی ثامن )حرم( مراجعه و پس از رویت مفاد 

آن نسبت به تسلیم اعتراض خود اقدام نماید. رایگان
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن شهر مشهد )109 جزایی سابق(

511/165آگهی احضار متهم
بدینوسیله برابر ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم حیدر زبیدی فرزند جابر که در پرونده کاسه 
109/971035 به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح  عمدی موضوع شکایت حسین عباس نژاد تحت تعقیب 
اس�ت اباغ می گردد تا جهت دفاع از اتهام انتس�ابی خود در روز پنج ش�نبه مورخ 1397/12/2 ساعت 10 در 
ش�عبه 109 دادگاه کیفری دو مشهد مس�تقر در مجتمع قضایی ثامن )حرم( حاضر و در غیر این صورت دادگاه 

به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن شهر مشهد )109 جزایی سابق(

511/166آگهی احضار متهم
بدینوسیله برابر ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم امیر علی صدیقی کلوخی فرزند ابوالفضل که 
در پرونده کاس�ه 109/971367 به اتهام مشارکت در نزاع دس�ته جمعی موضوع شکایت هاشم نوری و غیره 
تحت تعقیب اس�ت اباغ می گردد تا جهت دفاع از اتهام انتس�ابی خود در روز پنج ش�نبه مورخ 1397/12/2 
س�اعت 11 در ش�عبه 109 دادگاه کیفری دو مشهد مس�تقر در مجتمع قضایی ثامن )حرم( حاضر و در غیر این 

صورت دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن شهر مشهد )109 جزایی سابق(

511/167آگهی احضار متهم
بدینوس�یله برابر ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری دانیال سلیمانیان فرزند حسین  که در پرونده کاسه 
109/970608 به اتهام شرب خمر و درگیری و نزاع موضوع گزارش نیروی انتظامی تحت تعقیب است اباغ می 
گردد تا جهت دفاع از اتهام انتس�ابی خود در روز پنج شنبه مورخ 1397/12/4 ساعت 11 در شعبه 109 دادگاه 
کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع قضایی ثامن )حرم( حاضر و در غیر این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی 

و حکم مقتضی صادر خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن شهر مشهد )109 جزایی سابق(

511/168آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 301/961250 آقای هادی قاسمی حس�ین آبادی فرزند احمد به شماره ملی 0793491487 
به اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه تحت تعقیب می باش�د؛ به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
تجویز مواد 174 و 560 قانون آیین  دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی می شود و نامبرده 
مکلف است ظرف 30 روز در شعبه 301 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
بازپرس شعبه 301 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 3 مشهد � محمد محمودی

511/169آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 302/970519خانم حنیفه محمدی فرزند محمد به اتهام س�رقت، به واس�طه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 30 روز 
از تاریخ نش�ر آگهی در ش�عبه 302 بازپرسی دادس�رای عمومی و انقاب ناحیه 3 مشهد واقع در خیابان نواب 
صفوی 2 حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور، پس از انقضاء مهلت مقرر رس�یدگی و 

اظهار نظر می نماید. رایگان
بازپرس شعبه 302 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 3 مشهد � سیبویه

511/170آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 302/970779 آقای محمد رفاهی مجرد فرزند اس�داله، به اتهام عرضه جنس و مواد غذایی 
فاس�د، به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی تا ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 302 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 
3 مش�هد واقع در خیابان نواب صفوی 2 حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور، پس از 

انقضاء مهلت مقرر رسیدگی و اظهار نظر می نماید. رایگان
بازپرس شعبه 302 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 3 مشهد � سیبویه

511/180آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 301/970607 آقای احمد محمد زاده فرزند سلمان به اتهام سرقت تحت تعقیب می باشد؛ به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 و560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 30 روز در ش�عبه 301 بازپرس�ی دادس�رای ناحیه 3 مش�هد حاضر و از اتهام 
انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور، در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
بازپرس شعبه 301 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 3 مشهد � محمد محمودی

511/181آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 324/970876 متهمان 1� الهام حس�ن زاده فرزن�د علی محمد 2� نرگس 
ابراهیمی س�امی فرزند غامحسین باتهام تحصیل مال نامشروع )گوشی همراه( تحت تعقیب 
می باش�ند که بواس�طه معلوم نبودن محل اقام�ت نامبردگان و به تجویز م�اده 115 ق. آ.د.ک 
مرات�ب در روزنام�ه آگهی و متهمان مکلف اند ظرف مهلت س�ی روز در ش�عبه 324 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 3 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور، در مهلت مقرر تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
دادیار شعبه 324 دادیاری دادسرای ذعمومی و انقاب ناحیه 3 مشهد

511/182آگهی احضار متهم
در پرونده ش�ماره 961702 ش�عبه 426 دادیاری ش�خصی به هویت حفی�ظ اه حبیبی فرزند 
حبیب به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل 
اقام�ت وی وعدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترس�ی ب�ه آن، طبقق ماده 174  قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه جهت دفاع از 

اتهام انتسابی احضار می شود.
دادیار شعبه 426  دادسرای ناحیه 4 مشهد � بشیر نیازی 

511/183آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 960491 آقای پوریا عبداللهی دمنه فرزند محمود به اتهام جعل رایانه ای و اس�تفاده از داده 
مجعول رایانه ای حس�ب شکایت آقای محسن شاهرودنژاد به وکالت از شرکت چرم مشهد به نمایندگی آقای 
بابک مصری )مدیر عامل( تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 
174 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت سی روز در شعبه 
751 بازپرس�ی دادسرای ناحیه 4 مش�هد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
بازپرس شعبه 751 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 7 مشهد � امیر حسین جوانبخت

511/184آگهی احضار متهم
در پرون�ده کاس�ه 772/970471 آقای مهدی حیدری به اتهام س�رقت تحت تعقیب می باش�د و به واس�طه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب در روزنامه آگهی 
نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز در ش�عبه 772 دادیاری  دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 7 مشهد 
حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس�یدگی و اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه 772  دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 7 مشهد � مهدی غامی

511/185آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 772/970675 آقای حجت غفاری به اتهام سرقت تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده 
مکلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز در شعبه 772 دادیاری  دادس�رای عمومی و انقاب ناحیه 7 مشهد حاضر و 
از اتهام انتس�ابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس�یدگی و اتخ�اذ تصمیم قانونی خواهد 

شد. رایگان
دادیار شعبه 772  دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 7 مشهد � مهدی غامی

511/186آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 772/970396 آقای بهروز پیش به اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه تحت تعقیب می باشد 
و ب�ه واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامب�رده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز در ش�عبه 772 دادیاری  دادسرای عمومی و انقاب 
ناحیه 7 مش�هد حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه 772  دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 7 مشهد � مهدی غامی

511/189آگهی اباغ تبادل لوایح
 پیرو آگهی قبلی بدین وس�یله به آقای جابر مداح قرقی  فعا مجهول المکان اباغ می گردد که آقای حس�ین 
م�داح قرق�ی دادخواس�ت تجدیدنظرخواهی خود را نس�بت به دادنام�ه ش�ماره 9709977577800953 در 
پرونده کاس�ه 970542 به ش�عبه 28 مجتمع امام خمینی تقدیم  نموده اس�ت .لذا جنابعالی ظرف ده روز از 
تاریخ انتش�ار این آگهی فرصت دارید با مراجعه به این ش�عبه نس�بت به اخذ نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

تجدیدنظرخواهی و ارائه ایحه دفاعیه خود اقدام نمایید.در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/190رأی
کاسه:2/266/96؛ مرجع رسیدگی شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان کاشمر؛ به نشانی: کاشمر خیابان 
منتظری جنوبی مجتمع شوراهای حل اختاف؛ خواهان: مهدی اسماعیلی به نشانی روستای محمدیه خ آبکوه 
کوچه آخر سمت چپ ؛ خوانده:1- سجاد رجایی به نشانی کاشمر خیابان قائم 35 فروشگاه آپاچی -2- فرشاد 
درویش زاده به نش�انی مجهول المکان ؛ موضوع: تنظیم سند ؛ با توجه به محتویات پرونده وماحظه ی نظریه 
مش�ورتی ش�ورا، ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می نماید.رأی شورا: در خصوص 
دعوای آقای مهدی اسماعیلی به طرفیت خواندگان:1- سجاد رجایی 2- فرشاد درویش زاده به خواسته تنظیم 
سند یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 46319 ایران 114 مقوم به 10/000/000 ریال به انضمام کلیه 
خس�ارات دادرس�ی با توجه به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه نامه که خواهان مدعی اس�ت که یک 
دستگاه موتورسیکلت آپاچی مدل 89 از خوانده ردبف اول خریداری نموده و بر اساس استعام صورت گرفته 
از راهور ناجا مالکیت موتورسیکلت فوق متعلق به خوانده ردیف دوم می باشد و با توجه به اینکه خوانده ردیف 
اول حضورا در شورا حاضر و خوانده ردیف دوم با توجه به مجهول المکان بودن از طریق نشرآگهی در روزنامه 
اباغ قانونی گردیده ولی در ش�ورا حاضر نش�ده و ایراد و دفاعی بیان ننموده اس�ت. لذا باتوجه به موارد فوق 
خواسته ی خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده های 10 و 219 و223 220  قانون مدنی و ماده 198 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدنی حکم به محکومیت خوانده ی ردیف دوم به حضور در 
دفترخانه اس�ناد رسمی و تنظیم سند رسمی موتورسیکلت آپاچی به شماره انتظامی 46319 ایران 114 به نام 
خواهان و در ارتباط با خواند ردیف اول و هزینه دادرس�ی به اس�تناد صورتجلس�ه مورخه 1396/07/26 مبنی 
بر انصراف خواهان قرار رد دعوی وی را اعام می دارد. رأی صادره نس�بت به خوانده ردیف دوم غیابی وظرف 
مدت بیس�ت روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در این ش�ورا وظرف مدت بیس�ت روزپس از پایان مهلت 

واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی کاشمر است.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر- مرادزاده

511/191رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عصمت یعقوبی بهابادی دارای شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به کاسه 970154 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم یعقوبی بهابادی 
به شناس�نامه  426 در تاری�خ 1397/5/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ�ی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرح�وم منحصر اس�ت به: 1- زهرا یعقوبی به ش.ش 40 صادره از ح�وزه 2 گناباد  2- صدیقه یعقوبی به ش.ش 
20 ص�ادره از حوزه 2 گناباد 3-فاطمه یعقوبی ب�ه ش.ش 17 صادره از حوزه 2 گناباد4- عفت یعقوبی  بهابادی 
ب�ه ش.ش 18 صادره از ح�وزه 2 گناباد فرزند متوفی5- عصمت یعقوبی بهاب�ادی به ش.ش 30 صادره از حوزه 
2 گناباد ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان گناباد

511/192آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 322/970623 متهم س�میرا پاک باطن فرزند غامرضا به شماره ملی 0946639450 متولد 
1366 ب�ه اته�ام تحصیل مال )گوش�ی تلفن همراه( مس�روقه، موضوع ش�کایت آقای علی اکب�ر محمد زاده 
ش�جاعیان فرزند غامرس�ول تحت تعقیب میباشد و به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز 
ماده 174 ق.آ.د.ک مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز در شعبه 322 دادیاری  
دادس�رای عمومی و انقاب ناحیه 3 مش�هد حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در 

مهلت مقرر تعیین شده و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.  
دادیار شعبه 322  دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 3 مشهد 

511/193آگهی احضار متهم
در پرون�ده به ش�ماره بایگانی 970381 این ش�عبه آقای رضا صحرانورد فرزند به اته�ام تحصیل مال از طریق 
نامش�روع تحت تعقیب می باش�د اما اباغ احضاریه ب�ه لحاظ معلوم نبودم محل اقامت متهم ممکن نش�ده و 
اقدامات برای دس�تیابی به متهم به نتیجه نرس�یده و اباغ نیز به طریق دیگر میس�ر نگردیده است، لذا بنا به 
تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بدینوسیله متهم از طریق انتشار آگهی در روزنامه 
احضار می ش�ود. نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت یک ماه در ش�عبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب 
مش�هد واقع در خیابان وحدت � نبش وحدت 12� دادس�رای  عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد مقدس حاضر و 
از اتهام انتسابی دفاع نماید، ، در صورت عدم حضور، بازپرسی پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی 

و اظهار عقیده می کند. رایگان
بازپرس شعبه 403  دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد مقدس � علی محمدزاده

511/194آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 403/970147  متهم آقای هادی قدیری به اتهام سرقت چک و جعل تحت تعقیب می باشد 
ب�ه واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامب�رده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی 
و انق�اب در ام�ور کیف�ری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش�ر آگهی در ش�عبه 403 
بازپرس�ی دادس�رای عمومی و انقاب مش�هد دادس�رای ناحیه 4 واقع در بلوار وحدت � وحدت 12 حاضر و از 
اتهام انتسابی دفاع نمایید. در صورت عدم حضور در مهلت مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. رایگان  
بازپرس شعبه 403  بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد  � علی محمد زاده اری

511/95آگهی احضار متهم
در پرون�ده کاس�ه 403/970973  مته�م آقای علی س�ادات ف: میرآقا ب�ه اتهام خیانت در امانت به ش�ماره 
پاسپورت 02271716 تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش�ر آگهی در شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب مشهد دادسرای ناحیه 4 واقع در بلوار 
وحدت � وحدت 12 حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نمایید. در صورت عدم حضور در مهلت مقرر رس�یدگی و 

اظهار عقیده می نماید. رایگان  
بازپرس شعبه 403  بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد  � علی محمد زاده اری 

511/196آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای حمید گل محمد فرزند علی اکبر فعا مجهول المکان اباغ می شود 
در مورد ش�کایت آقای عطایی ترش�یزی مبنی بر جعل مهر شرکت زیبا نگار مشهد و استفاده از آن به موجب 
حکم ش�ماره 9709975115801463 مورخ 1397/09/28 در پرونده کاس�ه 103/950598 بابت بزه جعل مهر 
)از طریق استفاده از آن بدن اجازه صاحب آن یا ساخت مهر مشابه( به تحمل دو سال حبس و بابت استفاده از 
آن به تحکل دو سال حبس محکوم که با توجه به قاعده تعدد مادی جرم به لحاظ مساوی بودن مجازاتها، یک 
فقره دو سال حبس قابل اجرا می باشد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره 

حضوری و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر می باشد. رایگان
مدیر شعبه 103 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی  عدالت شهرستان مشهد )103 جزایی سابق(

511/197آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به خانم س�کینه نصیری فرزند حس�ین فعا مجهول المکان 
اباغ می ش�ود در مورد ش�کایت خانم ش�هین عامل زاده و عصمت ترکمنی علیه ش�ما مبنی 
بر س�رقت و کاهبرداری مرتبط با رایانه به موجب حکم ش�ماره 9709975115801290 مورخ 
1397/09/01 در پرونده کاس�ه 103/970696 بابت دو فقره سرقت به تحمل دو فقره سه سال 
حبس و دو فقره 74 ضربه ش�اق و رد اموال مس�روقه به ش�رح کیفرخواس�ت صادره و بابت 
کاهب�رداری مرتبط با رایانه نیز عاوه بر رد مال به ش�اکیه عصمت ترکمنی به تحمل 5 س�ال 
حبس محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گ�ردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی می باشد. رایگان
مدیر شعبه 103 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی  عدالت شهرستان مشهد )103 جزایی سابق(

511/198آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای مجید غائب فرزند حسین فعا مجهول المکان اباغ 
می ش�ود در مورد ش�کایت خانم زهرا ایزدی علیه ش�ما مبنی بر ادعای نفوذ نزد مستخدمین 
دولتی و تحصیل مال به مبلغ یک میلیارد ریال به موجب حکم شماره 9709975115800747 
مورخ 1397/08/03 در  پرونده کاسه 103/970339 به تحمل دوسال حبس تعزیری، پرداخت 
مبلغ یک میلیارد ریال به شاکی بابت رد مال و ده هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
محکوم مینماید و بابت  مجازات تکمیلی، به دو سال اقامت اجباری در شهرستان مرزی سرباز 
اس�تان سیستان بلوچستان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی می باشد. رایگان
مدیر شعبه 103 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی  عدالت شهرستان مشهد )103 جزایی سابق(

511/199آگهی احضار متهم
آقای شهریار امین الشریعه نجفی فرزند مجید جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده بایگانی 
103/971013 دای�ر بر خیانت در امانت موضوع ش�کایت امیر حس�ین غام نژاد راس س�اعت 
9 صب�ح روز 1397/11/23 در این ش�عبه برگزار خواهد ش�د در اجرای م�اده 180 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری )مصوب 1378( از طریق آگهی روزنامه 
به ش�ما اباغ تا جهت دفاع از اتهام در جلس�ه یاد شده حاضر شوید. نتیجه عدم حضور اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود.رایگان
مدیر شعبه 103 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد  

511/200آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه ش�ماره ی 9609975116001382 � 97/10/3 در پرونده 
کاس�ه ی 105/971030 به آقای س�یامک عبادی فرزند جعفر فاقد مشخصات دیگر فعا مجهول المکان اباغ 
می ش�ود در مورد اتهام ش�ما دائر بر کاهبرداری به تحمل دو س�ال حبس و نه میلیون و نهصد و یازده هزار و 
پانصد و نود ریال جزای نقدی و رد وجوه ربوده ش�ده به ش�اکی محمد رضا مهدیان محکوم ش�ده اید؛ مراتب 
بدین وسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت قانونی )ظرف 
20 روز پ�س از اباغ قاب�ل واخواهی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی اس�ت( قابل اعتراض 

در این شعبه است. رایگان
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )105 جزایی سابق(

511/201آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه ش�ماره ی 9609975116001386 � 97/10/5 در پرونده 
کاس�ه ی 105/971028 به آقای یعقوب عباس علیزاده فرزند مهدی متولد 1354 کد ملی 13801017352 فاقد 
مشخصات دیگر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد اتهام انتسابی شما دائر بر جعل و کاهبرداری مبلغ 
بیس�ت میلیون تومان موضوع شکایت آقای خان محمد خاوری به تحمل دو سال حبس بابت جعل و هفت سال  
حبس بابت کاهبرداری و مبلغ بیس�ت میلیون تومان جزای نقدی و رد  مال به مبلغ بیس�ت میلیون تومان به 
ش�اکی محکوم ش�ده اید؛ مراتب بدین وس�یله در روزنامه درج می گردد . رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 
روزنامه ظرف مهلت بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این ش�عبه و پس از آن بیس�ت روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )105 جزایی سابق(

511/202آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه ش�ماره ی 9609975116001386 � 97/10/5 در پرونده 
کاس�ه ی 105/971028 به آقای جعفر صفاریان مایی فرزند حس�ن متولد 1358 کد ملی 1708758275 فاقد 
مشخصات دیگر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد اتهام شما دائر بر جعل و کاهبرداری به تحمل بابت 
جعل تحمل دو سال حبس و بابت کاهبرداری به تحمل هفت سال حبس و پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان 
جزای نقدی و مبلغ بیس�ت میلیون تومان بابت رد مال در حق ش�اکی محکوم شده اید؛ مراتب بدین وسیله در 
روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت بیس�ت روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در این ش�عبه وظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل تجدید نظرخواه�ی در محاکم محترم دادگاههای 

تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )105 جزایی سابق(

203./511آگهی اباغ وقت رسیدگی
شاکی آقای علی رضا براهویی فرزند زمان شکایتی علیه متهم آقای سجاداوکاتی )اوکاسی( فرزند علی به اتهام 
توهین و تهدید و مش�ارکت در جرح عمدی با امثال چاقو )شمش�یر( مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 971216 شعبه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )104 جزایی سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/05 ساعت 9 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می گردد تا متهم ظرف ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد./ رایگان
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )104 جزایی سابق(

511/204آگهی اباغ وقت رسیدگی
ش�کات 1� جواد الدی فرزند حیدر علی 2� حس�ام حس�ین زاده حریری فرزندعلی اکبر ش�کایتی علیه متهم 
مرتضی علی پور فرزند موسی الرضا با کد ملی 0921082411 به اتهام مشارکت در سرقت شبانه مطرح  که به این 
ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه 971210 شعبه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان 
مش�هد )104 جزایی س�ابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/04 س�اعت 9 صبح تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، در  وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. رایگان
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )104 جزایی سابق(

511/205آگهی اباغ دادنامه به خواندگان
پی�رو آگهی ه�ای قبلی به آقایان غ�ام عباس خاتم�ی و محمد کاظم صبور بس�تانیان فرزند ابوالقاس�م فقاد 
مش�خصات بیش�تر فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود دعوی آقای محمد رضا قاسمی فرزند عباس به طرفیت 
شما و غیره به  خواسته ی اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 8809975115701501 ، به موجب حکم 
ش�ماره 9709975115701400 مورخه 97/9/28 در پرونده کاس�ه 970536 شعبه 102 دادگاه کیفری 2 مشهد 
گریده است لذا مراتب بدینوسیله یک نوبت در روزنامه درج می گردد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست 

روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. رایگان
مدیر شعبه 102 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )102 جزایی سابق(

511/206آگهی احضار متهم
بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به آقای محمد مرادی فعا مجهول المکان اباغ می 
ش�ود در پرونده کاس�ه 101/970576 حسب شکایت آقای علی پوراندوست به اتهام مشارکت در سرقت تحت 
تعقیب می باش�ند وقت رس�یدگی برای مورخه 97/11/16 س�اعت 8/30 صبح تعیین گردیده است لذا در وقت 
مقرر جهت رس�یدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتس�به در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضور 

ددگاه غیابًا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. رایگان
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )101 جزایی سابق(

511/207آگهی احضار متهم
بدینوس�یله در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری به آقای یزدان مرادی فعا مجهول المکان اباغ 
می ش�ود در پرونده کاسه 101/961372 حسب ش�کایت خانم زینب پاک به اتهام کاهبرداری رایانه ای تحت 
تعقیب می باش�ند وقت رس�یدگی برای مورخه 97/11/17 س�اعت 8/30 صبح تعیین گردیده است لذا در وقت 
مقرر جهت رس�یدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتس�به در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضور 

دادگاه غیابًا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. رایگان
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )101 جزایی سابق(

511/208آگهی احضار متهم
بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به آقای علی احمدی فعا مجهول المکان اباغ می 
ش�ود در پرونده کاسه 101/970890 حسب ش�کایت آقای احمد فاح به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح 
عمدی  تحت تعقیب می باش�ند وقت رسیدگی برای مورخه 97/11/23 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است 
لذا در وقت مقرر جهت رس�یدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتس�به در این دادگاه حاضر ش�وید در صورت 

عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود./ رایگان
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )101 جزایی سابق(

511/209آگهی اباغ دادنامه به متهم مجهول المکان
کاسه بایگانی: 970523 شماره دادنامه 9709977592401514 به متهم سیدعباس شفاپور فرزند اسحق اباغ 
می گردد به موجب دادنامه فوق به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک موضوع شکایت آقای حبیب 
اه یار محمدی فرزند عظیم به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. رای صادره غیابی محسوب  
ظرف مهلت بیس�ت روز از تاریخ اباغ واقعی به متهم قابل واخواهی در همین ش�عبه دادگاه می باش�د و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیس�ت روز وفق مقررات قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید 

نظر استان خراسان رضوی می باشد./ رایگان
مدیر دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )124 جزایی سابق( � 
محمدرضا سلیمانی

511/210آگهی احضار متهم
در پرون�ده کاس�ه 123/950439 آق�ای محمد علی مقدم صادق�ی فرزند محمدرضا به اته�ام تغییر غیر مجاز 
کاربری اراضی زراعی موضوع ش�کایت س�ازمان جهاد کش�اورزی خراس�ان رضوی تحت تعقیب می باشند به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 
در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس�ت در مورخه 97/11/15 راس س�اعت 10/30 صبح در 
شعبه123 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند، در صورت عدم حضور در مهلت مقرر 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 123 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )123 جزایی سابق(

511/211آگهی اباغ دادنامه
 پیرو آگهی های قبلی بدین وس�یله به آقای علی وطن دوس�ت فرزند براتعلی متولد 1363 فعا مجهول المکان 
اباغ می گردد به موجب دادنامه ش�ماره 9709977592301427 صادره از شعبه 123 دادگاه کیفری دو مشهد 
متهم هس�تید به عدم ثبت واقع ازدواج موضوع ش�کایت خانم فرش�ته رنجبر اس�تخری نژاد در پرونده کاسه 
970743 ک�ه به موج�ب رای صادره فوق به پرداخت یکص�د میلیون )100/000/000( ری�ال جزای نقدی در حق 
دولت محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و قابل واخواهی است مراتب یک نوبت آگهی می گردد که چنانچه 
نامب�رده ب�ه رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت بیس�ت روز پ�س از درج در روزنامه به این دادگاه تس�لیم 

نماید./. رایگان
مدیر دفتر شعبه 123 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )123 جزایی سابق(

511/212آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پی�رو آگهی ه�ای قبلی به آقای حمید صب�اغ فرزند محمد فعًا مجهول المکان اباغ می ش�ود در 
خصوص ش�کایت اداره کل دامپزش�کی استان خراسان رضوی علیه ش�ما دائر بر تهدید علیه بهداشت عمومی 
از طریق نگهداری و عرضه غیر بهداش�تی اایش گوس�فندی به موجب حکم شماره9709977591602039 در 
پرونده کاس�ه 116/971267 به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم ش�ده اید 
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد، رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این دادگاه است./. رایگان
مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )116جزایی سابق(

511/213آگهی اباغ وقت دادرسی
بدینوس�یله به آقای مصطفی جهانش�یری اباغ می گردد بر حسب شکایت شبکه دامپزشکی مشهد در پرونده 
کاسه 971714  این دادگاه به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی تحت تعقیب می باشید. وقت رسیدگی برای 
مورخه 97/11/18 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با عنایت به ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 
92 مراتب یک نوبت در جراید کثیراانتشار درج می گردد تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی 

دفاع نمایند در غیر اینصورت دادگاه غیابًا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود.رایگان
مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )116جزایی سابق(

511/214آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای س�ید رضا حسیی فیروز کایی فرزند س�ید منصور، فعا مجهول المکان اباغ می گردد با 
توجه به اتهام دائر به س�رقت گوش�ی موبایل، در پرونده کاسه 115/971172 در مجتمع قضایی عدالت واقع در 
نبش خیابان ش�یرودی 13، در جریان رس�یدگی می باشد و وقت رسیدگی برای روز 1397/11/27 ساعت 8/30 
صبح تعیین ش�ده اس�ت با عنایت به 344 قانون آیین دادرس�ی کیف�ری در لمور دادگاهه�ا، مراتب در جراید 
کثیراانتش�ار درج و آگهی می گردد تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نمایید در غیر 

اینصورت دادگاه غیابًا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود.رایگان
مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )115 سابق(

511/215آگهی احضار متهم
خانم فرشته بافنده فرزند محمود جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کاسه 142/970962 دائر بر معاونت 
در سرقت و سرقت موضوع شکایت آقای مهرداد ره پیما جلسه رسیدگی مورخ 1397/11/23 راس ساعت 8/30 
در شعبه 142 دادگاه کیفری مشهد مستقر در مجتمع قضایی امام خمینی مشهد برگزار خواهد شد؛ لذا مراتب 
بدین وس�یله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 از طریق درج آگهی روزنامه 
به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید. نتیجه عدم حضور شما 

در دادگاه، اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. رایگان
رئیس شعبه 142 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد )142 جزایی سابق( �  جواد عرب

511/216آگهی
در پرون�ده کاس�ه 137/950568 آقای علی س�نک بری فرزند صادق ب�ه اتهام کاهب�رداری و غصب عنوان 
تحت تعقیب می باش�د به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرس�ی 
دادگاهه�ای عموم�ی و انق�اب در امور کیفری از طریق آگهی روزنامه به ش�ما اباغ تا جه�ت دفاع از اتهام در 
جلسه رسیدگی مورخ 1397/11/25 ساعت 9 صبح در این شعبه حاضر شوید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 137 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد )137جزایی سابق( � پاوندی

511/217آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای امیر حس�ین ش�رافت فرزند عباس�علی اباغ می گردد به موجب 
دادنامه ش�ماره 9709977593500817 مورخ 97/6/20 کاس�ه پرونده 135/970419 این شعبه به اتهام ایراد 
ربودن گوشی حسب شکایت آقای اربابی عاوه بر استرداد مال مسروقه به شاکی به پرداخت سی میلیون ریال 
جزای نقدی در حق دلت نیز محکوم شده است. رای صادره غیابی صادر شده است لذا از تاریخ انتشار به مدت 

20 روز چنانچه اعتراضی دارد به شعبه مراجعه واا مراجع قانونی دیگر انجام خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 135 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد )135 جزایی سابق( � تقی 
زاده

511/218آگهی
در پرونده کاس�ه 131/970756 پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه ش�ماره 9709977593101419 مورخ 
1397/10/3 به آقای محس�ن رهبر فرزند محمد اباغ می گرد ب�ه اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه به مبلغ ده 
میلیون ریال موضوع ش�کایت آقای داود صادقی محکوم به تحمل دو س�ال حبس و رد مبلغ  کاهبرداری شده 
به ش�اکی گردیده اید با توج�ه به غیابی بودن رای دادگاه ظرف 20 روز قابل واخواهی و بیس�ت روز دیگر قابل 
تجدید نظر خواهی می باش�د بلحاظ مش�خص نبودن آدرس به اس�تناد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 
در یکی از روزنامه های منتش�ر تا چنانچه به رای ص�ادره اعتراض دارید اعام در غیر اینصورت دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. رایگان
مدیر دفتر شعبه 131 دادگاه  کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد )131 جزایی سابق( � سید 
محمود موسوی
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 آگهی اباغ اجرائیه
آقای اسرافیل مهدوی پیروآگهی های قبلی درخصوص دعوی آقای حسن حسینی به طرفیت شما 
بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 5/95ش/184 منجر به صدور اجرائیه برعلیه شما مبنی 
بر پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت نیم عشر 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 روز از انتشار به اجرا گذارده خواهد 
شد. پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت 

خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
                        2002     رئیس حوزه  5  شورای حل اختاف دادگاه بخش قرچک

آگهی اباغ دادنامه غیابی 
خواهان:  بانک مهر اقتصاد به وکالت فاطمه شیخی خوانده:  اکبر مراد علی زاده  ساکن: مجهول المکان  
خواسته: مطالبه وجه »خاصه رای« حسب محتویات پرونده کاسه 338/5/97  شعبه 5  شورای حل 
اختاف قرچک درخصوص دادخواست  بانک مهر اقتصاد به وکالت فاطمه شیخی بطرفیت  اکبر مراد 
علی زاده  مبنی بر  مطالبه وجه پس از انجام اقدامات ازم و تشریفات قانونی نهایتا بموجب دادنامه 
مذکور خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 3/560/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور 
تا تاریخ وصول انضمام تاخیر تادیه دیرکرد آن با احتس�اب هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
گردی�د. مفاد رای صادره غیاب�ی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و 
س�پس ظرف م�دت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قاب�ل تجدیدنظرخواهی در دادگاه قرچک 
می باشد.مفاد رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در دادگاه 
قرچک می باشد.نظر به اینکه خوانده مجهول المکان اعام شده،خاصه مفاد رای صادره برای یکبار 
نشر آگهی می شود.تاریخ انتشار،تاریخ اباغ رای محسوب می گردد.تصویر مصدق دادنامه اصداری 

به پیوست می باشد.
           2003   دبیر حوزه 5 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   خواهان شهرداری گرگان بطرفیت خوانده سمیه تجری فرزند ولی اه بخواسته  مطالبه وجه چک وغیره تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
گرگان که جهت رسیدگی به شعبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان شهید بهشتی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهید بهشتی ارجاع 
وبکاسه پرونده 9709980056300497بشماره بایگانی )4/97/638ح( ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن 1397/12/2وساعت8/45 شده است 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده س�میه تجری فرزند ولی اه   ودرخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای 
عمومی وانقاب درامورمدنی ودس�توردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطاع 
ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم رادریافت ودرقت  مقررفوق جهت رس�یدگی 

حاضرگردد.
1076-منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
  دراجرای ماده 344قانون آیین دادرس�ی کیفری دادگاههای عمومی وانقاب بدینوس�یله به متهم علی ایرانیان به اتهام ایراد ضرب وجرح 
عمدی وتوهین موضوع شکایت علی اصغر فیاضی که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به وی ممکن نگردیده است اباغ میشود تا 
درساعت11صبح مورخ 1397/11/23جهت رسیدگی واستماع گواهی گواهان درشعبه 102دادگاه کیفری2 گرگان حاضرشده وازاتهام منتسبه 

درپرونده کاسه بایگانی102/97/725 کیفری دو این شعبه ازخود دفاع نمایند.
 1078-منشی شعبه 102دادگاه کیفری 2شهرستان گرگان-سوخت سرایی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به سهیل فیض آبادی
   خواهان محمد ش�فیعی فرزند علیرضا دادخواس�تی بطرفیت خواندگان محمد ماش�اهی فرزند نبی وس�هیل فیض آبادی به خواس�ته 
اثب�ات ق�رارداد اج�اره به ش�رط تملیک وال�زام به تنظیم سندرس�می وانتقال س�ند خ�ودرو مط�رح که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره 
پرون�ده کاسه9709980056500799وش�ماره بایگانی970936/ش�عبه 6دادگاه عموم�ی حقوق�ی گ�رگان  ثب�ت ووقت رس�یدگی مورخ 
1397/11/14س�اعت12/15تعیین که حس�ب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده س�هیل فیض آبادی ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس 
ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1075-منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ثب�ت ش�ده  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  ه�ادی  فرزن�د  داودی  خات�ون  رونوش�ت حصروراث�ت  جمیل�ه  خواه�ان     
9709981720500705بایگانی970718/ازاین دادگاه در خواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد قاسم 
داودی فرزند ش�عبانعلی درمورخ�ه 1397/09/16دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-جمیله 
خاتون داودی ف هادی ش ش449همس�رمتوفی2-محمد داودی ف محمد قاسم ش ش 47پسرمتوفی3-مهدی داودی ف محمد قاسم ش 
ش560پسرمتوفی4-کیاوش داودی ف محمد قاسم ش ملی 211000516پسرمتوفی 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.
 1079-مسئول دفترشعبه5شورای حل اختاف گرگان-شکیبا راد

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت مریم قادری فرزند مرتضی بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکاسه 9709981720900669بایگانی970690/
ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراثت نم�وده وچنین توضی�ح داده که ش�ادروان فاطمه رش�یدی دراقامتگاه دائمی خ�ود بدرود 
حی�ات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-مریم قادری ف مرتض�ی کدملی2121254625فرزند متوفی2-نص�رت اله قادری ف 
مرتض�ی کدملی2121290036فرزندمتوفی3-صدیق�ه ق�ادری ف مرتضی کدمل�ی2121224661 فرزند متوفی4-رقیه ق�ادری ف مرتضی 
کدمل�ی2121271147 فرزن�د متوفی5-الهه قادری ف مرتض�ی کدملی2121323848فرزند متوفی6-افس�انه ق�ادری ف مرتضی کدملی 
2121338853فرزن�د متوفی7-طاه�ره ق�ادری ف مرتض�ی کدمل�ی2121242511 فرزن�د متوفی8-نرگ�س خات�ون ق�ادری ف مرتضی 
کدملی2121278125فرزندمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد 

ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 1071-مسئول دفترشعبه9شورای حل اختاف گرگان-فاح

آگهی درخواست حصر وراثت
   آق�ای عبدالرض�ا چراغعلی فرزند عباس بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه 970734-این ش�ورا ثب�ت گردیده درخواس�ت صدورگواهی 
انحصاروراثت نموده واعام داشته که فاطمه نظری فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه26صادره ازگنبد کاوس درتاریخ97/9/1 دراقامتگاه 
دائمی خودشهرستان گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-عبدالرضا چراغعلی ف عباس ش ش807ت 
ت1330همس�ر متوفی2-سامرا چراغعلی ف عبدالرضا ش ش1380ت ت1357دخترمتوفی3-موژان چراغعلی ف عبدالرضا ش ش2896ت 
ت1365دختر متوفی واغیراینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد 

ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 1070-رییس شعبه 15شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای مهدی اش�راقی فرزند عبداله بشرح درخواستی که بکاس�ه970590-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت 
نموده واعام داش�ته که  سروراشراقی فرزند علی محمد بشماره شناس�نامه954صادره ازبیارجمند درتاریخ1397/8/26در اقامتگاه دائمی 
خ�ود شهرس�تان گرگان ف�وت نموده وورث�ه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-مهدی اش�راقی ف عبدال�ه ت ت1359ش 
ش2882پسرمتوفی2-محس�ن اش�راقی ف عبدال�ه ش ش3575ت ت1360پس�رمتوفی3-مهران اش�راقی ف عبدال�ه ت ت1374ش 
ملی2110607572پسرمتوفی4-س�ودابه اش�راقی ف عبداله ت ت1370ش ملی2110253347دخترمتوفی5-سمیرااش�راقی ف عبداله ت 
ت1372ش ملی 2110441933دخترمتوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید 
تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ انتش�ار آگهی ظرف1ماه به این ش�ورا مراجعه وتقدیم نماید واا 

گواهی صادر خواهد شد.
 1093-رئیس شعبه13 شورای حل اختاف شهرستان گرگان

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم تعاونی اعتبارامید جلین نشانی استان گلستان شهرستان گرگان جلین بلوارامام رضا مشخصات محکوم 
علیه/محکوم علیهم1-حافظ کلبادی نژاد نام پدر نظرعلی مجهول المکان2-روح اله قاسمعلی نام پدر قاسم نشانی استان گلستان شهرستان 
بندرگز خ امام خمینی انقاب2فرهنگیان 3ک نسترن3-رجبعلی فغانی نام پدر محسن مجهول المکان4-قربان منچری نام پدر نورعلی مجهول 
المکان محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره بایگانی941100 وشماره دادنامه مربوطه9509970056500036محکوم علیهم 
تضامنی محکومند بپرداخت مبلغ299/807/248ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت مبلغ219/289/8ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت 
مبلغ488/000ری�ال هزینه اوراق وپرداخت حق الوکاله وکیل بمبلغ 375/171/7ریال ونیز خس�ارت تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم ازتاریخ 
چک تازمان وصول آن که توس�ط واحد اجرای احکام ازبانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران اس�تعام میش�ود 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 واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر 
باش�د چنانچه خود را قادربه اجرای مف�اد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول 
وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات 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 بازداش�ت میش�ود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار 
ازاج�رای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قان�ون 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(
1080-رئیس شعبه6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-قاسمی فر

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم بانک قرض الحسنه مهرایران نشانی گرگان خیابان لشکر دوم سرپرستی بانک قرض الحسنه مهرایران 
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-مهدی لکزایی نام پدرحسن نشانی گلستان گرگان روستای اسام آباد جلین کوچه امام حسین 
دهم2-زینب اوکائی نام پدر رمضانعلی نشانی گلستان گرگان روستای قرق فردوس20منزل عباسعلی اوکائی مشخصات نماینده یاقائم مقام 
قانونی محکوم له/محکوم علیه عبداله امیری نام پدر محمد نشانی گلستان گرگان خ ولیعصر نبش عدالت5پاساژ آریا ط5واحد 139وکیل 
بانک قرض الحسنه مهرایران محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره9710091722401186بایگانی960459وشماره دادنامه 
مربوطه 9609971722400834محکوم علیه محکوم است بپرداخت تضامنی مبلغ54/000/000 ریال بابت اصل خواسته وخسارت ناشی ازعدم 
پرداخت دیون تا تاریخ96/6/19وازتاریخ اخیر تازمان اجرای حکم بپرداخت س�اانه12درصد بابت خس�ارت ناش�ی ازعدم پرداخت بماخذ 
محکوم به ومبلغ1/830/000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ1/944/000ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم له ضمنا هزینه نیم عشر 
دولتی بعهده محکوم علیهم میباشد 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 مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات 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 بازداش�ت میش�ود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار 
ازاج�رای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قان�ون 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(
1089-قاضی شعبه16شورای حل اختاف شهرستان گرگان-حمزه نژاد قادی

آگهی مزایده مال منقول مرحل اول
   درپرونده اجرایی951007/شعبه2-اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه شماره280/95شعبه20شورای حل اختاف گرگان محکوم علیه سید 
عباس جعفری ششتمد ف محمد محکوم بپرداخت مبلغ173/540/000ریال درحق محکوم له عبدالرشید مقدم قوجق درحق دولت محکوم 
وبدهکارمیباشدوحسب درخواست محکوم له درجهت استیفای محکوم به اموال ذیل توقیف وبمبلغ57/650/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته 
اس�ت لذا اجرای احکام درنظردارد پس ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری با ش�رایط ذیل الذکر مال مورد مزایده را بفروش 
برساند متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده شام اموال واثاثیه ولوازم دفتری 
و خانگی طبق لیست پیوستی که ازجهت کمی وتنوع بسیار زیاد است واموال برای مدتی دراستفاده بوده ودرارزیابی ارزش استهاک آنها 
درنظرگرفته شده است وجمعا بمبلغ57/650/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته است زمان روزدوشنبه مورخ 1397/11/8ساعت11الی12مکان 
گرگان شعبه2-اجرای احکام مدنی درشورا خ شهیدبهشتی نبش نوبخت)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده 
به قیمت کارشناس�ی شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست کل مبلغ 
موردخرید رانقدا پرداخت نماید3-مزایده باحضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی 
انجام خواهدش�د4-طالبین خریدمیتوانند یک هفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف ش�ده بازدید 

نماید5-تحویل مال موردمزایده پس از پرداخت مبلغ موردخرید میباشد.
1066-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-پارسا 

آگهی مزایده مال غیرمنقول مرحله اول
   درپرونده اجرایی931564/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه47صادره ازشعبه10ش�ورای حل اختاف گرگان محکوم علیه 
حس�ن حسن نیا فرزند حس�ین محکوم بپرداخت مبلغ960/000/000ریال درحق محکوم له رضا علی بیدرنامنی فرزند ابراهیم بابت هزینه 
تکمیل آپارتمان ومبلغ48/000/000ریال درحق دولت محکوم وبدهکار میباش�د که ملک محکوم علی�ه توقیف بمبلغ1/295/000/000ریال 
ارزیابی نموده لذا اجرای احکام درنظردارد پس از انجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری با ش�رایط ذیل الذکرمال مورد مزایده را 
بفروش برس�اند متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیش�نهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده ملک واقع درآدرس 
گرگان بلوارصیاد ش�یرازی ازطرف دخانیات نرسیده به بیمارستان صیادشیرازی س�مت راست دارای پاک ثبتی1469فرعی از108-اصلی 
بخش3ثبت گرگان ملکی حسن حسن نیا که شماا بطول7/30مترمربع درب ودیواریست به کوچه وشرقا بطول10متردیواریست بمتصرفی 
برغمدی جنوبا بطول6/70متردیواریس�ت بمتصرفی تجری وغربا بطول 10متردیوار یس�ت به بلوارصیاد شیرازی فاقد آب وبرق وگاز وفاقد 
آثار تصرف عرصه واعیان وقس�مت اعظم ملک درتعریض بلوارصیاد ش�یرازی قرارگرفته وبدون احتساب مقدارتعریض بمبلغ فوق ارزیابی 
گردیده است زمان روزشنبه مورخ 97/11/6 ساعت11الی12مکان گرگان خ شهیدبهشتی نرسیده به میدان کریمی نبش نوبخت ساختمان 
ش�ورای حل اختاف گرگان ش�عبه اول اجرای احکام مدنی)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع 
وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” 
بحساب2171294788000سیبا شورای حل اختاف گرگان ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز قبض واریز 
شده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام سپرده پس از کسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط 
وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3- مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی 
انجام خواهد شد4-کلیه هزینه های نقل وانتقال زمین اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد5-طالبین خرید میتوانند 
یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال توقیف شده بازدید نمایند6-انتقال 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 خواهد شد.
1074-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-نجار

آگهی اباغ وقت دادرسی 
وقت دادرسی پرونده کاسه 97/474 شعبه دوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری شهرستان سرپل ذهاب روز یکشنبه 
مورخه 14/11/1397 ساعت 11 می باشد با این توضیح که خواهان خانم مریم میرزایی خورده چشمه فرزند احمد مراد به آدرس سرپل ذهاب 
خ راه کربا کوی شاهد 7 بطرفیت خوانده حمید اسماعیلی به آدرس مجهول المکان دادخواستی بخواسته الزام به انتقال سند به این مرجع 
تسلیم، که حسب دستور رئیس شورای حل اختاف وقت رسیدگی به شرح فوق تعیین گردید. حال به علت مجهول المکان بودن خوانده با 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، مراتب اباغ یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی می گردد خوانده مذکور 
از تاریخ نشر آگهی، به دفتر شورا مراجه ضمن اعام نشانی کامل خود و اخذ برگ ثانی دادخواست و ضمائم در وقت مقرر حاضر شود و اا این 
مرجع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. چنانچه مجددا نیاز به نشر آگهی باشد فقط یک نوبت به مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی خواهد بود. 
شعبه دوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له:خانم پروین نصرتی فرزند عزت اله به آدرس س�رپل ذهاب کمپ نش�ین روبروی ترمینال محکوم به:بموجب دادنامه 
شماره 653 مورخ 26/6/97 شورای حل اختاف شعبه سوم سرپل ذهاب قطعیت حاصل کرده است محکوم به پرداخت مبلغ 57400000 ریال 
)معادل پنج میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان( بابت نفقه از تاریخ 1/3/96 به مدت ده ماه سال 1396 لغایت 29/12/96 و از تاریخ 1/1/97 
لغایت 1/7/97  2- مبلغ 3450000 ریال نفقه فرزند مشترک 1/1/97 ماهانه لغایت تاریخ بلوغ 3- مبلغ 8650000 ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق محکوم له و مبلغ نیم عشر در حق دولت مشخصات محکوم علیه:آقای داود عزیزی فرزند علیرضا به نشانی مجهول المکان محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- پس از اباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت)ده روز ( صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند.اگر مالی ندارد صریحا اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت، اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خاف واقع از دارایی خود بدهید بنحویی که اجرای تمام یا قس�متی از مفاد اجرائیه متعس�ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید4- عاوه بر موارد باا که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف سرپل ذهاب- نریمان شفیعی

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9509988414300750 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ری دو ش�هر س�رپل ذهاب)101جزای�ی س�ابق ( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709978411301396 ش�اکی: آقای جبار جوانمیری فرزند خوش�یار به نش�انی اس�تان کرمانشاه شهرستان س�رپل ذهاب بخش مرکزی 
شهرستان سرپل ذهاب دهستان پشت تنگ روستای دنگی علی بگ متهم: آقای نوذر ویسی فرزند محمد به نشانی کرمانشاه- سرپل ذهاب 
روستای بزمیرآباد اتهام ها: 1- افترا- ایجاد مزاحمت 2- شروع به آدم ربائی گردشکار: در این پرونده آقای نوذر ویسی  فرزند محمد به اتهام 
ایجاد مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت آقای سید جبار جوانمیری که پس از تحقیقات مقدماتی و اجرای تشریفات قانونی در دادسرا منجر 
به صدور قرار منع تعقیب که متعاقب ارائه ادله جدید توسط شاکی و تجویز دادرسی مجدد توسط این شعبه و در نهایت قرار جلب دادرسی 
علیه نامبرده صادر گردیده و پرونده به این شعبه ارجاع شده است در وقت مقرر جلسه رسیدگی بدون حضور متهم تشکیل و با بررسی اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 
اتهام آقای نوذر ویسی فرزند محمد اهل و ساکن روستای دنگی عباس فاقد مشخصات هویتی بیشتر و مجهول المکان دایر بر ایجاد مزاحمت 
برای بانوان و اطفال موضوع ش�کایت آقای جبار جوانمیری دادگاه از توجه به مفاد جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله ش�کایت ش�اکی 
خصوصی بدین شرح که متهم به کرات برای دختر وی شراره جوانمیری شانزده ساله ایجاد مزاحمت نموده که در نهایت منجر به خودکشی 
وی گردیده است و نیز گواهی گواه تعرفه شده توسط شاکی پرونده به شرح صفحات 81 و 82 و 116 پرونده که حکایت از مشاهده متهم در 
حین ایجاد مزاحمت برای متوفی داش�ته، تحقیقات محلی صورت گرفته توسط مرجع انتظامی در خصوص وضعیت اخاقی متهم که اهالی 
محل اظهار داشته اند که متهم از وضعیت اخاقی خوبی برخوردار نبوده و برای نوامیس مردم و همسایگان ایجاد مزاحمت می نموده به شرح 
صفحه 34 پرونده و نیز عدم حضور متهم جهت دفاع از عنوان اتهامی خویش در دادسرا و دادگاه که خود اماره ای بر بزهکاری خویش می 
باشد و نیز سایر امارات و قرائن موجود در پرونده توجه عنوان اتهامی مذکور را به متهم محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به مواد 2 و 12 و 14 
و 619 از قانون مجازات اسامی مصوب 1392 متهم را به تحمل شش ماه حبس و 20 ضربه شاق تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی 
بوده و ظرف بیست روز پس از اباغ واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد. رونوشت برابر با اصل و اداری است- مدیر دفتر 101 دادگاه کیفری 2 سرپل ذهاب- اکبری
دادرس علی البدل دادگاه 101 کیفری 2 سرپل ذهاب- یونس عباسی

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9709988414300091 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ری دو ش�هر س�رپل ذهاب)101جزای�ی س�ابق ( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709978411301395 ش�اکی: آقای بهزاد مهربانی ااصل فرزند ش�اهپور همدان مجید آباد کوچه درمانگاه پ 42 متهمین: 1- آقای احمد 
ویس�ی 2- آقای فیض اله کریمی فرزند کریمی همگی به نش�انی کرمانش�اه س�رپل ذهاب کوی صدرا خ آزادگان محله صدرا کوی دهقان 
اتهام:ضرب و جرح عمدی گردش�کار: در این پرونده آقای احمد ویس�ی به اتهام مش�ارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی به دیگری موضوع 
شکایت آقای بهزاد مهربانی ااصل تحت تعقیب قرار گرفته است که پس از انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای تشریفات قانونی علیه وی در 
دادسرا کیفرخواست صادر گردیده و سپس جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است جلسه رسیدگی در وقت مقرر تشکیل گردید با 
بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه 
به موجب کیفرخواست شماره 9710438410200526 مورخ 30/7/97 صادره از دادسرای عمومی و انقاب شهرستان سرپل ذهاب آقای احمد 
ویسی اهل و ساکن شهرستان کرمانشاه شهرک امام فاقد مشخصات هویتی بیشتر متهم است به مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت 
به آقای بهزاد مهربانی اصل  دادگاه از توجه به مفاد جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی 
وی، گواهی گواه تعرفه شده توسط شاکی به شرح صفحات 15 و 16 پرونده که حکایت از درگیری فیزیکی بین طرفین و کتک کاری شاکی 
توسط هردو متهم دارد و اظهارات آقای فیض اله کریمی دیگر متهم پرونده به شرح صفحه 12 پرونده که حکایت از درگیری دارد و نیز عدم 
حضور متهم در جلسه رسیدگی علیرغم اباغ وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی و نیز سایر قرائن و امارات موجود در پرونده توجه 
عنوان اتهامی مذکور را به متهم محرز و مسلم دانسته لذا بابت جنبه خصوصی بزه مذکور و پرداخت دیه صدمات وارده مستندا به مواد 2 و 12 
و 17 و 448 و 449 و 462و 709 بند الف و 715 و 488 از قانون مجازات اسامی مصوب 1392 متهم را با توجه به مشارکت در ایراد صدمه بدنی 
عمدی به پرداخت نصف دیه و ارش مذکور در گواهی پزشکی یعنی یک درصد دیه کامل بابت جرح حارصه روی بینی و ارش معادل ربع یک 
درصد دیه کامل بابت تورم روی بینی در حق شاکی بهزاد مهربانی اصل محکوم می نماید و اعام می دارد مهلت پرداخت ارش و دیات مذکور 
ظرف مهلت یکسال تمام قمری از زمان وقوع جنایت عمدی توسط متهم می باشد و در خصوص جنبه عمومی بزه ایراد صدمه بدنی عمدی نیز 
دادگاه با توجه به اینکه نوع صدمات وارده و رفتار مرتکبین و شرایط و اوضاع و احوال آن خارج از شرایط ازم در ماده 614 از قانون تعزیرات 
مصوب 1375 بوده لذا جنبه مذکور منتفی بوده و مستندا به اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و ماده 4 از قانون آئین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 حکم برائت متهم در این خصوص صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ 
دادنامه قابل واخواهی نزد این شعبه پس از اتمام مهلت واخواهی با توجه به اینکه میزان دیه و ارش محکومیت یافته کمتر از خمس دیه کامل 

می باشد قطعی است. رونوشت برابر با اصل و اداری است - مدیر دفتر 101 دادگاه کیفری 2 سرپل ذهاب - اکبری
دادرس علی البدل شعبه 101 دادگاه کیفری 2 سرپل ذهاب - یونس عباسی

7- حصروراثت
خانم ایران خواجویی مقدم فرزند عزیزاله دارای شناسنامه 478 شرح دادخواست شماره 970610 مورخ --- توضیح داده شادروان مرحوم 
منصور بهادری پور فرزند حسن  بشناسنامه 150  در تاریخ 97/6/28 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- ایران 
خواجویی مقدم فرزند عزیزاله ش.ش 478 صادره از کرمان متولد 1332/10/10 همسر متوفی. 2- هاله بهادری پور فرزند منصور ش.ش 706 
صادره از بافت متولد 1356/7/1 فرزند متوفی. 3- حس�ام الدین بهادری پور فرزند منصور ش.ش 1322 صادره از کرمان متولد 1361/6/15 
فرزند متوفی. 4- محمدحسنی بهادری پور فرزند منصور ش.ش 2823 صادره از کرمان متولد 1363/12/12 فرزند متوفی. 5- هلن بهادری 
پور فرزند منصور ش.ش 2980141291 صادره از کرمان متولد 1368/12/19 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 ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است.
610 شورای حل اختاف شماره 27 شهرستان کرمان

8- حصروراثت
آقای مجید ش�کیبا فرزند علی دارای شناس�نامه 1 شرح دادخواس�ت ش�ماره 97/29/694 مورخ 1397/10/10 توضیح داده شادروان سیده 
زهرا رضوی خوس�فی فرزند سیدحس�ن  بشناسنامه 11  در تاریخ 97/7/26 در شهر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- سیدحس�ن رضوی خوس�فی فرزند س�یدآقا ش.ش 1 متولد 1316 پدر متوفی. 2- مجید شکیبا فرزند علی ش.ش 1 متولد 1337 همسر 
متوفی. 3- علی ش�کیبا فرزند مجید ش.ش 7515 متولد 1366 فرزند متوفی. 4- طاهره ش�کیبا فرزند مجید ش.ش 5350004131 متولد 
1370 فرزند متوفی. 5- محمد شکیبا فرزند مجید ش.ش 2980693707 متولد 1374 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار محلی آگهی می شود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
694 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

9- حصروراثت
آقای علیرضا عس�کری گجگینی فرزند عباس دارای شناس�نامه ---  ش�رح دادخواست ش�ماره 970568 مورخ 1397/9/10 توضیح داده 
ش�ادروان جواد مهاجری فرزند نعمت اله دارنده ش�ماره ملی 4829869186  در تاریخ 85/12/27 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- فرخ مهاجری فرزند جواد دارنده ش�ماره ملی 2991444428 متولد 1345 پس�ر متوفی. 2- فرهاد مهاجری فرزند 
جواد دارنده شماره ملی 2980398373 متولد 1370 پسر متوفی. 3- فرانک مهاجری فرزند جواد دارنده شماره ملی 2992137286 متولد 
1354 دختر متوفی.. 4- اشرف السادات موسوی باروق فرزند تیمور دارنده شماره ملی 0491491034 متولد 1353 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.
568 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

آگهی احضار متهم 
در خصوص اتهام ولی محمد خوشرفتار فرزند نصرت  اله مبنی بر کاهبرداری بمبلغ شش میلیون  و پانصد هزار ریال موضوع شکایت  خانم حمیده 
حمیدی فرزند بیک محمد  که در شعبه  چهارم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب  بجنورد با پرونده کاسه 970793 ثبت و تحت تعقیب و 
تحقیق می باشد  به جهت مجهول المکان بودن نامبرده  به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب احضار متهم  فوق آگهی می شود  
تا نامبرده ظرف یک ماه  از تاریخ انتشار آگهی  جهت دفاع از خود در این شعبه  حاضر گردد که در صورت عدم حضور  متهم و یا عدم ارسال 

ایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل ، بازپرس به موضوع  رسیدگی و اظهار نظر می نماید . 8
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب  شهرستان بجنورد – حمیدرضا بهراد 
نسب

آگهی احضار متهم 
در خصوص اتهام 1- آقای ولی اه آقا دوس�ت  فرزند حس�ن 2- خانم سپیده مژده گیگلو فرزند میکائیل  مبنی بر مشارکت در کاهبرداری با 
استفاده از نرم افزار های اینترنتی به مبلغ شانزده میلیون و پانصد  هزار ریال موضوع شکایت آقای کاظم پرسته فرزند اللهقلی که در شعبه چهارم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب  بجنورد با پرونده کاسه 970514 ثبت و تحت تعقیب و تحقیق می باشد  به جهت مجهول المکان بودن 
نامبردگان  به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب احضار متهم فوق آگهی می شود تا نامبردگان ظرف یک ماه  از تاریخ انتشار 
آگهی جهت دفاع از خود در این شعبه  حاضر گردند که در صورت عدم حضور  متهم و یا عدم ارسال ایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل ، بازپرس 

به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می نماید . 8
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب  شهرستان بجنورد – حمیدرضا بهراد 
نسب

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 775/22/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/11/15 س�اعت 17/00 خواهان: احمد حس�ین پور خوانده: ادریس سفید رو/

مجهول المکان خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 شورای حل 
اختاف اسامشهر ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستور دادگاه 
وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین 
شورا حاضرشوید درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا" چنانچه بعداباغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3557 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 755/17/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/11/17 ساعت 15:30 خواهان: گللر فیض اله زاده  / واوان بیت رهبریB  ورودی 13 
پ15 واحد15 خوانده: حسین فتحی / مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه 
وبتجویزماده73 قانون آئین  دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین 
دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا"چنانچه بعدا باغی 

بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3564 مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم  
به خوانده: آرش عظیمی کاسه پرونده: 697/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/10/16 ساعت 16/30 خواهان: جواد حیدری جاویدان خوانده: 
آرش عظیمی خواسته: تنظیم سند خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل 
اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنابه درخواست خواهان ودستورشورا وبه تجویزماده72 
قانون آئین دادرسی مدنی باعنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده 
ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودر 
وقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب وشوراغیابا”اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.م الف 3569
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای سید امیر رضا میرانی  بشماره شناسنامه 0022187464 فرزند سید عباس متولد 1377 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 1117/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان مهناز کمائی  فرزند 
عیسی به شماره شناسنامه 205 درتاریخ 1387/10/16دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- سیدعباس میرانی 
فرزند سید عابدین ش.ش2720 همسرمتوفی2- سید امیررضا میرانی  فرزند سید عباس ش.ش0022187464پسرمتوفی3- آمنه ممینی فرزند 
اسداله ش.ش179مادرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه 
هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد 

شد.م الف 3567 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی
شماره کاسه پرونده : 1119/3/96  شماره احکام: 885/97     تاریخ رسیدگی 97/7/17مرجع رسیدگی کننده : شعبه 3 قاضی شورای 
حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان خواهان: محمد جواد امامی   نشانی: پنج بنگله- پایین تراز پارک شادی- مصالح فروشی امامی 
خوانده : نوراه س�لطانی    نش�انی : مجهول المکان خواس�ته : مطالبه رای قاضی ش�ورا در خصوص دادخواست آقای محمد جواد امامی 
به طرفیت آقای نوراه س�لطانی به خواس�ته مطالبه مبلغ 42،573،950 ریال به انضمام هزینه های دادرس�ی و کارشناس�ی بدین شرح 
که خواهان اظهار می دارد به موجب رس�یدهای موجود در پرونده مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد و هفتاد و س�ه هزار و نهصد و پنجاه 
ریال از خوانده طبلکار می باش�م که علیرغم مراجعات مکرر حاضر به پرداخت بدهی خود نمی باش�د شورا با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده و رسیدهای موجود در پرونده مبنی بر فروش مصالح ساختمانی و با عنایت به نظریه کارشناسی مبنی بر برآورد قیمت به میزان 
42،573،950 ریال و نظر به اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی از طریق نش�ر آگهی ایحه ای ارس�ال ننموده اند دفاعی بعمل نیاورده 
که مورد امعان نظر واقع گردد لهذا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانس�ته و مس�تندا به مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519  قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 42،573،950 ریال به انضمام هزینه های دادرسی و کارشناسی در حق 
خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره در غیابی اس�ت و ظرف مهلت بیس�ت روز قابل واخواهی و س�پس قابل تجدید نظرخواهی در 

محاکم دادگستری شهرستان مسجدسلیمان می باشد.
شماره:6720قاضی شعبه 3 شورای حل اختاف مسجدسلیمان-چعباوی  

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت گل�ی دولتی فرزند ابراهیم بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثبت ش�ده بکاس�ه 9709981721100727 
بایگانی970732/ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان فاخره جعفری فرزند عباس�علی 
بش�ماره شناسنامه45صادره ازبس�طام درتاریخ1397/6/28دراقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت 
آن منحصراس�ت به1-گلی دولتی ف ابراهیم ش ش222ش ملی2269370491دخترمتوفی2-فرش�ته دولت�ی ف ابراهیم ش ش15242ش 
ملی2030152056دخترمتوفی3-محمد اس�ماعیل دولتی ف ابراهیم ش ش17056ش ملی2030170003پسرمتوفی4-محمد علی دولتی ف 
ابراهیم ش ش 2383ش ملی2121628738پس�رمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
ش�خصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد.
 1069-مسئول دفترشعبه11شورای حل اختاف گرگان-شعبان زاد

حصروراثت
آقای خداداد  شهرت طیبی فرزند اه داد بشناسنامه 1757 صادره از بهبهان درخواستی به خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح 
داده که همسرش مرحومه نسرین شهرت شیخ رباط شناسنامه 399 صادره از آغاجاری در تاریخ 95/12/30 در اقامتگاه دائمیش فوت و ورثه 
اش عبارتند از : 1-متقاضی با مشخصات باا)همسرمتوفی(2-محمدرضا طیبی فرزند خداداد ش.ش 9369 صادره از امیدیه  3-محمدجواد طیبی 
فرزند خداداد ش.ش 640 صادره از بهبهان  4-محمدعلی طیبی فرزند خداداد ش.ش1940392251 صادره ازماهش�هر )فرزندان ذکورمتوفی( 
5-راضیه طیبی فرزند خداداد ش.ش5270034212  صادره از)فرزند اناث متوفی(و اغیر. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید که هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی 

صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
شماره:6723شعبه3 شورای حل اختاف شهرستان امیدیه        

   اجرائیه
مشخصات محکوم له:امید اصانی جلوگیر به نشانی:صالح آباد 30 متری میان 20 پاک 72مشخصات محکوم علیه:علی جعفری به نشانی:مجهول 
المکان محکوم به:بموجب دادنامه شماره 97-188 شورای حل اختاف شعبه 16 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 142/200/000 ریال 
از بابت اصل خواس�ته و پرداخت 1/840/000 ریال از بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/12/18 لغایت اجرای 

حکم در حق محکوم له.
     م الف/251     شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

حصروراثت
آقای مهدی  شهرت کریدی فرزند عبدالرضا بشناسنامه 89 صادره از رامهرمز درخواستی به خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح 
داده که پسرش مرحوم علی شهرت کریدی شناسنامه 6850200968 صادره از امیدیه در تاریخ 97/4/31 در اقامتگاه دائمیش فوت و ورثه اش 
عبارتند از : 1-متقاضی با مشخصات باا)پدر مرحوم(2-شها نواصری فرزند یوسف ش.ش 1507 صادره از اهواز و اغیر. اینک با انجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید که هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
شماره:6722    شعبه3 شورای حل اختاف شهرستان امیدیه         

آگهی 
خانم مژگان محمودیان فرزند  غامعلی به طرح دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای اسماعیل شفیق فرزند  محمدعلی  به خواسته  مطالبه مهریه 
به دلیل  مجهول المکان بودن خوانده  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان ابادان نمودند که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان آبادان واقع در شهرستان آبادان ارجاع و به کاسه پرونده 9709986310800595 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 97/11/17 
ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده  و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی دادگاه  های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا در وقت مقرر در شعبه حاضر 

گردد و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را دریافت نماید. 
مدیر دفتر شعبه هشتم  دادگاه  عمومی حقوقی  آبادن 

آگهی  مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
به موجب دادنامه شماره 9709978520400331 مورخه 97/4/30 صادر شده از  شعبه 4 دادگاه حقوقی نهاوند  موضوع پرونده اجرائی  کاسه 
970614  شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند  آقای جمال کیانی محکوم ا ست به پرداخت مبلغ 228/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته  
و نیز خسارات دادرسی در حق آقای رضا وکیلی و پرداخت مبلغ  114/000/000 ریال  بابت نیم عشر دولتی  در حق صندوق دولت لذا حسب تقاضای  
وکیل  محکوم له یک دستگاه خو درو پژو که به عنوان مال معرفی گردیده  و  ارزیاب دادگستری قیمت آن را جهت مزایده به مبلغ 240/000/000 
ریال برآورد نموده اند این اجراء به درخواست وکیل محکوم له اقدام به فروش خورو موصوف که توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف و ارزیابی 
شده می نماید و مقرر است از سا عت 10 تا 11 مورخه 1397/11/7 در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند از طریق مزایده به فروش 
برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی 240/000/000 ریال  شروع می شود و   به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار  اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار 
وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه  مورد مزایده به نام خریدار منتقل  خواهد شد در صو رتی که خریدار 
در مهلت یک ماه مقرر تهیه وجه مزایده را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده  به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید  می گردد. در 
صورت ایصال ا عتراض از سوی اشخاص  ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده  نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی  به ا عتراض از سوی 
دادگاه   مورد مزایده را به خریدار و صول و ملیمک نخواهد شد. ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با 
هماهنگی این اجراء از مال  مورد مزایده دیدن نمایند مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد: یک دستگاه خودرو 
پژو پارس مدل 1384 به شماره انتظامی 572ق39 ایران 66 که از قسمت دربها و گلگیر عقب سمت راست و سقف از سمت راست آثار نقاشی می 
باشد و چهار حلقه استیک بین 40 الی 50 درصد می باشد و فاقد بیمه نامه معتبر می باشد و باطری باید تعویض گردد و دارای 5/700/000 ریال 

خافی می باشد و روزانه از مورخه 1397/1/6 روزانه 38000 ریال هزینه پارکینگ  دارد. آدرس نهاوند پارکینگ فجر 
7005 قاضی  اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند – عباس آزاد بخت 

آگهی 
در پرونده کاسه 960842ب7 متهم آقای امیرعلی پورمند به اتهام  کاهبرداری و جعل عنوان دولتی موضوع شکایت خانم گایه ارشقی و  غیره 
تحت تعقیب می باشند با توجه به مجهول المکان ا عام شدن ایشان و با استناد به ماده 174 ق.آ.د دادگاه های  عمومی و انقاب درا مور کیفری  
مصوب 1392 بدینوسیله به نامبرده  اباغ می گردد به مدت  یکماه  از تاریخ نشر این آگهی در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب 

اردبیل حاضر و از خود دفاع  نمایند در غیر اینصورت  وفق مقررات رسیدگی  و اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
10999914 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اردبیل – اکبر مرادی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
در پرونده کاسه 970941/106 آقای یوسف صمدی کلخوران فرزند  فضائیل متهم  است به کاهبرداری رایانه ای  از طریق برداشت غیر مجاز به 
مبلغ 20000000 ریال  موضوع شکایت آقای سیاوش صلحی اندراب که به لحاظ مجهول المکان  بودن اباغ احضاریه به وی ممکن نشده است لذا 
در  اجرای ماده 344  قانون آئین دادرسی  کیفری مصوب 1392 با انتشار این آگهی برای یک نوبت در آن رو زنامه به نامبرده اباغ می گردد تا در 
روز چهارشنبه تاریخ 1397/12/01 راس ساعت 10 صبح جهت رسیدگی و اخذ توضیح در این شعبه حضور به هم رساند در صورت عدم حضور  

دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خو اهد نمود. 
10999913 مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری 2 اردبیل – اکبری 

آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم هوش�مند روحی فرزند حجت اله دارنده ی شماره شناس�نامه / ملی 1533461104  به شرح دادخواستی  به کاسه شماره 297 از 
ش�عبه شهری  شورای حل اختاف انگوت درخواس�ت گواهی  حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حجت اله روحی امامچای 
شماره  ملی 6019805409   در تاریخ 1396/4/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1. 
فریدون روحی  فرزند حجت اله به شماره  ملی 5458931653 پسر متوفی 2. هوشمند روحی فرزند حجت اله به شماره  ملی 1533461104 پسر 
متوفی 3. بهروز رو حی فرزند حجت اله به شماره  ملی 1533435071   پسر متوفی 4. مینا رو حی فرزند حجت اله به شماره  ملی 1531992021 
دختر متوفی  5. سکینه روحی فرزند حجت  اله به شماره  ملی 5458931637 دختر متوفی  6. راضیه شاهماری  برزند فرزند اسمعیل به شماره  
ملی 1620884224 عیال دائمی متوفی اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می  نماید تا هر  کس اعتراضی دارد  
و یا نامه ای  اعم از رسمی و  عادی از متوفی نزد او  باشد ظرف یکماه از  تاریخ نشر  آگهی به شعبه یک شهری انگوت تقدیم نماید و اا گواهی 

صادر خواهد شد. 
10999912 رئیس شورای حل اختاف شعبه شهری انگوت 

آگهی اخطار اجرایی 
محکوم له: آقای محمد باقر بمی فرزند خلیل ساکن بم بلوار جمهوری نمایشگاه اتومبیل باب الحوائج  محکوم علیه:  آقای رحیمه اباذری سیوندی  
فرزند همتعلی  ساکن مجهول المکان  به موجب  رای شماره شورای حل اختاف شماره اول بم محکوم علیه محکوم است به حکم به الزام خوانده  
ردیف اول به تهیه  مقدمات تنظیم سند و خوانده  ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی  و انتقال قطعی سند خودرو فوق ااشعار به 
نام خواهان به انضمام  پرداخت هزینه دادرسی  صادر و  ا عام می نماید. به استناد  ماده 198 قانون مدنی محکوم علیه مکلف است از تاریخ نشر 

آگهی به مدت  ده روز نسبت به اجرای  مفاد ا خطار اجرایی  اقدام نماید در غیر اینصورت وفق مقررات  اقدام خواهد شد. 
10664 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان بم 

اباغیه
بدینوسیله به منور کدوری  فرزند موسی اباغ می گردد که  دادخواستی به خواسته  الزام به تنظیم سند منزل مسکونی به انضمام هزینه دادرسی  
به طرفیت شما به این شورا تقدیم که به کاسه 972353 ثبت و برای روز یکشنبه 1397/11/14 ساعت 15 وقت رسیدگی تعیین  گردیده است 

جهت رسیدگی در این شورا حاضر  در غیر اینصورت تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد. 
10666 شعبه 2 شورای حل اختاف بروات 

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت  حسین رمیار  فرزند نوراله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوراه رمیار فرزند خدامراد به ش ش  405 در اقامتگاه دائمی خود  در   تاریخ 97/01/15  بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1. رضا رمیار فرزند نوراله  به ش ش  17 صادره از بم پسر متوفی 2. علی رمیار  فرزند نوراله 
به ش ش  137 صادره از بم پس�ر متوفی 3. محمد رمیار فرزند نوراله به ش ش  3100079558 صادره از بم  پس�ر متوفی 4. حسین رمیار فرزند 
نورال�ه ب�ه ش ش  3100232933 صادره از بم پس�ر متوفی 5. مهدیه رمیار  فرزند نورال�ه به ش ش  9 صادره  از بم دختر متوفی 6. فاطمه رمیار 
فرزند نوراله به ش ش  3100345819  صادره از بم دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه شخصی ا عتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف  مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد. 
10665 شورای حل اختاف شماره یک نرماشیر 

آگهی مزایده مال غیر منقول 
با توجه به رای به ش�ماره 9409976310300513 مورخ 94/5/12 و اجرائیه اصاحی به ش�ماره 9610426310300149 مورخ 1396/11/24 
صادره از شعبه 3  حقوقی دادگستری ابادان  محکوم علیه نادر  حمیداوی محکوم است به پرداخت مبلغ روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 
1393/5/3 لغایت اجرای حکم بابت اصل خواس�ته  و خس�ارات تاخیر تادیه از تاریخ اقامه  دعوی لغایت اجرای حکم بر اس�اس شاخص 
تاخیر  و پرداخت  هزینه دادرس�ی در حق محکوم له صالح مدنی فرزند مهدی با وکالت خانم ش�یما دریس  و پرداخت 5 درصد محکوم 
ب�ه بابت نیم عش�ر دولتی  در حق  دولت گردیده با توجه به  اینک�ه  خانم خدیجه حمیداوی  ضمانت محکوم علیه فوق را با پاک ثبتی 
1782/2971 بخش 4 آبادان نموده اس�ت و با توجه به قرار ضبط وثیقه صادره به تاریخ 1397/07/27 در خصوص  پاک  فوق الذکر  به 
استناد تبصره سوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  و اباغ قرار به مالک که در موعد مقرر اعتراضی به عمل نیاورده است  وفق 
نظریه تکمیلی هیئت 3 نفره کارشناسی که بر اساس این ارزیابی محل مذکور به صورت یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه با اسکلت 
س�نتی و س�قف تیرچه بلوک به آدرس آبادان فاز  2 امیراباد پشت منازل هتل نخل جنب بهشت سبز دارای عرصه به میزان 219/5 متر 
مربع با نمای آجری بدون نما کاری و پوشش کف حیاط و مصالح موزاییک می باشد طبقه همکف دارای ا عیانی به میزان 168 متر مربع 
با فضای داخلی ش�امل دو  اتاق خواب با پوش�ش کف از  مصالح س�رامیک، هال و پذیرایی با پوشش کف از مصالح کاشی و دیوار و سقف 
گچ  کاری شده آشپزخانه اپن و سرویس بهداشتی و ا عیانی در طبقه اول به مساحت 164 متر مربع که به صورت  دو واحد  مجزا ا جرا 
شده که واحد  جنوبی بصورت بدون نما و فضای داخلی  دو اتاق خواب هال و پذیرایی سر هم آشپزخانه و سرویس بهداشتی با پوشش 
کف از مصالح سرامیک و سقف و دیوارها گچکاری شده است واحد ضلع شمالی در طبقه اول دارای نمای سرامیک با فضای داخلی شامل 
دو اتاق خواب، هال و پذیرایی س�رهم و آش�پزخانه و سرویس بهداشتی با پوش�ش  کف از مصالح سرامیک و دیوارها و سقف گچکاری 
ش�ده می باش�د ملک در حال حاضر دارای دو انش�عاب  برق و یک انشعاب آب می باش�د که ارزش ششدانگ آن به مبلغ چهار میلیارد 
و  نهصد  میلیون ریال ارزیابی ش�ده اس�ت با توجه به کارشناس�ی پاک فوق توسط کارشناس  و اباغ نظریه وفق ماده 75 قانون اجرای 
احکام مدنی  به طرفین و عدم وصول ا عتراض در موعد مقرر تاریخ اباغ نظریه به  مالک 1397/10/02 که مصون از ا عتراض باقی مانده 
است  و با توجه به  تقاضای محکوم له پاک  موصوف بر  اساس کارشناسی انجام شده در تاریخ 1397/11/7 از ساعت 10 الی 11 صبح از 
طریق مزایده به فروش می رس�د. محل انجام مزایده  اجرای احکام  مدنی آبادان می باش�د و مراتب مزایده  یک نوبت در جراید منتشر 
می گردد. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پاک به بااترین قیمت پیشنهادی به فروش میرسد. طالبین شرکت در مزایده می توانند 
5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی شعبه اجرای احکام مدنی از پاک بازدید و در جلسه مزایده در ساعت و تاریخ تعیین شده حضور 
بهم رسانند. خریدار ده درصد بهای پاک را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه تودیع می نما ید. در غیر اینصورت  درصد اخذ 

شده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. 
مدیر دفتر  شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان آبادان  - فروزان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
حس�ین نظر به موج�ب وکالتنامه ش�ماره 6229- 96/10/20  دفتر 
1481 ته�ران از طرف محمد حس�ین نظر )مالک( ب�ا ارائه دو برگ 
استش�هادیه گواهی شده به ش�ماره 28317- 97/1/18 دفتر 471 
تهران  مدعی اس�ت که سند مالکیت شش�دانگ یک آپارتمان در 
طبق�ه دوم قطع�ه دوم تفکیکی به مس�احت 74/32 مت�ر مربع به 
انضمام پارکینگ ش�ماره 2 به مس�احت 10/8 متر مربع در همکف 
ب�ه ش�ماره 4476/91397 اصلی مف�روز و مجزی  ش�ده از پاک 
51163 فرع�ی از اصل�ی مذکور واقع  در بخش هف�ت تهران که به 
نام امیررضا هاشمی بقا ثبت و صادر و تسلیم سپس به موجب سند 
انتقال شماره 91519- 81/5/10 دفتر 328 تهران به محمد حسین 
نظر منتقل گردید به علت بی احتیاطی مفقود گردیده و درخواست 
صدور  المثنی سند مالکیت نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصاحی مورخه 72/9/2 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می ش�ود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله به ملک 
مرقوم غیر از اس�ناد فوق و یا وجود س�ند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز به این منطقه مراجعه 
و اعت�راض خ�ود را ضمن ارائه اصل س�ند مالکیت یا س�ند معامله 
تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرارگیرد واا پس 
از انقضای مهلت مزبور و نرس�یدن واخواهی نس�بت به صدور سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
19621 - رئیس ثبت منطقه پیروزی تهران –  شعبانی 

آگهی اباغ  اجرائیه کاسه 9702766  
بدینوس�یله به آقای علی لباب فرزند  حسن به شماره شناسنامه 1913  
ص�ادره از تهران به نش�انی تهران نظام آباد 14 متری لش�کر خ گردون 
کوچه شادان پ2 اباغ می گردد که خانم زهرا فرهادی به استناد  سند 
نکاحیه 7370  مورخ 1397/06/09 دفتر ازدواج 14 تهران  جهت و صول 
تعداد 100 سکه  طای تمام بهار آزادی مهریه خود علیه شما مبادرت به 
صدور اجرائیه نموده پس از تش�ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه 
9702766 در ای�ن اجراء مطرح می باش�د لذا طبق م�اده 18 آئین نامه 
اجرائی مفاد اس�ناد رسمی  به ش�ما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری  

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
19605  اداره اول اجرای  اسناد رسمی 

آگهی تجدید نظر خو اهی 
مش�خصات تجدید نظر خواه: محمد بیلغوش�ی فرزند حسن ش�غل آزاد محل اقامت:  استان البرز – 
شهرس�تان کرج – ش�هر کرج – میدان ال غدیر – کتویی ز اده غربی پ38، تجدید نظر خوانده : 
رضا ساس�انی فرزند برجعلی ش�غل آزاد نشانی: اس�تان  البرز شهرستان کرج – کرج 45 متری 
گلش�هر نبش اختر شرقی دفترخانه شماره 5 کرج – س�عید اکحوان  فرزند محمد شغل : بیکار  
نشانی: استان تهران شهرستان تهران شهر تهران بزرگراه ستاری  بااتر از باهنر کوچه صمدی  
پ13 واحد 1 – هما فرخ نیا فرزند میرزا حسن شغل آزاد نشانی: مجهول المکان  - رویا فرخ نیا 
فرزند میرزاحسن شغل آزاد نشانی: مجهول المکان  وکیل: معصومه قاسمی فرزند ایرج شغل: و 
کیل دادگس�تری نشانی: استان البرز شهرستان کرج شهر  کرج چهارراه طالقانی جنب دادسرا 
پاک 744 خواسته: تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 9709972612600975  مبنی 
ب�ر حکم صادره نس�بت به اعت�راض به دادنامه ش�عبه ی صادر کننده ش�عبه 7 دادگاه خانواده 
شهرس�تان ک�رج )26 خانواده س�ابق(  دای�ل و منضم�ات 1. فتوکپی مصدق دادنامه ش�ماره 
9709972612600975  تاریخ 1397/07/23 صادره از ش�عبه 7  دادگاه خانواده کرج  2. ایحه 
تجدی�د نظر خو اهی به ش�ماره 97- 90 مورخ 1397/08/14  3. دایل و مس�تندات پیوس�تی 
به ش�ماره م�ورخ 4. و کالت نامه به ش�ماره 28844 مورخ میزان تمبر مالیات�ی به مبلغ 25000 
ریال باطل شد. اینجانب نسبت به دادنامه صادره به شماره 9709972612600975 که در تاریخ 
1397/07/23 از دادگاه خانواده کرج صادر  گردیده  و در تاریخ 1397/07/24 اباغ شده است 

معترض و درخواست رسیدگی  و نقض  ان را دارم. 
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آگهی مزایده نوبت چهارم 
در پرونده کاس�ه 970223 ش�عبه اجرای احکام دادگاه عمومی شهرس�تان نیر حکم بر  فروش ماترک مرحوم آقای زلفعلی سطوتی  
واقع در شهر نیر مشتمل بر 7 قطعه به اسامی محلی و قیمت پایه برای هر کدام به شرح 1. زمین زراعی موسوم به هامارa به مساحت 
حدودا 5100 متر مربع به مبلغ 561/000/000 ریال 2. زمین موسوم به هامار b به مساحت حدودا 4000 متر مربع  به مبلغ 440/000/000 
ریال 3. زمین موسوم به وله  زاقردچایی به مساحت 3500 متر مربع به مبلغ 154/000/000 ریال  4. زمین موسوم  به قوروق به مساحت 
حدودا 1500 متر مربع به مبلغ 66/000/000 ریال 5. زمین موسوم به دوز به مساحت 6000 متر مربع به مبلغ 80/000/000 ریال 6. زمین 
موسوم به قاباغ دیم به مساحت  حدودا 4000 متر مربع به مبلغ 30/000/000 ریال 7. زمین موسوم به دیرمان بوینی به مساحت  حدودا 
7000 مت�ر مربع به مبلغ 230/000/000 ریال  با مش�خصات مذکور در نظریه کارشناس�ی با قیمت پای�ه ملک مورد مزایده طبق ارزیابی 
کارشناس رسمی دادگستری برآورد گردیده است. بدینوسیله به اطاع عموم عاقه مندان به شرکت در مزایده می رساند تشریفات 
مربوطه به انجام مزایده و فروش مال مذکور در تاریخ 97/10/23 راس ساعت 10:00 صبح  در محل شعبه اجرای احکام دادگاه عمومی 
شهرس�تان نیر انجام و مال مورد مزایده به بااتین نرخ پیش�نهادی از س�وی خریدار یا خریداران فروخته خواهد شد. افراد عاقمند 
به ش�رکت در مزایده می توانند تا پنج  روز از تاریخ مزایده  ضمن بازدید از  ملک واقع در ش�هر نیر  با راهنمایی محکوم لهم قیمت 
پیش�نهادی خود را نیز در پاکت سربس�ته به این اجرا نمایند. ضمنا نظر به اینکه تعدادی از  وراث  مجهول المکان بوده بدینوسیله از 

کلیه محکوم علیهم  جهت شرکت در جلسه مزایده در موعد مقرر فوق الذکر دعوت به عمل می آید. 
10999915 مدیر اجرای احکام  دادگاه عمومی شهرستان نیر – مظهری 

آگهی 
در پرونده کاس�ه 970158 آقای سیروس سلیمانی فرزند قربانعلی متهم است به کاهبرداری رایانه ای موضوع شکایت زاهد ستاری  
بیله ده که وقت رس�یدگی به اتهام ایش�ان  در پرونده به تاریخ 1397/11/28 روز یکش�نبه س�اعت 10 صبح تعیین شده که در  وقت 
مقرر  جهت دفاع از ا تهام خویش در ش�عبه 101  جزایی دادگس�تری خلخال حاضر یا نش�انی دقیق خو یش را ا عام نماید تا منبعد  
اخطاری�ه یا اوراق قضایی به آدرس ایش�ان  ارس�ال گردد در غی�ر اینصورت این آگهی به منزله اباغ قانونی محس�وب و دادگاه غیابا 

اتخاذ تصمیم خواهند نمود. 
10999917 مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو خلخال 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
حسب محتویات پرونده  کاسه 960167  ارجاعی  محکوم له آقای کیان فکری اجرای احکام  مدنی نمین به تاریخ 97/11/9 روز سه شنبه 
راس س�اعت 11 صبح اموال غیر منقول ذیل الذکر متعلق به ش�خص ثاث )آقای افغان خاکپور عنبران فرزند محمد( که بابت محکومیت  
مالی  محکوم علیه بنام آقای بال خاکپور فرزند افغان معرفی و توقیف ش�ده واقع در عنبران پش�ت نمایش�گاه صنایع دس�تی شهرک  
محمدیه عبارت از: قطعه 71 تفکیکی به شماره 1357 فرعی مفروزی از پاک 1119 فرعی از 381 بخش 3 اردبیل در شهر عنبران پشت 
نمایشگاه صنایع دستی شهرک محمدیه با مختصات UTM مرکزی 4261893& 277690 که سند مالکیت قطعه  مذکور بطور ششدانگ  
به شرح صفحه 169 دفتر 209 با حدود اربعه مندرج در آن بنام آقای افغان خاکپور عنبران ثبت و صادر شده قطعه مذکور به صورت زمین 
بایر و فاقد مستحدثات و ا عیانی به مساحت 199/99  متر مربع با توجه به کاربری ملک، مساحت عرصه، و سایر عوامل موثر و دخیل در 
کارشناس�ی   به مبلغ 300/000/000 ریال معادل س�ی میلیون تومان برآورد گردیده با حضور نماینده دادسرا و با امعان نظر به قیمت پایه 
کارشناسی  300/000/000 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 ش�ده اس�ت اموالی را که آگهی ش�ده 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. 
10999916  - مدیر دفتر شعبه اجرای احکام  مدنی دادگستری  شهرستان نمین –سلیمانی

آگهی اباغ وقت دادرسی به: صفا زمانیان 
کاس�ه پرونده: 9709988531300658  وقت رس�یدگی: 97/11/23 ساعت 09:30 خواهان: فرهاد بازوند – فرزند رستم نهاوند خ جو 
ادیه انتهای  خیابان اصلی ک پاسداران پاک 62 خواسته: صفا  زمانیان  فرزند مصطفی  مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند 
رس�می امتیاز تلفن خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاه های عمومی نهاوند نموده که جهت رسیدگی به حوزه 113 ارجاع گردیده و 
وقت رس�یدگی تعیین ش�ده بعلت مجهول المکان  بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت 

رسیدگی حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
3802 دفتر حوزه 113  شورای حل اختاف نهاوند 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای علی اش�رف دیناروند دارای شناس�نامه شماره 730 به شرح دادخواست به کاسه 9701200808 از این شعبه درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان توکل س�یف  به شناسنامه ش�ماره 666 در تاریخ 85/12/4 در اقامتگاه دائمی 
خود درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . وهاب س�یف به ش ش  315 پسر متوفی 2. امین سیف 
به ش ش  3950283897 پس�ر متوفی 3.  رس�ول س�یف به ش ش  619 پس�ر متوفی 4. زینب سیف به ش ش  3950037802 دختر 
متوفی 9. ش�هناز س�یف به ش ش  272 همس�ر متوفی و  اغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3801 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

دادنامه 
پرونده کاسه 9709988531400412 حوزه 114  شورای حل اختاف شهرستان نهاوند   تصمیم نهایی  شماره 9709978531400632  
خواهان: آقای محمد س�لگی  فرزند محمدتقی به نش�انی اس�تان همدان شهرس�تان نهاوند  ش�هر نهاوند  ش�هرک ش�هید حیدری 
خواندگان: 1. آقای محمد نصراللهی فرزند اس�داله 2.  آقای علی اقاجانی   فرزند ابولحس�ن همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته  
ها:   1. الزام به تنظیم سند خودرو  2.  مطالبه خسارت دادرسی رای شورا در خصوص دادخواست آقای  محمد سلگی فرزند محمدتقی 
به طرفیت آقایان 1. محمد نصرالهی  2.  علی  آقاجانی  فرزند  ابوالحس�ن به خواس�ته الزام به حضور در احدی از دفاتر اس�ناد رسمی  
و انتقال س�ند مالکیت یک خودرو س�واری پژو جی ال   آی سال 84 مقوم به 2/000/000 تومان شورا  با توجه به فتوکپی تصدیق شده 
ق�رار ف�ی مابین طرفین و فاکتور  فروش و وکالتنامه مورخ 91/09/07 که در دفترخانه ش�ماره  5 درود تعویض پاک نموده و اظهارات 
خواهان  در دادخواس�ت تقدیمی و جلس�ه ش�ورا که خاصتا اظهار نموده است یک دس�تگاه خودرو پژو جی ال آی مدل 84 از آقای 
محمدنصرالهی خریداری  نمودم که طبق وکالتنامه  مورخ 91/09/07 در دفترخانه شماره 5 درود تعویض پاک نمودم  ولی سند خودرو 
به اس�م فردی بنام علی آقاخانی بوده و خواندگان ردیف  اول و دوم در جلس�ه شورا   علیرغم اباغ و نشر در جراید کثیر اانتشار در 
جلسه حاضر نشدند و ایحه ای نیز به این شعبه ا عام ننموده اند با توجه به اظهارات باوجه خواندگان  و پاسخ استعام  واصله از اد 
اره پلیس راهور شهرستان شورا دعوی خواهان را و ارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10  و 219 و  220 و  223 و 376 قانون مدنی 
حکم به  محکومیت خوانده  ردیف  دوم علی آقاجانی به حضور در ا حدی از  دفاتر اس�ناد رس�می  و انتقال س�ند رسمی یک دستگاه 
خو درو پژو جی  ال آی سال 84 و  مبلغ هشتاد و یک هزار و صد تومان هزینه دادرسی در حق  خواهان صادر و ا عام می دارد. رای 
صادره غیابی  ظرف بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در  همین ش�عبه  و پس از آن به مدت بیس�ت روز دیگر قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم دادگس�تری شهرس�تان نهاوند می باش�د. و نسبت به خوانده  ردیف اول با توجه به پاسخ استعام مستندا به بند 2  

ماده 84 قانون آئین دادرسی  مدنی قرار رد دعوی صادر و ا عام می گردد. 
3800 قاضی شعبه 114  شورای حل اختاف نهاوند 

آگهی احضار در دادگاه 
بدینوسیله به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقاب نظر به مجهول المکان بودن متهم بنام آقای صمد صمدی  
فرزند ملک محمد به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی نسبت به خانم طاهره سیفی اباغ می گردد که در مورخ 97/11/8 روز دوشنبه راس 

ساعت 10 صبح جهت رسیدگی در این شعبه حاضر گردد در غیر اینصورت  غیابا رسیدگی  و  اتخاذ تصمیم  خواهد شد. 
10999918 دادرس شعبه دو دادگاه عمومی شهرستان کوثر – قربانی

آگهی حصر وراثت 
آقای امیر احمد جهان فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 334 صادره از دزفول درخواستی به شماره 
970195 به خواسته صدور  گواهی حصر وراثت تقدیم شعبه 17 شورای حل اختاف دزفول ن موده و 
توضیح داده که مرحوم مریم جهان فرزاد فرزند شاه کرم به شماره شناسنامه 2848          صادره از دزفول 
در تاریخ 92/4/18 در شهرستان  دزفول در اقامتگاه دائمی خود فوت  ورثه اش عبارتند از:  1. متقاضی  
باا 2. صفر علی جهان به شماره شناسنامه 2001431821 صادره از دزفول 3. محمدعلی جهان به شماره 
شناس�نامه 2003076506 صادره از  دزفول 4. امیر حس�ین جهان به شماره شناسنامه 2001642148 
صادره از دزفول همگی پسران متوفی 5. سکینه جهان به شماره شناسنامه 1881770346 صادره از 
شوش�تر 6. مدینه جهان به شماره شناسنامه 2001432127 صادره از دزفول 7. زینب جهان به شماره 
شناسنامه 2002870111 صادره از  دزفول اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و در وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است. 
140 قاضی شعبه 17 شورای حل اختاف شهرستان  دزفول 

آگهی حصر وراثت 
آقای امیر احمد جهان فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 334 صادره از دزفول درخواستی به شماره 
970196 به خواسته صدور  گواهی حصر وراثت تقدیم شعبه 17 شورای حل اختاف دزفول ن موده و 
توضیح داده که مرحوم علی  محمدجهان فرزند نادول به ش�ماره شناس�نامه 504 صادره از دزفول در 
تاریخ 81/10/21 در شهرس�تان  دزفول در اقامتگاه دائمی خود فوت  ورثه اش عبارتند از:  1. متقاضی  
باا 2. صفر علی جهان به شماره شناسنامه 2001431821 صادره از دزفول 3. محمدعلی جهان به شماره 
شناس�نامه 2003076506 صادره از  دزفول 4. امیر حس�ین جهان به شماره شناسنامه 2001642148 
صادره از دزفول همگی پسران متوفی 5. سکینه جهان به شماره شناسنامه 1881770346 صادره از 
شوش�تر 6. مدینه جهان به شماره شناسنامه 2001432127 صادره از دزفول 7. زینب جهان به شماره 
شناسنامه 2002870111 صادره از  دزفول اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و در وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است. 
141 قاضی شعبه 17 شورای حل اختاف شهرستان  دزفول 

آگهی حصر وراثت 
بانو مهین بهشتی روی نام پدر  عباس به شناسنامه 239 صادره از اندیمشک درخواستی به خواسته صدور  گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
توضیح داده که مرحوم مصطفی دالوند به شناسنامه 152 خرم آباد در تاریخ 97/9/24 در الیگودرز اقامتگاه غیر دائمی فوت ورثه اش عبارتند از: 1. 
مهین بهشتی  روی به شناسنامه 239 اندیمشک مادر  متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و در وصیت نامه 

بجز سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئیس شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان اندیمشک 
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آگهی مزایده اول 
محکوم له: خانم سمیرا الماسی فرجام محکوم علیه: آقای سید سعید حسینی  به موجب پرونده 961562  ا جرایی محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مهریه در حق محکوم لها با عنایت به توقیف یک قطعه ملک به پاک  شماره 5654/380 مفروز و مجزی  
از 209 قطعه 2 تفکیکی  بخش یک بهبهان با مالکیت آقای سید مهدی حسینی به آدرس بهبهان بلوار امیرکبیر پشت اسکلت فلزی 
پیدایش دومین فرعی و به مساحت 56/62  متر مربع  می باشد. سازه از نوع مصالح بنایی  دارای شناژبندی افقی و قائم، سقف آن از 
نیز تیرچه و بلوک  می باشدو دیوارها و سقف سفید کاری کف موزائیک آشپزخانه کاشی کاری کف سرامیک و کابینت فلزی است.  
ارزش ششدانگ واحد آپارتمانی با در نظر گرفتن هزینه انشعابات و  سایر مشا عات که توسط کارشناس به مبلغ 840/000/000 ریال  
ارزش گذاری شده است لذا با توجه به تقاضای   محکوم لها و با عنایت به مراتب فوق  وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی  و بر اساس 
مواد 118 و 119 همان قانون مراتب  یکنوبت در روزنامه های محلی آگهی  تا چنانچه شخصی مایل به خرید باشد در مورخ 97/10/30 
ساعت 10 صبح الی 11 ظهر در  مزایده و اقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان که با حضور نماینده محترم دادستان به 
مرحله اجراء گذاشته می شود شرکت نماید   مزایده از  قیمت ارزیابی شروع و کسی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده 
مزایده می باشد.  برنده مزایده باید ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری بهبهان تودیع  نماید 
و مابقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید  و در صورتیکه برنده مزایده در  موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود و مزایده تجدید خو اهد شد. کلیه هزینه های متعلقه از نقلو انتقال،  مالیات و مستغات 
و هزینه درج در آگهی و هزینه های دیگر به عهده برنده مزایده  خواهد بود و کسانیکه مایل به شرکت در مزایده می باشند می 
توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه و اطا عات مربوطه را کسب نمایند. 

4736 مدیر دفتر شعبه  اول  اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان بهبهان  - مهدی نوریان  
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کومه سازان یکتا نگین 

زرین
ملی  شناسه  به   66688 ثبت  شماره  به   1397/10/08 درتاریخ   
14008039372 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به 
:طراحی و  فعالیت  شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع 
نظارت و پیمانکاری اجرا مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی 
, آجری , سنگی , بتنی , و فلزی و کلیه فعالیتهای ساختمانی تاسیساتی 
پل و سد سازی و ابنیه راه و انجام کلیه فعالیتهای عمرانی ساختمانی و 
خدماتی از قبیل طراحی , نظارت, مشاوره, نظافتی , محاسبه و مدیریت 
و اجرای کلیه پروژه های ابنیه و راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن و 
شبکه جمع آوری فاضاب ایران پس از اخذ مجوزهای ازم، عقد قرارداد 
و مزایدات دولتی و  با اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در مناقصات 
خصوصی، اخذ وام از بانکها جهت شرکت- شرکت در نمایشگاههای داخل 
و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای ازم و ثبت فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر 
مشهد، /چهارباغ ، خیابان آیت اله شیرازی4]چهارباغ[ ، بن بست سعدی ، 
پاک 100 ، طبقه سوم کدپستی 9134733349 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا خانم غنیمه القطان به شماره فراگیر 117189373 دارنده 500000 
 98253412 فراگیر  شماره  به  القطان  محمد  آقای  الشرکه  سهم  ریال 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم غنیمه القطان 
به شماره فراگیر 117189373و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد القطان به 
شماره فراگیر 98253412و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های 
با مهر  باامضاء منفرد هریک از اعضا هیئت مدیره همراه  عادی و اداری 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )333814(
آگهی تغییرات شرکت مدیریت رویداد نمایشگاه رونق تجارت 
پگاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 55309 و شناسه ملی 

14005142917
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
: محل شرکت به آدرس  اتخاذ شد  1396/12/07 تصمیمات ذیل 
الهیه 20 محمدیه 10/5  بخش مرکزی محمدیه   – مشهد  جدید– 
پستی  کد  اول  طبفه  الهیه  آبادانی مسکن  الهیه ساختمان  بلوار 
9186344202 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 

فوق اصاح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )333816(
آگهی تغییرات خیریه محبان جواد مشهد موسسه غیر تجاری 

به شماره ثبت 3051 و شناسه ملی 10380554310 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/02/25 
بهزیستی  اداره   97/9/6 مورخ   117243/97/920 شماره  نامه  و 
مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مهدی زمانی بهابادی 
آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   0930624671 ملی  شماره  به 
اسماعیل نیک ساز به شماره ملی 0940327821 به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عبداه بهرامی به شماره ملی 
2180956487 - هادی پایدار مقدم به شماره ملی 0938520441 
- احمد ارفع رحیمیان به شماره ملی 0932064191 - محمد تقی 
رباطی فیروزه چی به شماره ملی 0939317583 - احمد خطیبی 
بایگی به شماره ملی0700195688 به عنوان اعضای هیات مدیره 
و حسین ساار ابراهیمی به شماره ملی 0940375346 - کاظم 
علی  اعضای  عنوان  به   0901044539 ملی  شماره  به  منش  کی 
البدل هیات مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند 3- روزنامه 

کثیراانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )333831(
آگهی تغییرات شرکت هیدرو تجهیز توس شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 54010 و شناسه ملی 14004802177 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی خدیوی با شماره ملی 0859903206 
شماره  با  نیا  صالح  نرگس  خانم  مدیره  هیات  رئیس  سمت  به 
حسن  محمد  آقای  و  مدیره  عضوهیات  سمت  به   0859320480
پور با شماره ملی 0670009148 به سمت نائب رئیس هیات مدیره 
به  با شماره ملی 0921245920  و آقای حمیدعمرانیان خراسانی 
برای مدت 2  از هیات مدیره ( شرکت  سمت مدیرعامل ) خارج 
سال انتخاب گردیده اند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
رسمی و بانکی با امضاء آقای حمید عمرانیان خراسان ) مدیرعامل 
مهر  با  همراه   ) شرکت  مالی  مشاور   ( انصاری  حسین  آقای  و   )

شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )333836(
آگهی تغییرات شرکت عارف گستر قطب خاوران شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 2951 و شناسه ملی 14005860032 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
: - روزنامه  اتخاذ شد  مورخ 1397/08/24 تصمیمات ذیل 
کثیراانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شد. -آقای علی رضا خسروی به شماره ملی 0704016834 
به سمت بازرس اصلی وآقای اصغر خسروی به شماره ملی 
برای  شرکت  البدل  علی  بازرس  سمت  به   0702045632
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - خانم مهری عنایتی فر به 
شماره ملی 0075718421 - آقای مهدی خندان خورشانه 
فر  عنایتی  ابوالفضل  آقای   -  0690105711 ملی  شماره  به 
به شماره ملی 0702074561 به عنوان اعضای اصلی هیات 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تربت حیدریه )333846(

آگهی تغییرات شرکت مبتکران تکین سامت آذین شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 65746 و شناسه ملی 

 14007857930
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/09/20تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای مجتبی سلیمی به شماره ملی 0850052505 
به  صابری  سجاد  آقای  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت  به  و 
به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  و   0946263582 ملی  شماره 
مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل )آقای 
مجتبی سلیمی( یا رئیس هیات مدیره )آقای سجاد صابری( همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )333850(
آگهی تغییرات شرکت عارف گستر قطب خاوران شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 2951 و شناسه ملی 14005860032 
 1397/08/24 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ملی  شماره  فر  عنایتی  مهری  خانم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
0075718421 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای 
ابوالفضل عنایتی فر به شماره ملی 0702074561 به سمت نائب 
شماره  به  خورشانه  خندان  مهدی  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس 
ملی 0690105711 به سمت عضو هیات مدیره شرکت برای مدت 
دو سال تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با 
امضاء نائب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل عنایتی فر همراه با 

مهر شرکت معتبر میباشد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )333859(

 آگهی مزایده
 شماره بایگانی شعبه 910041 برابر محتویات  پرونده اجرایی  کاسه 2/910041 و  به موجب رای شماره 96 مورخ 87/2/4 
و 200 مورخ  87/3/22 صادره از  شعبه دوم  دادگاه عمومی  حقوقی فومن و پرنده اجرایی کاسه 1/890141 و به  موجب  
رای شماره 133 مورخ 87/2/28 صادره از  شعبه اول دادگاه عمومی  وحقوقی  فومن نادر خواستی وحمیرا همدمی  
محکوم اند  بپرداخت  جمعا بمبلغ 2/899/233/207 ریال  در حق محکوم  له ولی  رجبی و جمعا بمبلغ 16/000/000 ریال 
نیم عشر دولتی  در حق صندوق دولت که  با توجه به عدم پرداخت منتهی به توقیف ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
برتاسیسات قدیمی  بمساحت  5359 متر به شماره پاک 46 مجزی شده از 42 واقع در  قریه الیان سنگ  اصلی6 بخش 
23 گیان از مالکیت محکوم علیهم گردیده است علیهذا این اجرا  قصد دارد ملک فوق الذکر را بر اساس  قیمت پایه  
به شرح  نظریه کارشناسی مورخ  97/7/1 طی مزایده حضوری بفروش برساند. ششدانگ یک قطعه  زمین مشتمل بر  
تاسیسات قدیمی بمساحت 5359 متر به شماره پاک 46 مجزی شده  از 42 واقع در قریه الیان سنگ اصلی 6 بخش  23 
گیان بنام دولت جمهوری اسامی ایران  به  قائم مقامی  وزارت  جهاد کشاورزی و به نمایندگی سازمان  جهاد کشاورزی 
صادر وتسلیم گردیده و سپس  مالک تمامت مورد ثبت را برابر سند قطعی شماره 14023 مورخ  87/6/28 دفتر خانه  
120 فومن به آقای  نادر خواستی منتقل نموده و وی برابر سند قطعی شماره 25643 مورخ 90/8/29 دفتر خانه 120 فومن 
مقدار 1500 سهم مشاع از 5359 سهم ششدانگ پاک فوق را به حمیرا همدمی  الیانی منتقل نموده است . حدود اربعه 
ملک عبارت است از  شماا در امتداد جاده فومن به ماسوله بطول 111 متر محدود است به جاده مزبور، شرقا پی مشترک 
است بطول 45 متر به قطعه دوم تفکیکی ، جنوبا بطول 111 متر در امتداد رودخانه  محدود است به رودخانه  مزبور غربا 
بطول 48 متر در امتداد سیل و دره مرکیه  محدود  به سیل دره مرقوم می باشد. قیمت کارشناسی پایه ششدانگ مورد 
ثبت با توجه به موقعیت ومختصات مکانی  و صرف نظر از اعیانات احداثی موجود توسط  اشخاص  ثالث ومتصرف که 
ایجاد گردیده و وضعیت استقرار  نسبت عوارض طبیعی  ومصنوعی و فاصله   وکیفیت شوارع  دسترسی  به شهر و مراکز  
تجاری  ومقدار مساحت  و شکل هندسی ملک وصرفنظر از اثر طرح های  اجرایی با وضعیت  موجود ) عین مال ( مساحت  
5359 متر مربع  بمبلغ  12/057/750/000 ریال  بر آورد وتعیین می گردد. که قیمت  کارشناسی 1500 متر مربع  بمبلغ  
3/375/000/000 ریال  تعیین و بر آورد می گردد. زمان بر گزاری مزایده به تاریخ 97/10/22 روز  شنبه ساعت 9 الی 10 
صبح در محل  دفتر اجرای  احکام  مدنی دادگستری  فومن برقرار می باشد. مزایده با حضور  نماینده دادستان  عمومی 
و انقاب  راس ساعت مقرر از قیمت  پایه ارزیابی  شده شروع  و به بااترین  قیمت پیشنهادی  فروخته  خواهد  شد 10 
درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس بحساب سپرده دادگستری  واریز  و مابقی  حداکثر  ظر ف مدت  یک ماه  وصول 
می گردد.  خریداران 5 روز  قبل از مزایده  می توانند  ضمن هماهنگی  با دفتر اجرایی از ملک موصوف  بازدید  و سپس  

در مزایده  شرکت نمایند این آگهی  فقط  در یک نوبت منتشر خواهد  شد.
 ح  5779   اجرای  احکام  مدنی دادگستری فومن 

آگهی حصر وراثت
 شماره 970695  آقای عبدالرضا پشنگ دارای شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواست به کاسه 970695  از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله پشنگ بشناسنامه 2557 در تاریخ 
4 /85/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علیرضا پشنگ شماره 
شناسنامه 47 نام پدر نسبت پسر 2- عبدالرضا پشنگ شماره شناسنامه 24 نام پدرعبداله نسبت پسر متوفی 3-  رضا 
پشنگ شماره شناسنامه 29 نام پدر  عبداله نسبت پسر متوفی 4- طاهره پشنگ شماره شناسنامه 203 نام پدرعبداله 
نسبت  دختر متوفی 5- صولت بابائی  شماره شناسنامه 564 نام پدر رحیم نسبت همسر متوفی اینک با انجام  تشریفات 
مقدماتی  درخواست مزبور را در یکنوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
ح  5780   رییس شعبه چهارم شورای حل اختاف آستانه اشرفیه

آگهی حصر وراثت
 شماره 970722  آقای  رضا وفادار جهان دارای شناسنامه شماره 6225 به شرح دادخواست به کاسه 970722  از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  شکر اله وفادار جهان بشناسنامه 1301 
در تاریخ 6 /1397/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رضا وفادار 
جهان شماره شناسنامه 6225 نام پدر رضا نسبت پسر متوفی 2-  جواد وفادار جهان شماره شناسنامه 0014884968  
نام پدر شکر اله نسبت پسر متوفی 3-  آتیه  تیرماهی شماره شناسنامه 4324 نام پدرغامحسن نسبت همسر متوفی 
اینک با انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور را در یکنوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد.
 ح  5781  قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف آستانه اشرفیه

 آگهی حصر وراثت
 آقای  سید فرخ احمدی امیر کیاسر به شناسنامه  شماره 347 فرزند سید مومن از این شورا در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  شده  که شادروان  سیده آمنه حسینی امیر کیاسر فرزند سید باقر در تاریخ  97/7/22 
در شهرستان کیاشهر فوت نموده  و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده اند:1- سید فرخ احمدی امیر کیاسر شماره 
شناسنامه 347 نام پدر سید مومن نسبت زوج  2- افروز السادات احمدی امیر کیاسر شماره شناسنامه 29312 نام پدر 
سید  فرخ نسبت  فرزند 3-  سید مجتبی احمدی امیر کیاسر شماره شناسنامه 0013412280 نام پدر سید  فرخ نسبت  
فرزند 4- سید  آریان احمدی امیر کیاسر شماره شناسنامه 2730121870 نام پدر سید فرخ نسبت  فرزند 5- سید  باقر 
حسینی امیر کیاسر شماره شناسنامه 207 نام پدر سیدمحمد نسبت   پدر و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری 
ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره  1/ سیار مفاد درخواست مزبور را 
دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی 
ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  اول شورای حل اختاف  کیاشهر تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
ح  5782   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف بندر کیاشهر- محمد علی اسامی

 آگهی حصر وراثت
   آقای اسداله اصغر نژاد دهکاء به شناسنامه  شماره 1546 فرزند محمد رسول از این شورا در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  شده  که  شادروان محمد رسول اصغر نژاد دهکاء فرزند  شعبان در تاریخ  1351/2/1 
در شهرستان کیاشهر فوت نموده  و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده اند:1-عبداله اصغر نژاد دهکائی شماره 
شناسنامه 362 نام پدرمحمد رسول نسبت فرزند 2-  نصرت اصغر نژاد دهکائی شماره شناسنامه 1547 نام پدرمحمد 
رسول نسبت فرزند 3- اسداله اصغر نژاد دهکاء شماره شناسنامه 1546 نام پدرمحمد رسول نسبت فرزند 4- کاظم 
اصغر نژاد دهکائی شماره شناسنامه 363 نام پدرمحمد رسول نسبت فرزند 5-  محمد علی اصغر نژاد دهکاهی شماره 
شناسنامه 1545 نام پدرمحمد رسول نسبت فرزند 6-  صدیقه اصغر نژاد دهکائی شماره شناسنامه 391 نام پدرمحمد 
رسول نسبت فرزند و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. 
اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره  1/ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک 
نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک 
ماه  به دفتر شعبه  اول شورای حل اختاف  کیاشهر تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست 

صادر خواهد شد.
ح  5783   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف بندر کیاشهر- محمد علی اسامی

آگهی حصر وراثت
   آقای  ابراهیم امیری خوشکاروندانی به شناسنامه  شماره 1260 فرزند نقی از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  شده که  شادروان نقی  امیری خوشکاروندانی فرزند   محمد باقر در تاریخ  96/9/5 در 
شهرستان کیاشهر فوت نموده  و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده اند:1- نساء رحیمی سالک دهی شماره 
شناسنامه 464 نام پدر باقر نسبت زوجه 2- ابراهیم امیری  خوشکاروندانی شماره شناسنامه 1260 نام پدر  نقی  نسبت 
فرزند 3-  اسمعیل امیری خوشکار وندانی شماره شناسنامه 1089 نام پدرنقی  نسبت فرزند 4-  محسن امیری خوشکار 
وندانی شماره شناسنامه 861 نام پدر  نقی  نسبت فرزند 5- پرویز امیری خوشکاروندانی  شماره شناسنامه 4 نام پدرنقی  
نسبت فرزند 6-  طاهره امیری خوشکاروندانی شماره شناسنامه 1131 نام پدر  نقی  نسبت فرزند 7-  بهمن امیری  
خوشکاروندانی شماره شناسنامه 6 نام پدر  نقی نسبت فرزند و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس 
ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره 1/ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می 
نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  

اول شورای حل اختاف  کیاشهر تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5784   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف بندر کیاشهر- محمد علی اسامی

آگهی حصر وراثت
  آقای محمد حاجی شمسی حقی به شناسنامه  شماره 91 فرزند  محمود از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  شده که  شادروان محمود حاجی شمسی حقی فرزند  محمد در تاریخ  97/2/19 در شهرستان 
کیاشهر فوت نموده  و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده اند:1- نرجس حامی حسن کیاده شماره شناسنامه 
105 نام پدر غریبعلی نسبت زوجه 2-  علی حاجی  شمسی حقی شماره شناسنامه 224 نام پدرمحمود  نسبت  فرزند 
3- محمد حاجی شمسی حقی شماره شناسنامه 91 نام پدر محمود  نسبت  فرزند 4- اسمعیل حاجی شمسی حقی 
شماره شناسنامه 5929 نام پدر محمود نسبت  فرزند 5- مهدی شمس  شماره شناسنامه 31 نام پدر محمود  نسبت  
فرزند 6-  صدیقه حاجی شمسی حقی شماره شناسنامه 68 نام پدر محمود نسبت  فرزند و به غیراز وراث نامبرده باا 
ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره 1/ سیار مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر 
آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  اول شورای حل اختاف  کیاشهر تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5785   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف بندر کیاشهر- محمد علی اسامی

آگهی حصر وراثت
   خانم زهرا نداف لسکوکایه به شناسنامه  شماره 3031 فرزند محمد هادی از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  شده که  شادروان محمد هادی نداف لسکو کایه فرزند   استاد حسن در تاریخ  96/9/17 
در شهرستان کیاشهر فوت نموده  و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده اند:1- زهرا نداف لسکوکایه شماره 
شناسنامه 3031 نام پدر محمد هادی نسبت فرزند و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره 1/ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  

اول شورای حل اختاف  کیاشهر تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5786   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف بندر کیاشهر- محمد علی اسامی

آگهی حصر وراثت
   آقای  سید مهدی حسینی نژاد حسن کیاده به شناسنامه  شماره 49 فرزند سید آقا از این شورا در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  شده که  شادروان سیده زهرا پور قاسمی نژاد حسن کیاده فرزند  سید اشرف 
در تاریخ  97/3/27 در شهرستان کیاشهر فوت نموده  و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده اند:1- سید مهدی 
حسینی  نژاد حسن کیاده شماره شناسنامه 49 نام  پدر سید آقا نسبت فرزند 2- سید  تقی حسینی  نژاد حسن کیاده 
شماره شناسنامه 46 نام  پدر سید آقا نسبت فرزند 3- سیدهادی حسینی  نژاد حسن کیاده شماره شناسنامه 61 نام  
پدر سید آقا نسبت فرزند 4- سیده صغری حسینی  نژاد حسن کیاده شماره شناسنامه 3722 نام  پدر سید آقا نسبت 
فرزند 5- سیده  کبری حسینی  نژاد حسن کیاده شماره شناسنامه 76 نام  پدرسید آقا نسبت فرزند 6- سیده  لیلی 
حسینی  نژاد حسن کیاده شماره شناسنامه 79 نام  پدرسید آقا نسبت فرزند و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری 
ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره 1/ سیار مفاد درخواست مزبور را 
دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی 
ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  اول شورای حل اختاف  کیاشهر تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
ح  5787  قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف بندر کیاشهر- محمد علی اسامی

آگهی حصر وراثت
  خانم رقیه هادی پور کینچاه به شناسنامه  شماره 75 فرزند  رمضانعلی از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  شده که  شادروان رمضانعلی هادی پورکینچاه فرزند خسرو در تاریخ  97/8/9 در شهرستان 
کیاشهر فوت نموده  و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده اند:1- رضا هادی پورکینچاه شماره شناسنامه 26276 نام 
پدر رمضانعلی نسبت فرزند 2- مصطفی هادی پورکینچاه شماره شناسنامه 14 نام پدر رمضانعلی نسبت فرزند 3- مهناز 
هادی پورکینچاه شماره شناسنامه 141 نام پدر رمضانعلی نسبت فرزند 4-  طاهره هادی پورکینچاه شماره شناسنامه 
3224 نام پدر رمضانعلی نسبت فرزند 5- رقیه هادی پورکینچاه شماره شناسنامه 75 نام پدر رمضانعلی نسبت فرزند 
6- بمانی برگ ریزان شماره شناسنامه 448 نام پدر مختار نسبت زوجه و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. 
اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره 1/ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک 
نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک 
ماه  به دفتر شعبه  اول شورای حل اختاف  کیاشهر تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست 

صادر خواهد شد.
ح  5788   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف بندر کیاشهر- محمد علی اسامی

آگهی حصر وراثت
گواهی حصر  در خواست  این شورا  از  فرزند حسین  به شناسنامه  شماره 6305  پور دستکی  اله رضا  آقای سیف     
وراثت نموده و چنین توضیح داده  شده که  شادروان  حسین رضا پور دستکی فرزند نبی اله در تاریخ  1395/11/29 
در شهرستان کیاشهر فوت نموده  و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده اند:1- ابراهیم رضا پور دستکی  شماره 
شناسنامه 18 نام پدرحسین نسبت فرزند 2- یاسین رضا پور دستکی  شماره شناسنامه 138 نام پدر حسین نسبت 
فرزند 3- سیف اله رضا پور دستک  شماره شناسنامه 6305 نام پدر حسین نسبت فرزند 4-کلثوم رضا پور دستکی  
شماره شناسنامه 1247 نام پدر حسین نسبت فرزند 5-  بمانی رضا پور دستکی  شماره شناسنامه 939 نام پدر حسین 
نسبت فرزند 6- میمنت داس زرین شماره شناسنامه 5 نام پدر حبیب اله نسبت  زوجه و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه 
دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره 1/ سیار مفاد درخواست مزبور 
را دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی 
ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  اول شورای حل اختاف  کیاشهر تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
ح  5789   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف بندر کیاشهر- محمد علی اسامی

 آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 971034 آقای  فرهاد فهیم به شماره شناسنامه 20 فرزند حسین از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین فهیم فرزند اسمعیل در تاریخ 1397/09/20 در شهرستان اهیجان 
فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- فلورا فهیم شماره شناسنامه 459 نام پدر حسین 
نسبت دختر متوفی 2-  حجت اله فهیم شماره شناسنامه 490 نام پدر حسین نسبت  پسر متوفی 3-  فرهاد فهیم شماره 
شناسنامه 20 نام پدر حسین نسبت  پسرمتوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره  971034 مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه   
یازده شورای حل اختاف اهیجان تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5790   قاضی شورای  حل اختاف شعبه یازده شهری اهیجان- مجتبی  احمدی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 971044 آقای علیرضا ذرآور به شماره شناسنامه 2710191288 فرزند  حسن از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسن ذرآور فرزند  ابوالقاسم در تاریخ 1397/09/03 در 
شهرستان اهیجان فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- علیرضا ذرآور شماره شناسنامه  
2710191288 نام پدر حسن نسبت  پسر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره  971044 مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه   
یازده شورای حل اختاف اهیجان تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5791   قاضی شورای  حل اختاف شعبه یازده شهری اهیجان- مجتبی  احمدی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 971053 خانم  ملیحه حسام مکری به شماره شناسنامه 33 فرزند محمد از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدان مجیدی فرزندمحمد  در تاریخ 1397/08/26 در شهرستان 
اهیجان فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- سید محمد فرج اله حسینی شماره شناسنامه 
1219 نام پدر سید احمد نسبت زوج متوفی 2- محمد مجیدی شماره شناسنامه 452 نام پدر صالح نسبت پدر متوفی3- 
ملیحه حسام مکری شماره شناسنامه 33 نام پدر محمد نسبت مادر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری 
ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره  971053 مفاد درخواست مزبور را 
دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی 
ظرف یک ماه  به دفتر شعبه   یازده شورای حل اختاف اهیجان تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5792   قاضی شورای  حل اختاف شعبه یازده شهری اهیجان- مجتبی  احمدی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 971056 آقای  محمد رضا پژند به شماره شناسنامه 234 فرزند  رضا از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  بهشته پژند  فرزند رضا در تاریخ 1397/09/25 در شهرستان اهیجان 
فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- محمد رضا پژند  شماره شناسنامه 234 نام پدر رضا 
نسبت برادر متوفی  2- نرجس پژند  شماره شناسنامه 518 نام پدر رضا نسبت  خواهر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا 
ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره  971056 مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر 
آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه   یازده شورای حل اختاف اهیجان تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5793   قاضی شورای  حل اختاف شعبه یازده شهری اهیجان- مجتبی  احمدی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 971062 خانم کبری کاظمی  دهبنه به شماره شناسنامه 866 فرزند محمد حسین از این شورا درخواست 
تاریخ  در  باقر  فرزند   دهبنهء   کاظمی  محمد حسین  شادروان   که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر 
1389/06/31 در شهرستان اهیجان فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- آمنه موسی پور 
دهبنه شماره شناسنامه 418 نام پدر عباس نسبت زوجه متوفی  2- محمد رضا کاظمی دهبنه شماره  شناسنامه 13 نام 
پدر  محمد حسین نسبت  پسر متوفی 3-  جعفر کاظمی دهبنه شماره  شناسنامه 16 نام پدر محمد حسین نسبت  پسر 
متوفی 4- محمد  ابراهیم کاظمی دهبنه شماره  شناسنامه 721 نام پدر  محمد حسین نسبت  پسر متوفی 5-  کبری 
کاظمی دهبنه شماره  شناسنامه 866 نام پدر  محمد حسین نسبت  دختر متوفی 6-  سکینه کاظمی دهبنه شماره  
شناسنامه 550 نام پدر  محمد حسین نسبت  دختر متوفی 7-  صدیقه کاظمی دهبنه شماره  شناسنامه 865 نام پدر  
محمد حسین نسبت  دختر متوفی 8-  صغرا کاظمی دهبنه شماره  شناسنامه 938 نام پدر  محمد حسین نسبت  دختر 
متوفی 9-  سلیمه کاظمی دهبنه شماره  شناسنامه 642 نام پدر  محمد حسین نسبت  دختر متوفی 10-  رقیه کاظمی 
دهبنه شماره  شناسنامه 643 نام پدر محمد حسین نسبت  دختر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. 
اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره  971062 مفاد درخواست مزبور را دریک 
نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف 
یک ماه  به دفتر شعبه  یازدهم شورای حل اختاف اهیجان تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5794  قاضی شورای  حل اختاف شعبه یازده شهری اهیجان- مجتبی  احمدی

آگهی حصر وراثت
از این شورا   شماره پرونده 971055 خانم  فرزانه صدیقی لسکوکایه به شماره شناسنامه 75 فرزند ناصر 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد بابا پور ارباستان فرزند محمد 
رضا در تاریخ 28 در شهرستان اهیجان فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- 
فرزانه صدیقی لسکو کایه شماره شناسنامه 75 نام پدر ناصر نسبت زوجه متوفی 2- فتانه باباپور ارباستان 
شماره شناسنامه2710157561 نام پدر احمد نسبت دختر متوفی 3-  ریحانه باباپور ارباستان شماره شناسنامه 
2710194988 نام پدر احمد نسبت دختر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس 
ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره  971055 مفاد درخواست مزبور را دریک 
نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی 
ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  یازدهم شورای حل اختاف اهیجان تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5795   قاضی شورای  حل اختاف شعبه یازده شهری اهیجان- مجتبی  احمدی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970443 خانم   معصومه مائی تورانسرایی به شماره شناسنامه 7751 فرزند  احمد درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سید عابدین علی پور فرزند  سید رضی در تاریخ 97/9/22 
در شهرستان آستانه اشرفیه فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- سیده کیانا علی 
پور حسینی  نیاکی شماره شناسنامه0330771-273 نام پدر  سید عابدین نسبت فرزند 2- سیده  دیانا علی پور 
حسینی  نیاکی شماره شناسنامه 0410481-273 نام پدر  سید عابدین نسبت فرزند3- معصومه مائی تورانسرائی 
شماره شناسنامه 7751 نام پدر احمد نسبت همسرو به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره  970443  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه   

دوم شورای حل اختاف  استانه  تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5796   قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهری آستانه اشرفیه

آگهی حصر وراثت
اقای اسفندیار حسینی بند بونی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 5179121851 استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی بشماره 97-185 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادوران شاهدخت مهری پور ازبرمی به شماره شناسنامه 
5179068886 در تاریخ 1397/09/13  در اقامتگاه دایمی خود در شهرستان سیاهکل درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1- اسفندیار 
حسینی بند بونی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 5179121851 همسر متوفی 2- نادر حسینی بند بونی فرزند اسفندیار  به شماره شناسنامه 
5179074088 پسر متوفی 3- جواد حسینی بند بونی فرزند اسفندیار  به شماره شناسنامه 5179671698 پسر متوفی 4- سمیه حسینی بند بونی 
فرزند اسفندیار  به شماره شناسنامه 5179670578 دختر متوفی 5- خدیجه حسینی بند بونی فرزند اسفندیار  به شماره شناسنامه 5179669650 
دختر متوفی 6- عزیز مهری پور ازبرمی فرزند علی به شماره شناسنامه 5179665604 پدر متوفی  و متوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد 
این اگهی برای یکی از جراید کثیراانتشار درج میگردد تا هر کسی نسبت به ان اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی از متوفی نزد وی باشد ظرف 

یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .
ح   5797    قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش 

آگهی حصر وراثت
اقای حسینعلی حیدری فرزند یداه به شماره شناسنامه 2721720198 استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
بشماره 97-186 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادوران یداه حیدری  به شماره شناسنامه 36 در تاریخ 1397/09/21  در 
اقامتگاه دایمی خود در شهرستان سیاهکل درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1- حسینعلی حیدری فرزند یداه به شماره شناسنامه 
2721720198 پسر متوفی 2- احمد حیدری فرزند یداه به شماره شناسنامه 5179684366 پسر متوفی 3- حمیرا حیدری فرزند یداه به 
شماره شناسنامه 5179683386 دختر متوفی 4- مهوش حیدری فرزند یداه به شماره شناسنامه 5179683475 دختر متوفی 5- گلی حیدری 
فرزند یداه به شماره شناسنامه 5179683750 دختر متوفی 6- بتول حیدری فرزند یداه به شماره شناسنامه 5179684129 دختر متوفی 7- 
سمیرا حیدری فرزند یداه به شماره شناسنامه 5179684961 دختر متوفی 9- اقبال خانم صدیقی پاشاکی فرزند محمد خان به شماره شناسنامه 
2721696459 همسر متوفی  و متوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد این اگهی برای یکی از جراید کثیراانتشار درج میگردد تا هر کسی نسبت 
به ان اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی از متوفی نزد وی باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم 

نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .
ح  5798     قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش 

آگهی حصر وراثت
خانم شکوفه شاهر پور دیلمی فرزند حافظ   به شماره شناسنامه 5179860921 استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی بشماره 97-191 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادوران حافظ شاهر پور دیلمی به شماره شناسنامه 442 در تاریخ 
1391/07/26 در  اقامتگاه دایمی خود در شهرستان سیاهکل درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمد شاهر پور دیلمی فرزند حافظ به 
شماره شناسنامه 5179457378 پسر متوفی 2- احمد شاهر پور دیلمی فرزند حافظ به شماره شناسنامه 5179861111 پسر متوفی 3- ایرج شاهر 
پور دیلمی فرزند حافظ به شماره شناسنامه 5179631831 پسر متوفی 4- تورج شاهر پور دیلمی فرزند حافظ به شماره شناسنامه 5179047374 
پسر متوفی 5- فاطمه شاهر پور دیلمی فرزند حافظ به شماره شناسنامه 5179860164 دختر متوفی 6- شکوفه شاهر پور دیلمی فرزند حافظ به 
شماره شناسنامه 5179860921 دختر متوفی 7- سوری شاهر پور دیلمی فرزند حافظ به شماره شناسنامه 5179061180 دختر متوفی 8- سهیا 
شاهر پور دیلمی فرزند حافظ به شماره شناسنامه 5179639972 دختر متوفی و متوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد این اگهی برای یکی از 
جراید کثیراانتشار درج میگردد تا هر کسی نسبت به ان اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی از متوفی نزد وی باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه 

اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .
ح   5799    قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش 

آگهی حصر وراثت
آقای قدرت اله قاسمی صوفیانسر فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 5179112990 استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی بشماره 97-190 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادوران فیض اله قاسمی صوفیان سر به شماره شناسنامه 21 
در تاریخ 1396/09/28  در  اقامتگاه دایمی خود در شهرستان سیاهکل درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1- نصرت قاسمی صوفیانسر 
فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 5179487072 پسر متوفی 2- قسمت قاسمی صوفیانسر فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 5179112265 
پسر متوفی 3- قدرت اله قاسمی صوفیانسر فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 5179112990 پسر متوفی 4- محمد قاسمی صوفیانسر فرزند 
فیض اله به شماره شناسنامه 5179146402 پسر متوفی 5- اسداله قاسمی صوفیانسر فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 5179113520 پسر 
متوفی 6- خانعلی قاسمی صوفیان سر فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 5179717851 پسر متوفی 7- خاور قاسمی صوفیان سر فرزند فیض 
اله به شماره شناسنامه 5179871042 دختر متوفی 8- زرانگیز قاسمی صوفیانسر فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 5179112273 دختر متوفی 
9- فرنگیس قاسمی صوفیانسر فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 5179112982 دختر متوفی 10- هاجر قاسمی صوفیانسر فرزند فیض اله به 
شماره شناسنامه 5179705118 دختر متوفی 11- نه نه آزاد پش فرزند غامعلی به شماره شناسنامه 5179404584 همسر متوفی  و متوفی بجز 
وراث فوق وراث دیگری ندارد این اگهی برای یکی از جراید کثیراانتشار درج میگردد تا هر کسی نسبت به ان اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی 
از متوفی نزد وی باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در غیر این صورت گواهی 

حصر وراثت صادر خواهد شد .
ح    5800   قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش 

آگهی حصر وراثت
 آقای اسماعیل صفری جیرنده به شماره شناسنامه 547 فرزندعیسی از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  عیسی صفری جیرنده فرزند موسی در تاریخ 97/5/26 در شهرستان  قزوین فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده 
اند:1- اسماعیل صفری جیرنده شماره شناسنامه 547 نام پدر عیسی نسبت پسر متوفی 2- منوچهر صفری جیرنده شماره شناسنامه 84 نام پدر 
عیسی نسبت پسر متوفی 3- حسن صفری جیرنده شماره شناسنامه 241 نام پدر عیسی نسبت پسر متوفی4- نسرین صفری جیرنده شماره 
شناسنامه 67 نام پدر عیسی نسبت دختر متوفی5-  لیا صفری جیرنده شماره شناسنامه 2650045698 نام پدر عیسی نسبت  دختر متوفی 
6- بمانی دلیری جیرنده شماره شناسنامه 3145 نام پدر فرج اله نسبت همسر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس 
ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره  212/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  
هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه    سوم شورای حل اختاف   رودبار 

تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5801   رئیس دادگستری  و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار – بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 آقای /خانم لیا محسنی خرمی به شماره شناسنامه 4972 فرزند همت درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
همت محسنی خرمی فرزند کوچک خان در تاریخ 1397/8/13 در شهرستان رودبار فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده 
اند:1- کریم محسنی خرمی شماره شناسنامه 4001 نام پدرهمت نسبت پسر متوفی 2-  فرج اله محسنی خرمی شماره شناسنامه 343 نام پدر همت 
نسبت پسر متوفی 3-  لیا محسنی خرمی شماره شناسنامه 4972 نام پدر همت نسبت  دختر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری 
ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره  213/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می 
نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه سوم شورای حل اختاف  

رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5802   قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار – بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 آقای /خانم ایوب صفری پورمقدم به شماره شناسنامه 987 فرزندعین علی از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  عین علی صفری پورمقدم فرزند  فتح اله در تاریخ 97/06/28 در شهرستان  رشت فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:1- یعقوب صفری پورمقدم شماره شناسنامه 986 نام پدرعین علی  نسبت پسر متوفی 2- ایوب صفری پور مقدم شماره شناسنامه 
987 نام پدرعین علی  نسبت پسر متوفی 3- زینب صفری پور مقدم شماره شناسنامه 4 نام پدرعین علی  نسبت  دخترمتوفی 4-  زری صفری 
پور مقدم شماره شناسنامه 5 نام پدرعین علی  نسبت  دختر متوفی 5-  زهره صفری پور مقدم شماره شناسنامه 135 نام پدرعین علی  نسبت  
دختر متوفی 6- عفت صفری پور مقدم شماره شناسنامه 2650098325 نام پدرعین علی  نسبت  همسر متوفی7- مریم رستمی اروشکی شماره 
شناسنامه 441 نام پدر سلیم نسبت همسر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانونی وثبت آن به شماره  215/3/97/ح  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از 
متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه سوم شورای حل اختاف  رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5803   رئیس دادگستری  و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار – بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
خانم  مینا نوروزی خولکی به شماره شناسنامه 279 فرزند ربیع از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ربیع نوروزی خولکی فرزند مرحوم غریبعلی در تاریخ 96/01/12 در شهرستان  رستم آباد فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
شده اند:1- محمود نوروزی خولکی شماره شناسنامه 278 نام پدر ربیع نسبت پسر متوفی 2-  علی رضا نوروزی خولکی شماره شناسنامه 276 
نام پدر ربیع نسبت پسر متوفی 3-  مینا نوروزی خولکی شماره شناسنامه 279 نام پدر ربیع نسبت  دختر متوفی 4-  ایران نوروزی خولکی شماره 
شناسنامه 277 نام پدر ربیع نسبت  دختر متوفی 5-  گل پری نوروزی خولکی شماره شناسنامه 374 نام پدرربیع نسبت  دختر متوفی و به غیراز 
وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره  216/3/97/ح مزبور را دریک 
نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه 3 شورای 

حل اختاف  رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5804  رئیس دادگستری  و قاضی شورای حل اختاف شعبه 3 شهری رودبار – بهزاد براری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139760306020000210 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه 
از  به شماره شناسنامه 3943 صادره  فرزند حسن  بجستانی  زاده  اکبر  آقای محمد علی  متقاضی  بامعارض 
بجستان در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت  260 متر مربع قسمتی از پاک ثبتی یک فرعی از 2 
اصلی و اقع در بخش دو گناباد حوزه ثبت ملک بجستان خریداری مع الواسطه  از  محل مالکیت محمد حسن 
معصومی محرز  گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی   می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/11 تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1397/10/27 
 رئیس ثبت اسناد و اماک بجستان  – حمیدرضا نادرزاده 

آگهی اعام افراز پاک ثبتی 164/7456  
احتراما در اجرای ماده 5 و 6 آیین نامه افراز و فروش اماک مشاع به موجب صورتجلسه افرازی وارده شماره 15002152-1397/10/2 و نقشه افرازی منتشره ذیل این آگهی رای بر افراز سهمی خانم فاطمه اشتری و 
آقای محسن هاشمی از پاک 7456 فرعی مفروز و مجزی شده از پاک 1278 فرعی از 164- اصلی  واقع در بخش ایوانکی صادر گردیده لذا بدینوسیله به آقایان علی اکبر و مجتبی مشیری مالکین مشاعی پاک 
فوق اباغ می گردد چنانچه اعتراض نسبت به رای مزبور دارند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی مراتب اعتراض خود را به دادگاه صالحه محل اعام نمایند در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر این 
اداره به وظیفه قانونی خود عمل خواهد نمود .صورتجلسه افرازی پاک 164/7456 : احتراما با توجه به تعیین وقت مندرج در اگهی افراز شماره 4315-97/7/21 منتشره در روزنامه حمایت و اخطاریه های شماره 
150012025-97/7/17 مبنی بر افراز پاک 164/7456 واقع در بخش ایوانکی اینجانبان علی کیانی نژاد و بهزاد اسعد پور بهزادی نماینده و نقشه بردار اداره به اتفاق متقاضیان افراز در وقت مقرر به محل وقوع ملک 
عزیمت نموده با بررسی سوابق ثبتی مشخص شد که: سند مالکیت میزان 1134 سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ یک قطعه زمین قطعه دوم تفکیکی به مساحت 1053/38 متر مربع به شماره پاک 7456 فرعی 
از 164 اصلی واقع در بخش ایوانکی ذیل ثبت صفحه 352 دفتر 77 بنام خانم فاطمه اشتری صادر و تسلیم گردیده است و سند مالکیت میزان 567 سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر 
الکترونیکی شماره 15001081 بنام آقای محسن هاشمی صادر و تسلیم گردیده است و سند مالکیت میزان 567 سهم مشاع 1701 سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 
15001001 بنام خانم شوکت سعیدی صادر و تسلیم گردیده است سپس تمامی مورد ثبت مالکیت بانو شوکت سعیدی برابر سند شماره 26565-97/2/23 دفتر 5- ایوانکی به بانو زهرا سعیدی انتقال قطعی یافته 
است و اسناد مالکیت میزان 45 سهم مشاع از 1701سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 15001005 بنام آقای عطاء سعیدی و میزان 94/5 سهم مشاع از 1701سهم مشاع 
از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 15001002 بنام خانم منیر سعیدی و میزان 567 سهم مشاع از 1701سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی 
شماره 15001000 بنام آقای خسرو مشیری و میزان 13/5سهم مشاع از 1701سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 1500991 بنام خانم اعظم مشیری و میزان 54 سهم مشاع 
از 1701سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 1500997 بنام آقای علی سعیدی و میزان 54 سهم مشاع از 1701سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت 
دفتر الکترونیکی شماره 1500995 بنام آقای هادی سعیدی و میزان 27 سهم مشاع از 1701سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 1500998 بنام خانم راضیه سعیدی و 
میزان 54 سهم مشاع از 1701سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 1500996 بنام آقای مهدی سعیدی و میزان 45 سهم مشاع از 1701سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ 
مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 15001004 بنام آقای ستار سعیدی و میزان 45 سهم مشاع از 1701سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 15001006 بنام آقای 
مجید سعیدی و میزان 22/5 سهم مشاع از 1701سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 15001007 بنام خانم مرضیه سعیدی و میزان 27 سهم مشاع از 1701سهم مشاع از 
3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 1500992 بنام آقای مصطفی مشیری و میزان 27 سهم مشاع از 1701سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی 
شماره 1500994 بنام آقای علی اکبر مشیری و میزان 31/5 سهم مشاع از 1701سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 15001003 بنام خانم زینب سعیدی و میزان 27 سهم 
مشاع از 1701سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ مورد ثبت ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 1500993 بنام آقای مجتبی مشیری صادر و تسلیم گردیده است. سپس تمامی مورد ثبت مالکیت آقای عطاء سعیدی 
و خسرو مشیری و علی سعیدی و هادی سعیدی و راضیه سعیدی و مهدی سعیدی و ستار سعیدی و مجید سعیدی و مرضیه سعیدی برابر سند شماره 26299- 96/12/24 دفتر 5- ایوانکی به بانو زینب سعیدی به 
نسبت 294 سهم و آقای مصطفی مشیری به نسبت 42 سهم و خانم اعظم مشیری به نسبت 21 سهم و آقایان علی اکبر مشیری و حسن مشیری هر یک به نسبت 42 سهم و خانم منیر سعیدی به نسبت 147 سهم و 
خانم زهرا سعیدی به نسبت 325/5 سهم مشاع از 1701 سهم مشاع از 3402 سهم ششدانگ انتقال قطعی یافته است. متعاقبا سند مالکیت مورد خریداری خانم زهرا سعیدی به میزان 892/5 سهم مشاع از 3402 
سهم ششدانگ ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 15000178 صادر و تسلیم شده است و سند مالکیت مورد خریداری به انضمام مورد ثبت مالکیت خانم زینب سعیدی مجموعا به میزان 325 سهم مشاع از 3402 
سهم ششدانگ ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 15000177 صادر و تسلیم شده است و سند مالکیت مورد خریداری به انضمام مورد ثبت مالکیت خانم منیر سعیدی مجموعا به میزان 241/5 سهم مشاع از 3402 

سهم ششدانگ ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره 15000285  صادر و تسلیم شده است. محمدود به حدود شماا پی است به طول 41/65 متر 
به خیابان به عرض 20/10 متر شرقا پی است به طول 25/15 متر به شماره 610 فرعی جنوبا در سه قسمت اول پی است بطول 11/20 متر به شارع 
خاص بن بست به عرض 2/5 متر دوم پی است بطول 5/46 متر به شارع خاص بن بست به عرض 2/5 متر سوم پی است بطول 24/30 متر به شارع 
خاص بن بست به عرض 2/5 متر غربا پی است بطول 25/31 متر به شماره 1316 فرعی. آقای محسن هاشمی و خانم فاطمه اشتری به موجب 
تقاضای وارده به شماره 15000382-97/3/22 درخواست افراز سهمی خود را از پاک فوق نموده اند. در وقت مقرر مندرج در اخطاریه و آگهی 
دعوت از سایر مالکین در محل وقوع پاک فوق حاضر و مشخص و محرز گردید که پاک فوق به صورت یک قطعه زمین میباشد. سهم متقاضیان 
افراز در محل مجزا و مفروز نبوده است . با محدود سند مالکیت مطابقت دارد با حدود مجاورین تطبیق داده شد و تجاوزی به مجاورین و شوارع 
نداشته است. نقشه افرازی پاک فوق توسط نقشه بردار تهیه و قطعه سهم افرازی متقاضیان افراز توسط نقشه بردار تعیین و در نقشه افرازی 
انعکاس داده شده است تصویر نقشه افرازی فوق الذکر طی اخطاریه شماره 15001477-97/8/9 جهت تایید به شهرداری ایوانکی ارسال و طی 
نامه شماره 2778-97/9/14 به تایید شهرداری ایوانکی رسیده است به استناد نقشه افرازی تهیه شده از طرف نقشه بردار قطعه اول افرازی به 
مساحت 526/67 متر مربع در ازا سهم اختصاصی متقاضیان افراز آقای محسن هاشمی و خانم فاطمه اشتری قرار داده شده است و قطعه دوم 
باقیمانده به مساحت 526/71 متر مربع در ازا سهم اختصاصی سایر مالکین مشاعی قرار گرفته است. علیهذا با توجه به مراتب فوق حدود و 

مشخصات قطعات افرازی به شرح ذیل اعام میگردد: 
قطعه اول افرازی سهم متقاضیان افراز آقای محسن هاشمی و خانم فاطمه اشتری:

 1- ششدانگ یک قطعه زمین قطعه اول افرازی به مساحت 526/67 متر مربع به شماره پاک ... فرعی از 164- اصلی مفروز و مجزا شده از پاک 
7456 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ایوانکی محدود به حدود: شماا پی است به طول 20/82 متر به خیابان به عرض 20/10 متر شرقا 
مرزیست اشتراکی به طول 26/44 متر به قطعه دوم افرازی جنوبا بطول 19/99 متر به شارع خاص بن بست به عرض 2/5 متر غربا پی است بطول 

25/31 متر به شماره 1316 فرعی. بها برابر برگ ارزیابی مبلغ... ریال است. 
قطعه دوم باقیمانده افرازی سهمی سایر مالکین مشاعی:

 2- ششدانگ یک قطعه زمین قطعه دوم افرازی به مساحت 526/71 متر مربع به شماره پاک ...فرعی از 164- اصلی مفروز و مجزا شده از پاک 
7456 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ایوانکی محمدود به حدود: شماا پی است به طول 20/83 متر به خیابان به عرض 20/10 متر شرقا پی 
است به طول 25/15 متر به شماره 610 فرعی جنوبا در سه قسمت اول پی است بطول 11/20 متر به شارع خاص بن بست به عرض 2/5 متر دوم 
پی است بطول 5/46 متر به شارع خاص بن بست به عرض 2/5 متر سوم پی است به طول 4/31 متر به شارع خاص بن بست به عرض 2/5 متر 

غربا پی است بطول 26/44 متر به قطعه اول افرازی. بها برابر برگ ارزیابی مبلغ ... ریال است. م الف: 956 
تاریخ انتشار: 1397/10/11

               رئیس ثبت اسناد و اماک ایوانکی – محمدرضا دهقانی 
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آگهی اباغ دادنامه غیابی 
خواهان: بانک مهر اقتصاد به وکالت فاطمه شیخی خوانده: اکرم جلیلی شهپر ساکن: مجهول المکان  
خواسته: مطالبه وجه »خاصه رای« حسب محتویات پرونده کاسه 339/5/97  شعبه 5  شورای حل 
اختاف قرچک درخصوص دادخواس�ت  بانک مهر اقتصاد به وکالت فاطمه شیخی    بطرفیت  اکرم 
جلیلی شهپر مبنی بر مطالبه وجه  پس از انجام اقدامات ازم و تشریفات قانونی نهایتا بموجب دادنامه 
مذکور خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 3/560/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور تا تاریخ وصول بانضمام تاخیر تادیه دیرکرد 
آن با احتس�اب هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. مفاد رای صادره غیابی و ظرف مدت 
20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و س�پس ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مدت 
واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه قرچک می باش�د.مفاد رای صادره حضوری بوده و ظرف 
مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در دادگاه قرچک می باش�د.نظر به اینکه خوانده مجهول 
المکان اعام شده،خاصه مفاد رای صادره برای یکبار نشر آگهی می شود.تاریخ انتشار،تاریخ اباغ 

رای محسوب می گردد.تصویر مصدق دادنامه اصداری به پیوست می باشد.
         2004    دبیر حوزه 5 شورای حل اختاف قرچک

آگهی و اباغ مفاد نظریه کارشناسی حوزه 15 شورای حل اختاف قرچک
در پرونده کاس�ه  227/15/97 موضوع دعوی نفقه معوقه ) خواهان پروانه صدر جهانی ( بطرفیت 
خوانده  افشین شهرکی بخواسته نفقه معوقه 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./
     2005    دبیرحوزه پانزدهم شورای حل اختاف قرچک

10- اباغ وقت رسیدگی
خواهان طاهره شمس�ی طرفیت جواد مهدوی به خواسته مطالبه خسارت به ش�ماره پرونده 9709983469200772 ثبت و وقت رسیدگی 
1397/11/17 س�اعت 9:30 صبح تعیین گردیده اس�ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به 
استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود خوانده یا خواندگان مذکور 
می تواند 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 رس�یدگی مقرر جهت رس�یدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختاف غیابا رسیدگی 

و اتخاذ تصمیم می نماید.
772 شورای حل اختاف شماره 16 شهرستان کرمان

11- مفقود
س�ند و برگ سبز خودروی وانت پیکان به رنگ سفید روغنی مدل 1383 به شماره پاک 45- 241 
س 18 و شماره شاسی 83918426 و شماره موتور 11283093674 بنام حسین زارع گزوئیه فرزند 
عباس به ش�ماره شناسنامه 25 و شماره ملی 2990838708 صادره از کرمان مفقود گردیده  و 

از درجه اعتبار ساقط است.
کرمان

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرون�ده اجرایی3/97/0783-اجرااح�کام مدن�ی گرگان بموجب دادنامه1680-84  صادره ازش�عبه6حقوقی گ�رگان محکوم علیه 
محم�د مهدی تقوی کیش فرزند ایرج بپرداخت عین وجه1خودروی ماکس�یما و1خودروی206درح�ق نعیمه محمودی فرزند رمضانعلی 
با وکالت ابوالفضل امراللهی ومبلغ1/800/000ریال بعنوان نیم عش�ر درحق دولت محکوم وبدهکارمیباش�د حس�ب ومحکوم لها نسبت 
به معرفی 1دس�تگاه خودرو به مش�خصات نوع وسیله نقلیه سواری سیستم س�مند تیپIX-EFV  رنگ سفید روغنی مدل1393نوع 
س�وخت بنزین تعداد س�یلندر4تعداد محمور2-ظرفیت جمعا 5نفره تعداد چرخه4-ش�ماره شاس�ی NAACR1HS575288 شماره 
موتور  14VH0085955بش�ماره انتظامی59-ایران 843ب22-ارزش خ�ودروی مذکور باتوجه به مدل ووضعیت موجود ودرنظرگرفتن 
قیم�ت بازار کس�رهزینه پارکینگ وهزینه های جانبی و...جمعا بمبلغ س�ی میلیون تومان برآورد میش�ود که پس ازاجرای تش�ریفات 
قانونی از طریق مزایده حضوری بفروش میرس�د طالبین خریدمیتوانند درجلس�ه مزایده شرکت وپیشنهاد خودرا ارائه وتسلیم نمایند 
ضمنا دراجرائیه صادره محکوم علیه محکوم به انتقال1دس�تگاه اتومبیل ماکس�یما بش�ماره پاک59-ایران 843ب 22درحق محکوم 
لها نعیمه محمودی میباش�د که باتوجه به تعویض پاک خودروی موصوف به س�مند این اجرا نس�بت به مزایده فروش خودروی س�مند 
اقدام مینماید توصیف اجمالی مال منقول توقیف ش�ده براس�اس ماده138قانون اجرای احکام مدنی دراجرای قرار کارشناس�ی صادره 
پرونده کاس�ه3/97/0783-اجرا مبنی برتعیین قیمت یکدستگاه خودرو به مش�خصات نوع وسیله نقلیه سواری سیستم سمند تیپ 
IX-EFV رنگ س�فید روغنی مدل1393نوع سوخت بنزین تعداد سیلندر4تعداد محمور2-ظرفیت جمعا 5نفره تعداد پرخه4-شماره 

شاسی NAACR1HS575288 شماره موتور 14VH0085955 بشماره انتظامی 59ایران843ب22 که درتاریخ 97/09/06-ازخودروی 
فوق درپارکینگ میثاق شهرک جامی گرگان بازدید وکارشناسی شد و مورد ارزیابی قرارگرفت خودروی فوق از قسمت گلگیرعقب سمت 
درب عقب  Rوسرگلگیر جلو R رنگ دار میباشد وپروژکتور روی سپرسمت L شکسته است وضعیت آج استیکهای جلو70 درصد و آج 
استیکهای عقب خودروی فوق50درصد میباشد ضمنا قیمتگذاری وتعیین قیمت کارشناسی خودروی موصوفی باتوجه به بازدید ظاهری 
صورت گرفته است بدلیل عدم دسترسی با مالک جهت بازنمودن دربهای جانبی خودرو و درب موتور ودرب صندوق عقب صورت گرفته 
اس�ت و درصورت هرگونه عدم تطابق ش�ماره موتور و شماره شاس�ی و تعویض یا ضربه یا خسارت وارده درقسمتهای ذکرشده ازقیمت 
خودرو کاس�ته خواهد ش�د همچنین خودرو دارای مبلغ4/400/000ریال خافی در سیستم اجرائیات راهور ناجا میباشد ارزش خودروی 
مذکور با توجه به مدل ووضعیت موجود ودرنظرگرفتن قیمت بازار کسرهزینه پارکینگ وهزینه های جانبی و..جمعا بمبلغ سی میلیون 
تومان برآورد میش�ود زمان ومکان زمان مزایده روزچهارش�نبه مورخه 1397/10/26ساعت 9 الی10صبح مکان مزایده دفترشعبه سوم 
اجرای مدنی گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین 
مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” به حساب دادگستری واریز ومابقی 
آن را ظ�رف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حس�اب س�پرده واریز وقبض واریز ش�ده را تحویل دایره اج�را نماید درغیراینصورت وفق 
ماده129قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید 
میتوانن�د یکهفت�ه قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ملک توقیف ش�ده بازدید نمایند4-کلیه هزینه های نقل وانتقال 
اموال اعم ازعوارض مالیات وغیره به عهده برنده مزایده میباشد5-تحویل اموال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه 
صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع ش�ده 
عودت میش�ود6-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد 

شد7-هزینه نقل وانتقال به عهده برنده مزایده میباشد.
 1091-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-عادلی

آگهی مزایده
   بدینوس�یله درپرون�ده کاس�ه970499/اجرایی وبموجب دادنامه ش�ماره970/148 صادره ازهیات تش�خیص اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی آق قا محکوم علیه ش�رکت مهندس�ی گرگان تابلو به آدرس آق قا ش�هرک صنعتی س�ازندگی دوم فرعی2س�مت چپ  
بپرداخ�ت  مبل�غ 16/752/403ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ1/500/000ریال بابت  کارشناس�ی ومبلغ1/000/000ری�ال هزینه کلید 
س�ازدرحق محمد مس�عود مقصودلو وهمچنین مبلغ1/800/000ریال بابت نیمعش�ر اجرایی درحق دولت محکوم گردیده است دراین 
راس�تا چندقل�م دس�تگاه وکاا موج�ود درکارگاه متعلق به محک�وم علیه توقیف وپس ازتوقیف توس�ط کارش�ناس منتخب ارزیابی 
وقیمتگذاری گردیده اس�ت که ازطریق مزایده بفروش میرسد داوطلبین میتوانند درمزایده شرکت ونسبت به خرید آن اقدام نمایند 
ش�رح وقیمت مال مورد مزایده1-یک دستگاه کولراسپیلت کارکرده که باتوجه به نوع دستگاه مدت زمان کارکرد واستهاک سالهای 
کارکرد وقیمت دس�تگاههای مش�ابه ن�و دربازار وملحوظ نظر س�ایرعوامل موثر درقضیه به ارزش20/000/000ری�ال معادل دو میلیون 
تومان ارزیابی ش�ده است شرایط آگهی مزایده1-مزایده روزش�نبه مورخه 1397/11/06-ازساعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی 
دادگس�تری آق قا انجام میپذیرد2-مزایده ازمبلغ کارشناس�ی ش�ده بعنوان قیمت پایه آغازمیگردد3-برنده مزایده کسی است که 
بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد معامله را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری 
شهرستان آق قا بشماره 2171294647006واریز والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت سپرده اوپس 
ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده باحضورنماینده دادس�تان وماموراجرا)دادورز(

انج�ام میپذیرد6-داوطلبی�ن میتوانند5روزقب�ل ازتاریخ مزایده ب�ا هماهنگی دایره اج�رای احکام مدنی دادگس�تری آق قا ازمال 
مذکوربازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتقال اموال توقیفی پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه میباش�د8-کلیه هزینه های نقل 

وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
1065-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا- کتوکی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به محمدوپروانه و...
   خواه�ان کب�ری عباس�ی گزم�ه فرزن�د امیردادخواس�تی بطرفی�ت خواندگان1-محمد2-پروان�ه3-اه بخش4-خ�ان ب�ی ب�ی 
همگ�ی گزم�ه ف�رد فرزندان رمضان به خواس�ته تقس�یم و ف�روش ماترک مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاس�ه 
9709981811200814بایگانی970854/شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش کماان ثبت ووقت رسیدگی 1397/11/24ساعت8/30 
تعیین که حس�ب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرس�ی مدن�ی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت 
خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه 
مراجع�ه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریاف�ت ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
1105-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش کماان-شریفیان

آگهی درخواست حصر وراثت
   آق�ای فاطم�ه فخیره فرزند عیس�ی بش�رح درخواس�تی ک�ه بکاس�ه97/4259 ثبت کل 3ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که عیسی فخیره فرزند حاجی بشماره شناس�نامه2259 صادره ازکاله درتاریخ93/12/9 
دراقامت�گاه دائم�ی خود شهرس�تان کاله فوت نموده وراث حی�ن الفوت وی عبارتند از1-صدیقه س�ارانی گرگ ف کم�ال ت ت 1344ش 
م4869380579همس�رمتوفی2-فاطمه فخی�ره ف عیس�ی ت ت1369ش م4860048609دخترمتوف�ی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار 

آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 1120-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان کاله- کیخا

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم مریم قرنجیک بشماره ملی4970274789به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 972682/ش 
1تقدیم این شورا نموده چنین اشعارداشته که شادروان تاشلی قرنجیک بشماره ملی 4979044387درتاریخ 1388/09/17دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند از1-خدیجه پقه ف عاشرقلی ش م49794229041ت ت1351/07/01همسرمتوفی2-
حاجی قرنجیک ف تاشلی ش م4979668038ت ت1330/08/15پسرمتوفی3-انادردی قرنجیک ف تاشلی ش م4979671561ت ت03/02/ 
1339پسرمتوفی4-رجب دوردی قرنجیک ف تاشلی ش م 4979062253ت ت06/03/ 1341پسرمتوفی5-سلطان بی بی خاجوی ف تاشلی 
ش م4979666851ت ت1329/01/19دخترمتوفی6-خدیجه قرنجیک ف تاشلی ش م 4979057292ت ت1336/01/01دخترمتوفی7-ای بی 
بی قرنجیک ف تاش�لی ش م 4979057306ت ت 04/17 /1338دخترمتوفی8-مریم قرنجیک ف تاشلی ش م4970274789ت ت03/30/ 
1378دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مذکوررا یکمرتبه آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 

ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
1121-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آق قا-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای بیرام س�عید فرزند محمد دردی بش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده بکاس�ه 9709988183700004بایگان�ی 970004-ازاین 
دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حلیمه مغفوری بشماره ملی2030388742درتاریخ08/29/ 
1396دراقامت�گاه دائم�ی خ�ود ب�درود زندگی  گفت�ه ورثه حین الف�وت آن مرحوم منحصراس�ت به1-بیرام س�عید ف محم�د دردی ش 
م497967740ت ت1349/03/01 پس�رمتوفی2-عبدالحکیم س�عید ف محمد دردی ش م4979858910ت ت1364/05/10پسرمتوفی3-
مفق�ره س�عید ف محم�د دردی ش م 4979101984 ت ت1354/04/01دخترمتوفی4-مینا س�عید ف محم�د دردی ش م4979127819ت 
ت04/15/ 1356دخترمتوفی5-هادیه س�عید ف محمد دردی ش م4979704980ت ت1360/03/15دخترمتوفی6-عافیه س�عید ف محمد 
دردی ش م 4979719058ت ت1362/05/01دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1122-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آق قا-ماهری

آگهی
   درخص�وص دعوی قربانعلی براتی بطرفیت ابراهیم پورعباس�ی وغیره بخواس�ته اع�ان ابطال معامله ومبایعنامه واس�ترداد ثمن مطرح 
نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان بندرترکمن واقع دربندر ترکمن ارجاع وبکاسه پرونده بایگانی 
970854/ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وتجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقاب درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید آگهی میش�ود تاخوانده پس ازنش�رآگهی درجلسه رسیدگی مورخه 
1397/11/24س�اعت10صبح حاضر وضمائم دعوی را ازدفترش�عبه اخذ واقامتگاه قانونی خویش را اعام نماید درغیراینصورت وفق مقررات 

قانونی دادگاه راسا اتخاذ تصمیم مینماید.
 1123-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بندرترکمن-کم

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
   درپرونده کاس�ه961100/اجرای احکام مدنی ش�ورا محکوم علیه اصغر فرزند اکبر محکوم اس�ت بپرداخ�ت مبلغ1/515/818/858ریال 
بابت اصل خواس�ته و... درحق محکوم له علی ممش�لو که 1قطعه زمین مسکونی جهت پرداخت محکوم به ازسوی محکوم له معرفی وپس 
ازتوقیف توس�ط کارش�ناس منتخب اجرای احکام مدنی بشرح ذیل کارشناسی گردیده  اس�ت ملک مورد نظر پاک ثبتی شماره 5-4-3 
فرعی از91 -اصلی بمس�احت15800مترمربع ودرگالیکش روس�تای لوه قراردارد که باتوجه به مشخصات ملک-عرف محل- قیمت عادانه 
روز و...ازق�رار هرمترمربع110/000ری�ال وجمعا /1/738/000/000ریال وبراورد وارزیابی گردیده اس�ت که این اجرا درنظر دارد ملک مربوطه را 
ازطریق مزایده حضوری باشرایط ذیل بفروش برساند1-حسب نظریه کارشناس یمال مورد مزایده جمعا بمبلغ1/738/000/000ریال ارزیابی 
گردیده اس�ت 2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس�ی ش�روع وبه بااترین قیمت پش�نهادی فروخته میش�ود3-موعد مزایده روزیکشنبه 
1397/10/27ساعت10الی 11صبح میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری گالیکش میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل 
ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند6-این آگهی فقط در1نوبت منتش�ر میش�ود7-برنده مزایده مکلف است10درصد بهای احتمالی 
رافی المجلس بصندوق دادگس�تری گالیکش تودیع الباقی را درمهلت 1ماهه بحس�اب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام مدنی 
دادگاه گالیکش نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی ازوی درحق دولت ضبط میگردد8-ارائه کارت شناسایی ملی برای احراز هویت خریداران 

الزامی است. 
1124-قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان گالیکش-آریان پور

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درپرونده کاسه97/760/ش�عبه اول ش�ورای حل اختاف شهر خان ببین محمد سارانی فرزند ابراهیم دادخواستی بطرفیت غامحسین 
بابائی مقدم وغیره بخواسته انتقال سند به این شورا ارائه نموده است که وقت رسیدگی آن برای روزشنبه 1397/11/13ساعت9 صبح تعیین 
گردیده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده غامحسین بابائی مقدم طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در1نوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تابه این شورا مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودرغیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی 

واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
1100-رییس شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-غامی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به نبی اله محمدنژاد
   خواهان حدیثه مجتهدی دادخواستی بطرفیت خوانده نبی اله محمدنژاد فرزند برات اله به خواسته مطالبه خسارت)وافت قیمت(ومطالبه 
خس�ارات دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاسه9709981721100710بایگانی970715/شعبه11شورای حل اختاف 
مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/11/14ساعت8/30تعیین 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 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.
1126-مسئول دفترشعبه11شو رای حل اختاف گرگان-شعبان زاد

اباغ دادنامه – خوانده  
 خواهان: یوسف زاهدی خوانده : شرکت سیستم پرداز ساینا به پیوست 
یک نسخه از رونوش�ت دادنامه ش�ماره 97/6153 مورخ 1397/08/01 
شعبه 16 هیئت تشخیص اباغ می گردد. نشانی اباغ شونده: سهروردی 
شمالی – بااتر از بهشتی – خ  کوروش – مجتمع کو روش – ط  اول و احد 
یک پاک 63 – تلفن: 09121592896 گواهی مامور اباغ  در ساعت روز 
ماه سال 1397 دادنامه پیوستی به شماره 97/6153 مورخ 1397/08/01 
به آقای / خانم با سمت / نسبت خواهان / خوانده  اباغ شد. نشانی اداره 

کار: خیابان سمیه نرسیده به پل حافظ خ پور موسی پاک 40  
داود روشن نیا – مدیر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شمالشرق تهران 

دادنامه هیات تشخیص 
دادنامه شماره: 97/6153 تاریخ: 1397/08/01 کاسه پرونده: 97/6153 
مرجع رسیدگی : شعبه هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه ا جتماعی 
شمالش�رق  تهران خواهان: یوس�ف زاهدی به نش�انی استان تهران – 
قیامدشت – خ ش  بهشتی ک 10 شرقی پاک 49 تلفن: 09124592268 
خوانده : شرکت سیستم پرداز ساینا به نشانی سهروردی شمالی بااتر 
از بهش�تی خ کوروش مجتمع کوروش طبق�ه اول و احد یک پاک 63 
خواسته: حقوق معوقه سنوات خدمت / بیمه بیکاری گردشکار: تقدیم 
دادخواست از طرف خواهان و ارجاع پرونده  به هیئت تشخیص موضوع 
ماده 158 قانون کار و انجام تش�ریفات قانونی جلس�ه هیئت  مذکور با 
حضور  کلیه ا عضا در تاریخ فوق الذکر تش�کیل ش�ده و پس از بررسی 
محتویات پرونده  ختم دادرسی را ا عام و با استعانت از خداوند متعال 
مبادرت به   انشاء رای می نماید. رای هیات هیات تشخیص موضوع ماده 
158 قان�ون کار در خصوص  رس�یدگی   به دادخواس�ت  خواهان آقای 
یوسف زاهدی به طرفیت شرکت سیستم پرداز  ساینا تشکیل و ضمن 
بررسی اوراق و محتویات پرونده  ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی  
موضوع مواد 2 و 3 قانون کار فی مابین طرفین دعوی سابقه همکاری را از 
تاریخ 89/12/1 لغایت 90/9/30  و مجددا از تاریخ 91/11/1 لغایت 97/1/31 
ب�ه صورت تمام وقت با حقوق پایه ماهیانه 15720000 ریال و علت قطع 
همکاری را ناشی از اتمام قرارداد دانسته و با توجه به مطالعه  مستندات 
الصاقی لذا ضمن محاس�به مطالبات قانونی خواهان النهایه به اتفاق آرا 
مق�رر می نماید خوانده   جمعا مبلغ 48452055 ریال )چهل و هش�ت 
میلیون و چهارصد و پنجاه و  دو هزار و پنجاه و پنج ریال( بابت سنوات 
مدت  خدمت از تاریخ 94/1/1 لغایت 97/1/31 به استناد ماده 158 قانون 
کار در وجه خواهان بپردازد و با وی تصفیه  حساب  نماید.  ضمنا سایر 
خواسته ها به علت فقد  مدارک معتبر و مستند مردود و غیر مسموع 
می باشد. هیات کارفرما را مکلف می نماید حق بیمه معوقه خواهان را به 
استناد ماده 148 قانون کار وفق مقررات سازمان تامین اجتماعی پرداخت 
نماید. این رای به استناد ماده 159 قانون کار ظرف پانزده روز قابل تجدید 
نظر خواهی در هیات حل اختاف می باشد و در صورت عدم ا عتراض هر 
یک از طرفین و قطعی و ازم ااجرا شدن رای رای مزبور به استناد تبصره 
2 ماده 16 قانون تش�کیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف 
سه ماه از تاریخ  اباغ رای برای اشخاص داخل  کشور و ظرف شش ماه  از 
تاریخ اباغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیو ان 
عدالت ا داری خواهد بود.  نماینده وزارت کار و امور ا جتماعی – نماینده 

کارگران – نماینده مدیران صنایع 
19613 داود روشن نیا – مدیر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شمالشرق تهران 

دادنامه هیات حل اختاف 
شماره دادنامه 96/4463 تاریخ: 1397/07/17 کاسه پرونده: 96/4463  
مرجع رس�یدگی : شعبه 105 هیات حل ا ختاف اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شمالش�رق تهران تجدید نظر خواه: زهرا قلی زاده به نشانی  
اس�تان   تهران نازی آباد خ   ش�هید رجایی 18 متری تختی ک17 پ21 
کد پس�تی 1839667383 تلفن: 09128439640 تجدید نظر خوانده : 
ش�رکت البرز طیور و یرا به نشانی خ انقاب خ اسکندری شمالی بعد از 
چهارراه شباهنگ ک افش�اری راد پ9  وا حد 6 تلفن: 09126433630 
تجدید نظر خواسته: رای ش�ماره 96/4463  مورخ 1396/07/19 شعبه 
هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالشرق تهران تاریخ 
ا عتراض: 1396/08/27 گردشکار:  خواهان دادخواست به خواسته فوق 
الذکر به طرفیت  خوانده  تقدیم داشته و پس از سیر مراحل قانونی منجر 
به صدور رای هیات تشخیص گردیده و بنابر ا عتراض  به رای صادره پرونده 
به هیات حل اختاف موضوع  ماده 160 قانون کار ارجاع شده  جلسه این 
هیات با حضور کلیه ا عضا تش�کیل یافته و با بررسی محتویات پرونده 
اقدام به صدور رای می نما ید. رای هیات هیات حل اختاف موضوع ماده 
160 قانون کار در خصوص  رسیدگی   به ا عتراض طرفین دعوی خواهان  
ز هرا قلی زاده به طرفیت خوانده   ش�رکت  البرز طیور ویرا نس�بت به 
رای هیات تش�خیص مورخ 96/07/19 پس از بررسی اوراق و  محتویات 
مضبوط در پرونده  استماع اظهارات  اصحاب دعوی و مطالعه و بررسی  
لوای�ح تجدید نظر خواهی و بحث و تبادل نظر اعضای هیات با توجه به 
گزارش تحقیق مورخ 97/03/27 مستند به مواد 89 و  90 آیین دادرسی 
کار و پرینت واریزی حس�اب و با امعان نظر به  اینکه طرفین دعوی  در 
خصوص  ا عتراض خود  نسبت به رای صادره هیچگونه مدارک مستدل و 
مستند به نحوی که موجبات نقض و یا اصاح رای صادره را فراهم سازد 
به هیات  ارائه ننموده است فلذا به اتفاق آراء ا عتراض اصحاب دعوی را 
نسبت به رای هیات تشخیص به اس�تناد مواد 86 و 87 آیین دادرسی 
کار مسموع  ندانسته و النهایه ضمن تایید دادنامه هیات بدوی  و با احراز 
رابط�ه  کارگری و کارفرمایی موضوع   م�واد 2 و 3 قانون کار فی  مابین  
خواهان و  خوانده  از تاریخ 95/02/10 لغایت 96/03/20 با حقوق ماهیانه 
حداقل قانون  کار در قبال ساعت کار قانونی، قطع رابطه  همکاری را از 
سوی  خوانده  و خارج از  میل و اراده خواهان محرز و کارفرمای موصوف 
را مکلف می نماید جمعا مبلغ 74/884/899 ریال )هفتاد و چهار میلیون 
و هش�تصد و هشتاد و چهار هزار و هش�تصد و نود و نه ریال( به شرح  
مطالبات مندرج در دادنامه هیات بدوی در  وجه  خواهان بپردازد و با وی  
تسویه حساب نماید و به استناد ماده 148 قانون کار و بر  اساس قوانین 
و مقررات سازمان تامین اجتماعی در صورت عدم واریز حق بیمه معوقه 
ایام کارکرد خواهان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. این رای به 
استناد ماده 159 قانون کار صادر گردیده است و قطعی و ازم ااجرا است 
لیکن به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اد اری  برای اشخاص داخل کشور ظرف مدت سه ماه و برای افراد 
مقیم خارج از کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ اباغ رای قابل فرجام  
خواهی در دیوان عدالت اداری می باش�د.  نمایندگان دولت نمایندگان 

کارگران نمایندگان کارفرمایان 
19614  هیات حل اختاف  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شمالشرق تهران 

آگهی حصر وراثت
 آقای عباس جهاندار شمامی به شماره شناسنامه 5221 فرزند فاضل از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  فاضل جهاندار شمامی  فرزند محمد جان در تاریخ 97/7/07 در شهرستان  کرج فوت نموده است و ورثه آن مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- محمد جهاندار شماره شناسنامه 40029 نام پدر فاضل نسبت پسر متوفی 2-  عباس جهاندار شمامی 
شماره شناسنامه 5221 نام پدر فاضل نسبت پسر متوفی 3- حسن جهاندار شمامی شماره شناسنامه 17956 نام پدر فاضل نسبت 
پسر متوفی 4-  حمیرا جهاندار شمامی شماره شناسنامه 22769 نام پدر فاضل نسبت  دختر متوفی 5-  رویا جهاندار شمامی شماره 
شناسنامه 22777 نام پدر فاضل نسبت  دختر متوفی 6- زهرا شیر سوار شمامی شماره شناسنامه 3 نام پدر صادق نسبت همسر 
متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره  
217/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو 
باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف  رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5805  رئیس دادگستری  و قاضی شورای حل اختاف شعبه 3 شهری رودبار – بهزاد براری

آگهی اباغ اجرائیه کاسه پرونده 9702653
بدینوسیله به آقای توحید جنگجوی هوجقان  فرزند رحیم به شناسنامه 
2862 متولد 1358/01/01 به نشانی  تهران علی آباد جنوبی بلوار دستواره 
کوچه هش�ت  متری 4 پ26 اباغ می  گردد خانم زهرا جعفری مهرا به 
استناد س�ند نکاحیه 7012  مورخ 1382/11/16 دفتر ازدواج 402 تهران  
جهت وصول بخش�ی از مهریه خود به تعداد 110 عدد س�که طای یک 
بهار ازادی علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به 
کاسه 9702653 در این اداره تشکیل و در جریان است. لذا با توجه به 
اینکه  اباغ اجرائیه در آدرس متن سند به شما  میسر نگردیده مراتب از 
طریق درج در روزنامه به شما اباغ می گردد مقتضی است ظرف ده روز 
از تاریخ انتشار  این آگهی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائید در 

غیر اینصورت عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت. 
19615 - رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی – علی نژاد 

آگهی اباغ اجرائیه 
بدینوس�یله به محمدرضا ف�اح پور نودهی فرزند  منوچهر به ش�ماره 
شناس�نامه 22469 صادره از تهران به نش�انی چهارراه ملک – خیابان 
جوادی�ان – پ�اک 228  و محم�د مائ�ی پور  فرزند س�ردار ش�ماره 
شناس�نامه 336 صادره از الیگودرز  به نشانی نیروی انتظامی اباغ می 
ش�ود بانک ملی ایران شعبه فارابی به اس�تناد قرارداد شماره 174393 
مورخ 86/12/21 جهت و صول مبلغ 101/101/100  ریال مش�تمل بر مبلغ 
47/571/300 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 6/941/430 ریال بابت سود و 
مبلغ 46/588/370 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/12/10 
و از آن تاریخ تا تاریخ تس�ویه کامل مطالبات طبق مقررات علیه شما و 
متعهد دیگر قرارداد مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پرونده اجرائی  
به کاس�ه 9701140  در این اد اره تشکیل شده و در جریان اقدام است. 
چون طبق گزارش مورخ 97/06/13 مامور اباغ ادا ره پست اباغ اجرائیه 
به شما به دلیل عدم شناسائی نشانی میسر نشده لذا به استناد تقاضای  
وارده به شماره 12011500 مورخ 97/08/14 بانک ملی شعبه فارابی و وفق 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ازم ا جراء مفاد اجرائیه فوق 
الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می 
ش�ود لذا چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش�ار این آگهی که روز 
رس�می اباغ اجرائیه محسوب می گردد اقدام به پرداخت خود ننمائید 

عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
19616رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران – همتیار 

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی 

بدینوس�یله به خانم فروغ زمان حراجی به نشانی  تهران خ  نیاوران خ 
مژده خ احمدی زمانی خ نخجوان پاک 14 واحد 5  اباغ می شود بانک 
صادرات ایران جهت و صول طلب خود به مبلغ 29/765/159/588 ریال  
اصل و خسارت  تا تاریخ 1397/04/11 و از تاریخ مذکور تا روز وصول طبق 
مقررات به موجب سند رهنی شماره 42682 تنظیمی دفترخانه شماره 
569 تهران علیه شماره اجرائیه  صادر نموده و پرونده اجرائی  به کاسه 
9701994 در این ا داره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/06/24 
مامور مربوطه آدرس شما بشرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس 
فعلی شما نیز برای این اجرا مشخص نمی باشد لذا طبق ماده 18 آیین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در یکی از جرائد کثیراانتش�ار آگهی 
می ش�ود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش�ار این آگهی که روز 
اباغ   محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننمائید 
مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی 
از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بس�تانکار و حقوق 

دولتی استیفاء خواهد شد. 
19618 - رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی  تهران - نقیبی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگه�ی مزای�ده مال غی�ر منق�ول پرون�ده اجرائی کاس�ه 9103691 
شش�دانگ یک قطعه زمین به مس�احت 215/58 متر مربع به پاک 
شماره 91 فرعی از 81 اصلی مفروز و مجزی  شده از 45 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در لویزان بخش 11 تهران محدود به حدود: ش�ماا بطول 
15/51 متر به زمین ش�ماهره 92 ش�رقا بطول 15/12 متر به دیوار باغ 
ش�ماره 36 جنوبا بطول 14 متر به دیوار زمین ش�ماره  90 غربا بطول 
14/10 مت�ر به کوچه اش�تراکی احداث�ی از باغ ش�ماره 45 ذیل ثبت 
87443  و 87445 صفح�ات 141 و 139  دفتر اماک جلد 262 که در 
اجرای دس�تور العمل ش�ماره 101/54927  مورخه 85/08/30  به ذیل 
ش�ماره 28999  و 28998   صفح�ات 268 و 266 دفت�ر اماک جلد 
262 منتقل ش�ده اس�ت به نام خانم زهرا رضائی 11/5 س�هم مشاع و 
آقای سید ایرج غفاری  2/5 سهم مشاع ثبت سپس مقدار هفت سهم  
مش�اع از یازده و نیم سهم مش�اع از چهارده سهم ششدانگ سهمی 
خانم زهرا رضائی به آقای حمید درویش  ابیانه منتقل گردیده است و 
طی اسناد رهنی 85/12/02- 21310 و 25524- 87/11/12  و 26868- 
88/07/20 دفترخانه 269 تهران در رهن بانک صادرات قرار گرفته که 
به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت شماره 9103691 
شده است و برابر نظریه مورخ 95/06/02 کارشناس رسمی دادگستری   
ملک فوق واقع است در تهران لویزان خ فرشادی خ جعفریان خیابان 
علی اکبر رضاییان )کوچه مس�جد( پاک 8 ساختمان مذکور شامل 2 
طبقه تکواحدی و دو طبقه 2  واحدی و در کل 4 طبقه مجموعا 6 و احد 
مس�کونی روی زیرزمین با ارتفاع حدود 1/75 تا 1/80 که محل پارک 
خودروها و انباریها بوده می باشد با قدمت حدود 8 ساله اسکلت بتونی 
سقف ها تیرچه و بلوک نمای ساختمان سنگ تراورتن و شیشه دیوار 
راه پله تا س�قف س�نگ و نرده فلزی دیوار پارکینگ تا سقف سنگ و 
کف پارکینگ سنگ پنجره ها فلزی درب پارکینگ فلزی ساده آیفون 
تصویری و مش�خصات ظاهری واحدها: کف واحد سنگ کابینت ها ام 
دی اف سرمایش کولرذ آبی  گرمایش رادیاتور پکیج سقف ها دارای نور 
مخفی و دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد و احدهای کوچک تک  
خوابه و  واحدهای بزرگ دو خوابه می باشد   و به مبلغ  15/000/000/000 
ریال )پانزده میلیارد ریال( ارزیابی ش�ده اس�ت و  جهت و صول طلب 
بانک و  حقوق دولتی کاسه فوق الذکر در روز شنبه مورخ 97/10/29 
از س�اعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد رسمی و اقع 
در تهران چهارراه جهان کودک ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی  
ا ستان تهران سالن مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد 
و مزایده از مبلغ 15/000/000/000 ریال )پانزده میلیارد ریال( شروع و به 
بااترین قیمت که خریدار داشته با شد فروخته خو اهد شد شرکت در 
جلس�ه مزایده برای عموم آزاد س�ت و فروش کا نقدی است چنانچه 
روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه 
مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران 
می توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک تضمینی 
بانک ملی به مبلغ پایه در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند. 
ضمنا بدهی های مربوط به آب، برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک 
و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی 
آنها برای این اداره معلوم نش�ده به عهده برنده مزایده است و تنظیم 
س�ند انتقال موکول به ارائه مفاصا حس�ابهای دارایی و شهرداری و ... 
خواهد بود.   مورد مزایده با توجه به ا عام بس�تانکار  بیمه می باش�د. 

تاریخ انتشار آگهی مزایده: 97/10/11
19619 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی – نقیبی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظ�ر به اینکه آق�ای عباس باب الحوائجی بموجب وکالت  نامه ش�ماره 
25045 مورخ 1397/08/29 و تائیدیه شماره 00056  مورخ 1397/09/05 
دفترخانه 1604 تهران از طرف منیژه حس�ن مالک با تس�لیم دو برگ 
استش�هادیه محلی مصدق ش�ده طی ش�ماره 5603   مورخ 97/8/30 
توس�ط دفترخانه اسناد رسمی ش�ماره 1604 حوزه ثبتی تهران و برگ 
تقاضا به ش�ماره وارده 139785601023010262 مورخ 97/8/30 مدعی 
فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی و اقع در 
طبقه همکف  قطعه 6 تفکیکی به مساحت 93/34 متر مربع به شماره 
پاک ثبتی 49086  فرعی از 124 اصلی مفروز و مجزی  ش�ده از پاک 
3012 فرع�ی از اصلی مذکور واق�ع در بخش 11 تهران به انضمام انباری 
مس�کونی قطعه 18 تفکیکی  به مس�احت 2/67 متر مربع و پارکینگ 
مس�کونی قطعه 19 تفکیکی  به مس�احت 11 متر مربع با قدر السهم از 
عرصه و س�ایر مشاعات   و قسمت های اش�تراکی  در تاریخ 93/3/21 
ذیل ثبت شماره 377716 صفحه 137 دفتر جلد 1455 اماک بنام خانم 
منیژه حسن ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 940175 صادر و تسلیم 
گردیده و با توجه به سند رهنی 96636 مورخ 96/8/22 دفترخانه 180 
تهران در رهن صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه منابع الکترونیک می 
باشد به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت  
المثنی پاک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیر اانتشار )همین 
روزنامه( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل  سند 
مالکیت به این منطقه ثبتی واقع در نشانی: فلکه دوم صادقیه انتهای بلوار 
فردوس خیابان شقایق جنوبی نبش کوچه 16 متری شرقی پاک 1 ارائه 
نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است  اصل سند مالکیت پس از 
رویت و ماحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون 
ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود . در صورت عدم وصول 
واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی س�ند مالکیت پاک مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
19620 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کن – ناصری 

  آگهی مزایده فروش مال غیر منقول )نوبت اول(
 شماره بایگانی 970329 و960269 در ارتباط با دوفقره اجرائیه صادره از محاکم حقوقی لنگرود به شمارگان 9610421420300160 
مورخ 96/11/15 در کاسه اجرائی970329 و نیز شماره951042114201002147-95/07/18موضوع کاسه اجرایی مطروحه به شماره 
960269 شعبه متمرکز اجرای مدنی دادگستری لنگرود له خانم زهرا موقری دیوشلی فرزند رضا با وکالت آقای  حسین یعقوب پور 
علیه آقای ناصر پایمرد دیوشلی فرزند حسین حسین، شخص اخیر محکوم است به تادیه تعداد 124 قطعه سکه تمام بهار آزادی بعنوان  
اصل خواسته مبلغ 44/655/000 ریال بابت هزینه ی دادرسی ونیز مبلغ  5/100/000 ریال بعنوان  حق الوکاله وکیل مجموعا در حق  
محکوم لها همچنین مکلف است به تادیه  مبلغ  40/750/000 ریال از باب مانده هزینه دادرسی ونیز مبلغ 65/687/500 ریال بعنوان  
نیم عشر اجرائی متعلقه در حق صندوق دولت ، نظر به  تعلق سه دانگ مشاع از مجموع ششدانگ یک باب منزل مسکونی و محوطه 
فاقد پاک ثبتی  به مساحت 140 متر مربع دارای پایان کار ماخوذه به شماره 6/715 مورخ  91/11/29 صادره از دهیاری  بخش دیوشل 
به سر کار خانم زهرا موقری دیوشلی ) محکوم لها( و توقیف سه دانگ مشاعی دیگر تحت تملک محکوم علیه در راستای استیفای 
صداق مورد حکم وفق گزارش شماره 95/8707/401/55/6109 مورخ96/1/19  یگان انتظامی دیوشل مضبوط در پرونده اجرائی در 
ادامه با توجه به دستور فروش صادره  وجهت استیفای مهریه مورد حکم ، دایره اجرای مدنی  دادگستری لنگرود بر مبنای  اظهار نظر 
کارشناسی واصله بشرح ذیل مبادرت به برگزاری و انجام مزایده می نماید: مشخصات و قیمت ملک : ششدانگ یک باب  خانه و محوطه 
با قدمت حدود 6 سال دارای اسکلت بتنی و سقف شیروانی فاقد سند رسمی مالکیت واقع در : دیوشل- کوچه شهید حبیب اله نیک 
نژاد ) باغ فهیم ( ، مساحت عرصه 140 متر مربع  ومساحت اعیان شامل واحد یک طبقه بر روی  پیلوت براساس پروانه ساختمانی 
شماره 6/503 مورخ 90/12/20 و پایان کار ماخوذه به شماره 6/715 مورخ  91/11/29 بمیزان 188  مترمربع ) مشتمل بر 94 متر مربع 
مساحت  طبقه همکف ، پیلوت و پارکینگ و 94 متر مربع  مساحت طبقه اول  بعنوان واحد مسکونی  احداثی ( سه دانگ از تمامیت 
ملک مذکور وفق بیع نامه  مورخ 93/12/19 اماک بهار  به محکوم  لها منتقل و سه دانگ دیگر در اختیار محکوم علیه  می باشد جهات 
اربعه ملک عبارت است از : شماا بطول 10/70 متر به کوچه8 متری جنوبا  بطول 9/20 متر  نهر عمومی شرقا بطول 17 متر به  زمین  
شریعتی  یا افاکی و غربا بطول 15متربه  زمین قربانی ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک ، بنا بر اظهار نظر واصله هیات کارشناسی 
جمعا 850/000/000 ریال بحروف معادل  هشتاد و پنج میلیون تومان بر آورد وتعیین گردیده است. ملک مزبور  از طریق  مزایده  و از 
قیمت  پایه  به شرح  از پیش  گفته  به  معرض  فروش گذاشته خواهد شد  وکسی  که بااترین  قیمت را پیشنهاد  نماید برنده  مزایده 
اعام  خواهد شد  ضمنا 10 درصد  مبلغ خریداری  فی المجلس  ازبرنده مزایده اخذ  و برنده مکلف است ظرف مهلت حداکثر یک ماه 
نسبت به تادیه الباقی ثمن اقدام نماید در  صورت  عدم  پرداخت 10 درصد پس از کسر هزینه های اجرائی به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید میگردد طالبین می توانند  به مدت  5 روز  قبل از تاریخ  مزایده  در دفتر  اجرای احکام مدنی   دادگستری لنگرود  حاضر و 
هماهنگی  های ازم  را به جهت  بازدیداز ملک معمول  نمایند. مزایده روز دوشنبه  مورخ 1397/10/24  از ساعت 11 صبح الی  12 
ظهردر   شعبه  اجرای  احکام مدنی دادگستری شهرستان  لنگرود برگزار واین آگهی  برای یک نوبت  در یکی ازجراید کثیر اانتشار 

محلی به منظور  اطاع عمومی درج  خواهد شد. 
ح  5806  دادورز اجرای  احکام مدنی  دادگستری  شهرستان  لنگرود- آریاز

 آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
 شماره بایگانی شعبه 970339 به موجب پرونده کاسه اجرایی 8/970339 و حسب اجرائیه شماره  2/950732 صادره از  شعبه 
2 شورای حل اختاف دادگستری شهرستان  لنگرود محکوم  علیه آقای  بهنام جعفری امیر بنده  فرزند منصور به پرداخت  مبلغ  
73062000 ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی و حق الوکاله له آقای  پیام قاسمی  محبوب و همچنین مبلغ چهار میلیون ریال  
بابت نیمعشر دولتی محکوم  گردیده است. محکوم له در راستای وصول محکوم به ششدانگ یک باب خانه  ومحوطه واقع درلنگرود- 
خیابان شهید قبادی – کوچه  ظفر– پاک 13 از اموال غیر منقول محکوم علیه را به این اجرا معرفی نموده  است. که ملک تعرفه 
شده توقیف ومشخصات آن به شرح ذیل می باشد: ملک توقیفی تعرفه شده به شماره فرعی 510 و سنگ اصلی 2 بخش 15 گیان 
و به مساحت عرصه92/75 متر مربع به مالکیت آقای بهنام جعفری می باشد. وضع موجود به صورت یک باب  ساختمان مسکونی  
یک طبقه و کرسی دار و با سربندی شیروانی بوده  و حدود اربعه  آن از  شمال به  درب ودیوار کوچه از شرق به درب و دیوار کوچه از 
جنوب به دیوار پاک 2/4 باقیمانده  و ازغرب به دیوار پاک 2/272 محدود ومتصل می باشد. ارزش ملک حسب نظر کارشناس منتخب 
دادگستری یکصدو بیست میلیون تومان بر آورد شده است. ملک  مذکور از طریق مزایده  روزشنبه  مورخ 1397/10/29 از ساعت 
11 الی 12 صبح  در محل  شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری  لنگرود  به فروش  می رسد .مزایده از قیمت  کارشناسی  شروع  
و ملک  متعلق  به شخصی  است که بیشترین قیمت  را پیشنهاد نماید.ده درصد قیمت مزایده  فی المجلس  از برنده  اخذ ونامبرده  
مکلف است  ظرف  مدت یکماه  نسبت به پرداخت  باقیمانده  وجه اقدام نماید در غیر اینصورت درموعد مقرر فوق سپرده  واریزی  
پس از کسر  هزینه های  اجرایی  به نفع دولت  ضبط  ومزایده تجدید نظرخواهد شد.متقاضیان شرکت  در مزایده ظرف  5 روز  قبل از  
تاریخ  مزایده  می توانند  با هماهنگی  اجرای احکام مدنی  از محل  ملک بازدید  به عمل آورند این آگهی  برای یک نوبت در یکی از 

روزنامه های ک ثیر اانتشار  محلی جهت  اطاع  عموم درج می گردد.
 ح  5807  مدیر شعبه  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود  - کریمی

آگهی مزایده ) نوبت اول (
 در راستای  اجرای پرونده 970011  این اجرا ، آقای جواد  حبیبی اقدم ، به پرداخت 44/127/806 تومان  در حق محکوم له آقای  
حسین قاسم خواه و 2/206/390 تومان هزینه اجرا در حق صندوق دولت محکوم است که پس از تعرفه ی ششدانگ یک باب  خانه 
ومحوطه توسط  شخص ثالث و توقیف آن توسط اداره ثبت اسنادواماک رودسر با ارجاع امر به احدی از کارشناسان رسمی  دادگستری  
به وصف ذیل ارزیابی گردیده است : مورد مزایده عبارتست از : تعرفه شامل 6 دانگ یک باب  خانه ومحوطه مورد مالکیت محمد 
علی مقدسی فرزند  محمد حسین به شماره شناسنامه 305 صادره از  رودسر شماره ملی 2691084231 به مساحت 328 متر مربع به 
شماره  پاک 181 فرعی مفروز از 76 اصلی واقع درقریه کرجه پشت سنگ اصلی76 بخش 29 گیان مورد ثبت سند مالکیت شماره 
41417 صفحه  387 دفتر 291 به شماره دفترچه مالکیت چاپی -371034 سری الف-82 واقع در مختصات جغرافیایی x=436749 و  
y=4109026    به آدرس  رودسر- کرچه پشت- خیابان اصلی-کدپستی 55345-44819 پس از  حضور در دفتر دادگاه ومطالعه پرونده 

واطاع از دستور مقام محترم قضایی ، به اتفاق مالک، به محل وقوع عزیمت نموده  وپس از تعرفه ملک توسط مالک وماحظه اصل 
سند مالکیت وتطابق حدوحدود  سند مالکیت ابرازی با ملک تعرفه شده درعالم طبیعت، مطالعه و بررسی های به عمل  آمده  وکلیه  
عوامل موثر در موضوع کارشناسی ومن حیث المجموع وجمیع جهات نظریه کارشناسی به استحضار می رساند: ارزش عرصه با  توجه 
به جمیع جهات و موقعیت ومساحت ودر نظر گرفتن کلیه عوامل فنی موثر درقضیه در یوم کارشناسی به قرار  هر متر مربع3/300/000 
ریال جمعا به مبلغ 1/277/100/000 ریال ، معادل  یکصدو بیست وهفت میلیون وهفتصد و ده هزار  تومان اعیان موجود شامل یک باب  
منزل مسکونی ویایی با زیر بنای  148 متر مربع به همراه سه خواب  وحال و آشپزخانه  و سرویس بهداشتی ، اسکلت بتونی  و کف 
سرامیک ، آشپزخانه  اپن به همراه کابینت ام دی اف و قدمت ساخت 8 ساله امکانات آب و برق  وگاز که تحت تصرف مالک قرار دارد. 
ارزش اعیان واقدامات عمرانی صورت گرفته به همراه امتیازات مربوطه از قرارهرمتر مربع 9/000/000 ریال جمعا به مبلغ 1/332/000/000 
ریال ، معادله یکصدو سی و سه میلیون ودویست هزارتومان جمع کل  ارزش ششدانگ عرصه و اعیان تعرفه شده در یوم کارشناسی به 
مبلغ 2/609/1000/000 ریال ، معادل دویست و شصت میلیون ونهصد وده هزارتومان تعیین و اعام می گردد.لذا بدین منظور درساعت 
11/00 روز دوشنبه  مورخه 97/10/24 و با حضور نماینده داستان محترم شهرستان رودسر ، مزایده از قیمت پایه ارزیابی آغاز شده 
و هر کس بااترین قیمت را  پیشنهاد کند می تواند  با پرداخت  آن مالک تلقی گردد، در غیر اینصورت مکلف است ده درصد ثمن 
معادله را فی  المجلس ادا ورسید دریافت و ظرف حداکثر یک ماه  نسبت به پرداخت  مابه التفاوت اقدام نماید.بدیهی است در صورت 
عدم التفات به فرجه مقرر، ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های  اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی  به استناد ماده 

118 قانون  اجرای احکام  مدنی منتشر گرید.
ح  5808   دادورز شعبه اجرای  احکام مدنی  رودسر- خندان بالنگا

 آگهی  مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
 شماره بایگانی شعبه 8/217/97 به موجب  پرونده کاسه اجرایی 8/217/97و حسب اجرائیه شماره صادره از شعبه دوم شورای  حل 
اختاف دادگستری شهرستان لنگرود محکوم علیها خانم فاطمه  امامی فر فرزند رضا به پرداخت  مبلغ بیست و چهار میلیون ریال 
بابت اصل خواسته وتادیه  مبلغ سیصد هزار ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه دین ازتاریخ 1396/10/02 الی 
یوم الوصول  له آقای  رضا دلیلی پهمدانی و همچنین مبلغ یکصدو بیست هزار تومان بابت نیم  عشر دولتی  محکوم گردیده است . 
محکوم  علیها  در ازاء بدهی مذکور ششدانگ یک باب خانه و محوطه واقع در لنگرود راه پشته خیابان  آتشکار نبش کوچه والفجر 6 
را به  این اجرامعرفی نموده است. که ملک تعرفه  شده توقیف و مشخصات آن به شرح  ذیل می باشد: ملک تعرفه شده عبارت است 
ازیک خانه  یک طبقه کرسی  دار واقع در عرصه  به مساحت  حدود 156 متر مربع به انضمام یک سالن واقع درشمال غربی  و حیاط  
مسقف واقع درشمال شرقی عرصه  می باشد. خانه  یک طبقه کرسی دار به مساحت زیر بنا  حدود 95 متر مربع  با قدمت  بیش  از  30 
سال  به صورت  باز سازی  شده مشتمل  بر اتاق خواب ) دارای  کمد ( ، سالن ، آشپزخانه  اوپن  دارای کابینت ، سرویس بهداشتی  و 
حمام مجزا ، کف  سرامیک ، دیوار سنگ و گچ ، سقف گچ و  سرویس بهداشتی و حمام کاشیکاری  و سقف آن آیینه می باشد. درب 
های منزل مذکور چوبی  ، آلومنیومی و آهنی و پنجره  از جنس آلومنیوم است. سالن آرایش به مساحت 31 متر مربع به شکل ال با 
کف ودیوار سرامیک  و سقف  پرسیانا ودارای  درب ورودی  مستقل آهنی  می باشد. حیاط  مسقف  به مساحت  حدود 30 متر مربع  با 
پوشش کف موزائیک و دارای  سایبان آهنی با پوشش حلب و دارای درب  و شیشه سکوریت وکرکره برقی متصل به خیابان میباشد 
ملک از  امتیاز های  آب، برق  و گاز  بر خوردار است. ارزش  ملک حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری دویست و  سی میلیون 
تومان بر آورد شده است. ملک  مذکور از طریق مزایده  روز چهارشنبه  مورخ 1397/10/26 از ساعت 11 الی 12 صبح  در محل  شعبه 
اجرای احکام مدنی دادگستری  لنگرود  به فروش  می رسد .مزایده از قیمت  کارشناسی  شروع  و ملک  متعلق  به شخصی  است 
که بیشترین قیمت  را پیشنهاد نماید.ده درصد قیمت مزایده  فی المجلس  از برنده  اخذ ونامبرده  مکلف است  ظرف  مدت یکماه  
نسبت به پرداخت  باقیمانده  وجه اقدام نماید در غیر اینصورت درموعد مقرر فوق سپرده  واریزی  پس از کسر  هزینه های  اجرایی  
به نفع دولت  ضبط  ومزایده تجدید نظرخواهد شد.متقاضیان شرکت  در مزایده ظرف  5 روز  قبل از  تاریخ  مزایده  می توانند  با 
هماهنگی  اجرای احکام مدنی  از محل  ملک بازدید  به عمل آورند این آگهی  برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر اانتشار  

محلی جهت  اطاع  عموم درج می گردد.
ح  5809   مدیر شعبه  اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود  - کریمی

 آگهی  مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول
 بموجب پرونده اجرایی کاسه 95/10/890 اجرای احکام  مدنی شورای  حل اختاف اهیجان موضوع رای صادره از شعبه  دوم شورای  
حل اختاف اهیجان  محکوم علیه خانم  فاطمه محمد دوست محکوم است به پرداخت  مبلغ 166/956/923 ریال  بابت اصل خواسته  
وتاخیر  تادیه و هزینه دادرسی  در حق محکوم لها خانم طبیه کرمی  که شخص ثالث در ازای کفالت از محکوم  علیه اقدام به تعرفه مال  
نموده است با توجه  به اخطار حضور محکوم علیه و عدم توانایی تحویل محکوم علیه  شخص ثالث در راستای پرداخت محکوم  به اقدام  
به تعرفه و توقیف 49 جفت کمک فنر خودرو متعلق به خود  را نموده  ومحکوم لها جهت دریافت محکوم به تقاضای  توقیف و ارزیابی  
و فروش آن  از طریق مزایده و وصول محکوم به از محل فروش را نموده  است که با این  وصف اموال  مزبور از طریق  صورتجلسه 
پاسگاه بازکیا گوراب توقیف  و تحویل امین در محل گردید ومراتب  جهت ارزیابی  به کارشناسان دادگستری ارجاع که ایشان پس از 
بررسی ومطالعه پرونده  و بازدید از مال  نظر خود را به شرح  ذیل اعام  داشته اند:) مشخصات مال و ارزش ریالی ( مال مذکور عبارت 
است  49 جفت کمک فنر جاو و عقب خودرو ومزدا 323 که از طریق پاسگاه توقیف  و تحویل امین  واقع در اهیجان بازکیا گوراب 
روبروی سه راهی سیاهکل  نمایندگی  ایساکو مهران حبیبی مقدم میباشد که ضمن بازدید به عمل  آمده توسط کارشناس منتخب 
این اجرا از مال  موصوف  و بررسی های فنی به عمل  آمده قیمت  مال مورد مزایده فوق  245/000/000 ریال به عنوان  قیمت پایه  
توسط کارشناسان منتخب اعام گردید که این  امر مصون از اعتراض موثر واقع گردیده است.1 اموال مذکور در روز  یک شنبه  مورخه 
1397/10/30  از ساعت  10 الی  11 در محل  اجرای احکام  مدنی شورای  حل اختاف اهیجان واقع در  دادگستری  قدیم  با حضور  
نماینده محترم  دادستان اهیجان  از طریق مزایده حضوری  به فروش  می رسد.مزایده  در روز  و ساعت تعیین  شده شروع  و از 
قیمت  پایه  شروع و کسی که بااترین  قیمت را پیشنهاد  نماید برنده مزایده   خواهد بود   وخریدار  موظف است ده  درصد  از قیمت  
کل خریداری  شده فی المجلس  پرداخت و باقیمانده  ثمن معامله  را حداکثر  ظرف مهلت  یک ماه  از تاریخ  برگزاری  مزایده  پرداخت  
ورسید آنرا  به اجرا تسلیم  نماید .چنانچه خریدار نتواند  در مهلت  تعیین شده باقیمانده  ثمن معامله  را در فرجه  مقرر پرداخت  نماید 
وفق  ماده 129 قانون  اجرای احکام  مدنی سپرده او) 10 درصد واریزی ( پس از کسرهزینه های  عملیات اجرایی  بنفع  صندوق  دولت 
ضبط  ودرصورت  در خواست  مجدد خواهان مزایده تجدید  میگردد . متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری  مزایده  از ملک  
فوق  واقع در آدرس فوق الذکربازدید  و جهت  کسب اطاعات  بیشتر  به این اجراء  مراجعه  فرمایند.  این آگهی  یک بار  در یکی از  

روزنامه های  کثیر اانتشار  محلی درج  و در معابر عمومی  ونقاط  پر جمعیت  شهر الصاق میگردد.
ح  5810   قاضی  اجرای احکام مدنی  شورای حل اختاف اهیجان – حدیثه  حاجی  پور
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رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: اخالگران اقتصادی 
در این اس��تان در مجموع به 30 س��ال حبس و پرداخت یک هزار و 

200 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
به گ��زارش روابط عمومي دادگس��تري اس��تان اصفه��ان، احمد 
خس��روی وفا اظهار ک��رد: دادگاه ویژه رس��یدگی ب��ه پرونده های 
جرایم و مفاس��د اقتصادی، حک��م قطعی و نهای��ی دو اخالگر در 
نظام اقتصادی را صادر کرد. بر این اس��اس مته��م ردیف اول این 
پرونده به ن��ام حمیدرضا جان قربان فرزند علم��دار به اتهام اخال 
در نظ��ام اقتصادی از طری��ق قاچاق تجهیزات پزش��کی )پروتز و 
ایمپلنت های اسکلتی( به 20 س��ال حبس و پرداخت 120 میلیارد 
تومان جزای نقدی در حق دولت و متهمه ردیف دوم آزاده سجادیه 

فرزند یحیی به 10 سال حبس محکوم شدند. وی افزود: این پرونده 
از دو جنبه همچنان مفتوح اس��ت و رس��یدگی ادامه خواهد داشت؛ 
یکی در خصوص معاونان جرم و دیگر ش��کات احتمالی خصوصی 
که دچار ایراد صدمه بدنی ناشی از استفاده از این تجهیزات شده اند. 
رییس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: برخی افراد که 
با سوءاستفاده از فضای کنونی بازار با انجام زدو بندهای گوناگون به 
دنبال فرصت طلبی و کسب منافع نامشروع هستند، بدانند چشمان 
تیزبین دس��تگاه قضایی و نیروهای اطاعاتی اعمال مجرمانه آنها 
را رصد کرده و بی ش��ک اشد مجازات های قانونی در خصوص آنها 
اعمال خواهد شد. خسروی وفا با اشاره به اینکه تاکنون چهار پرونده 
اقتصادی در دادگستری استان منتهی به صدور حکم نهایی و قطعی 

شده است، گفت: دو پرونده دیگر یکی با موضوع فرار مالیاتی بالغ بر 
یک هزار میلیارد تومان و دیگری سوءااستفاده از 80 کارت بازرگانی 
در دادسرا مطرح شده و در حال رسیدگی است که به محض وصول 
به دادگاه ویژه اقتصادی، متهم��ان آن مورد محاکمه قرار خواهند 

گرفت و اطاع رسانی ازم انجام خواهد شد.

محکومیت 2 اخالگر اقتصادی در اصفهان به 30 سال حبس 

دیدار با معاون استاندار و فرماندار 
شهرستان طبس 

 مدیرکل زندان های اس��تان خراس��ان 
جنوبی با معاون استاندار و فرماندار ویژه 

شهرستان طبس دیدار کرد.
علی هاشمی در دیدار با معاون استاندار 
و فرمان��دار وی��ژه شهرس��تان طبس با 
تشریح پیشرفت پروژه زندان جدید اظهار امیدواری کرد با حمایت و 
پشتیبانی فرمانداری طبس، هرچه زودتر شاهد بهره برداری از این 

پروژه ملی باشیم .
وی با اش��اره به پیش��رفت 90 درصدی پروژه ندامت��گاه طبس، از 
برگزاری نشست با پیمانکاران پروژه خبر داد و گفت: مقرر شد نهایتا 
طی سه ماهه آینده اتمام کار پیمانکاران اعام شود و تحویل موقت 

پروژه صورت پذیرد .

تاثیر ایجاد انگیزه در محیط کار 
برای پیشبرد اهداف سازمانی 

 مدیرکل زندان های استان کرمان، ایجاد 
انگیزه و روحیه ش��اد در محیط کار را در 

پیشبرد اهداف سازمانی موثر دانست.
رمضان امیری در نشس��ت صمیمانه با 
مسئوان و کارکنان اداره  کل زندان های 
اس��تان کرمان گفت: تا جایی ک��ه می توانیم باید س��عی کنیم که 
مش��کات روحی  را به محیط کار انتقال ندهیم و با ایجاد انگیزه و 
روحیه شاد در جهت پیشبرد اهداف سازمان زندان ها حرکت کنیم.

وی افزود: درحوزه اص��اح و تربیت در زندان ها با تاش همکاران 
عرصه زندانبانی استان از مراقب گرفته تا مسئولین کارهای خوبی 

صورت گرفته است و شاهد پویایی مجموعه هستیم.

بازدید از روند اجرای طرح ارتقای 
مهارت های خانواده مددجویان

 سرپرست زندان های استان سیستان و 
بلوچستان از روند اجرایی طرح آموزش و 
ارتقای مهارت ه��ای اخاقی و زندگی 
همس��ران و فرزندان مددجویان بازدید 

کرد.
ناصر س��لیمانی با حضور در زن��دان زاهدان از رون��د اجرایی طرح 
آموزش و ارتقای مهارت های اخاقی و زندگی همسران و فرزندان 
مددجویان بازدید کرد و گفت: امروز فضای مجازی با همه مزایایی 
که دارد و سهولتی که در زندگی و ارتباطات انسان ها به وجود آورده 
یک آسیب جدی و یک شمشیر دو لبه و یک پرتگاه خطرناک برای 
خانواده ها و خصوصا فرزندان است که اگر آموزش استفاده صحیح 
و نحوه مقابله با مخاطرات این فضا در جامعه ارایه نشود آسیب های 

آن به مراتب بیشتر از تسهیات آن است.
وی افزود: چه بسا افراد فرصت طلبی باشند که از تنگناهای اجتماعی، 
اقتصادی و عاطفی خانواده ها قصد سوءاستفاده و سودجویی داشته 
باشند که آموزش مهارت های اخاقی با توانمندسازی خانواده ها از 

این آسیب ها جلوگیری می کند.

مددجویان مسیحی زن در ندامتگاه 
شهرری جشن کریسمس گرفتند

مراسمی با حضور مس��ئول اندرزگاه، مس��ئول اداره فرهنگی و جمعی از 
پرسنل و مددجویان مسیحی ندامتگاه شهرری برگزار شد. به همت واحد 
فرهنگی ندامتگاه شهرری، مراسمی با حضور مسئول اندرزگاه، مسئول 
اداره فرهنگی و جمعی از پرسنل و مددجویان مسیحی برگزار شد. در این 
مراس��م محمدی مدیر ندامتگاه ضمن تبریک وادت حضرت عیس��ی 
مسیح)ع( و ایام س��ال نو میادی گفت: ادیان آسمانی آمده اند تا با افراط، 
خشونت ، ظلم و بی عدالتی مبارزه کنند و عیسی مسیح نیز همواره بشریت 
را به عدالت، صلح و آزادگی توصیه می فرمود. لذا میاد آن حضرت می تواند 
نوید بخش صلح و همبستگی برای بشر امروز باشد. در حاشیه این مراسم 
هدایایی به رس��م یادبود به مددجویان مسیحی اهدا ش��د  و از میهمانان 

پذیرایی به عمل آمد.

دادستانی و زندان الیگودرز پیش قدم 
در حل مشکل زندانیان مهریه

برابر بخشنامه اباغی دادستان کل کشور، مشکل زندانیان مهریه توسط 
دادستان الیگودرز رفع شد. پیرو بخشنامه ا خیر دادستان کل کشور مبنی 
بر حل مشکل زندانیان مهریه، زندان الیگودرز پیش قدم شده و این امر را 
محقق کرد. بر اساس همین گزارش صالحی دادستان عمومی و انقاب 
شهرس��تان الیگودرز در زندان حضور و با تک تک زندانیانی که به اتهام 
مهری��ه در داخل زندان تحمل حبس می کردند ب��ه گفت وگو پرداخت و 
در این زمینه پس از راهنمایی ها و ارش��ادات مقتضی به زندانیان دستور 
ازم در زمینه دادخواست اعس��ار و تعدیل آمار صادر شد . با توجه به این 
دس��تورالعمل که از سوی دادستان کل کش��ور صادر شد خوشبختانه در 
روزهای آتی شاهد آزادی زندانیان مهریه که در زندان الیگودرز در حبس 

هستند خواهیم بود.

بازدید معاون دادستان بوشهر از زندان دشتی
معاون دادستان عمومی و انقاب شهرستان بوشهر از زندان دشتی بازدید 
کرد. کریمی جهت س��اماندهی و پیگیری وضعیت قضایی مددجویان از 
زندان دشتی بازدید و از نزدیک به مشکات و درخواست های مددجویان 
رس��یدگی کرد . وی در این بازدید گفت: حضور قضات در زندان و بررسی 
وضعیت محکومین و زندانیان بیانگر آن است که احکام و تصمیمات قضایی 
صادرشده چه میزان تاثیرگذار بوده است . معاون دادستان عمومی و انقاب 
شهرستان بوشهر هدف بازدید از زندان را بررسی مشکات زندان ها عنوان 
کرد و افزود: یکی از اقش��ار آسیب دیده اجتماع زندانیان هستند که از مسیر 

صحیح زندگی خارج شده اند و به حمایت و هدایت نیاز دارند .

جرایمی مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه 
که دارای مجازات تخییری اس�ت و قاضی می  تواند یکی از 
آنها را انتخاب کند و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدام یک از 
درجات هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسامی مصوب 

سال 1392 قرار می  گیرند؟
مطابق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اس��امی مصوب س��ال 1392، 
ماک تعیی��ن درجه مجازات ها حداکثر مجازات اس��ت. در صورت تعدد 
مجازات ه��ای یک جرم طبق تبص��ره 3 ماده مذکور، مجازات ش��دیدتر 
و در ص��ورت عدم امکان تش��خیص مجازات ش��دیدتر، مجازات حبس 
م��اک خواهد بود بنابراین در فرض س��ؤال که ناظر ب��ر جرایم تعزیری 
دارای مجازات های متعدد ب��وده و قاضی مخیر در انتخاب هر یک از آنها 
است، نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح 
فوق الذکر صورت می  پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی 
جرم فقط ش��اق یا جزای نقدی باشد )همانند ماده 608 بخش تعزیرات 
قانون مجازات اسامی مصوب سال 1375 در توهین ساده( نیز با توجه به 
حداکثر مجازات شاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات هشت گانه 
مذکور در م��اده 19 صدرالذکر، درجه مجازات ج��رم مذکور )که در مثال 

فوق الذکر درجه 6 است(، تعیین می شود.

اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده 315 یا پس از مهلت 
مذکور مراجعه کند آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید 

خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟
مس��تنبط از بن��د ج م��اده 108 و صدر م��اده 110 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب سال 1379 این است 
که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده )گواهی عدم 
پرداخت اخذشده( نیازی به تودیع خس��ارت احتمالی نیست و مهلت 15 
روزه )یا 45 روزه( مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب س��ال 1311 
نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه 
چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود، 
چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته 
علیه وی شود، در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به 

تشخیص دادگاه به عمل می آید.

در م�واردی که برای اح�د از طرفین معامله ب�ه دلیل غبن یا 
عیب در مبیع، خیار فس�خ معامله به وج�ود آید، آیا ضرورت 
دارد که به طرف مقابل، فسخ معامله را اعام کند؟ به عبارت 
دیگر آیا عدم اعام فس�خ معامله مانع از اعمال خیار فسخ 

است یا خیر؟
به موجب ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دالت بر آن 
کند حاصل می شود بنابراین از ماده فوق الذکر و ماده 69 قانون ثبت اسناد و 
اماک کشور چنین استنباط می شود که فسخ معامله باید به طرف اعام 
شود و کسی که مدعی فسخ معامله است، ضرورت دارد اراده خود مبنی بر 

فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعام کند.

آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 است؟

با رعایت مقررات ماده 109 قانون مجازات اس��امی مصوب سال 1392 
جرم پولش��ویی مشمول مرور زمان می ش��ود. جرایم قابل  گذشت نیز در 
ماده 104 همین ق�انون احصا ش��ده، جرم پولش��ویی نیز مش��مول این 

عمومات است.

تص�ور کنی�د ب�رای خرید ی�ک اتومبی�ل خارج�ی به یک 
نمایشگاه خودرو مراجعه کرده اید. فروشنده اعام می  کند 
بنا بر قراردادی که با شرکتی خارجی دارد، قرار است تا یک 
ماه آینده چند دس�تگاه اتومبیل به ایران وارد شود. شما از 
فرصت استفاده کرده و یکی از آنها را پیش خرید می  کنید 
و در ق�رارداد ذکر می  کنید که زمان تحوی�ل یک ماه آینده 
ا س�ت. در این دوره یک  ماهه ش�رکت مبدا به دلیل اعمال 
تحریم علیه ایران نمی توان�د اتومبیل ها را به ایران صادر 

کند. تکلیف قرارداد شما با فروشنده چیست؟

خیار  تعذر  تس��لیم به  معنای اختیار بر هم  زدن معامله در زمانی است 
که اجرای قرارداد به دلیل حادثه ای خارج از اختیار طرفین غیر ممکن 

می شود.
زمان��ی که دو طرف با هم قراردادی منعق��د می کنند، نمی توانند به 
چیزی تعهد کنند که توان اجرای آن را ندارند. اگر در زمان تش��کیل 
قرارداد یک  طرف به عدم امکان اجرای آن توسط دیگری علم دارد 
یا طرفین در امکان اجرای آن تردید دارند، قرارداد باطل اس��ت. زیرا 
یکی از شرایط مهم قرارداد قدرت بر تسلیم است که فقدانش سبب 
بطان معامله اس��ت. به این معنا  که گویی هیچ قراردادی بین آنها 

منعقد نشده است.
گاهی طرفین در هنگام انعقاد عقد امکان اجرای تعهد را دارند اما بعد 
از انعقاد عقد به دایلی اجرای تعهد برای آنان غیر ممکن می ش��ود. 

در اینجا دو حالت پیش  می  آید:
اگر به  طور دایم امکان اجرای قرارداد وجود ندارد، قرارداد از روز اول 
باطل است. مثًا خرید پرنده ای که اکنون از قفس فرار کرده است و 

احتمال پیدا کردن آن وجود ندارد.
اما اگر عدم امکان اجرای قرارداد موقتی باشد طرف مقابل می  تواند 
تا زمان رفع مانع صبر کند یا معامله را با اس��تفاده از خیار تعذر تسلیم 

فسخ کند. )یک طرفه عقد را منحل کند(
اگر مانع در حدی موقتی باش��د که بعد از گذشت مدت کوتاهی رفع 
می  شود، قرارداد همچنان صحیح و الزام آور است. مثًا در قراردادی 
تاریخ تحویل 30 دی ماه است ولی به  دلیل بارش برف و بسته بودن 

راه ها امکان اجرای قرارداد در تاریخ مقرر وجود ندارد. 
در این مورد نمی  توان قرارداد را به  دلیل وجود مانع در اجرای آن فسخ 
کرد زیرا بسته بودن راه ها به دلیل بارش برف بعد از چند روز برطرف 

می  شود. به گزارش مهداد، ازم به ذکر است که اختیار فسخ معامله 
در جایی اس��ت که اجرای ق��رارداد بعد از رفع مان��ع همچنان برای 

خریدار مطلوب باشد. 
در غیر این  صورت اگر زمان اجرای قرارداد برای طرفین بسیار مهم 
باشد، معامله باطل خواهد بود. مثًا قرارداد خرید شام عروسی برای 
یک ش��نبه س��اعت 19 با ایجاد مانع موقتی حتی در حد چند ساعت 

باطل است.
مثال دیگر آن که سازمانی مکانی را برای برگزاری مراسم خاصی در 
زمان معینی نیاز دارد ولی طرف مقابل به دایلی امکان آماده سازی 
مکان و اجرای قرارداد در زمان تعیین شده را ندارد. در اینجا می توان 

با توجه به اهمیت زمان اجرای قرارداد بطان معامله را ادعا کرد.
اگر فرد قبل از ایجاد مانع بخشی از قرارداد را اجرا کرده است، نسبت 
به آن بخش��ی که تعهد اجرا ش��ده قرارداد صحیح است و نسبت به 

بخش دیگر امکان فسخ وجود دارد. 
این مورد طبیعتًا در جایی پیش می  آید که تعهد قابل تقس��یم به اجزا 
باشد. مثا خرید 40 دست لباس. در خرید یک دستگاه اتومبیل امکان 
اجرای بخشی از قرارداد وجود ندارد. البته خریدار در این مورد با استناد 

به خیار تبعض صفقه می  تواند کل معامله را فسخ کند.  
گاهی در قرارداد ها ذکر می  شود که طرفین حق برهم زدن معامله با 
خیارات را از خود سلب کردند. )اسقاط کافه خیارات( این شرط در مورد 
بعضی خیارات صحیح نیست که یکی از آنها خیار تعذر تسلیم است. 
در صورتی که متعهد توان اجرای قرارداد را نداش��ته باش��د چگونه 

می توان او را اجبار به انجام تعهد کرد؟
مثا ش��خصی می خواهد خودروی خود را برای مدت یک هفته به 
شخص دیگری اجاره دهد ولی قبل از تسلیم خودرو دادگاه اموال او 

را به انضمام خودرو توقیف می  کند. 
بدیهی است که امکان اجرای قرارداد )دادن اتومبیل به دیگری( برای 
فرد وجود ندارد. در اینجا فروشنده به خیار تعذر تسلیم استناد می کند 

و معامله را برهم می  زند.
نکته پایانی آن است که اگر اجرای قرارداد برای فروشنده غیرممکن 

باشد اما شخص دیگری بتواند قرارداد را اجرا کند، چه باید کرد؟
در پاس��خ باید گف��ت که در این م��ورد اختاف  نظر وج��ود دارد اما 
صحیح تر آن اس��ت که امکان اجرای قرارداد توسط متعهد مد  نظر 
ق��رار گیرد و در صورتی  که او توان اجرای ق��رارداد را ندارد این خیار 

را ثابت دانست.

اختیار فسخ به دلیل دشواری در تسلیم موضوع قرارداد

گزیده ها

چک مثل هر س�ند یا ش�یء دیگری ممکن است 
به طور ناگهانی بر اثر غفلت و س�هل انگاری گم 
شود یا از سوی شخصی سرقت شود یا از طریق 
اق�دام مجرمانه  دیگ�ری مانند کاهب�رداری از 
دس�ت صاحب آن خارج ش�ود. اما جای نگرانی 
نیس�ت و ش�ما می توانید اقداماتی انجام دهید 
تا کس�ی نتواند از چک س�ند تجاری ش�ما سوء 

استفاده کند.

چک ممکن اس��ت به طور ناگهانی گم ش��ود یا از سوی 
شخصی سرقت شود یا از طریق اقدام مجرمانه ی دیگری 
مانند کاهبرداری از دست صاحب آن خارج شود. فرض 
کنی��د آقای رضوی چکی را در وج��ه آقای اکبری صادر 
کرده و آق��ای اکبری هم چک را به نف��ع خانم محمدی 
پشت نویسی کرده و چک در دس��ت خانم محمدی گم 
شده اس��ت. حال وی برای جلوگیری از نقد کردن چک 

از سوی یابنده یا سارق یا … چه کاری باید انجام دهد؟
در مرحله  نخست، این شخص باید به بانک صادرکننده  
چک مفقودشده مراجعه کند و کاربرگ مخصوصی را که 
بانک به او می دهد، با درج مشخصات چک )مانند شماره، 
تاریخ و مبلغ آن( پر کرده و تسلیم بانک کند و صریحًا از 

بانک بخواهد که از پرداخت وجه چک خودداری کند. 
بانک نیز پس از احراز هویت از این ش��خص، چک را به 
مدت یک هفته مس��دود و از پرداخت وجه آن به آورنده  

احتمالی خودداری می کند. 
در مرحله  دوم، شخصی که مدعی سرقت یا مفقود شدن 
چک بوده، موظف است به دادسرای محل استقرار بانک 
افتتاح کننده  حساب مراجعه و شکایت خود را تقدیم کند. 
دادسرا نیز یک گواهی صادر می کند و به مدعی می دهد.

در مرحله  س��وم، مدعی مفقود ش��دن چک مکلف است 
ظرف یک هفته از مراجعه  قبلی خود به بانک، مجدداً به 

بانک رفته و گواهی اخذشده از دادسرا را تحویل دهد. 

اگر گواهی مذکور ظرف یک هفته تس��لیم بانک نشود، 
و پس از آن کسی چک را به بانک ببرد، بانک وجه چک 
را در صورتی که پول در حس��اب موجود باشد، به آورنده 
می پ��ردازد و اگر پولی در حس��اب نباش��د، گواهی عدم 

پرداخت صادر می کند و تحویل آورنده  چک می دهد. 
همچنین اگر در طول همان ی��ک هفته، چک به بانک 
ارایه ش��ود، بانک موظف به صدور گواهی عدم پرداخت 

به علت اعام مفقودی چک است.
بدیهی است که آورنده  چک که با گواهی عدم پرداخت 
به علت دس��تور ذی نفع مواجه شده، می تواند علیه کسی 
که دستور عدم پرداخت وجه چک را به  ادعای سرقت یا 
مفقودیت یا … به بانک صادر کرده است، شکایت کند. 
هر گاه کسی که دستور عدم پرداخت چک را صادر کرده 
است، نتواند درستی ادعای خود را ثابت کند یا آورنده  چک 
به بانک بتواند خاف این ادعا را ثابت کند، دستوردهنده به 
مجازات قانونی صدور چک بامحل محکوم خواهد شد.

اقدامات ازم در صورت مفقود شدن چک

آرای محکوم�ان پرون�ده ش�ورای ش�هر و 
شهرداری تبریز اعام ش�د و اسامی ذیل به 
تعداد 12 نفر حس�ب تبصره ماده 36 قانون 

مجازات اسامی منتشر می شود.

به گ��زارش رواب��ط عمومی دادگس��تری اس��تان 
آذربایجان ش��رقی، حس��ب اعام اج��رای احکام 
کیفری دادسرای عمومی و انقاب تبریز، در پرونده 
معروف به پرونده شهرداری تبریز که در سال 1394 
حسب گزارش اداره اطاعات اس��تان در دادسرای 
عمومی و انقاب شهرس��تان تبریز تشکیل شد پس 
از شروع به تحقیقات تعدادی از اعضای شورای شهر 
و شهرداران مناطق تبریز دستگیر شدند و با تکمیل 
پرونده، برای 46 نفر از متهمان کیفرخواس��ت صادر 
و پرونده به دادگاه های کیفری دو تبریز ارس��ال شد 
که توسط دادگاه بدوی برای 43 نفر از متهمان حکم 

محکومیت صادر شد.
با اعتراض محکوم علیهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر 
اس��تان ارسال و پس از رس��یدگی، رأی قطعی برای 
تعداد 24 نفر صادر ش��د. اسامی ذیل به تعداد 12 نفر 
حسب تبصره ماده 36 قانون مجازات اسامی منتشر 
می شود که موضوع رأی دادگاه است. پرونده تعدادی 
از متهمان همچنان مفت��وح و در دادگاه تجدیدنظر 
اس��تان و دادس��رای عمومی و انقاب تبریز تحت 

رسیدگی است.
این اسامی به شرح ذیل است: 

1- عباس عادلی شهیر فرزند حسین. اتهام: ارتشاء به 
مبالغ 610 میلیون تومان + 250 عدد سکه تمام بهار 
آزادی + 20 عدد ربع سکه بهار آزادی + 270 میلیون 
تومان + 150 میلیون توم��ان + یک قطعه زمین به 
متراژ 2 هزار و 200 متر مربع در شهرک مبل و خودرو. 
محکومی��ت: چهار فقره 13 س��ال حبس تعزیری + 
جزای نقدی + رد مال + هفتاد ضربه ش��اق و س��ه 
س��ال انفصال موقت از خدمات دولتی + انتش��ار در 

روزنامه کثیراانتشار.
2- محبوب عبداله پور فرزند جمش��ید. اتهام: ارتشاء 

به مبالغ یکصد میلیون توم��ان، 50 میلیون تومان و 
یکصد میلیون تومان جمعا 250 میلیون تومان وجه 
نقد. محکومیت: س��ه فقره 8 سال حبس تعزیری + 
جزای نقدی + 10 ضربه شاق + رد مال + یک سال 
انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه 

کثیراانتشار.
3- داود بهراء فرزند بهلول. اتهام: ارتشاء به مبالغ 50 
میلیون تومان وجه نقد، 170 سکه تمام بهار آزادی، 
56 میلیون تومان، 50 قطعه سکه تمام بهار آزادی و 
20 هزار یورو، جم��ع مبلغ ریالی 106 میلیون تومان 
و جمع س��که ها به تعداد 220 قطعه سکه تمام بهار 
آزادی و رشاء به تعداد 20 قطعه سکه تمام بهار آزادی. 
محکومیت: سه فقره هفت و نیم سال حبس تعزیری 
+ 2 سال و 6 ماه حبس تعزیری + جزای نقدی + رد 
مال + 30 ضربه ش��اق و سه سال انفصال موقت از 

خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیراانتشار.

4- مس��لم مقدوری ش��ربیانی فرزند کاظم. اتهام: 
ارتش��اء ب��ه مبل��غ 250 میلی��ون توم��ان و فراهم 
کردن موجبات رش��اء به مبل��غ 150 میلیون تومان. 
محکومیت: 7 س��ال و 6 ماه حبس تعزیری + جزای 
نق��دی + 40 ضرب��ه ش��اق + رد مال و  دو س��ال 
انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه 

کثیراانتشار.
5- محمود محمدی فرزند حس��ین. اتهام: ارتشاء به 
تعداد 25 قطعه س��که تمام بهار آزادی + 56 میلیون 
تومان. محکومیت: دو فقره هفت و نیم س��ال حبس 
تعزیری + جزای نقدی  + 40 ضربه شاق + رد مال 

+ انتشار در روزنامه کثیراانتشار.
6- سیدرحمان نورثانی فرزند تیمور. اتهام: ارتشاء به 
مبلغ 45 میلیون تومان و یک دستگاه خودرو سواری 
پژو پارس. محکومیت: دو فقره هفت و نیم سال حبس 
تعزیری + جزای نقدی + 30 ضربه شاق + رد مال 

+ 6 ماه انفصال موقت از خدمات دولتی + انتش��ار در 
روزنامه کثیراانتشار.

7- امیراحمد یوس��فی فرزند مس��عود. اتهام: اعمال 
نفوذ برخاف ح��ق و مقررات قانونی و تحصیل مال 
از طریق نامشروع به مبلغ 95 میلیون تومان + 205 
میلیون توم��ان جمعاً 300 میلیون توم��ان و فراهم 
کردن موجبات رشاء و ارتشاء به مبلغ 30 هزار دار و 
غصب عنوان. محکومیت: هفت فقره سه سال حبس 
تعزیری و یک فقره سه سال و یک ماه حبس تعزیری 

و جزای نقدی و رد مال.
8-  م��روت بلندی فرزند عزت اله. اتهام: ارتش��اء به 
مبلغ 106 میلیون تومان. محکومیت: 15 ماه حبس 
تعزیری + جزای نقدی + 40 ضربه ش��اق + 6 ماه 
انفصال موقت از خدمات دولتی + رد مال + انتشار در 

روزنامه کثیراانتشار.
9- حبیب ش��یری آذر فرزند یوس��ف. اتهام: ارتشاء 
به مبلغ 30 ه��زار دار )معادل یکصد میلیون تومان 
در زمان صدور رای( محکومیت: یک س��ال حبس 
تعزیری + جزای نقدی + رد مال + یک سال انفصال 
موقت از خدمات دولتی + 10 ضربه ش��اق + انتشار 

در روزنامه کثیراانتشار.
10- داود نامدار فرزند محمود. اتهام: دو فقره رشاء 
به مبالغ 266 میلیون توم��ان و دو میلیون تومان. 
محکومیت: یک س��ال حبس تعزی��ری + جزای 
نقدی + 10 ضربه ش��اق و 6 م��اه انفصال موقت 
از خدمات دولت��ی+ رد مال + انتش��ار در روزنامه 

کثیراانتش��ار.
11- بهروز مولوی فرزند محمدحسین. اتهام: رشاء به 
مبالغ یکصد میلیون تومان + 56 میلیون تومان + 33 
میلیون تومان + 160 میلیون تومان  + 200 میلیون 
تومان جمعا 549 میلیون تومان. محکومیت: 5 فقره 

75 ضربه شاق + انتشار در روزنامه کثیراانتشار.
12- علی ایمانی فرزند بایرامعلی. اتهام: رشاء به مبالغ 
50 میلیون تومان + یکصد میلیون تومان جمعا 150 
میلیون تومان. محکومیت: دو فقره 74 ضربه شاق 

+ انتشار در روزنامه کثیراانتشار.

اعام آرای محکومان پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز



   سه شنبه
  11دی 139۷   

  شماره  43۷9

14

   اجتماعی  

چهره ها

سامانه بارشی جدید
در راه است

 مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناس��ی از آغاز فعالیت 
سامانه بارشی جدید از فردا خبر داد و 
گف��ت: روز پنج ش��نبه این س��امانه 
تقویت شده و عاوه بر نیمه غربی در 
ن��وار ش��مالی و مرک��زی کش��ور 

گسترش خواهد یافت.
 احد وظیفه اعام کرد: با ورود سامانه بارشی جدید از فردا در نواحی غرب 
و جنوب غرب کش��ور بارش باران، گاهی رگب��ار و رعد و برق و وزش باد 

را خواهیم داشت.

حج و زیارت نیازمند نوآوری است
 رییس سازمان حج گفت: امروز حوزه 
حج و زیارت به عنوان یک سازمان 
خدماتی نیازمن��د نوآوری همچنین 
تحول جدی در نحوه، سبک و سیاق 
ارائه خدمات است.علیرضا رشیدیان 
اف��زود: به ط��ور مثال می ت��وان به 
اس��تفاده از امکان فض��ای مجازی 
برای ساماندهی حوزه سوغات اشاره کرد که خود دغدغه ای جدی برای 
زائران است تا امکانی برای اطاع زائران و حجاج از وضعیت قیمت های 

اجناس در کشور مقصد و مقایسه آن با مشابه داخلی فراهم شود.

اختصاص 8درصد 
تولید ناخالص ملی به درمان 

 معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر 
بهداش��ت گفت: حوزه س��امت از 
ارکان اولوی��ت دار در برنامه ریزی 
است و هشت درصد درآمد حاصل از 
تولید ناخال��ص ملی به حوزه درمان 
اختصاص دارد. محمدرضا فراهانی 
با بیان اینکه قب��ل از اجرای برنامه 
تحول نظام س��امت 6/2 درص��د تولید ناخالص ملی ب��ه حوزه درمان 
اختصاص داشت، اظهار کرد: با اجرایی شدن برنامه تحول نظام سامت 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رشد قابل قبولی داشته است.

اجرای طرح پایلوت 
مراکز سامت روان محلی 

معاون ش��هردار تهران از اجرای طرح پایلوت مراکز س��امت روان 
محلی، اجرای رقابت های نش��اط س��المندی، ترویج فرهنگ کار 
داوطلبانه، تصویب نظام نامه و برنامه عملیاتی مس��ئولیت اجتماعی 
خبر داد.ولی اه ش��جاع پوریان گفت: قابلیت تعریف مأموریت ها و 
همکاری های مشترک شهرداری تهران با کمیسیون ملی یونسکو 
در ایران در محورهای آموزش، سامت، و... وجود دارد که می توان 

برای آن برنامه ریزی کرد.

دستگیری شکارچیان غیرمجاز 
پرندگان مهاجر

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست با اشاره به صید بی رویه 
و غیرقانونی پرندگان مهاجر گفت: 57 نفر از ش��کارچیان غیرمجاز 
دستگیر شدند. سرهنگ جمش��ید محبت خانی با اشاره به مهاجرت 
پرن��دگان به دلیل ب��رودت ه��وا از اروپا به ویژه س��یبری به مناطق 
گرمس��یر، اظهار کرد: بخش هایی از کش��ور ایران از جمله مناطق 
تاابی در شمال کشور و خوزستان میزبان این پرندگان مهاجر برای 

ادامه حیات هستند.

بررسی ارتقاء علوم انسانی 
در رتبه بندی های بین المللی 

راهکاره��ای ارتقای رش��ته های علوم انس��انی در رتبه بندی های 
بین المللی در جلس��ه کمیته هدایت و نظارت پروژه ملی، ارتقاء پنج 
دانشگاه و پنج واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی، بررسی 
شد.در این جلسه، کمیته به بحث و تبادل نظر درباره جایگاه رشته های 
علوم انس��انی و علوم اجتماعی در دانش��گاه های داخلی و خارجی 
پرداخت و بررس��ی وضعیت این رشته ها در دانشگاه های برتر دنیا و 
تشابه ها و تفاوت ها با رشته های علوم مهندسی مورد توجه قرار گرفت.

3عامت اصلی وقوع سکته مغزی
دبیرعلمی یازدهمین کنگره سکته مغزی گفت: زمان طایی نجات 
بیمار و درمان موفقیت آمیز تا 4/5 س��اعت بعد از س��کته است. سید 
حسین آقامیری بیان کرد:  انحراف صورت، ضعف دست یا پا و تغییر 
تکلم به صورت ناگهانی باید جدی گرفته شود، چرا که بروز یک باره 
این عایم نشانه های س��کته مغزی است و باید در زمان طایی به 

بیماری کمک کرد. 

گسترش مراکز نیکوکاری 
در روستاهای استان تهران

قائم مقام امورکان ش��هر کمیته امداد اس��تان تهران از گسترش 
مراکز نیکوکاری در ش��هرها و روس��تاهای این استان خبر داد. سید 
ابوالفضل پرپنچی با بیان اینکه باید کار خیر را توس��عه دهیم، افزود: 
مراکز نیکوکاری می توانند در تحقق این امر نقش مهمی ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه با افتتاح و گسترش مراکز نیکوکاری رسیدگی به 
نیازمندان توسط مردم انجام می شود، بیان کرد: باید با کمک خیران 
با فقر مبارزه کنیم و مانع به وجود آمدن آسیب های اجتماعی شویم.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

نهمین جشنواره فیلم »عمار« کلید خورد
نهمین جش�نواره مردمی فیلم »عمار« با حضور هنرمندان و مخاطبان عاقه مند 

این رویداد، رسماً آغاز به کار کرد.

 فاتحان فتنه های دیروز، فتنه تحریم را هم پشت سر می گذارند
مهندس مهدی دوستی مدیر پاایشگاه ستاره خلیج فارس اولین سخنران آیین افتتاحیه جشنواره 
نه��م بود که گفت: همه مس��تحضرید که امروز کار دش��من القای ناکارآمدی و یأس اس��ت آنها 
می خواهند القا کنند که جمهوری اسامی نمی تواند اما اگر واقعاً جمهوری اسامی نمی تواند، چرا 
آن را رها نمی کنید؟ این همه دوره گردی و تکاپوی جهانی برای چیست؟ این تناقض بزرگی است.

وی افزود: حتمًا در این میان اتفاقی رخ داده و حتماً جمهوری اس��امی در حال تبدیل شدن به الگو 
اس��ت. ما امروز از سواحل مدیترانه تا آفریقا تبدیل به الگوی ملت ها شده ایم. جمهوری اسامی در 
مس��یر گام برداشته است و دشمن به خوبی این را می داند. دوستی در ادامه به تاریخ پس از انقاب 
اسامی اشاره کرد و گفت: تا به امروز سه فتنه را پشت سر گذاشته ایم؛ جنگ، فتنه سیاسی و امروز 
هم فتنه اقتصادی و تحریم. در فتنه های اول و دوم ویژگی مشترک این بود که رهبر راه را مشخص 
کرد و ملت به میدان آمد و عبور از این فتنه ها و ایس��تادگی ملت منتهی به تحکیم نظام شد.  امروز 
هم که با فتنه اقتصادی مواجه هس��تیم؛ بخش اول که نقش رهبر در تبیین مفاهیمی مانند اقتصاد 
مقاومتی صورت گرفته و حاا نوبت ما اس��ت که وارد میدان ش��ویم و این بار هم فتنه را پشت سر 

بگذاریم. فاتحان فتنه های اول و دوم حتمًا می توانند از این فتنه هم عبور کنند.

 بخش اول معرفی برگزیدگان
در ادامه برنامه، بخشی از برگزیدگان این دوره از جشنواره عمار با حضور خانواده شهیدان سرلک، 
زارعی، فرزانه، عسگری و خداوردی معرفی شدند. هیأت داوران بخش »پویانمایی« لوح افتخار را 
به انیمیشن »روز از نو« به کارگردانی حسن اسدی اهدا کرد و فانوس زرین این بخش هم به »شهر 
هزار کبوتر« به کارگردانی مشترک پویا نیک منش و مریم هاشمی نژاد رسید. در بخش »نماهنگ« 
فان��وس زرین به »علی کوچولو« به کارگردانی حامد حیدری اهدا ش��د و جایزه ویژه این بخش به 
سیدمهدی حسینی برای نماهنگ های »قاصدک«، »خلوت خوب« و »خونه مادربزرگه« رسید. 

در بخش »برنامه های تلویزیونی« لوح افتخار به مس��تند »به وقت ج��ام« به کارگردانی علیرضا 
بوالی و فان��وس این بخش به مجموعه »دوران« به تهیه کنندگی فرش��اد منجزی اهدا ش��د. در 
بخش »برنام��ه تلویزیونی اینترنتی« هم هیأت داوران لوح تقدیر را ب��ه برنامه »یه بوم و دو هوا« 
ب��ه تهیه کنندگی فاطمه احمدی و فانوس این بخش به »ش��هرآرا« به کارگردانی میاد گودرزی 
اهدا کرد. در بخش گزارش خبری لوح افتخار به »معلمانی که کارگری می کنند« به تهیه کنندگی 
کاظم دهقانی اشکذری اهدا شد و سعید پرویزی  برای گزارش »قاچاق سوخت« توانست فانوس 

این بخش را از آن خود کند.

 بزرگداشت شیخ ابراهیم زکزاکی
پخش کلیپ »خمینی آفریقا« در بزرگداشت شیخ زکزاکی رهبر مسلمانان انقابی نیجریه بخش 

بعدی آیین افتتاحیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار بود.
نادر طالب زاده س��خنران این بزرگداشت گفت: خوشحالم در این مقطع سخت زندگی مردم، هنوز 
فرصت هایی برای تنفس و آینده نگری پیش می آید و این مراس��م، مصداق همین فرصت ها برای 
امید به جوانان پرشور و باحال و خدامحور است. وی افزود: این جوانان هنرمند، گروه های شجاعی 
هستند که به دنبال اصاح انقاب و حرکت در مسیر معمار انقاب و دوری از انحرافند. ان شاءاه 
که همین جوانان با ابزار قوی فیلمس��ازی این تحوات را رقم بزنند. عمار جایگاه خود را پیدا کرده 
و این شعار نیس��ت. این کارگردان سینما و کارشناس فرهنگی با اش��اره به آیین بزرگداشت شیخ 
زکزاکی ادامه داد: یادمان نرود که انقاب اسامی وعده اصلی اش کمک به مستضعفان است. اول 
کشور خودمان و بعد در نقاط دیگری مانند قاره آفریقا که شخص شیخ زکزاکی نشان داد چقدر این 
قاره مستعد حقیقت جویی است. نشانه این قاره مستعد تحول سریع این مردم است و ان شاءاه که 

در آینده شاهد توسعه این جریان باشیم.

 بخش دوم اهدای جوایز
در ادامه مراس��م برگزیدگان سایر بخش ها هم معرفی شدند. در بخش »پژوهش های سینمایی« 
فانوس جش��نواره نهم به پژوهش »مطالعه توزیع مردمی محصوات رسانه ای در اکران مردمی 

جشنواره فیلم عمار« به نویسندگی رسول احمدی اهدا شد. در بخش »فیلم ما« لوح افتخار به فیلم 
»یدی« به کارگردانی یزدان عربی اهدا ش��د و فانوس جش��نواره به »کلت« به کارگردانی سپیده 
ش��راهی رس��ید. در بخش فیلمنامه کوتاه لوح افتخار به »اینجا سرزمین من است« به نویسندگی 

سید مهدی میرغیاثی اهدا شد.
در بخش »طرح فیلمنامه«، دو فیلمنامه »روزی روزگاری بویراحمد« به نویس��ندگی گردانی رضا 
دانش پژوه و »امام جمعه« نوشته میثم مهدی راد لوح افتخار دریافت کردند و فانوس این بخش به 
»لیست ش��نبه« به نویسندگی مشترک محمدصادق رمضانی و حجت احمدی زر رسید. در بخش 
تقدیر از اکران کننده های برتر سال نمایندگان گروه های اکران مردمی شهرستان آباده و باغ ملک 

تجلیل شدند.

 آیین بزرگداشت حامد زمانی
علیرضا احمدی روش��ن فرزند ش��هید احمدی روشن، رضوانه باغبانی فرزند ش��هید باغبانی، مادر 
شهیدان خالقی پور، خانواده شهید احمدی روشن و حاج صادق آهنگران در آیین بزرگداشت حامد 

زمانی روی صحنه حاضر شدند.
صادق آهنگران بعد از اهدای جوایزی به حامد زمانی گفت: توفیقی بود که انگشتری از سنگ حرم 
سیدالش��هدا )ع( را به عزیز دلم، آقا حامد اهدا کنم. امیدوارم هر بار این انگش��تری را می بیند به یاد 

سیدالشهدا )ع( بیفتد.

نویسنده »شام برفی« و »مهرنجون« از انتشار 3 کتاب جدید درباره 
سوریه از سوی موسسه شهید شیرازی خبر داد.

 محمد محمودی نورآبادی در گفت وگو با میزان اظهارکرد: »سه 
نیمه سیب«، »شاه نشین در شام« و »دیده بان صبح نگران عصر« 
سه کتابی هس��تند که با موضوع سوریه زیر چاپ دارم و قرار است 

توسط موسسه شهید شیرازی منتشر شود.
وی اظهار کرد: کتاب »س��ه نیمه س��یب« به زندگ��ی دو برادر به 
نام های مجتبی و مصطفی می پردازد که در یک شب و یک لحظه 

کنار هم شهید می شوند.
این نویسنده خاطرنش��ان کرد: آنها اهل قاسم آباد مشهد بودند و 
با پوش��ش افغانستانی به سوریه می روند و در منطقه ای نزدیک به 

تتمیر شهید می شوند.
محمودی نورآبادی با معرفی »ش��اه نش��ین در ش��ام« به عنوان 
دومین کتاب هم بیان کرد: کتاب »شاه نشین در شام« به یک قله 
در روستای مهرنجون اش��اره دارد که مشرف به دهکده است. در 
حقیقت موقعیت جغرافیایی کوه باعث ش��ده تا قله در بین بومیان 
به شاه نشین معروف شود. این کتاب قصه زندگی برادرشهیدم در 
سوریه است. این نویسنده در بخش دیگری از سخنانش به کتاب 
»دیده بان صبح نگران عصر« اش��اره کرد و گفت: این کتاب قصه 
شهید صفر حیدری و اهل نورآباد ممسنی است. من او را به خوبی 
می ش��ناختم. صفر در جریان آزاد سازی ش��هر های شیعه نشین 
سوریه دیده بان بود او در آخرین خانه از روستای هردقنین به سمت 
معرسة الخان دیده بانی و یگان پشتیبانی را راهنمایی می کرد تا با 
تیراندازی تکفیری ها را زمین گیر کنند. وی در حال پایین آمدن از 
زاغه مورد اصابت گلوله ای قرار گرفت و در همانجا به شهادت رسید.

کتاب

3 کتاب جدید درباره سوریه 
منتشر می شود

نشست نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی با حضور فعاان و دست اندرکاران 
برگزاری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شد.

محسن حموله مدیرکل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
در ابتدای این نشست گفت: چهارمین جش��نواره ملی اسباب بازی در حالی برگزار شد که از رهگذر برگزاری 
جش��نواره های قبل، فرصت همکاری، همراهی و نقش آفرینی فعاان حوزه بازی و اسباب بازی در این دوره 
فراهم شد. وی افزود: مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش و انجمن 
تولیدکنندگان اس��باب بازی در برگزاری هر چه مطلوب تر چهارمین جش��نواره ملی اسباب بازی مصداق بارز 

کاستن از تصدی گری از سوی کانون و ایفای نقش نظارتی و حاکمیتی است.
 وی برگزاری نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت اسباب بازی را زمینه  مناسبی دانست که به برقراری 
ارتب��اط میان طراحان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان منجر ش��د. سرپرس��ت دبیرخانه  ش��ورای نظارت بر 
اسباب بازی هم چنین  یادآور ش��د: نتایج ارزیابی های انجام شده نش��ان می دهد شرکت کنندگان نمایشگاه 
تخصصی معتقدند برگزاری این جشنواره به میزان 90 درصد به تحقق اهداف جشنواره در ساماندهی صنعت 
اس��باب بازی و 75 درصد در برقراری ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان موفق عمل کرده 
است. غام رضا دیزجی رییس انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی هم گفت: به اعتقاد من مهم ترین دستاورد 
این جش��نواره تغییر باورها بود که موجب شد انتظارها تا حدود زیادی برآورده شود و تمامی افراد حس خوبی 

از این رویداد داشته باشند.

کاای فرهنگی

دبیر علمی سیزدهمین جشنواره شعر فجر گفت: تغییر تعداد اعضای هیأت داوران از سه به 5 نفر، باعث 
می ش��ود تا در میان نگرش های مختلفی که در جامعه ادبی وجود دارد، به جمع بندی بهتری برس��یم و 
نتایج داوری برای کتاب هایی که از مجرای نگاه 5 نفر می گذرد قطعاً به صحت و دقت نزدیک تر است.

بهمن ساکی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سؤال که با توجه به نقدهای واردشده به برخی دوره های 
گذشته جشنواره شعر فجر، چه رویکردی برای این که انتخاب آثار براساس ارزش اثر باشد و نام پدیدآورنده 
در برگزیده ش��دن یا نشدن تأثیری نداشته باشد، اظهار کرد: این طبیعی است که هر جشنواره ای در پی 
نتایجش، مخالفان و موافقانی داشته باش��د و عمًا اقناع جمعی با وجود فضاهای متکثر و متنوع ادبی، 
در نتایج ممکن اس��ت به آسانی حاصل نش��ود؛ اما می توان به معدل و میانگینی قابل قبول نزدیک شد. 
نمی توانم نظر دقیقی بدهم که در دوره های پیش��ین مبنای انتخاب شخص پدیدآورنده بوده و یا اثر، که 

البته این مسئله را بعید می دانم که نام پدیدآورنده تأثیری داشته است. 
وی همچنین درباره اتخاذ رویکردی متفاوت برای جشنواره امسال اظهارکرد: من با تغییر رویکردهایی 
که کم اثر هس��تند، به سود ش��عر و نتایج آن موافقم و همیشه بر آن اصرار داش��ته ام که بخشی از آن در 
ترکیب بندی تعداد و نگرش های ادبی داوران اعمال شده است. از طرفی هم وارد کردن تغییرات ناگهانی 
به جشنواره ای مثل فجر که یک آیین نامه مشخص دارد، سخت است و نیاز هم نیست که به طور مداوم 
و پیوس��ته تغییراتی را در ساختار جشنواره ای که رو به پیش��رفت و تعالی است ایجاد کنیم؛ تغییرات باید 

تدریجی و اقتضایی باشد.

   »محمد سلطانی فر« معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی همراه با مشاوران خود با »پیروز حناچی« شهردار تهران دیدار و تاش »شعر فجر« برای رسیدن به صحت و دقت
گفت وگو کرد. در این دیدار برخی از مطالبات رسانه ای  و طرح های فرهنگی ویژه پایتخت نیز مطرح شد. موضوع طرح ترافیک خبرنگاران 

از جمله نقاط محل اختاف میان معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و شهرداری تهران است.

   غامرضا فرجی س��خنگوی شورای صنفی نمایش از اکران »قانون مورفی« از چهارش��نبه این هفته خبر داد. وی افزود: در جلسه 
اخیر مقرر شد فیلم سینمایی »قانون مورفی« ساخته رامبد جوان از چهارشنبه 12 دی ماه به سرگروهی استقال به جای فیلم سینمایی 
»پاستاریونی« ساخته سهیل موفق، اکران شود اما اکران »پاستاریونی« در زیرگروه ها همچنان ادامه دارد. همچنین قرارداد فیلم سینمایی 

»بهشت گمشده« در سرگروه باغ کتاب بعد از فیلم سینمایی »قرارمون پارک شهر« به کارگردانی فلورا سام ثبت شد.

   تهیه کننده س��ریال »بانوی سردار« از انتخاب »آریا عظیمی نژاد« به عنوان آهنگساز این سریال خبر داد. سعید مرادی در گفت وگو 
با فارس، درباره زمان پخش قطعی این س��ریال نیز بیان کرد: طبق اعام شبکه قرار بر این است تا در دهه فجر این سریال بروی آنتن 
رود، اما مراحل فنی این سریال هنوز به پایان نرسیده است. از طرفی روزهایی که برای پخش ما در نظر گرفته شده با ایام فاطمیه )س( 
مقارن اس��ت و از آنجایی که »بانوی س��ردار« زندگی ایل بختیاری را نشان می دهد، تعدادی سکانس شاد در این سریال وجود دارد که 

شاید مناسب پخش در این ایام نباشد.

   بخش استانی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 16 دی در اردبیل آغاز می شود. در جشنواره امسال 11 اثر از منتخبان 
برگزیده جش��نواره های تئاتر استان ها و 10 اثر به انتخاب بخش فجر استانی از تهران، مشهد، کرج، همدان و کرمانشاه که آثار استانی 

بودند به این تور تئاتر پیوستند.

تیترواره

مهم ترین دستاورد جشنواره اسباب بازی تغییر باورها بود
ادبیات

نتظام�ی  ا فرمان�ده 
گروه

تهران بزرگ ب�ا بیان اجتماعی
اینکه دشمن به دنبال 
مختل ک�ردن آرامش 
مردم است، تصریح کرد: پلیس اشراف 
خوبی برای مقابله ب�ا فتنه دارد و در این 

زمینه برنامه ریزی کرده است.

 ناکام ماندن فراخوان های ضد انقاب 
س��ردار حس��ین رحیمی در همایش فرماندهان 
نیروی انتظامی تهران بزرگ بیان کرد: در 9 ماه 
اخیر ضد انقاب شبانه روز فراخوان داد و یک هزار 
و 6مورد فراخوان آنها با اقدامات پیش دس��تانه و 
اشراف اطاعاتی پلیس ناکام ماند. وی در ادامه 
به انهدام جرایم سازمان یافته و باندها پرداخت و 
گفت: 1406 باند که به صورت سازمان یافته اقدام 
می کردند، شناسایی و منهدم شدند که نسبت به 

سال گذشته رشد 12 درصدی را شاهد بود.

 اج�رای658 مرحل�ه ط�رح ارتق�اء 
آرامش محات

اجرایی ش��دن 658 مرحله ط��رح ارتقاء آرامش 
محات در 375 محله تهران نیز موضوع دیگری 
بود ک��ه رییس پلیس پایتخت ب��ه آن پرداخت و 
ادامه داد: محصول آن این بود که جرایم خش��ن 
در تهران اتفاق نیفتد یا اینکه بسیاری از آنها قبل 
از اینک��ه اقدامی در خص��وص آن صورت بگیرد 

شناسایی و متاشی شود.
سردار رحیمی اعام کرد: دستگیری و برخورد با 
اراذل و اوباش و مبارزه بی امان با آنها در دستور کار 
پلیس تهران بوده و توانستیم سازمانی چون آنها 

را برهم زنیم؛ 30 درصد برخورد با اراذل و اوباش 
و مزاحمان نوامیس را داشته ایم. در حوزه جرایم 
مسلحانه، آدم ربایی و قتل 93 درصد این جرایم 
را کش��ف کردیم که این آمار در سال گذشته 88 

درصد بوده است.

 عملکرد پلیس در حوزه اقتصادی
فرمانده انتظام��ی پایتخت به عملکرد این حوزه 
اقتصادی پرداخت و تصریح ک��رد: در برخورد با 
اخال گران اقتصادی کار بس��یار بزرگی انجام 
دادیم و با بسیج نیروهای خود توانستیم مفسدان 
اقتصادی و بس��یاری از افراد اخالگر را دستگیر 

کردیم.

 حادثه دانشگاه  آزاد عمدی نبود
س��ردار رحیمی همچنین در پاس��خ به سئوالی 

مبنی برعمدی بودن حادثه واژگونی اتوبوس در 
دانشگاه آزاد اظهار کرد: حادثه واژگونی اتوبوس 

در دانشگاه آزاد عمدی نبود. 
وی خاطرنشان کرد: کارگروه تخصصی پلیس 
در رابط��ه با این حادثه تش��کیل ش��د و س��هم 
دانش��گاه، جاده، پیمانکار در این نظریه اعام به 
مراجع قضایی تحویل داده شده است. اتمام کار 
کارشناس��ی پلیس درباره این حادثه نیز موضوع 
دیگری بود که رییس پلیس پایتخت به آن اشاره 
ک��رد، با این توضیح که نظر نهایی توس��ط مقام 
قضایی اعام خواهد ش��د. ضم��ن اینکه به نظر 
می رسد بیشتر س��هل انگاری و بی توجهی علت 
بروز حادثه بوده اس��ت. سردار رحیمی این را هم 
گفت که اگر دانش��گاه به ما درخواس��ت ورود به 
دانشگاه برای اصاح معابر را ارائه کند می توانیم 

به دانشگاه ورود پیدا کنیم.

 پایتخت درعالی ترین وضعیت امنیتی
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه اکن��ون پایتخت 
درعالی ترین وضعیت امنیتی قرار دارد، اظهار کرد: 
در حوزه جرایم به ویژه جرایم خشن کاهش بسیار 
خوبی اتفاق افتاده و در این حوزه افزایش کشفیات 
داشته ایم. به گزارش خبرگزاری ها، سردار رحیمی 
با اش��اره به انهدام دو باند س��ارقان مس��لح قبل 
از هرگونه س��رقت مس��لحانه، خاطرنشان کرد: 
فراخوان ها و توطئه ها توسط دشمنان زیاد است، 
اما با اقدامات پیش دستانه اجازه تحرک به دشمن 

را نمی دهیم.

 ناجا دومین دستگاه مورد اعتماد مردم
سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا هم گفت: در 
نظرسنجی هایی که سال گذشته انجام شد اعام 
کردند که نیروی انتظامی جزو چهار دستگاه اول 
به دلیل اعتماد مردم به ناجا ش��ده است و امسال 
نیز از بین 32 دستگاه، دومین دستگاه مورد اعتماد 

مردم قرارگرفته است.
 وی در ادام��ه گفت: م��ردم در تمامی صحنه ها 
نشان دادند به نظام اسامی اعتقاد دارند و با تمام 
مشکات اقتصادی در میدان های مختلف حضور 
دارند؛ مس��ئوان باید پاس��خگوی مردم باشند. 
فرمانده ناجا با اش��اره به اینکه در یکی دوس��ال 
گذشته رییس جمهور کم عقل آمریکا گفته بود 
ایران را زمین گیر می کنم، گفت: دشمن هرگاه 
ما را تهدید کرد مردم قوی تر پای صحنه آمدند. 
سردار اش��تری افزود: نیروی انتظامی افتخارش 
این است که حافظ ناموس و مال مردم است و در 
کنار مردم ایستاده است و مردم این باور را دارند که 
فرزندانشان در ناجا در حال خدمت به آنها هستند.

اشراف پلیس برای مقابله با عامان 
مخل آرامش مردم 

سردار رحیمی در همایش فرماندهان ناجا عنوان کرد

آموزش و پرورش به دنبال اخذ مجوز استخدام
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره استخدام در آموزش و پرورش گفت: مجوز 
اس��تخدام در این وزارتخانه باید از طریق سازمان اداری اس��تخدامی تصویب و به ما اباغ شود.  علی الهیار 
ترکمن ادامه داد: مکاتبات خود را در این زمینه شروع کرده ایم و درحال ارائه مستندات ازم به سازمان اداری 
هستیم تا بتوانیم تا س��قف نیاز مجوز بگیریم.وی همچنین درباره جذب پنج هزار نیروی خدماتی بیان کرد: 
تامین نیروی خدماتی در مدارس یکی از مش��کاتی اس��ت که با آن روبرو هستیم. ماده 17 قانون مدیریت 
خدمات کشوری این امکان را به ما داده است که با اخذ مجوزهای ازم از طریق شرکت های ذی ربط نیروهای 
خدماتی ازم را تامین کنیم. این کار پس از گذراندن مراحل کاری خود از طریق برگزاری مناقصه از س��وی 

ادارات کل آموزش و پرورش انجام می شود.

بازگشت دوباره پارکبان ها به پایتخت
دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از بازگشت دوباره پارکبان ها دریکی از مناطق تهران 
خبر داد و آن را بر خاف مصوبه ش��ورای عالی ترافیک دانس��ت . محمدعلی کرونی با اش��اره به اینکه طبق 
مصوبه شورای عالی ترافیک، از 15 دی ماه سال 95، بایدپارکبان ها جمع آوری و به جای آن شاهد افزایش تعداد 
پارکومترها می بودیم، اظهار کرد:  این درحالی است که در بسیاری از شهرهای جهان، حتی کان شهرهای 
ایران، با استفاده از روش های کنترل مکانیزه پارک حاشیه و با تکیه بر توانمندی های شرکت های دانش بنیان 
داخلی به مدیریت پارک در معابر پرداخته می ش��ود. وی تصریح کرد: از منظر آس��یب شناسی، قراردادی که 
درحال حاضر در یکی از مناطق شهرداری تهران در جریان است، منجر به ورود مجدد پارکبان ها و عوارض 

مترتب بر حضور آن ها در سطح معابر خواهد بود.
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احتمال همکاری یک ش��رکت ایتالیایی با پادشاهی عربستان در 
پرونده قتل فعال مخالف س��عودی مطرح ش��ده است. به گزارش 
روزنامه »واشنگتن پس��ت«، برخی گمانه زنی ه��ا دال بر احتمال 
همکاری ش��رکت ایتالیای��ی »هکین��گ تی��م«، از بزرگ ترین 
شرکت های ارائه دهنده نرم افزارهای نظارتی با پادشاهی عربستان 
در پرونده قتل »جمال خاش��قجی« در کنس��ولگری عربستان در 
استانبول است. این روزنامه آمریکایی به نقل از »جانکارلو کالزتا« 
نوشت: »استنباط من این است که احتماًا هکینگ تیم در حوادثی 
که به قتل خاش��قجی منجر شده اس��ت، نقش دارد. درواقع، این 
نقش مدت ها پیش آغازش��ده بود و به نظر می آید پیش از آنکه به 
قتل منجر شود، متوقف شد.« وی با بیان احتمال برخی ارتباطات 
میان این شرکت ایتالیایی و پادشاهی عربستان گفت: »ایمیل های 
هک شده این شرکت در 2015 که از سوی ویکی لیکس منتشر شد، 
برخی از ابعاد این ارتباطات را آش��کار می کند. نخس��تین ارتباط با 
ریاض در 2012 و به وسیله سعود القحطانی، مشاور وقت پادشاهی 
عربستان بود که البته محرمانه نیز نبود و وی در آن از عنوان دولتی 
خود اس��تفاده کرد.« این خبرنگار ایتالیایی افزود، »قحطانی« در 
این ایمیل از شرکت خواست تا زمانی را برای دیدار درباره گفتگو بر 
سر برنامه ای که بتواند به عربستان در »مبارزه با تروریسم« کمک 
کند، تعیین کنند و در ادامه خواستار ارائه کاتالوگ هکینگ تیم شد.

 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی اعام کرد که برزیل قصد دارد 
س��فارت خود را به قدس اش��غالی منتقل کند. به گزارش روزنامه 
»گاردین«، بنیامی��ن نتانیاهو بعد از دیدار »خائر بولس��ونارو« در 
ریودوژانیرو گفت که برزیل تصمیم گرفته تا س��فارت این کشور 
را از تل آویو به قدس اش��غالی منتقل کن��د. وی ادامه داد: تصمیم 
مقام های برزیلی برای انتقال سفارت قطعی است و تنها قرار است 
برای زمان انتقال تصمیم گرفته شود. رئیس جمهور جدید برزیل به 
من گفت که انتقال سفارت قطعی است. این در حالی است که یکی 
از مقامات ارشد سیاس��ی در برزیل به گاردین گفته است که هنوز 
هیچ تصمیمی برای انتقال سفارت گرفته نشده است. بولسونارو در 
زمان تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری اعام کرده بود که بعد 
از ریاست جمهوری سفارت خود در رژیم صهیونیستی را به قدس 
اش��غالی انتقال خواهد داد؛ تصمیمی که باعث نگرانی بسیاری از 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان گوش��ت در این کشور شده است. 
تولیدکنندگان گوشت در برزیل نگران هستند که این تصمیم باعث 
توقف صادرات محصواتشان به کشورهای عربی و اسامی شود.

 
رئیس کمیسیون فلسطین در مجلس اردن درخواست کرد که پرچم 
رژیم صهیونیستی در کف ورودی همه نهادهای دولتی اردن قرار 
داده شود. به گزارش روزنامه »دیلی صباح«، »یحیی السعود« گفت: 
»پرچم رژیم صهیونیستی باید در کف ورودی همه نهادهای دولتی 
اردن قرار داده شود تا مردم آن را لگدمال کنند.« رئیس کمیسیون 
فلس��طین در مجلس اردن در واکنش به لگدمال شدن پرچم رژیم 
صهیونیس��تی از س��وی »جمانه غنیمات«، وزیر اطاع رس��انی و 
سخنگوی دولت اردن و اعتراض رژیم اشغالگر قدس به آن، تصریح 
کرد: »اقدام غنیمات کمترین کاری است که وی می توانست انجام 
دهد و باید پرچم رژیم صهیونیستی در ورودی همه وزارتخانه ها و 
نهادهای دولتی اردن نصب ش��ود تا ش��هروندان اردنی بتوانند آن 
را لگدمال کنند«. وی افزود: »رژیم اش��غالگر هر روز مقدس��ات و 
ارزش های انس��انی و اخاقی را پایمال می کند و اقدام وزیر اردنی 
بیانگر موضع ملت اردن است، زیرا وی قبل از اینکه یک وزیر باشد، 
یک ش��هروند اردنی به ش��مار می رود.« چندی پیش تصاویری در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد که نش��ان می داد جمانه غنیمات 
درحال لگدمال کردن پرچم رژیم صهیونیس��تی در زمان ورود به 
مقر سندیکاهای اردن اس��ت. این اقدام زمانی انجام شد که »عمر 
رزاز«، نخست وزیر اردن از انجام چنین کاری خودداری کرد. اقدام 
وزیر اطاع رس��انی اردن باعث خشم مقام های رژیم صهیونیستی 
و اعتراض رسمی آن ها به اردن شد، تا جایی که تل آویو سفیر اردن 

را احضار و مراتب اعتراض رسمی خود را به وی اعام کرده بود.

 
رئیس جمهوری س��ابق فرانسه نس��بت به حمله احتمالی ترکیه به 
کردهای س��وریه و "تقویت تروریسم" در این کشور هشدار داد. به 
نوشته روزنامه »الشرق ااوسط«، فرانسوا اواند، رئیس جمهوری 
سابق فرانس��ه در جریان دیدار با خالد عیس��ی، نماینده کردستان 
س��وریه )روژاوا( در پاری��س اظهار کرد: کردها ب��ا حمایت ائتاف 
بین المللی و فرانس��ه نقش بزرگی را در نبرد علیه داعش ایفا کردند 
و هزینه این نقش و مش��ارکت ب��ا فدا کردن جان های بس��یاری 
پرداخت شده است. وی همچنین نس��بت به تصمیم "یک طرفه" 
آمریکا مبنی بر خروج نیروهای خود از سوریه و به دنبال آن تهدید 
ترکیه به حمله به یگان های مدافع خلق سوریه و همچنین مداخله 
و ورود این کش��ور به اراضی تحت کنترل کردهای سوریه هشدار 
داد. رئیس جمهور سابق فرانس��ه ادامه داد: اگر این تهدیدها عملی 
ش��وند، عواقب وخیمی را برای شهروندان سوری به همراه خواهد 
داش��ت و هم پیمان فرانس��ه در موضوع مقابله با داعش را متحمل 

ضرر خواهد کرد و همچنین منجر به تقویت تروریسم در خارج 
از سوریه می شود.

 جلد روز
ساجد جاوید وزیر کشور انگلیس 
تعطیات سال نو خود را نیمه کاره 
رها کرده و برای مدیریت بحران 
مهاجران  ش��نبه  با »کریستوف 
کس��تنر« همتای فرانسوی خود 
رایزنی ک��رد.  در این تماس تلفنی 
دو طرف تواف��ق کردند تا از طریق 
ایج��اد یک گروه کاری مش��ترک 
نظارت بیشتری را برای جلوگیری از 
ورود غیرقانونی مهاجران به انگلیس 
صورت دهند. آن ها همچنین درباره 
منابع اطاعاتی مهاج��ران، مقابله 
با قاچ��اق انس��ان و افزایش آگاهی 
مهاجران نس��بت به خطرات ناشی از 

سفرهای غیرقانونی گفت وگو کردند. وزارت کشور انگلیس تاکنون آمار دقیقی 
از میزان ورود مهاجران در طول ماه های گذشته ارائه نداده اما گزارش ها حاکی 
است که ظرف یک ماه گذشته دست کم 250 نفر در کانال مانش رهگیری 
ش��ده اند که از این میزان 65 ایرانی بوده اند. در آخرین تحول صورت گرفته، 
گفته می شود که مأموران مرزی انگلیس شنبه، شش ایرانی دیگر را که با قایق 
از کانال مانش گذشته بودند، در سواحل جنوب شرقی این کشور شناسایی و 
به مراکز مهاجرتی منتقل کرده اند. وزیر کش��ور انگلیس در یادداشتی که در 
روزنامه »دیلی تلگراف« منتشر شد، مهاجرت افراد به این کشور را موضوعی 
پیچیده توصیف کرد که راه حل ساده ای ندارد. وی افزود: دلیل افزایش عبور از 
کانال مانش پیچیده است و در بسیاری از موارد، خارج از کنترل است. جاوید، 
این تحوات را ناشی از تشدید بی ثباتی در خاورمیانه و تدابیر امنیتی در بندر کاله 
فرانسه توصیف کرد. او بااین حال تصریح کرد که ادامه این وضع را نمی پذیرد و 
اجازه نخواهد داد که قاچاقچیان از افراد آسیب پذیر، سوءاستفاده کنند. هم زمان 
گاوین ویلیامسون وزیر دفاع انگلیس از آمادگی ارتش برای حفاظت از مرزهای 
کش��ور و جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران خبر داد و آژانس ملی جرائم 
انگلیس نیز عنوان کرد که مهاجران به تاش های خود برای عبور از کانال 

مانش و رسیدن به خاک انگلیس ادامه خواهند داد.
مهاجران، که عمدتاً از کشورهای جنگ زده هستند، سال هاست تاش می کنند 
از طریق بنادر جنوبی انگلیس وارد این کشور شوند. بسیاری از آن ها خود را در 
خودروهای باربری و یا زیر کامیون پنهان کرده و پس ازآن که به مرز انگلیس 
می رسند، فرار می کنند. بااین حال، گزارش ها حاکی است که این افراد اغلب 
در دام مأموران مرزی افتاده و یا بر اثر س��وانح رانندگی جان خود را از دس��ت 
می دهند. پس ازآن که دولت فرانسه اردوگاه آوارگان در بندر کاله )موسوم به 
جنگل( را که روزگاری هزاران پناه جو با قصد مهاجرت به انگلیس در آن مستقر 
بودند در سال 2016 از بین برد، لندن میلیون ها پوند به پاریس کمک کرد تا از 
تشکیل مجدد اردوگاه مهاجران در نزدیکی مرزهای دو کشور جلوگیری کند. 
گزارش ها حاکی است که این کمک مالی برای مواردی همچون نصب فنس و 
دوربین های مداربسته و به کارگیری دستگاه های فوق پیشرفته برای شناسایی 
مهاجران استفاده شده است. مؤسسات کمک های انسان دوستانه می گویند 
که این سیاست تا حد زیادی از ورود غیرقانونی مهاجران به روش های معمول 
جلوگیری کرده اس��ت. بااین حال، وضع مالی مهاجران همچنان از عوامل 
تأثیرگذاری است که نقش تعیین کننده ای در سفر آن ها به انگلیس ایفا می کند.

گزارش

 سردبیر السیاسه کویت: سوریه 
در اجاس سران عرب حضور می یابد

»احمد جاراه« س��ردبیر روزنامه کویتی »السیاسه« با بیان اینکه سوریه 
به زودی به »اتحادیه عرب« بازخواهد گشت، افزود که مقامات این کشور 

در اجاس آتی سران عرب در تونس شرکت خواهند کرد.
وی در صفح��ه توییت��ری خ��ود نوش��ت که »محم��د ول��د عبدالعزیز« 
رئیس جمهوری موریتانی 10 ژانویه )20 دی ماه( به دمشق سفر می کند. وی 
افزود که سوریه به زودی به اتحادیه عرب بازمی گردد و دمشق در اجاس 
سران عرب که قرار است در ماه مارس )اسفند-فروردین ماه( در تونس برگزار 
شود، شرکت می کند. یک منبع از موریتانی هفته گذشته گفته بود که قرار بود 
ولد عبدالعزیز اولین رئیس جمهوری از کشورهای عربی پیش از »عمر البشیر« 
رئیس جمهور سودان باشد که از دمشق پس از سال 2011 دیدار می کند، اما به 
دلیل حضور وی در تعطیات در شمال موریتانی، این دیدار صورت نگرفت. 
البشیر رئیس جمهوری سودان در س��فری کوتاه و اعام نشده در نیمه ماه 
جاری میادی وارد دمشق شد و با »بشار اسد« دیدار کرد. این نخستین سفر 
یک رئیس جمهوری عربی به دمشق پس از هفت سال بحران در سوریه بود. 
منابع رسانه ای موریتانی به نقل از منابعی در سفارت سوریه در »نواکشوت« 
گزارش دادند که رئیس جمهوری موریتانی دعوت رئیس جمهوری سوریه 
را برای دیدار از دمش��ق پذیرفته و در اوایل س��ال 2019 میادی این سفر 
صورت خواهد گرفت. موریتانی به رغم بحران در س��وریه از س��ال 2011 
روابط دیپلماتیک خود با دمش��ق را به طور کامل حفظ و سفارتخانه های دو 
کشور در دمشق و نواکش��وت فعال بودند. منابع خبری تونسی نیز پیش از 
این اعام کردند که »الباجی قائد السبسی« رئیس جمهوری تونس از اسد 
رئیس جمهوری س��وریه برای دیدار از این کشور و حضور در اجاس سران 
عرب دعوت کرده اس��ت. اما »خمیس الجهیناوی« وزیر خارجه تونس با 
تکذیب این خبر گفت که تونس درحالی که حاضر تنها از عربستان و امارات 
دعوت کرده و تصمیم گیری درباره حضور س��وریه در این نشست به اجماع 
روسای عرب بستگی دارد. امارات نیز پنجشنبه گذشته از بازگشایی کامل 
سفارت خود در دمشق خبر داد. سازمان هواپیمایی امارات نیز دیروز از بررسی 
وضعیت فرودگاه بین المللی دمشق برای ازسرگیری پروازهای مسافری به 
این فرودگاه خبر داد. یک هیئت تجاری اماراتی در هفته های گذشته به دمشق 
سفر کرده بود. بحرین هم پنجشنبه گذشته از فعالیت کامل سفارت خود در 
دمشق خبر داد و اعام کرد که هواپیمایی این کشور پروازها به دمشق را 
از اوایل ژانویه از سر خواهد گرفت. همچنین روزنامه »القبس« کویت 
به نقل از منابع سوری از احتمال بازگشایی سفارت کویت در دمشق 

در آینده نزدیک خبر داد.

بوسنی
هزاران نفر از معترضان بوس��نیایی در اعتراض به روند رس��یدگی 
قضایی به مرگ یک دانش��جوی 21 س��اله ب��ه خیابان ها آمدند و 
خواستار استعفای مسئوان ارشد امنیتی شدند.  داوور دراجیچوویچ 
پدر دانشجوی کشته شده خواستار استعفای وزیر کشور و مقامات 
ارشد پلیس به دلیل نحوه رسیدگی قضایی به مرگ پسرش در ماه 
مارس است. معترضان در میدان اصلی بانیا لوکا در حمایت از این 
پدر جمع شدند و به سمت مرکز ش��هر حرکت کردند. پلیس برای 
پراکنده ک��ردن معترضان مداخله کرد. رس��انه های محلی اعام 
کردند که چندین نفر بازداشت شدند. پدر این دانشجوی کشته شده 
که پلیس مدعی اس��ت خودکش��ی کرده، گفته، مقامات پلیس از 
قاتان پسرش حمایت کرده و وی تا زمانی که درخواستش برای 
رسیدگی به این پرونده اجابت نشود میدان اصلی بانیا لوکا را ترک 
نخواهد ک��رد. پلیس در تحقیقات اولیه ادعا کرد که این دانش��جو 
خودکشی کرده اما خانواده این دانش��جو اصرار دارند که او توسط 
برخی به قتل رس��یده است. دادس��تان این پرونده تحقیقات را بر 
اساس خودکشی این دانش��جو آغاز کرده که هنوز ادامه دارد. پدر 
این دانش��جو در جمع حامیان اعام کرد: هیچ راه برگشتی وجود 
ندارد. من هیچ جایی برای رفتن ندارم. اکنون س��ال جدید و جشن 
کریسمس است اما پسر من کجاس��ت. مقامات صرب بوسنیایی 

هرگونه نقطه مشکوک در این پرونده را رد می کنند. 

عکس نوشت 

نشریه آبزرور کاریکاتوری در ارتباط با سیاست آمریکا در قبال جنگ یمن با 
این مضمون منتشر کرد: درحالی که کودکان یمنی یا با بمب های سعودی و 
آمریکایی و یا از گرسنگی و قحطی در حال مرگ هستند، ترامپ می گوید ما 

به دلیل فروش ساح و پایین آوردن قیمت نفت برنده هستیم!

یک مقام صهیونیستی که خواست نامش فاش 
نشود، گفت: در طول سال هایی که سوریه درگیر 
بحران بود، اس��رائیل بارها تاش کرد تا اس��د و 
مقامات ارشد س��وری را ترور کند و یا با عملیات 
نظامی مواضع ایران و حزب اه لبنان را در سوریه 
مورد هدف قرار دهد که این اقدامات با شکست 

مواجه شد.
این مقام ارشد صهیونیس��ت با اشاره به اختاف 
نظر میان مقامات صهیونیس��تی درباره س��وریه 
افزود: »آویو کوخاوی« رئیس س��تاد کل ارتش 
رژی��م صهیونیس��تی و رئیس س��ابق اطاعات 
نظامی ارتش اس��رائیل در زمان بحران سوریه، 
بر این باور بود که نظام حاکم بر س��وریه با کمک 
ایران و حزب اه لبنان و نیز نفوذ روسیه در منطقه 
مشکات زیادی را برای اسرائیل به وجود آورده 
است، از این رو بارها تاش کرد تا با ارائه طرح ها و 

برنامه هایی دولت سوریه را سرنگون کند.
ب��ه گفته وی، در برابر این سیاس��ت برخی دیگر 
از مقامات بلند پایه رژیم صهیونیستی و رؤسای 

سازمان اطاعات اسرائیل )موساد( به دنبال راهی 
برای فرستادن پیام به اسد بودند تا وی را متقاعد 
کنند که با رژیم صهیونیس��تی مذاکره کرده و به 
توافق برسد. این مقام ارشد صهیونیستی افزود: 
کابینه امنیتی اسرائیل با وجود اختاف نظر درباره 
س��وریه در نهایت به این نتیجه رسید که قادر به 
تحمل اس��د و ایران به عنوان کشور هم پیمان او 
نیست و باید نظام سوریه سرنگون شود. پیش از 
این نیز بارها مقامات رژیم صهیونیستی به تاش 
این رژیم برای ترور اس��د اعتراف کرده بودند. در 
همین راستا، یواف گاانت وزیر مسکن این رژیم 
با ادعای اینکه تهدید اسد و همپیمانانش بزرگ تر 
از تهدید داعش اس��ت، گفت: زمان ترور اسد فرا 

رسیده است.
اعتراف های مقام های رژیم صهیونیستی برای 
ترور رئی��س جمهوری یک کش��ور و مقام های 
ارش��د آن از نظر کارشناسان غرب آسیا به عنوان 
تروریسم دولتی تلقی می ش��ود و قابل پیگیری 

حقوقی است.

آویگ��دور لیبرم��ن وزی��ر جن��گ وق��ت رژیم 
صهیونیستی نیز پیشتر به اسد هشدار داده بود هر 
چه سریع تر نیروهای ایرانی را سوریه خارج کند.

نیروه��ای ایرانی با هدف مش��اوره به س��وریه 
جهت مقابله با تروریس��ت های م��ورد حمایت 
رژیم صهیونیس��تی و برخی کشورهای غربی و 
عربی به دعوت دولت س��وریه در این کشور بسر 
می برند. وی رئیس جمهور سوریه را تهدید کرد 
که اگر نیروهای ایرانی در این کشور باقی بمانند، 
شاهد تداوم حمات از سوی اسرائیل و خسارات 

بیشتری خواهند بود.
رژی��م صهیونیس��تی در س��ال 2018 میادی 
12 مورد تجاوز موشکی و هوایی به برخی مناطق 

سوریه انجام داده است.
بحران سوریه در 24 اسفند ماه 1389 و با حمایت 
همه جانبه جبهه غربی - عربی - صهیونیس��تی 
از گروه های تروریس��تی - تکفیری، آغاز ش��د و 
به اذعان رژیم صهیونیس��تی، این رژیم در طول 
هشت سال 200 بار به خاک سوریه تجاوز کرده 

اس��ت. س��کوت مجامع بین المللی و حقوقی در 
ارتب��اط با ادامه تجاوزات رژیم صهیونیس��تی به 
س��وریه برای افکار عمومی س��ؤال برانگیز شده 

است.
س��وریه بارها با ارس��ال نامه به ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل بر ح��ق خود جهت پاس��خ به این 

حمات و اقدامات حقوقی تاکید کرده است.

آبزرور: بشار اسد در پایان 2018 
پیروز بحران سوریه شد

روزنامه آبزرور انگلیس در گزارش��ی نوشت 
که بشار اسد در پایان 2018 از بحران پیروز 

بیرون آمد.
روزنام��ه آب��زرور نوش��ت: بش��ار اس��د 
رئیس جمه��وری س��وریه به وی��ژه بعد از 
اعام عقب نش��ینی نیروهای آمریکایی از 
س��وریه پیروز بحران چندس��اله این کشور 
ش��د. مس��اله تنها به تصمیم دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا برای عقب نش��ینی 
نیروهای این کش��ور از س��وریه که موجب 
ش��وکه ش��دن ژنرال ه��ا و دیپلمات ه��ای 
آمریکایی ش��ده، خت��م نمی ش��ود بلکه به 
گفته حس��ن حس��ن، از تحلیلگ��ران مرکز 
سیاست های خاورمیانه در واشنگتن امارات 
س��فارتش را در دمش��ق بازگش��ایی کرد و 
بحرین نیز همین مس��یر را در پیش گرفت. 
احتماًا کشورهای دیگر از جمله کویت نیز 
همین کار را خواهند کرد و اتحادیه عرب نیز 

برای بازگشت سوریه آماده می شود.
این تحوات بعد از حدود پنج ماه از دستیابی 
نظام س��وریه به بزرگترین دس��تاورد علیه 
شورشیان یعنی کنترل بر اس��تان درعا که 
مهد »شورش علیه اسد« و آخرین پناهگاه 
مخالف��ان ب��ود، رخ دادند. تس��لیم ش��دن 
شورشیان این استان هرگونه تهدید سیاسی 
و نظامی را که می تواند خطری برای ابقای 

نظام سوریه باشد، از بین برد.
تح��وات نظامی و دیپلماتیک طی ش��ش 
ماه گذشته پیروزی نهایی اسد در بحران را 
نشان داد و از نظر داخلی دیگر مخالفان قوی 
وجود ندارند. همه چیز به نفع بشار اسد است.

سکوت مجامع بین المللی در قبال تجاوزات صهیونیست ها همچنان ادامه دارد

گروه یک مقام ارشد صهیونیستی با اشاره به تاش های نافرجام تل آویو برای ترور بشار اسد رییس جمهور سوریه، به شکست 
رژیم صهیونیستی در این ارتباط اعتراف کرد.بین الملل

 اعتراف رژیم صهیونیستی 
به شکست در ترور اسد

چهره خبر

ترامپ:آمریکا باید مانند خانه اوباما دیوار داشته باشد
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیان داشت که آمریکا همانند 

خانه اوباما به دیوار مرزی نیاز دارد فقط کمی بزرگتر است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درتوئیتر خود نوشت همانطور که محل 
سکونت باراک اوباما در واشنگتن دیوار دارد، مرزهای کشور آمریکا نیز به 
دیوار نیازمند است. ترامپ در پیام توئیتری خود این موضوع را مطرح می کند 
که این دیوار در اطراف خانه اوباما برای ایمنی و امنیت خانواده وی ضروری و 
ازم است. دونالد ترامپ به این موضوع اشاره می کند که دیوار مرزی آمریکا 

تنها کمی بزرگتر از دیوار خانه اوباما خواهد بود.

ترامپ از زم��ان ورود به مبارزات انتخاباتی برای تصدی مقام ریاس��ت 
جمهوری، خواستار س��اخت یک دیوار مرزی در امتداد مرز میان آمریکا 
و مکزیک ش��د و وعده داد که مکزیک هزینه ساخت این دیوار را تقبل 
خواهد کرد اما چنین نشد. وی اکنون خواستار 5 میلیارد دار بودجه برای 
ساخت این دیوار شده اما دموکرات های کنگره آمریکا تنها با 1.3 میلیارد 
دار موافق��ت کرده اند و تامین بودجه کامل را به بازگرداندن قانون داکا 

مشروط کرده اند.
سنای آمریکا هفته گذشته بودجه ای کوتاه مدت برای پیشگیری از تعطیلی 
دولت تصویب کرد اما پیش از تایید آن در مجلس نمایندگان، ترامپ اعام 

کرد که حاضر به امضای آن نخواهد بود. همین امر باعث ش��د که قانون 
بودجه کوتاه مدت در ضرب ااجل خود تصویب نش��ده و بخش هایی از 

دولت آمریکا از بامداد شنبه )به وقت واشنگتن( تعطیل شود.
در همی��ن حال س��ه معتمد دونالد ترام��پ از جمله رئیس دفت��ر در حال 
کناره گیری او گفته اند که وعده دونالد ترامپ برای س��اخت دیوار در مرز 
آمریکا با مکزیک آنطور که تبلیغ شده انجام نخواهد شد. جان کلی، رئیس 
دفت��ر در حال کناره گیری ترامپ به لس آنجل��س تایمز گفت که ترامپ 
ظاهرا از سرس��ختی بر اینکه حتما در مرز یک دیوار محکم بتنی ساخته 

شود دست برداشته است.

حریری: باید در اوایل سال نوی میادی 
دولت را تشکیل دهیم

 تایید حکم ۵ سال حبس 
برای فعال حقوق بشری بحرین

نخست وزیر مکلف لبنان اعام کرد که باید دولت جدید لبنان را در اوایل سال جدید تشکیل داد.
سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان در جریان بازدیدش از بیروت در جریان مقدمات برگزاری جشن های 

سال نو میادی که قرار است در میدان "النجمه" برگزار  شود، قرار گرفت.
در این راستا نیروهای امنیتی و ارتش در مناطق مختلف لبنان برای برگزاری هر چه امن تر جشن های سال نو 
میادی مستقر  شده اند.سعد حریری درخصوص تاخیر در تشکیل دولت خاطرنشان کرد: این همان کشوری 
است که ما می خواهیم. من بر این باور هستم که تمامی گروه های سیاسی لبنان خواهان راه حلی برای برای 
حل بحران تاخیر در تشکیل دولت هستند. من به عنوان نخست وزیر لبنان، آقای رئیس جمهوری و همچنین 
تمامی ملت لبنان برای تشکیل دولت جدید بسیار صبور بوده ایم اما در هر صورت دولت جدید باید در اوایل سال 
نوی میادی تشکیل شود. وی همچنن تصریح کرد: ما از لبنانی ها می خواهیم تا زمان تشکیل 
دولت خوشحال باشند و یک صفحه جدیدی را باز کنند. امیدوارم این جشن ها همان آرمان ها 
و خواسته های لبنانی ها باشد. ما به فکر کشور، مردم و به ویژه اهالی بیروت هستیم. از سوی 
دیگر، سیاستمداران و رهبران دینی لبنان خواستار تشکیل دولت کوچک یا دولت تکنوکرات 
شدند تا بر موانع تشکیل دولت لبنان فائق آیند. در همین راستا، پطرس الراعی رهبر مارونی های 
لبنان نسبت به تاخیر در تشکیل دولت ابراز نگرانی کرد و گفت: این امر فعالیت 
موسسات دولتی را متوقف و مانع تاش در سایه شرایط بد اقتصادی و بسته 

شدن صدها شرکت و موسسه تجاری و صنعتی می شود.

دادگاه عالی بحرین حکم پنج سال حبس فعال حقوق بشری این کشور را تایید کرد.
دادگاه فرجام خواهی بحرین روز گذشته حکم پنج سال حبس نبیل رجب را در پرونده انتشار توییت هایی 

در مخالفت با جنگ یمن و انتقاد از عملکرد قضایی بحرین صادر کرد.
این حکم دادگاه نهایی اس��ت و قابل اعتراض نیس��ت. رجب در پرونده دیگری نیز محکوم به دو س��ال 
زندان است که مربوط به محکومیت وی به اتهام شایعه پراکنی و گمراه کردن اذهان عمومی در جریان 

مصاحبه های تلویزیونی اش است.
 براساس گزارش رویترز، در فوریه گذشته نبیل رجب به دلیل پیامی در توییتر که در محکومیت 

شکنجه بازداش��تی ها در زندان "جو" بود به پنج سال حبس محکوم شد. وی همچنین 
در خصوص اعتراض به قتل غیرنظامیان یمنی توس��ط ائتاف س��عودی نیز محکوم 
شد. دادگاه تجدیدنظر در ژوئن 2018 نیز او را محکوم کرد. رجب شکایتی را به دادگاه 

فرجام خواهی ارائه کرده بود که طبق برنامه برابر با 31 دس��امبر به آن رسیدگی شد. 57 
سازمان حقوقی بین المللی قبا از مقامات بحرین خواسته بودند فورا و به صورت 

غیرمشروط نبیل رجب را آزاد کند.
در همین راس��تا عفو بین الملل به ش��دت از محکومیت نبیل رجب، فعال 
حقوقی بحرینی انتقاد کرده و حکم حبس صادر ش��ده در حق او را نادیده 

گرفتن عدالت دانست.

 HEMAYATONLINE. 
IR

رهبر حزب کارگر انگلیس در پیام سال نوی 
می�ادی دولت ت�رزا می را متهم ک�رد که با 
ایجاد "آشوب برگزیت"، کشور را به بحران 

کشانده است.

جرمی کوربین رهبر حزب اپوزیسیون کارگر انگلیس 
گفت: تاش های نخس��ت وزیر برای گرفتن رای 
مثبت مجلس عوام در جلسه ماه آتی و اجرای توافق 
خروج »ناامید کردن تمام ساکنان کشورمان است؛ 
چه رای به خروج داده باشند، چه رای به ماندن.« او 
در پیامی که روز دوشنبه منتشر کرد، گفت انگلیس 
مملو از استعدادی است که با این سیستم اقتصادی 
و حاکمیت محافظه کاران به باد رفته است. کوربین 
همچنین در این پیام متعهد شد تا حزب کارگر با ایجاد 
جامعه ای که در آن استعداد همه نمایان شود، یک 

»کشور گرفتار تفرقه« را متحد سازد.
رهبر حزب کارگر انگلیس گفت: در سراسر بریتانیا 
استعدادهای بیشماری وجود دارد اما سیستمی مانع 
ما شده است که مدت هاست تنها در خدمت منافع 

تعداد معدودی است. اکنون هم محافظه کاران کشور 
را با آن برگزیتی که ساخته اند گرفتار آشوب کامل 
کردند، تاش دارند تا ی��ک توافق بد را جلو ببرند و 
مردم سراسر بریتانیا را ناامید کرده اند؛ چه به ماندن 

رای داده باشند چه به رفتن.
این سیاستمدار انگلیس��ی تاکید کرد: هشت سال 
ناکامی زیان بار محافظه کاران کشوری گرفتار تفرقه 
برایمان گذاشته باقی است که جایی در آن میلیون ها 
تن برای تامین مایحتاج زندگی اشان تقا می کنند؛ 
جایی که بس��یاری از قادر به تامین هزینه مسکن 
نیستند و س��الخوردگان عزتی که ایق آن هستند 
دریافت نمی کنند و بسیاری از مردم با حقوقی کمتر 

از حقشان کار می کنند و امنیت شغلی وجود ندارد.
کوربین افزود: نمی توان این وضع را ادامه داد. حزب 
کارگر آماده است تا یک تغییر رادیکال در بازسازی 
و تغییر کش��ورمان به وجود آورد. ما به یاری اندک 
قدرتمندان به پا خواهیم خواس��ت تا این ثروتی که 
شما ایجاد می کنید به صورت منصفانه تقسیم شود نه 
اینکه گروهی از نخبگان ذی نفع آن را انباشته کنند.  

ارت�ش رژی�م صهیونیس�تی در گ�زارش 
س�اانه خود اعام کرد که در س�ال 2018 
عملیات ه�ای راکت�ی مقاومت از ن�وار غزه 
علیه شهرک ها و مناطق صهیونیست نشین 
در جنوب فلسطین اش�غالی افزایش قابل 

توجهی داشت.

در گزارش ارتش رژیم صهیونیستی آمده است که در 
مقایسه با سه سال قبل از 2018، که در مجموع کمتر 
از 100 فروند راکت به اراضی اش��غالی شلیک شده 
است. اما در سال 2018  بیش از 1000 فروند راکت 
و خمپاره از نوار غزه به صهیونیست ها شلیک شده 
است. به نوشته روزنامه »جروزالم پست« بر اساس 
آمار ارائه شده توس��ط ارتش، از هزار راکت شلیک 
شده، فقط 250 فروند توسط س��امانه های پدافند 
موشکی »گنبد آهنین« راهگیری شده و مابقی به 
زمین اصابت کرده  است. بر این اساس، بیشتر این 
راکت ها در ماه نوامبر و بعد از عملیات نفوذ ناکام یگان 
ویژه صهیونیست ها به نوار غزه برای ربودن فرمانده 

حماس در خان یونس، به س��مت جنوب فلسطین 
اشغالی شلیک شدند. در 48 ساعت پرالتهاب بعد از 
این لو رفتن عملیات صهیونیست ها، نزدیک به 500 
فروند خمپاره و راکت از جمله یک موشک ضدزره 
»کورنت« به سمت نظامیان اسرائیلی شلیک شد. 
ارتش رژیم صهیونیس��تی می گوید که در پاسخ به 
این عملیات های راکتی، طی یک سال گذشته 865 
بار به مواضع مقاومت در نوار غزه حمله کرده است. 
همچنین مدعی اس��ت که 15 تونل را که از غزه به 
داخل اراضی اش��غالی حفر شده بود، تخریب کرده 
است. داده های ارتش رژیم اسرائیل نشان می دهد 
که در س��ال 2018 در جریان 87 عملیات  مقاومت، 
16 صهیونیست کشته و 199 نفر مجروح شدند. در 
حالی که کمیسیون امور بازداش��تی ها در سازمان 
آزادی بخش فلسطین می گوید که در سال 2018 
مجموع 6489 فلسطینی )شامل 1063 فرد نابالغ 
و 140 زن( توسط نظامیان صهیونیست بازداشت 
ش��دند اما ارتش این رژیم ادعا می کند که این رقم 

3173 نفر است.

کوربین: ترزا می، انگلیس را به بحران 
کشیده است 

افزایش ۱۰ برابری شلیک راکت های 
مقاومت به  صهیونیست ها در سال ۲۰۱۸
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حضور نوشاد عالمیان 
در تور جهانی مجارستان

 نفر اول تنیس روی میز کشورمان برای 
حض��ور در ت��ور جهانی به مجارس��تان 
می رود. مسابقات تور جهانی تنیس روی 
میز مجارستان روزهای 25 تا 30 دی ماه 
برگزار می ش��ود و ایران نیز با دو نماینده 
در ای��ن رقابت ها حض��ور خواهد یافت. 
نوش��اد عالمیان و امین احمدیان به همراه جمیل لطف اه نسبی، 
سرمربی تیم ملی عازم مجارستان خواهند شد. همچنین تور پرتغال 
نیز 23 بهمن برگزار می شود و امیرحسین هدایی به عنوان نفر اول 
رنکینگ مردان و ندا شهس��واری به عنوان نفر اول بانوان شرکت 

خواهند کرد.

تیم ملی فوتبال ساحلی 
در رده دوم جهان 

 آخرین رنکینگ تیم ه��ای ملی فوتبال 
ساحلی جهان در سال 2018 )ماه دسامبر( 
درحالی از سوی سازمان جهانی فوتبال 
س��احلی اعام ش��د که س��احلی بازان 
کشورمان موفق شدند در رده اول آسیا و 
دوم جهان قرار بگیرند. بر این اساس، تیم 
ملی فوتبال ساحلی برزیل با 3800 امتیاز، ایران با 2568 امتیاز، پرتغال 
با 2450 امتیاز، روس��یه با 2017 امتیاز و ایتالیا با 1978 امتیاز در رده 
های اول تا پنجم رده بندی جهانی ایس��تادند. ضمن اینکه تیم های 
تاهیتی، پاراگوئه، سوییس، اسپانیا و سنگال در رده های پنجم تا دهم 
جهان قرار گرفتند. ساحلی بازان کشورمان در قاره آسیا نیز با 2568 
امتیاز در رده نخست قرار دارند و تیم های ژاپن با 1083 امتیاز و امارات 

با 969 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.

بسکتبال ایران چهارم آسیا شد
 فدراسیون جهانی بس��کتبال رده بندی 
آسیایی خود در پایان سال 2018 را اعام 
کرد که تیم ملی ایران در جایگاه چهارم 
قاره کهن ایس��تاده  اس��ت. در گزارش 
فدراسیون جهانی، بسکتبال ایران بعد از 
استرالیا،  نیوزلند و کره جنوبی در جایگاه 
چهارم ایستاده است. تیم ملی بسکتبال ایران با کسب پیروزی برابر 
فیلیپین در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی توانس��ت حضورش در 

جام جهانی 2019 را تقریباً قطعی کند.

دایی در بین 30 گلزن برتر جهان
 رس��انه معتبر اسپانیایی از 30 گلزن برتر 
تاریخ فوتبال جهان پرده برداشت که نام 
عل��ی دایی دراین فهرس��ت به چش��م 
می خورد. به گزارش آ. اس اسپانیا، علی 
دایی، ستاره سابق تیم ملی ایران در این 
گزارش به عن��وان بهترین گلزن ملی با 
109 گل لقب داده شده است. کریستیانو رونالدو با 85 گل در رده دوم 

این آمار قرار دارد.

ورزش داخلی
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فرنگی کاران تیم ملی ۷ اردو و ۲ تورنمنت خارجی پیش رو دارند

 تاش  کشتی گیران برای کسب بلیت توکیو
44 کشتی گیر به نخستین اردوی تیم   ملی 

گــــروه
دعوت شده اند تا همه تاش خود را برای ورزشی

کسب موفقیت در تورنمت های پیش رو به 
ویژه مس�ابقات قهرمانی آسیا به نمایش 
بگذارند که اردیبهش�ت ماه آینده در کش�ور چی�ن برگزار 
می ش�ود و می تواند مح�ک خوبی برای حض�ور در المپیک 

2020 توکیو نیز باشد.

براساس برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی کشتی، نخستین مرحله اردوی 
فرنگی کاران 12 تا 21 دی برگزار می شود و به این ترتیب در مجموع 
کشتی گیران تا زمان رقابت های قهرمانی آسیا هفت اردو را در برنامه  
خواهند داش��ت، تا خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 
2019 آماده کنند که سه تا هشت اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی 

شهر ژیان چین برپا خواهد شد.

 استفاده از نفرات بیشتر در تورنمنت تختی
در این میان رقابت های بین المللی کش��تی فرنگی جام تختی نیز از 
تورنمنت های مهمی است که پیش از این نیز محمد بنا، سرمربی تیم 
ملی کش��تی فرنگی با این توضیح که از سرپرست فدراسیون کشتی 
درخواس��ت کرده ایم، رقابت های جام تختی در سیس��تم رنکینگ 
اتحادیه جهانی کش��تی قرار نگیرد که این امر محقق شد، بیان کرده 
بود: هدف این بود که بتوانیم از نفرات بیش��تری در تورنمنت تختی 
اس��تفاده کنیم؛ چرا که ب��رای اعزام به تورنمنت ه��ای بین المللی با 
مشکات زیادی مواجه هستیم و می توانیم در رقابت های جام تختی 

در هر وزن پنج تا 6 نماینده داشته باشیم.

 44 کشتی گیر در نخستین اردوی تیم   ملی
به این ترتیب 44 کشتی گیر به نخستین اردوی تیم   ملی دعوت شده اند 
تا همه تاش خود را برای کس��ب موفقیت در تورنمت های پیش رو 
به ویژه مسابقات قهرمانی آسیا به نمایش بگذارند. در این میان البته 
دعوت نشدن چهره های شاخصی مانند امید نوروزی و قاسم رضایی 
سئوااتی را برای طرفداران کشتی مطرح کرده است، ورزشکارانی 
که پیش از این زمزمه بازگشت شان به کشتی مطرح شده بود، آنچه 
مس��ئوان و متولیان امر در ای��ن زمینه بیان کرده ان��د؛ اگر چه این 
کشتی گیران از ورزشکاران شاخص کشور هستند که توانسته اند در 

طول سال های گذشته افتخارات زیادی را برای کشور کسب کنند، 
ولی بعد از گذش��ت دو س��ال دوری از میادین سخت است که دوباره 
بخواهند کشتی بگیرند. قرار نیس��ت که همه بزرگان کشتی تا آخر 

عمرشان کشتی بگیرند.

 شرایط بسیار سختی در پیش رو داریم
از س��وی دیگر باید گفت؛ قرار اس��ت پس از جام تخت��ی تعدادی از 
کش��تی گیران برای رقابت های قهرمانی آسیا در چین انتخاب  شوند 
تا به نمایندگی از ورزش��کاران کشتی فرنگی به مصاف حریفان خود 
بروند. در این میان اگر چه بنا بر ای��ن نکته تاکید دارد که امتیاز ازم 
برای حضور در رنکینگ جهانی با ش��رکت در رقابت های قهرمانی 
آسیا و جهان به دس��ت می آید و درحال حاضر هم موفق به حضور در 
رقابت های جهانی 2019 قزاقستان خواهیم شد، ضمن اینکه برای 
کس��ب س��همیه کامل المپیک مش��کلی پیش رو نداریم. اما به نظر 
می رسد ناصر نوربخش، مربی تیم ملی کشتی فرنگی چندان با این 
نظر موافق نیست. وی معتقد اس��ت؛ با توجه به نتایج ضعیف تیم در 
دو سال گذشته و ش��رایط بسیار سختی که در دو سال آینده پیش رو 
اس��ت، اکنون تیم ملی به افراد و مردانی نیاز دارد که بتوانند تیم را از 

این وضعیت بحرانی خارج کنند. این در حالی است که نباید از یاد برد 
که در صورتی که کش��تی گیران کشور بتوانند در بازی های المپیک 
2020 موفقیت چشمگیری را کسب کنند، به طور قطع برنامه ریزی 
برای کس��ب پیروزی های بزرگ تر در میادی��ن بین المللی در آینده 

تسهیل خواهد شد.
 عاوه براین نباید از یاد برد که مس��ابقات جهانی برای کشتی گیران 
کشور بسیار مهم است، زیرا می توانند با موفق شدن در آن بلیت رفتن 
به توکیو را به دس��ت بیاورند. موضوعی که البت��ه بنا هنوز درباره آن 
دلنگرانی هایی دارد، اینکه باید هرچه زودتر تکلیف فدراسیون کشتی 
مشخص شود تا بتوان برنامه ریزی بلند مدت برای ورزشکاران داشت 
و باتکلیفی موجود نه تنها عملکرد کشتی گیران و برنامه ریزی برای 
ورزش��کاران لطمه خواهد زد بلکه ممکن اس��ت، کار را برای کسب 
س��همیه المپیک س��خت کند. به هرحال اکنون تیم ملی با توجه به 
اینکه پیکارهای جهانی سال 2019 در قزاقستان به زودی آغاز خواهد 
شد، همچنین اهمیت کسب سهمیه بازی های المپیک 2020 توکیو، 
کار بسیار سختی را پیش رو دارد و کش��تی گیران و متولیان امر باید 
همه تاش خود را به کار گیرند تا کش��تی را از وضعیت بحرانی پیش 

آمده خارج کنند.

ورزش جهان

بوفون:تیم ملی ایتالیا به من نیاز ندارد
دروازه بان بزرگ تاریخ فوتبال ایتالیا گفت که آتزوری به وجودش نیازمند 
نیست. جیان لوییجی بوفون در گفت وگویی مشخص کرد تصمیمی برای 
بازگشت به دروازه تیم کشورش ندارد. گلر 40 ساله پاری سن ژرمن در ماه 
مارس 2018 بعد از 176 حضور برای تیم کشورش با اجوردی پوشان وداع 
کرد. وی اظهار کرد: با مانچینی، س��رمربی تی��م ملی صحبت کردم. او به 
من نیازی ندارد. مانچینی می داند چه کاری باید انجام دهد. خوشحالم که 
کیه لینی بازوبند کاپیتانی تیم ملی و یوونتوس را در اختیار دارد. او بازیکنی 

است که به خوبی از عهده چنین وظیفه  سنگینی برمی آید.

لئون بهترین بازیکن والیبال جهان است
باارزش ترین والیبالیست جهان در س��ال 2018 معتقد است که هم تیمی 
کوبای��ی ااصل او بهترین بازیکن جهان اس��ت. بارت��وژ کورک، بازیکن 
تیم ملی والیبال لهس��تان که پس از قهرمانی این تی��م در جهان، عنوان 
باارزش ترین بازیکن مس��ابقات قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد، 
معتقد است که ویلفردو لئون، هم تیمی کوبایی ااصلش، بهترین بازیکن 
جهان است. بارتک در این مورد گفت: همه ما باید این نکته را در نظر داشته 
باش��یم وقتی لئون به موفقیت های بزرگی در تیم زنیت کازان رسید، تمام 
کادر فن��ی و بازیکنان از او حمایت می کردند و حاا در تیم پروجا ایتالیا هم 

همین طور است. 

مزی راهی یوونتوس می شود
باشگاه یوونتوس با خواس��ته های بازیکن با تجربه آرسنال موافقت کرده 
است و او در تابستان راهی فوتبال ایتالیا می شود. به گزارش سایت کالچیو، 
قرارداد آرون رمزی با آرس��نال در تابس��تان 2019 به پایان خواهد رسید و 
ای��ن بازیکن می خواهد که توپچی ها را ترک کند. یوونتوس و پاری س��ن 
ژرمن به دو مشتری جدی هافبک با تجربه توپچی ها هستند. به نوشته این 
سایت ایتالیایی، خواسته رمزی برای حضور در یوونتوس قرارداد 4 ساله با 
دستمزد 10 میلیون یورو است که یوونتوس با این خواسته مشکلی ندارد و 

همین باعث شده تا این بازیکن در تابستان راهی یووه شود.

5 هزار داوطلب
برای کمک به برگزاری جام ملت ها

مس��ابقات جام ملت های آس��یا 2019 ام��ارات از تاری��خ 15 دی  با دیدار 
میزبان این رقابت ها یعنی امارات با بحرین کلید می خورد. در این راس��تا 
کمیته برگزاری مسابقات جام ملت های آسیا 2019 اعام کرد که 5 هزار 
داوطلب از کشورهای مختلف در برگزاری این مسابقات با کمیته برگزاری 

همکاری خواهند کرد.

آگهی

ش��انزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری فردا 
با مشارکت ده ها شرکت داخلی و خارجی و سازمان ها و ارگان های مختلف 
و همچنین با حضور مقامات وزارت کش��ور، شهرداری تهران، شورای اسامی 
تهران و برخی ش��هرهای دیگر، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسامی و 

روسای اتحادیه ها و انجمن های مختلف گشایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی و اطاع رس��انی ش��انزدهمین نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل عمومی و خدمات شهری: در این نمایشگاه هر آنچه که در حوزه 
حم��ل و نقل عمومی و خدمات ش��هری وجود دارد یکجا در یک نمایش��گاه 
در مع��رض دید مخاطبان قرار می گیرد. نمایش��گاهی که در آن تقریبا همه 
فعاان و صنعتگران این حوزه گردهم می آیند و جدید ترین تولیدات،صنایع، 
ماش��ین آات، تجهی��زات و خدمات خود را به نمایش عم��وم می گذارند.در 
این نمایشگاه برای نخس��تین بار دهمین رویداد استارتاپی حمل و نقلی شو 
نیز برگزار می ش��ود، این کارگاه اس��تارتاپی به همت شرکت آروین افراز و با 
مش��ارکت دبیرخانه برنامه علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه 
آزاد اس��امی واحد یادگار امام خمینی )ره( ش��هر ری برگزار می ش��ود. این 
رویداد با هدف گفتمان س��ازی کسب و کارهای نوپا برای فعاان حوزه حمل 
و نق��ل و جامعه علمی کش��ور و نیز و تش��ویق و ترویج فرهن��گ کارآفرینی 
در جوانان عاقمند به کس��ب و کارهای نوین برگزار می ش��ود. شانزدهمین 
نمایش��گاه بین المللی حم��ل و نقل عمومی و خدمات ش��هری در دو بخش 
حم��ل و نقل و خدمات ش��هری برگزار می ش��ود و در آن ان��واع خودروها و 
وس��ایل حمل و نقل عمومی، خودرو های سنگین و نیمه سنگین، خودروهای 
مخصوص، خودروهای پاک، وس��ایل نقلیه برقی و هیبریدی، ماش��ین آات 
عمرانی و راه سازی،تجهیزات راه ها و زیر بناهای حمل ونقل، حمل ونقل کاا 
و مس��افر، حمل ونقل ریلی ، ماشین آات و تجهیزات خدمات شهری، حمل 

و نقل ش��هری، ماش��ین آات عمرانی، ماشین آات و تجهیزات آتش نشانی، 
پارک ها و فضای س��بز و تجهیزات وابس��ته، بازیاف��ت و تبدیل مواد، مبلمان 
ش��هری، عمران، معماری و شهرس��ازی، مدیریت جامع ش��هری، تجهیزات 
ایمنی امنیتی و رادیویی، پارکینگ های طبقاتی، شهر الکترونیک، زیباسازی 
و محیط زیس��ت ش��هری به نمایش گذاش��ته می ش��ود.یکی از ویژگی های 
نمایش��گاه امسال حضور ش��رکت های مختلف دانش بنیان و عرضه تولیدات 
و محصوات نوین برای نخس��تین بار اس��ت. مراکز دانشگاهی، شرکت های 
دانش بنیان و پژوشگاه های حوزه شهری هم در این نمایشگاه حضور خواهند 
داشت.رئیس ستاد برگزاری ش��انزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل 
عمومی و خدمات ش��هری با بیان اینک��ه حمایت از تولیدات داخلی و تحقق 
اقتصاد مقاومتی محور اصلی برگزاری این نمایشگاه است،گفت: شانزدهمین 
نمایش��گاه بین المللی حمل و نقل عمومی با ه��دف رقابت پذیری تولیدات 
مل��ی، تحقق اقتصاد مقاومتی، هم افزایی توان داخلی و عرضه توانمندی های 
رقابت پذیر کش��ور برگزار می شود.سیدعلی اعتدالی اضافه کرد: انتقال دانش 
فن��ی و تکنولوژی روز و کارآمد به کش��ور در راس��تای رش��د کیفی و کمی 
محصوات داخلی، توس��عه صادرات غیرنفتی، ایج��اد ظرفیت های جدید در 
بخش تولید رقابتی، آش��نایی با الگوهای موفق جهانی در عرصه حمل و نقل 
و کاا و مسافر، فراهم نمودن زمینه های ازم برای سرمایه گذاری شرکتهای 
داخل��ی و خارجی، بهبود وضعیت محیط زیس��ت در کان ش��هر ها و بهینه 
سازی مصرف سوخت کش��ور از دیگر اهداف برگزاری شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری است.شانزدهمین نمایشگاه 
بین الملل��ی حم��ل و نقل عمومی و خدمات ش��هری از فردا تا 15دی ماه هر 
روز از ساعت 9 تا 17 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آماده 

بازدید عاقمندان است.

در همایش تجلیل از خیرین مدرس��ه ساز در زلزله 
استان کرمانشاه از اقدامات بانک ملی ایران با اهدای 
تندیس و لوح س��پاس تقدیر شد. به گزارش روابط 
عموم��ی بانک ملی ای��ران، در ای��ن همایش که با 
حضور محمدباق��ر نوبخت مع��اون رئیس جمهور، 

س��ید محم��د بطحایی وزی��ر آموزش و پ��رورش، 
معاونان وزیر، نمایندگان مجلس، استاندار کرمانشاه 
و خیرین مدرس��ه ساز و با هدف تجلیل از  سازمان 
های تاثیرگذار در زمینه تجهیز و نوس��ازی مدارس 
زلزله زده استان کرمانش��اه در هتل ارم برگزار شد، 

اقدامات بانک ملی ایران برای احداث مدرسه در سر 
پل ذهاب و ثاث باباجان��ی مورد تقدیر قرار گفت.
در این مراس��م محمود خادمی��ان رییس صندوق 
پس انداز ملّی ایران به نمایندگی از بانک ملی ایران 

تندیس و لوح تقدیر این همایش را دریافت کرد.

همایش تکریم خیرین مدرسه ساز زلزله کرمانشاه 
ب��ا حض��ور وزیر آم��وزش و پ��رورش و جمعي از 
خیرین مدرس��ه س��از کش��ور با عن��وان »با هم 
مدارس کرمانش��اه را س��اختیم« روز چهارشنبه 
گذشته در مرکز همایش های هتل ارم برگزار شد 
و در این همایش از بانک صنعت و معدن با اهداي 

تندیس ویژه این همایش تقدیر بعمل آمد.
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��اني بانک صنعت و 
مع��دن، در زلزله ۲1 آبان 9۶ در مناطق زلزله زده 
کرمانش��اه ۸7 مدرس��ه مش��تمل بر ۴15 کاس 
درس تخریب ش��د که با اس��تقبال باای خیرین 
مدرسه ساز برای بازسازی فضاهای آموزشی براي 

ساخت 1۶0 مدرسه برنامه ریزي شد.
مهر ماه امسال 59 پروژه توسط رئیس جمهور از 
طریق ویدیو کنفرانس در و همزمان با آغاز س��ال 
تحصیلی افتتاح ش��د، تعداد 7۶ مدرس��ه تاکنون 
تحویل داده ش��ده و مابقی ب��ه مرور به آموزش و 
پرورش تحویل داده خواهد ش��د که تا پایان سال 
این تعداد به 10۲ واحد آموزش��ي خواهد رسید.

گفتني اس��ت تاکنون حدود یکصد میلیارد تومان 
توسط خیرین مدرسه س��از برای ساخت مدارس 
زلزله زده کرمانش��اه هزینه شده اس��ت که بانک 
صنع��ت و معدن نی��ز در بازس��ازي و تجهیز این 

مدارس مشارکت فعال داشته است.

فردا؛ آغاز بکار شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

تقدیر وزارت آموزش و پرورش از مدرسه سازی بانک ملی ایران در کرمانشاه

تقدیر از بانک صنعت و معدن 
در همایش تکریم خیرین مدرسه ساز

با مشارکت س��رمایه گذاران ایرانی و 
چینی بزرگترین اس��تارت آپ حمل 
و نقل بین شهری مرسوات پستی با 

عنوان یارباکس آغاز به کار کرد.
 رضا گلوی مجری س��امانه یارباکس 
در مراس��م آغاز به کار این اس��تارت 
اپ با اعام این خب��ر افزود: با توجه 
به مشکات پیش روی حوزه حمل و 
نقل و روند سنتی جابجایی مرسوات 
و کااها، تاش ک��رده ایم تا با تکیه 
بر دانش روز دنیا این س��امانه را پایه 
ریزی کرده و تحولی ب��زرگ در این 
بخش ایجاد کنیم.وی در رابطه با روند 
همکاری س��رمایه گذاران چینی در 
این استارت آپ گفت: شرکت سرمایه 
گذاری ایران- چین با بیش از ۲0 سال 
سابقه همکاری در این توانسته است در 
بخش های زیربنایی و صنعتی عملکرد 
موفقی داشته باشد و در ادامه فعالیت 
های خود به دلیل وجود ظرفیت های 
بسیار باای کسب و کارهای جدید در 
ایران، س��رمایه گذاری در استارت آپ 
یارباک��س را نیز در دس��تور کار خود 
قرار داده است.وی افزود: این کسب و 
کار آناین جدید با مطالعات دقیق و 
گسترده در زمینه چالش های پیش 
روی حم��ل و نق��ل کاا و خ��رده بار 
پایه ریزی ش��ده و طبق برنامه ریزی 
های صورت گرفته خدمات خود را در 
سراسر کش��ور برای هموطنان ارائه و 
بسیاری از فرآیندهای جابجایی کاا را 
بهینه و کم هزینه دننبال خواهد کرد.

 هزینه کمتر و کیفیت بااتر
محمد گلوی مدیرعامل شرکت چابک 
گس��تر مبین )یارباک��س( نیز در این 
مراس��م اعام کرد: این کس��ب و کار 
جدید از دو گروه تش��کیل ش��ده که 
شامل یک گروه فنی و نرم افزاری و یک 
مجموعه با تجربه و دارای زیرساخت 
های کامل در حوزه حمل و نقل است. 
وی با بیان اینکه ایده اولیه شکل گیری 
این اس��تارت آپ از حدود چهار سال 
قبل شکل گرفته ولی به دلیل وجود 
برخی از محدودی��ت های تجاری در 
زمینه توسعه و ایجاد زیرساخت های 
نرم افزاری در نهایت از حدود شش ماه 
قبل عملیات آماده س��ازی این آغاز و 
ظ��رف مدت زمان کوتاهی آماده بهره 
برداری شد.مدیرعامل یارباکس با بیان 
اینکه این ن��رم افزار مجموعه جامع و 
کامل از خدمات حمل و نقل را در بر 

می گیرد، افزود: ب��ا توجه به اهمیت 
جایگاه این خدمات شریک چینی ما 
با عاقه مندی باای��ی آمادگی خود 
را برای س��رمایه گذاری در این پروژه 
اعام ک��رد و این امر با رویکرد انتقال 
دانش فن��ی و تکنولوژی نرم افزاری و 
سخت افزاری جابجایی کاا در دستور 
کار دو طرف قرار گرفت.گلوی با بیان 
اینکه کیفی��ت و هزینه ارس��ال کاا 
هم��واره یکی از اصل��ی ترین دغدغه 
های شهروندان، تجار و بازرگانان بوده 
است، افزود: یارباکس ماموریت ارسال، 
دریافت و تحویل مرسوله های پستی 
را انج��ام می دهد و در ش��روع کار با 
تمرکز بر روی 77 شهر بارخیز ایران از 
مبدا تهران و بالعکس فعالیت ها آغاز و 
تا سال آینده تعداد شهر ها به بیش از 

دو برابر افزایش خواهد یافت. 
وی اظهار داشت: رهبری بازار حمل و 
نقل خ��رده بار و تاثیرگذاری در حوزه 
حمل ونقل با افزایش مدیریت زمان، 
هزینه و کیفیت زندگی مردم و حرکت 
به س��مت هوشمندس��ازی شهرها از 
رویکرد های اصل��ی یارباکس بوده و 
در تاش هستیم تا خدمات جابجایی 
کاا را از روش س��نتی و کن��د و ب��ه 
رویکردهای مدرن و سریع تغییر دهیم.
وی  با بیان اینکه فضای استارتاپی در 
ایران بس��یار طایی بوده و هیمن امر 
س��رمایه گذران خارج��ی را ترغیب 
م��ی کند، افزود:  دسترس��ی بیش از 
70 درص��د مردم ب��ه اینترنت باعث 
افزایش استفاده مردم از دستاوردهای 
استارتاپ ها شده است.گلوی ادامه داد: 
درحال حاضر ش��رکت بارباکس 100 
پرسنل دارد که به شکل مستقیم کار 
می کنند و هدف این اس��ت که ۲00 
نفر را در حمل ونقل درون شهری به 

کار گیری��م و هدف ما این اس��ت که 
بتوانیم در س��ه س��ال آینده ۲0 هزار 
اشتغال ایجاد کنیم.وی با بیان اینکه 
بس��ته بندی مرسوات با دقت بسیار 
باا و با کیفیت منحصر به فرد توسط 
واحد عملیات صورت می گیرد، خاطر 
نش��ان کرد: در این اپلیکیشن امکان 
رزرو برای کاربران فراهم خواهد بود و 
آنها می توانند هزینه خدمات حمل و 
نقل را به سه روش پرداخت در مبداء، 
پرداخ��ت در مقص��د و یا ب��ه صورت 

آناین پرداخت کنند.

 رویکرده�ای علمی جایگزین 
روش های سنتی

منصور مرتضوی رئیس هیات مدیره 
این ش��رکت نیز اعام ک��رد: در حال 
حاضر شرکت پست جمهوری اسامی 
ایران بزرگترین مجری نقل و نتقاات 
مرسوات محسوب می شود، اما با این 
وجود همچنان چالش های متعددی 
برای بهبود کیفیت خدمات این بخش 
وجود دارد که می توان با رویکردهای 
نوی��ن و علمی و البته با حضور بخش 
خصوصی و سرمایه گذاری خارجی آن 

را برطرف کرد.
وی با بیان اینکه ب��ا این رویکردهای 
نوین کاربران در هر زمان که بخواهند 
می توانند سفارش خود را آناین ثبت 
کنند، اف��زود: در این حالت کاربران از 
درب منزل یا محل کار خود مرسوات 
را در س��ریعترین زم��ان ممک��ن و با 
هزینه ای بس��یار کمتر به ش��هرهای 
مختلف ارس��ال می کنند. مرتضوی 
در ادامه گفت: یکی از اهداف یارباکس 
اس��تفاده از موتورهای برقی در داخل 
ایران استزیرا در بخش سوخت و بحث 
کاهش هوای آلوده تاثیر گذار اس��ت. 

ظرف دو س��ال آینده حداقل دو هزار 
دستگاه موتورسیکلت برقی وارد کشور 
می شود. وی توضیح داد: ما یک برنامه 
جام��ع برای بحث لجس��تیک داخل 
ش��هر و نیز خارج از شهر داریم. برای 
داخل شهر سرمایه گذاری کرده ایم اما 
اتوبوس ها و هواپیماهای خارج از شهر 
در حال حاضر کفاف کار ما را می دهد.
وی در خصوص تفاوت عملکرد شرکت 
پست و شیوه مدرن ارسال مرسوات 
گفت: ما دائم باید کاربران را راضی نگه 
داریم و کیفیت را باا ببریم. نکته دوم 
بیمه ایران است که در حال همکاری با 
آن هستیم. فکر می کنم مشتری بابت 
این بیمه که قیمت بسیار منطقی دارد 
به ما اعتماد م��ی کند.وی همچنین 
خاطرنش��ان کرد: ارس��ال بس��ته به 
کشورهای خارجی را در برنامه داریم 
و چین جزو کشورهای اولی است که 
قصد داریم ش��رایط ارسال مرسوله به 

آن را مهیا کنیم.

 انتقال دانش و امکانات به ایران
لی چونگ س��رمایه گ��ذاری چینی 
اس��تارت آپ یارباک��س نی��ز در این 
مراسم اعام کرد: رویکرد اصلی ما در 
مش��ارکت با طرف های ایرانی انتقال 
تجربیات و پشتیبانی در زمینه ارتقای 
کیفیت خدمات در این زمینه و دیگر 
حوزه های فعالی��ت خواهد بود.وی با 
بیان اینکه ایران از ظرفیت های بسیار 
باایی برای فعالیت های استارت اپی 
برخوردا راست، افزود: کشور چین در 
نیز طی س��الهای اخیر پیشرفت های 
خی��ره کنن��ده ای در ای��ن زمینه ها 
داشته، به طوری که حتی سایت علی 
بابا با ثبت رکورد فروش یک میلیارد 
دار در روز توانست نگاههای جهانی 
را به سمت خود خیره کند.وی گفت: 
حوزه حم��ل و نق��ل کاا در ایران با 
خاءهای گس��ترده ای مواجه است و 
به طور حتم با آغاز فعالیت یارباکس، 
کاربران به س��رعت متوج��ه ویژگی 
ه��ا و تمایز این نوع خدمت رس��انی 
خواهند ش��د و همین روند می تواند 
نقش مهمی در توس��عه فعالیت های 
اقتصادی آنها ایفا کند.بر اس��اس این 
گزارش اپلیکیشن یارباکس از طریق 
برنامه های بازار و س��یب اپ و سایت 
رسمی این شرکت به آدرس اینترنتی 
دس��ترس  در   www.yarbox.co

خواهد بود.

سامانه حمل و نقل یارباکس آغاز به کار کرد


