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آغاز دوباره تولید در کارخانه آجرماشینی
 گنبد کاووس پس از ۳ سال  

»حمایت« بررسی می کند

با پیگیری ها و حمایت های قضایی انجام شد

سفیر ایران در اتحادیه اروپا:

با حکم حجت ااسام  والمسلمین رییسی

العربی الجدید بررسی کرد 

برجام به تار مویی بند است

 فاطمی امین قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضوی شد

 زنگ خطر حذف اعتبار 
درمان اعتیاد از ایحه بودجه ۹8

تطهیر بن سلمان 
به بهانه صلح در افغانستان!

 وجود 2۳ هزار پرونده در دادسرای 
جرایم رایانه ای تهران
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سال 2018 با تمام فراز و فرودهای خود به پایان 
رس�ید و جای خود را به س�الی مملو از بیم ها و 
امیدها داد. آنچه اما در این سال بیش از هر چیز 
رخ نمایی می کرد، تش�دید تنش ها، چالش ها، 
تضادها و ش�کاف ها در اطراف واکن�اف جهان 
به ویژه در اروپا و آمریکا بود. هرچند که بررسی 
تحوات س�ال گذش�ته از حوصله این وجیزه 
خارج است، نویس�نده این سطور درعین حال 
می کوشد تا به برخی از مهم ترین آن ها به اختصار 
اشاره کند. مهم ترین رویدادی که بسامد آن تا 
س�ال جدید میادی نیز امتداد یافت، خیزش 
جنبش ضد سرمایه داری در فرانسه، موسوم به 
»جلیقه زردها« بود. این جنبش گرچه در ابتدا در 
اعتراض به افزایش قیمت بنزین نضج گرفت اما 
به تدریج، ایه ها و ابعاد جدیدتری به آن افزوده 

شد. جلیقه زردها اکنون به دنبال کار  ...

 سال 2018 
در قاب  تحوات جهانی 

یاد د اشت
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  دکتر جواد منصوری 

پرچممقاومتبااست

4

کاهش دامنه نوسانات دار

بازداشت 4۲۰ نفر 
در پرونده های اقتصادی اخیر

 تخلف 44۶ میلیون داری در واردات ورق استیل!

ممنوعیت خرید کاا یا خدمات خارجی 
برای دستگاه  های دولتی

»حمایت«  از دو تصمیم جدید در حوزه ارز گزارش می دهد

دادستان تهران خبر داد

جلسه علنی رسیدگی به پرونده دو اخالگر بازار ارز برگزار شد

نمایندگان مجلس تصویب کردند

هرچند تحرکات افزایشی های بازار در چهارمین فصل سال نسبت به پاییز بیشتر شده 
است، اما عرضه بازارساز هم چنان در س�طحی قرار دارد که مانع از ورود دار به کانال 
بااتر شده است و از سوی دیگر دامنه نوس�انات را نیز کاهش داده است. در چهارمین 
روز هفته نرخ دار کاهش جزئی داش�ت و از نرخ 10 هزار و 900 تومانی روز دوش�نبه با 
کاهش حدود 350 تومانی به 10 هزار و 550 تومان رسید. در روزی که دار کاهش جزئی 
را تجربه کرد، سکه تمام بهار آزادی نیز با کاهش 65 هزار تومانی به  سه میلیون و 635 

هزار تومان رسید. روز گذشته دو خبر مهم در حوزه ارز اعام شد که ...

  پیروزی سوری ها در جنگ با تروریسم و عقب نشینی نیروهای متجاوز آمریکایی از این کشور 
نمونه هایی از موفقیت جبهه مقاومت در سال 2018 بود 
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آگهی

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

پیشنهاد قیمت را دریافت و اقدام نمایند. 
آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادات تاپایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 97/10/18 

می باشد.
مبلغ پایه کارشناسی)به ریال(اماک مورد اجارهردیف

5/000/000مغازه پشت صدا و سیما رشت1

7/000/000مجتمع طارمسر رشت2

6/000/000مجتمع چوکام رشت3

                                                        اداره کل بهزیستی استان گیان
                                                                                                        امور حقوقی و قراردادها

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائی کاس�ه  ش/3- 18664 )8800790(  شش�دانگ یک  دس�تگاه آپارتمان  واقع در طبقه اول به مساحت 96/24 
متر مربع که مقدار 1/95 متر مربع آن بالکن اس�ت قطعه اول تفکیکی تحت ش�ماره 2431 فرعی از 346  اصلی مفروز و مجزی  ش�ده از پاک 252 فرعی از 
اصلی مذکور و اقع در بخش ده تهران به انضمام پارکینگ به مساحت 11 متر مربع قطعه اول تفکیک و اقع در غرب طبقه همکف و انباری به مساحت 4/96  
مت�ر مرب�ع قطعه اول تفکیکی واقع در جنوب طبقه همکف با حدود اربعه آپارتمان ش�ماا: دیوار و پنجره به فضای خیابان دوازده متری  ش�رقا اول دیوار به 
دیوار قطعه 305 دوم در دو قسمت درب و دیواریست به راه پله مشاعی  جنوبا: اول دیوار به دیوار قطعه 365 سابق دوم که  غربی است لبه بالکن است نرده 
اس�ت به تراس مش�اعی این طبقه به مس�احت 1/43  متر مربع که فقط این قطعه به ان دسترسی دارد سوم دیواریست به تراس مشاعی فوق چهارم دیوار و 
پنجره اس�ت به فضای  نورگیر مش�اعی  غربا: دیوار به دیوار قطعه 307  تفکیکی س�ابق کف  و سقف آن اش�تراکی  است. حدود انباری: شماا درب و  دیوار 
اس�ت به محوطه مش�اعی همکف ش�رقا دیوار مشترک با انباری مجاور جنوبا: دیوار به دیوار قطعه 365 س�ابق غربا: دیوار مشترک با تاسیسات مشاعی کف 
روی عرصه و سقف آن مشترک است حدود پارکینگ: حدود چهارگانه خط مستقیم و مفروض به محوطه مشاعی کف روی عرصه و سقف آن مشترک است 
ذیل  ثبت 29463 صفحه 326  دفتر جلد 99 ثبت و مع الواس�طه به خانم صدیقه معتمد منتقل گردیده و برابر س�ند 85161  مورخ 86/12/22 دفترخانه 44 
تهران در رهن بانک کارآفرین قرار گرفته اس�ت و به دلیل عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کاس�ه ش/3- 18664 )8800790( گردیده و برابر 
نظریه   مورخ 97/2/29 کارش�ناس رس�می دادگس�تری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت  است از ملک فوق  واقع است در  تهران بزرگراه  آیت اله حکیم 
بعد از بزرگراه باکری  خیابان سرو کوچه خسروی پاک 4 و احد یک آپارتمان مورد بازدید مسکونی واقع در طبقه اول یک ساختمان جنوبی سه طبقه روی 
هم کف کا سه طبقه تک و احدی  جمعا سه واحد با قدمتی حدود 19 سال ساخت می باشد. اسلکت بتنی سقف تیرچه بلوک و نما سنگ می باشد دسترسی 
به این واحد از طریق راه پله و فاقد آسانسورو دارای پارکینگ و انباری در هم کف می باشد دارای دو اتاق خواب حمام و سرویس بهد اشتی آشپزخانه اپن 
با کف س�نگ   و کابینت چوب و فلز کف س�الن س�نگ و کف اتاق ها موزاییک اس�ت دربها چوبی و پنجره ها فلزی تک  جداره دیو ارها نقاش�ی و دسترسی 
اختصاصی به نورگیر مشاع دارد سیستم سرمایش با کولر آبی و گرمایش آن با شومینه و شوفاژ و موتورخانه مرکزی است ساختمان دارای برق اختصاصی و 
آب و گاز ش�هری مش�ترک اس�ت و به مبلغ  5/100/000/000 ریال )پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال( ارزیابی  شده است  و جهت و صول طلب بانک و حقوق 
دولتی  کاس�ه فوق الذکر در روز دوش�نبه  مورخ 97/11/1 از س�اعت 9  الی 12 ظهر در محل اداره س�وم اجرای اسناد رس�می واقع در تهران چهارراه جهان 
کودک س�اختمان معاونت اجرای اس�ناد رسمی  استان تهران سالن مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 5/100/000/000 ریال 
)پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال( شروع و به بااترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده برای عموم  آزاد است 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 خو اهد شد. 
طالبین و خریدارن می توانند جهت ش�رکت در مزایده در وقت مقرر با  ارائه چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه در جلس�ه مزایده به نش�انی فوق ش�رکت 
نمایند. ضمنا بدهی های  مربوط به آب، برق گاز اعم از حق انش�عاب و اش�تراک  و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض ش�هرداری و غیره که رقم قطعی آنها 
برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و ... خواهد بود. مورد مزایده 

با توجه به ا عام  وکیل بستانکار بیمه می باشد. تاریخ انتشار آگهی مزایده: 97/10/12
19606 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی – نقیبی

آگهی مزایده مال غیر منقول کاسه 9400507
ششدانگ ا عیانی یک دستگاه   آپارتمان )وضعیت خاص وقف( مسکونی قطعه 2 تفکیکی شماره 16175 فرعی از شماره 37 اصلی مفروز و مجزی  
ش�ده از ش�ماره 4342 فرعی از اصلی مذکور و اقع در بخش 11 تهران  به مس�احت 123/15 متر مربع واقع در سمت طبقه دوم که مقدار 1/76 متر 
مربع آن بالکن است. به انضمام  پارکینگ قطعه دوم تفکیکی به مساحت 10/80 متر مربع و اقع در جنوب همکف که ا عیانی می باشد و انباری قطعه 
دوم تفکیکی  به مس�احت 2/38 متر مربع و اقع در همکف که اعیانی می باش�د محدود به حدود  آپارتمان: شماا پنجره و دیوار به فضای خیابان 
10 متری شرقا: اول و سوم دیوار به درز انقطاع که ماورای آن قطعه 34 اوقافی قرار دارد دوم در 5 قسمت در و  دیوار به راه  پله و آسانسور جنوبا: 
پنجره و دیوار و لبه نرده بالکن به فضای حیاط مشا عی غربا دیوار به درز انقطاع که ماورای آن قطعه 36  اوقافی قرار دارد. حدود پارکینگ: شماا 
به محوطه مشاعی و مانور پارکینگ ها شرقا به پارکینگ 3 جنوبا: به محوطه مشاعی و مانور پارکینگ ها غربا به محوطه مشاعی و مانور پارکینگ 
ها حدود انباری: شماا  دیوار مشترک به درز انقطاع شرقا: دیوار مشترک با انباری مجاور جنوبا:  دیوار مشترک با انباری مجاور غربا در و دیوار به 
محوطه مشاعی  و مانور پارکینگ ها که ذیل ثبت 545106  و 545105 صفحات 308 و 305 دفتر 2646  به نام زهرا عنقایی و اکبر حافظی قهستانی  
ثبت و سند گردیده و برابر سند رهنی شماره 131173  مورخ 92/9/4 تنظیمی دفتر رسمی 292  تهران در رهن بانک آینده قرار گرفته است که به 
علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کاسه 9400507  شده است و برابر نظریه مورخ 96/6/4 کارشناس رسمی دادگستری توصیف 
اجمالی مورد  وثیقه و اقع است در  تهران  خیابان پاسداران  بوستان دوم گلزار غربی پاک 8  واحد 2  مورد ارز یابی در  طبقه دوم ساختمان  چهار 
طبقه تک واحدی روی طبقه همکف موقعیت جنوبی خیابان  با دو در نفر رو با ایفون تصویری  و ماش�ین رو، ریموت دار با نمای ش�مالی و جنوبی 
سنگ  و آسانسور چهار نفره و راه پله و  دیواره ها و پاگردها سنگ و نرده آهنی، کف و دیوار پارکینگ که ظرفیت چهار ماشین را دارد از سنگ کف 
حیاط موزائیک و باغچه کاری و  دیوارهای آن از سنگ است. پشت بام ایزوگام، مصالح و سازه ی مجتمع شناژ و بتون مسلح – تعداد کل  واحد 4 
واحد مسکونی و عرصه آن وقف به مساحت 199/35 متر مربع حد شمالی به خیابان مجا ور است کف آپارتمان  و آشپزخانه سنگ  ، آشپزخانه باز 
و دارای کابینت ام دی اف و هود و اجاق گاز سیار و سینک معمولی است درهای اطاق ها چوبی صنعتی و در و رودی چوبی ابزار کاری پنجره ها پی 
وی سی – شیشه ها دو جداره – سقف  گچ کاری و نور پردازی سه خوابه که دو تای آن کمد دیواری دارد سرویس فرنگی و سنتی – دیو ارها کاغذ 
دیواری – شومینه گازی – سالن پذیرایی نسبتا بزرگ قدمت بنا حدود 9 سال سرمایشی کولر آبی – گرمایشی شوفاژ پکیج، آب مشترک – برق و  
گاز اختصاصی بالکن مسقف – مهندسی  داخل واحد آپارتمان خوب توصیف می شود و به مبلغ 8/610/000/000 ریال  )هشت میلیارد و ششصد و 
ده میلیون ریال( ارزیابی شده است و جهت  وصول طلب بانک و حقوق دو لتی کاسه فوق الذکر   در روز دوشنبه مورخ 97/11/1 از ساعت 9 الی 12 
ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد رسمی  واقع در تهران چهارراه جهان کودک  ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی استان تهران سالن مزایده 
از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده از  مبلغ 8/610/000/000 ریال )هشت میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال( شروع و به بااترین 
قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده برای عموم  آزاد است 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 خو اهد شد. طالبین و خریدارن 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 نشده 
به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و ... خواهد بود. مورد مزایده با توجه به ا عام  

وکیل بستانکار بیمه می باشد. تاریخ انتشار آگهی مزایده: 97/10/12
19610 رئیس  اداره سوم اجرای اسناد رسمی – نقیبی 

آگهی مزایده
به اس�تناد رونوش�ت سند ش�ماره 69179  
مورخ 97/4/6  دفتر اس�ناد رسمي  15دیر 
آقایان عبداله خوه فرزند حمزه و عدنان امیني فرزند عیسي 
و خالد دریاپیما فرزند حس�ن و خان�م مریم دریایي فرزند 
حسن تمامي شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باري به 
شماره ثبت 12201- بندرعباس را به آقایان حسین قاسمي 
فرزند حس�ن و علي نصاري فرزند عبدالکریم )هرکدام به 

میزان 3 دانگ( انتقال قطعي داده اند.
مراتب به استناد ماده 25 قانون دریایي ایران آگهي مي گردد.

م.الف:3410 

به استناد رونوشت سند ش�ماره  231821 
مورخ  97/6/17 دفتر اسناد رسمي 2 بوشهر 
آقای عبدالرضا بارک فرزند اس�ماعیل تمامی شش دانگ 
س�هام خود در مالکیت لنج باري به ش�ماره ثبت 12339- 
بندرعب�اس را  به آقایان حامد علی�زاده فرزند محمدجواد 
)به میزان 2دانگ( و جابر ماحی فرزند موسی )به میزان 4 

دانگ( انتقال قطعي داده است.
مراتب به اس�تناد ماده 25 قانون دریای�ي ایران آگهي مي 

گردد.
م.الف:3623 
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سرلشکر باقری با بیان اینکه  راهبرد دفاعي 
ایران توس�عه مکران و امنیت دریایی است، 
گفت: نظام جمهوری اسامی ایران در دفاع 
مرز های آبی و اقت�دار دریایی قاطع و توانمند 

است.

رییس ستاد کل نیرو های مسلح طی سخنانی در منطقه 
دوم نیروی دریایی ارتش، اظهار داشت: حفظ امنیت در 
مرز های کشور و به ویژه در مرز های دریایی جنوب از 
خلیج فارس تا سواحل مکران پیوسته و همیشه بعنوان 
ی��ک اصل مهم دنبال می ش��ود. وی افزود: توس��عه 
س��واحل مکران و تامین امنیت مرز ها راهبرد دفاعی 
ایران است. رییس س��تاد کل نیرو های مسلح گفت: 
تامین امنیت خطوط کش��تیرانی تجاری و نفت کش 
ایران درآب های آزاد نیز وظیفه نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسامی ایران است که بخوبی عملیاتی شده 
اس��ت. سرلش��کر باقری افزود: نیروی دریایی ارتش 
تنها نیروی مستقل در جهان است که با پدیده دزدان 
دریایی مقابله می کند. دریادار حبیب اه سیاری معاون 
هماهنگ کننده ارتش هم طی سخنانی در حاشیه این 
بازدید گفت: کارگروه توسعه سواحل مکران به ریاست 

معاون اول رییس جمهوری فعال است و نیروی دریایی 
ارتش هم برای پیشبرد اهداف این کارگروه همکاری 
می کند. وی افزود: توسعه سواحل مکران در کنار تامین 
امنیت این مناطق از راهبرد های دفاعی نیرو های مسلح 
جمهوری اسامی ایران است. دریادار حسین خانزادی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز در این بازدید گفت: 
استقرار نیروی دریایی در سواحل مکران در استان های 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان رونق و امنیت بیشتر 

سواحل جنوبی را به همراه دارد.

    نیروهای مسلح در اوج اقتدار هستند
سرلش��کر عطااه صالحی جانشین رییس ستادکل 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران، اظهارداشت: 
قدرت دفاعی جمهوری اسامی ایران به قدری قابل 
توجه اس��ت که نمی ت��وان آن را توصی��ف کرد. وی 
تصریح کرد: تحریم ها علیه جمهوری اسامی ایران 
هیچ تاثیری در قدرت دفاعی کشور نداشته و نخواهند 
داشت؛ این موضوع را دش��منان به خوبی می دانند و 
با قدرت دفاعی ایران آگاه هس��تند. جانشین رییس 
ستادکل نیروهای مس��لح در ادامه گفت وگو با ایرنا، 
افزود: اگر تحریم ها بر توان دفاعی جمهوری اسامی 

ایران تاثیر داشتند، دشمنان با ترس و مخفیانه به بازدید 
پایگاه های خ��ود در عراق نمی آمدند. صالحی گفت: 
سفر مخفیانه مقامات آمریکایی به عراق برای بازدید 
پایگاه های خود در حالی انجام می شود که مسئوان 
جمهوری اسامی ایران در اوج اقتدار برای راهپیمایی 
اربعین حسینی)ع( در کشور عراق حضور پیدا می کنند.

   ملت ایران درحال تاریخ سازی است
سردار حس��ین سامی جانش��ین فرمانده کل سپاه 
پاس��داران انقاب اس��امی هم در مراس��م معرافه 
سرهنگ پاسدار جمال شاکرمی فرمانده جدید سپاه 
امیرالمومنین)ع( استان ایام، گفت:  مردم و مسئوان 
ایام زحمات طاقت فرس��ایی را در روزها و شب های 
اربعین امسال کشیدند تا این سفر برای زائران آسان 
برگزار شود. مردم اس��تان ایام را می توان با عناصر 
سلحشوری، مهربانی و تجلی روح پهلوانی شناخت و 
وصف کرد. وی با اشاره به ایام جنگ تحمیلی افزود: 
دشمن در جنگ نظامی شکست خورد اما سیاست های 
او پایدار ماند و میدان جنگ را قلب مردم ایران قرار داد و 
به جنگ عقیده ها آمد، حتی در روز عاشورا به مقدسات 
آشکارا اهانت ش��د که از عمق تصورات باطل ریشه 

گرفت، اما مردم در 9 دی کس��انی را که می خواستند 
نور خدا را خاموش کنند،  س��رکوب کردند. جانشین 
فرمانده س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی تصریح 
کرد: دش��من در راس��تای ضربه زدن به  اعتقادات و 
ارزش های اس��امی ملت بزرگ ای��ران و براندازی 
 نظام اسامی، گام برداشت که با حضور مردم و تدبیر 
رهبر انقاب  بار دیگر زمین گیر ش��د. سردار سامی 
اظهار داشت: ایران اسامی به برکت رهبری هوشمند 
در جنگ نابرابر اقتصادی با سربلندی پیروز خواهد شد؛ 
ملت ایران درحال ساخت شکوهی استثنایی در تاریخ 
است. وی افزود: قدرت دشمن چون مادی بوده،پس 
پایان می پذیرد و در باطن چی��زی برای گفتن ندارد 
و کم ظرفیت اس��ت. سردار سامی ادامه داد: رهبری 
بزرگترین موهبت الهی در این سرزمین است وگرنه 
ما همان مردم هستیم، ولی نور هدایت ولی فقیه ملت 
را بسوی تعالی پیش برده و اینگونه می شود که ایران 
کانون جوشان تدبیر، مصلحت و منطق در دنیا است. 
جانش��ین فرمانده کل س��پاه گفت: امروز ملت ایران 
نمی ترسد و هرچقد دش��من ارعاب می کند ملت ما 
آرامش دارد و قوی تر می شوند و می دانند که عزت آنها 

در گروی خزیدن در دامن استکبار نیست.

راهبرد دفاعي ایران توسعه مکران و امنیت دریایی است
رییس ستاد کل نیرو های مسلح:

  سیاست  

نمایندگان مردم در خانه ملت دس�تگاه های دولتی را مکلف 
به اس�تفاده از کاا ها و خدمات داخل�ی کردند و خرید کاای 

خارجی را که مشابه داخلی دارد ممنوع کردند.

نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی در نشست علنی روز گذشته خود و 
در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
و حمایت از کاای ایرانی، کلیه دستگاه های موضوع این قانون، قبل از 
واردات کاا یا تهیه خدمات از خارج کش��ور، مکلف شدند نسبت به ثبت 
سفارش کاا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات)و 
آیین نامه اجرایی آن( اقدام کنند. در ادامه بررسی جزئیات این طرح، به منظور 
حمایت از کاا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت 
داخل در کشور از تاریخ ازم ااجراءش��دن این قانون، ارجاع کار توسط 
دستگاه های موضوع این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت های ایرانی 
ثبت شده در فهرست توانمندی های محصول داخلی مندرج در این قانون 
مجاز است. در غیر اینصورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی)با 
س��هم ش��رکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد( ارجاع کار با پیشنهاد 
بااترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیأت نظارت موضوع این قانون، 
مجاز خواهد بود. همچنین دستگاه های موضوع این قانون مکلف شدند 
کاا ها و خدمات م��ورد نیاز طرح)پروژه( را از فهرس��ت توانمندی های 
داخلی مندرج در س��امانه موضوع این قانون تأمین کنند. خرید کاا ها و 
خدمات خارجی)اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند( که 
محصوات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه 

آنها وجود دارد، ممنوع است.

   سازوکار تامین مالی حمایت از کاای ایرانی تعیین شد
نمایندگان، سازوکار تامین مالی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی کش��ور و حمایت از کاای ایرانی را نیز مش��خص کردند. 
دستگاه ها و پیمانکاران آنها در اجرای طرح ها)پروژه ها( مجازند تأمین 
مالی قرارداد خرید کاا ها و خدمات از شرکت های ایرانی یا مشارکت 
ایرانی- خارجی را از طریق نظ��ام بانکی به صورت ارزی انجام دهند. 
صندوق توس��عه ملی هم مکلف ش��د روش تأمین مال��ی مقید را در 

چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرایی کند.
تأمین کنندگان کاا و خدمت هم مجاز ش��دند با استناد به این قانون، 
برگزاری مناقص��ات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از 
طری��ق کارگزاری)فاکتورینگ(، تمام یا بخش��ی از مطالبات محقق 
ش��ده و محقق نشده قراردادی خود را به اش��خاص حقیقی و حقوقی 
ثالث)پذیرندگان( اعم از بانک ها یا مؤسس��ات اعتباری واگذار کنند. 
در صورت��ی که تأمین کنن��ده، مطالبات را به ثالث واگ��ذار کند، کلیه 
کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف 
به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری)فاکتورینگ( هستند.

بیمه مرکزی نیز موظف شد ظرف مدت سه ماه پس از ازم ااجراءشدن 
این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوشش های بیمه نامه اعتبار صادراتی و 
بیمه نامه مسئولیت ناشی از محصول  توسط شرکت های بیمه داخلی 
را تهیه و اباغ کن��د. نمایندگان مردم در خانه ملت، س��ازمان تأمین 
اجتماع��ی را هم مکلف به بیم��ه کارکنان ایرانی اعزام��ی به خارج از 
کشور برای اجرای قراردادهای مهندسی با دریافت حق بیمه به صورت 
ریال و بر اس��اس حقوق ماهیانه کارکنان کرد. نمایندگان همچنین با 
ارجاع ماده مرتبط با نحوه پرداخ��ت حق بیمه قراردادها و پیمان های 
غیرعمرانی بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهانه کارکنان در کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاس��ت های کلی اصل 

44قانون اساسی موافقت کردند.
ب��ه گزارش خان��ه ملت، در ادام��ه و پیش از پایان مجل��س، تذکرات 
کتبی نمایندگان به مس��ئوان اجرایی کش��ور قرائت شد که تعدادی 
از نمایندگان در تذکرات جداگانه به رییس جمهوری عنوان کردند که 
گرانی فشار زیادی را به اقشار مردم وارد کرده و آنان را به ستوه آورده و 
کمرشان راشکسته است، چرا برای کنترل قیمت ها اقدامی نمی کنید.

   حکم نهایی پرونده »نماینده سراوان« صادر شد
محمد جواد جمالی س��خنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در 

حاش��یه نشس��ت علنی مجلس در جمع خبرنگاران، با اشاره به حکم 
 صادر ش��ده برای نماینده سراوان گفت:  هیات نظارت بر اساس ماده
6 آیین نام��ه داخلی مجل��س که در آن وظایف هی��ات نظارت آمده، 
حکم را صادر کرده اس��ت. حکم آقای درازهی تذکر کتبی و شفاهی 
است که امیدواریم دیگر این تخلفات صورت نگیرد. وی توضیح داد: 
در ماده6 آیین نامه هیات می تواند احکامی همچون تذکر ش��فاهی و 
کتبی به همراه درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی، اعام تخلف در جلسه 
غیر علنی یا علنی و موارد دیگر را صادر کند. لذا اگر کس��ی نسبت به 
احکام هیات ایراد می گیرد بای��د بداند که این قانون مصوب مجلس 
نهم بوده اس��ت. وی درباره حکم کسر از حقوق درازهی گفت: هیات 
می تواند حکم کس��ر از حقوق را بدهد ولی این موضوع برای نماینده 
سراوان اعمال نشده است. چون اصا سنخیتی با این اتفاق نداشت. 
س��خنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درب��اره اینکه آیا مامور 
گمرک می تواند از نماینده س��راوان شکایت کند، گفت: طبق قانون 
ش��خصیت های حقیقی و حقوقی می توانند از طریق مقام قضایی یا 
هیات نظارت از هر نماینده ای ش��کایت کنند که مورد رسیدگی قرار 
گیرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اولین حکم هیات نظارت 
مبنی بر تذکر کتبی به یک نماینده است، گفت: هیات نظارت در موارد 

دیگر هم تذکر کتبی داشته است.

ممنوعیتخریدکاایاخدماتخارجی
برایدستگاههایدولتی

نمایندگان مجلس تصویب کردند

  دکتر جواد منصوری 
یادداشت

سال 2018 در قاب تحوات جهانی 
س��ال 2018 با تمام ف��راز و فرودهای خود به پایان رس��ید و جای خود را 
به س��الی ممل��و از بیم ها و امیده��ا داد. آنچه اما در این س��ال بیش از هر 
چیز رخ نمایی می کرد، تش��دید تنش ها، چالش ها، تضادها و ش��کاف ها 
در اطراف واکناف جهان به ویژه در اروپا و آمریکا بود. هرچند که بررس��ی 
تحوات سال گذشته از حوصله این وجیزه خارج است، نویسنده این سطور 

درعین حال می کوشد تا به برخی از مهم ترین آن ها به اختصار اشاره کند.
مهم ترین رویدادی که بس��امد آن تا سال جدید میادی نیز امتداد یافت، 
خیزش جنبش ضد سرمایه داری در فرانس��ه، موسوم به »جلیقه زردها« 
بود. این جنبش گرچه در ابت��دا در اعتراض به افزایش قیمت بنزین نضج 
گرفت اما به تدریج، ایه ها و ابعاد جدیدتری به آن افزوده شد. جلیقه زردها 
اکنون به دنبال کار تشکیاتی هستند و در گام جدید، مطالبه ای را مطرح 
کرده اند که در صورت تحقق، آینده سیاس��ی »امانوئل مکرون« را در هم 
خواهد پیچید. جلیقه زردها خواس��تار برکناری مکرون شده اند، نه به این 
دلیل که وی رئیس جمهور قشر مرفه جامعه فرانسه است، بلکه به این خاطر 
که او نماینده تفکر س��رمایه داری و طرفدار ایده »ناپلئونیسم« با چاشنی 
حاکمیت طبقه ثروتمندان است. نفوذ و رسوخ گفتمان جلیقه زردها به دیگر 
کش��ورهای اروپایی ازجمله هلند، بلژیک، انگلیس، ایتالیا، کانادا و حتی 
سرزمین های اشغالی نشان می دهد که این پویش، یک اعتراض صنفی 
یا ناآرامی اجتماعی نیست که اقتصاد فرانسه در آستانه سال نو میادی را 
با رکود مواجه کرد، بلکه آرمانی اس��ت که هواداران زیادی در سراسر قاره 

سبز و حتی فراتر از آن پیدا کرده است.
 جلیقه زردها بی آنکه از ابزار رس��انه ای رایج برای رس��اندن مواضعشان 
به گوش رهبران خود برخوردار باش��ند، به صدایی رس��ا و پرطنین علیه 
برده داری نوین و ساز و کار ظالمانه کاپیتالیسم برآمده از لیبرال دموکراسی 
تبدیل شده اند و بدون واهمه از سرکوب های وحشیانه نیروهای امنیتی، از 
هم اکنون نگرانی های زیادی در میان احزاب س��نتی اروپا ایجاد کرده اند. 
جنبش وال اس��تریت اروپا )جلیقه زردها( وقتی قدرت واقعی خود را نشان 
می دهد که بدانیم بسیاری از احزاب راست افراطی که غالباً دیدگاهی ضد 
امپریالیستی دارند، با آن ها ابراز همبستگی کرده و برای انتخابات پارلمان 
اروپا در س��ال جدید خیز برداش��ته اند. ازاین رو، این جنبش به مثابه زخم 
کهنه ای در دل اروپای به اصطاح متمدن اس��ت که سر باز کرده و توان 
نظام سرمایه داری را با خطرات بسیار جدی و کم سابقه مواجه ساخته است.

وجه دیگر انش��قاق در قاره سبز که سال گذشته میادی بارها به سر تیتر 
خبرها تبدیل ش��د، به موضوع برگزیت )خروج انگلیس از اتحادیه اروپا(  
بازمی گ��ردد. چرایی اقبال ب��ه برگزیت را نمی ت��وان از فاکتور نارضایتی 
انگلیسی ها از آرمان شهری که به آن ها وعده شده بود، تفکیک کرد. مردم 
این کشور با امید به خاص شدن از زیر یوغ اتحادیه اروپا که وضع معاش 
آن ها را تحت تأثیر قرار داده و هر روز قدرت خرید آن ها را می کاهد، به طرح 
خروج از این اتحادیه رأی دادند و خیز آن ها به مدلی برای دیگر بلوک های 
اتحادیه اروپا تبدیل شد. هلند، ایتالیا، چک و فرانسه جزء پیشگامان خروج 
از زیر پرچم آبی و ستاره دار اروپا هستند و می توان آن را به بخش بنیادین 

ضدیت با نظام سرمایه داری اروپای واحد تعبیر کرد.
بخش س��وم پازل به هم ریخته اروپ��ا، اقبال آلمانی ها ب��ه حزب مخالف 
آنگا مرکل به عنوان معمار اقتصاد بامنازع این کشور در قاره سبز است. 
صدراعظم آلمان پس از ناکامی های متوالی حزبش )سوسیال دموکرات( 
در انتخابات محلی این کشور رسماً از ریاست بر این حزب استعفا داد و اعام 
کرد که س��ال 2021، سال پایان حضورش در عرصه سیاست خواهد بود. 
وی که به »رایش چهارم« معروف اس��ت، در حالی به انتهای راه سیاست 
نزدیک ش��ده که حزب »آلترناتیوی برای آلم��ان« برای اولین بار پس از 
پایان جنگ جهانی دوم توانست به پارلمان محلی در ایالت های »بایرن« 
و »هسن« راه یابد و مفهوم این رویداد آن است که آلمان در مسیری متضاد 
با نگاه غربی قرار دارد. این حزب خواستار افزایش نقش سنتی خانواده ها در 
تربیت کودکان، سختگیری در طاق، سختگیری یا ممنوعیت سقط جنین 
و دیگر مؤلفه هایی اس��ت که این روزها در فرهنگ اروپایی و غربی بسیار 

کمرنگ شده و حتی تبدیل به ارزش شده اند!
از طرفی، سال 2018 به نمادی بی بدیل برای رونمایی از بحران عمیق در 
آمریکا بدل ش��د. »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور این کشور با سه پرونده 
مهم اخاقی، امنیتی و سیاس��ی دست به گریبان اس��ت و برخی معتقدند 
که سال 2019، سال ورود سیاب به کاخ سفید و استیضاح ترامپ باشد. 
رس��وایی های اخاقی در رأس هرم قدرت آمریکا، تنها گوشه ای از فساد 
گس��ترده در پس پرده حاکمیت این کشور اس��ت، چراکه پیش ازاین و در 
رقابت های انتخاباتی س��ال 2016، بخش بیش��تری از سیاست خارجی 
و داخلی، اقتص��اد و فرهنگ منح��ط آمریکایی به نمای��ش درآمده بود. 
به بیان دیگر، آمریکای پسا ترامپ، بیش از هر زمان دیگری، نژادپرست، 
دیکتاتور، فاس��د، ضد مهاجر و ناقض حقوق بشر است. این در حالی است 
که دو شاخصه »بدعهدی« و »غیرقابل اعتماد« بودن کاخ سفید در ماجرای 
خروج یک جانبه و غیرقانونی رئیس جمهور آمریکا از برجام که در پیام خود 
به مناس��بت سال نو میادی به آن افتخار کرده است و در جریان افزایش 
تحریم های کره شمالی پس از اقدامات اعتماد ساز این کشور، به روشنی 

به اثبات رسید و حجت را بر طرفداران مذاکره با کدخدا تمام کرد.
قتل »جمال خاشقجی« نیز از مقاطع بس��یار سرنوشت ساز سال گذشته 
میادی به ش��مار می آید. از روزی که روزنامه نگار منتقد س��عودی پا به 
کنسولگری عربستان در ترکیه گذاشت و با وحشیانه ترین شکل ممکن، 
به قتل رس��ید و قصابی ش��د تا به امروز، دومینوی رسوایی های آل سعود 
همچن��ان ادامه دارد و متوقف نش��ده اس��ت. به مصداق ای��ن تمثیل که 
»عدو ش��ود س��بب خیر اگر خواهد«، قتل خاش��قجی به بحران گسترده 
مش��روعیت حکومت قرون وسطایی عربس��تان در سطح جهان دامن زد 
و سایه سنگینی بر سر سیاس��ت های منطقه ای این رژیم به ویژه در یمن 
گستراند. آخرین تحول مربوط به تبعات این اتفاق نیز عبارت بود از شخم 
خوردن کابینه س��عودی ها، برکناری عادل الجبیر و زنجیره ای از مقامات 

برجسته این کشور.
تصمیم به بازگشایی سفارتخانه های امارات، بحرین و کویت در سوریه و 
اعام خروج سربازان آمریکایی از این کشور در سال 2018 نماد شکست 
کامل راهبرد »تغییر رژیم« و »سوریه بدون بشار اسد« بود؛ شکستی که 

مرهون مقاومت دولت، مردم سوریه و محور مقاومت است. 
روزنامه گاردین در آخرین روزهای دسامبر 2018 طی گزارشی خبر داد که 
اتحادیه عرب رسماً از سوریه در سال جدید برای بازگشت به این نهاد دعوت 
خواهد کرد. اگر روزی کشورهای غربی به رهبری آمریکا تاش می کردند 
با استفاده از ابزار حمایت از تروریست ها، فشار سیاسی در مجامع بین المللی 
علیه سوریه ازجمله از طریق نشست های ژنو و دخالت نظامی در این کشور، 
معادله تحوات را به نفع خود تغییر دهند، محصور شدن تروریست ها در 
مربعی به نام »ادلب«، اشراف قریب الوقوع مقاومت به بلندی های جوان 
اش��غالی و همچنین تغییر قطب مذاکرات به طرف تهران و آس��تانه، آب 

سردی بود بر آتش جنگ افروزان غرب آسیا.
برخی سال جدید میادی را سالی امن تر، بهتر و باثبات تر از سال گذشته 
پیش بینی می کنند اما واقعیت آن است که ماه های پیش رو، آبستن حوادثی 
است که زمینه آن به واسطه زیاده خواهی قدرت های جهانی ایجادشده و 
باید منتظر ماند و دید که تحوات پیش رو چگونه سال 2019 را به تصویر 

خواهند کشید.

گزیده ها

 فاطمی امین قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضوی شد

ب��ا حک��م حجت ااس��ام و 
المسلمین سید ابراهیم رییسی 
تولیت آس��تان قدس رضوی، 
سیدرضا فاطمی امین به عنوان 
قائم مقام تولیت این آس��تان 
مقدس منصوب شد. در بخشی 
از حکم انتصاب فاطمی امین از 
س��وی تولیت آس��تان قدس رضوی آمده اس��ت: اقتضا دارد ایجاد 
هماهنگ��ی بی��ن معاونان و بخش ه��ای مختل��ف و تحقق کامل 
سیاست های آس��تان قدس رضوی که منبعث از منشور هفت گانه 
مقام معظم رهب��ری )مدظلّه العالی( اس��ت مهم ترین اولویت های 
جنابعالی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، س��یدرضا 
فاطمی امین فارغ التحصیل رشته مهندسی سیستم های اقتصادی 
اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت ایران است که سوابقی همچون 
مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور، مشاور وزیر صنایع 
و معادن در طرح تحول اقتصادی، سخنگوی ورزات صنایع و معادن، 
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و عضویت در 

شورای عالی آموزش  و پرورش را در کارنامه خود دارد.

 CFT اکثر ایرادات
برطرف نشده است

شورای نگهبان پس از بررسی 
مصوبه اصاح ش��ده مجلس 
درب��اره الح��اق ای��ران ب��ه 
کنوانس��یون مب��ارزه با تامین 
مال��ی تروریس��م CFT،  در 
قالب نامه ای به تاریخ 3 دی 97 
خطاب ب��ه عل��ی اریجانی 
رییس مجلس ،  اع��ام کرد که همچنان اکث��ر مغایرت های این 
مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است. در 
بخشی از متن نامه عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر شورای نگهبان 
درباره ایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی 
FATF است، آمده که در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز 
ایراد مبنیاً بند 3 سابق)بند 4 مصوبه فعلی(، سایر ایرادات این بند به 
قوت خود باقی اس��ت. این نامه افزوده اس��ت: س��ایر ایرادات قبلی 
شورای نگهبان به جز ایرادات 2 و 3 نظریه سابق، کماکان به قوت 
خود باقی است. به گزارش خبرگزاری ها، شورای نگهبان قبا پس 
از بررس��ی مصوبه مورخ 15 مهر 97 مجلس درباره الحاق ایران به 
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و در قالب نامه ای به تاریخ 
6آبان 97 خطاب به رییس مجلس، 22مغایرت این مصوبه را با شرع 

و قانونی اساسی اعام کرده بود.

اجازه ناامنی در تنگه هرمز را 
نمی دهیم

اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمه��وری در جلس��ه 
شورای اداری شهرستان های 
جنوب سیستان و بلوچستان، با 
اشاره به موقعیت راهبردی این 
استان، گفت: این استان جایی 
است که همه منافع ملی کشور 
به حضور مردم این خطه از کشور گره خورده است. وی، تصریح کرد: 
حضور مردم سیستان و بلوچستان در این منطقه از کشور یک مسئله 
استراتژیک و راهبردی است. به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، 
معاون اول رییس  جمهوری با اشاره به اینکه جمهوری اسامی حافظ 
امنیت خلیج  فارس و تنگه هرمز است، گفت: جمهوری اسامی ایران 
با ق��درت خود هی��چ گاه اجازه نمی ده��د تنگه هرمز ناامن ش��ود. 
جهانگیری با اشاره به اینکه طرح توسعه سواحل مکران یک موضوع 
ملی است، بیان داشت: طبق تاکیدات رهبر معظم انقاب حتما طرح 

توسعه سواحل مکران با جدیت از سوی دولت پیگیری می شود.

رفع مشکات مرزنشینان
 دغدغه جدی دولت است

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور در بیست و نهمین جلسه 
کار ویژه مرز ش��ورای امنیت 
کش��ور بر اهمی��ت و توجه به 
موضوعات مرزی از جمله فعال 
بودن پایانه ه��ا و بازارچه های 
مرزی در حوزه های اقتصادی 
با ظرفیت کامل با توجه به شرایط فعلی، توسعه و تقویت همکاری ها 
با کش��ورهای هم م��رز در این خصوص و توجه وی��ژه به جاده ها و 
راه های مواصاتی در راستای تسهیل ترددهای مرزی تاکید کرد. 
به گزارش ایرنا، رییس شورای امنیت کشور، همچنین لزوم تأمین 
و استفاده از تجهیزات مناسب از جمله ایکس ری در پایانه های مرزی 
را جهت سهولت تردد کاا و مبادات مرزی مورد تاکید و توجه قرار 
داد و مقرر کرد؛ دستگاه های مربوطه و متولی، اقدام های ازم را در 
این خصوص از جمله با اس��تفاده از ظرفیت های داخلی دنبال و به 
نتیجه برسانند. وزیر کشور با اشاره به اینکه رسیدگی و رفع مشکات 
مردم عزیز مرزنشین و مناطق مرزی از دغدغه های جدی دولت و 
وزارت کش��ور است، گفت: در این زمینه، برنامه های خوبی از جمله 
پیش بینی تسهیات ازم در حوزه س��وخت مرزی و ساماندهی و 

فعال سازی بازارچه ها و پایانه های مرزی در دستور کار است.

برجام به تار مویی بند است
پیمان س��عادت سفیر ایران در 
اتحادیه اروپا در یک یادداشت 
هش��دارآمیز ک��ه در اختی��ار 
یورونیوز ق��رار داده، خطاب به 
اتحادی��ه اروپا و کش��ورهای 
اروپایی تاکید کرد: بیانیه های 
سیاس��ی در حمایت از برجام« 
کافی نیست و تداوم برجام به تار مویی بند است. وی افزود: هر چند 
درباره عملیاتی بودن قوانین مسدودس��از یا اعطای مجوز به بانک 
س��رمایه گذاری اروپا تردید جدی وجود دارد، قول های بسیاری که 
درباره ساز و کار ویژه داده شده، هنوز عملی نشده است. به گزارش 
فارس، سعادت ادامه داد: برجام فی نفسه یک دستاورد برد- برد بود 
و این موضوع ش��امل مرحله اجرای توافق هم می شود. با این حال 
نمی تواند به ابزار سودجویی طرف ناقض و متضرر شدن طرف متعهد 
به توافق تبدیل ش��ود. وضعی��ت جاری و تردیده��ا دارد خطرناک 
می شود. بی عملی و انفعال اروپا هزینه دارد و تنها سبب خواهد شد 

که صبر و اعتماد ایران تمام شود.

 HEMAYATONLINE. 
IR

حجت ااسام حس�ن روحانی در ایام آغاز 
س�ال 201۹ می�ادی، ب�ا حض�ور در منزل 
خان�واده ایثارگران ارمن�ی، با آنه�ا دیدار و 

گفت وگو کرد.

رییس  جمهوری در ایام میاد خجسته پیامبر رحمت 
و س��عادت حضرت عیسی مس��یح)ع( و آغاز سال 
2019 میادی، در فضایی صمیمی با »هاسو کشیش 
دانیلیان« جانباز ارمنی و خانواده وی، دیدار و گفت وگو 
کرد. روحانی در دیدار جانباز ارمنی 70درصد دانیلیان 
با بیان اینکه مس��لمانان، حضرت عیس��ی)ع( را به 
عنوان پیامبری بزرگ و به همراه حضرت مریم)س( 
به عنوان شخصیت های بزرگ الهی می دانند، گفت: 
یکی از س��وره های قرآن به نام حضرت مریم)س( 
اس��ت و در آن داس��تان زندگ��ی، دوران عبودیت و 
فرزندآوری ایشان که از معجزات الهی است، آورده 
ش��ده اس��ت. رییس جمهوری تأکید کرد: حضرت 
عیسی)ع( شفابخش بیماران بود و با معجزاتی الهی 
مرده ها را زنده می کرد. روحانی همچنین در این دیدار 
از تاش ها و ایثارگری خانواده های جانبازان انقاب 
اسامی و دفاع مقدس قدردانی کرد. وی در این دیدار 
که حجت ااسام   شهیدی معاون رییس جمهوری 
و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور داشت، با 
اهداء لوح تقدیر از ایثارگری های این جانباز 70درصد 
قدردانی کرد. جانباز دانیلیان در س��ال 63 به درجه 
رفیع جانبازی نایل شد. روحانی همچنین با خانواده 
شهید »آلفرد گبری« دیدار و فرا رسیدن سال جدید 
را به این خانواده مسیحی تبریک گفت. وی در این 
دیدار صمیمی، ضمن آرزوی س��ال پر خیر و برکت 

برای هموطنان مسیحی و تجلیل از صبر و فداکاری 
والدین این شهید، اظهار داش��ت: فرزند شما در راه 
وط��ن ایثار و فداکاری کرد و اگر چه از دس��ت دادن 
فرزند آسان نیست، اما چون فرزند شما در راه ملت و 
وطن به شهادت رسیده، این موضوع فقدان او را قابل 
تحمل  می کند. رییس جمهوری خاطر نش��ان کرد: 
هموطنان ارامنه در صیانت و نگهداری از کشورمان 
هم پای مردم مس��لمان در صحنه ایثار و فداکاری 
حضور داشته و امروز هم آماده فداکاری هستند و این 
بسیار قابل تحسین است. شهید آلفرد گبری در سال 
1370 و در س��ن 20 سالگی در منطقه گیان غرب 
توسط منافقین به درجه رفیع شهادت نایل آمده است. 
روحانی در این مراسم با تقدیم لوحی از خانواده شهید 

آلفرد گبری، تقدیر کرد.

   پیام تبریک به آیت اه آملی اریجانی
رییس  جمهوری همچنین در پیامی انتصاب آیت اه 
صادق آملی اریجانی از سوی رهبر معظم انقاب 
به س��مت »ریاست مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام« و نی��ز عضویت فقهای ش��ورای نگهبان را 
هم تبریک گفت. به گزارش پایگاه اطاع رس��انی 
ریاست جمهوری در بخش��ی از متن این پیام آمده 
اس��ت: امیدوارم با حضور مؤثر و حس��ن تدبیرتان و 
همدلی و همکاری دیگر مس��ئولین، بیش از پیش 
شاهد رفع سریع معضات نظام از طریق آن مجمع 
و اقدامات اثربخش آن در جهت رفع شبهات معاندان 
در زمینه حکومت اس��امی و کارآم��دی و کارآیی 
جمهوری اس��امی ایران و تأمین پایدار منافع ملی 

باشیم.

 س�خنگوی وزارت ام�ور خارج�ه گف�ت: 
کش�ورهای جه�ان در عم�ل به ای�ن نکته 
دست پیدا کردند که این منطقه در یک نگاه 
منصفانه بدون کمک ایران نمی توانست بر 

مشکات فائق بیاید.

بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
در خص��وص نقش و عملک��رد ای��ران در مبارزه با 
گروه های تروریس��تی و ایجاد صلح، ثبات و امنیت 
منطقه ای، اظهارداش��ت: جمهوری اسامی ایران 
به عنوان کش��وری مقتدر ک��ه در دوران اخیر و در 
دهه های گذش��ته با دو پدیده شوم جنگ تحمیلی 
صدام دیکتاتور خونخوار عراق و تروریس��م مواجه 
بوده و از جمله کشورهای قربانی حمات تروریستی 
به حساب می آید، به طور کامل به آثار و تبعات جنگ 
و تروریس��م واقف اس��ت.  وی گفت: ایران با توجه 
به تجاربی که از این دو پدیده خاص داش��ته، همه 
تاش خود را برای مبارزه با جنگ افروزی، خشونت، 

بی ثباتی و ناامنی در منطقه به کار بسته است. 
 قاسمی با بیان اینکه ایران همواره با درخواست دولت 
های منطقه و در حد توان برای مبارزه با تروریست ها 
به کمک آنها شتافته، تصریح کرد: در راستای مبانی 
اصولی ایران از جمله قانون اساسی و نگاه به تعالیم 
عالی اس��امی، ما همواره در جهت تثبیت امنیت و 
کمک به همکاری های منطقه ای، افزایش روابط 
با همسایگان و ایجاد ثبات و آرامش در کشورهای 

منطقه حرکت کرده ایم. 
 سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به کارنامه ایران 
در مبارزه با تروریسم، گفت: اگر بخواهیم به کارنامه 

جمهوری اس��امی ایران در مبارزه با تروریس��م و 
ایجاد ثبات و امنیت در منطقه و ممانعت از شعله ورتر 
شدن خصومت ها نگاهی داشته باشیم قطعا عملکرد 
موفقی را داشته و کشورهای جهان حتی آنهایی که 
به دایل نوع خاص سیاس��ت های خود نمی توانند 
یا نمی خواهند مواضع خ��ود را در این رابطه اعام 
کنند هم، در عمل به این نکته دست پیدا کردند که 
این منطقه در یک نگاه منصفانه بدون کمک ایران 
نمی توانس��ت بر مش��کات و آامی که مردم آن 

کشورها متحمل شدند، فائق بیاید. 

    ایران قدرت گروه های تروریس�تی را 
کاهش داد

 قاس��می همچنین گفت: من فکر می کنم آنها که 
دل در گ��رو صلح و امنیت دارن��د باید تاریخ معاصر 
سالیان اخیر را ورق زده تا ببینند که همین گروه های 
تروریستی شناخته شده و مورد حمایت کانون های 
مشخص، در قاره های دیگر جهان چگونه دست به 
جنایات و اعمال تروریستی و خشونت آمیز می زدند 
و در نهایت این تاش ایران بود که منجر به کاهش 
قدرت این گروه ها در منطقه شد و این اغراق نیست 
که بگوییم بسیاری باید ستایشگر و قدردان اقدامات 
ایران باشند. وی در گفت وگو با مهر، بیان کرد: گذر 
زمان به بس��یاری از کشورها نش��ان داده که ایران 
به عنوان کش��وری کهن، نیازی و چشم داش��تی 
به سرزمین های دیگر نداش��ته و نخواهد داشت و 
اقداماتی مستش��اری هم که در سال های اخیر در 
برخی کش��ورهای منطقه انجام داده به درخواست 
رسمی آنها و در قالب مبارزه با تروریست ها بوده است. 

 دیدار رییس جمهوری 
با خانواده  ایثارگران مسیحی

 منطقه بدون ایران نمی تواند 
بر مشکات فائق آید

قاسمی:به مناسبت آغاز سال نوی میادی صورت گرفت
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پیشگیری هوشمندانه، ضامن کارآمدی 
دستگاه قضایی است

معاون مرکز حفاظت و اطاعات قوه قضاییه، گفت: پیشگیری هوشمندانه 
ضامن سامت و کارآمدی دستگاه قضایی است.

حجت ااسام والمس��لمین عبد اللهی  در مراسم تکریم و معارفه مدیران 
سابق و جدید حفاظت و اطاعات دادگستری کل استان هرمزگان با اعام 
این مطلب که دستگاه قضایی به عنوان یگانه ملجا و پناهگاه تظلم خواهی 
مردم، سرمایه اعتقادی کشور اس��ت، تصریح کرد: پیشگیری هوشمندانه 
ضامن س��امت و کارآمدی دستگاه قضایی اس��ت. وی با تأکید بر اینکه 
دستاورد های دادگستری استان هرمزگان در تسریع روند دادرسی، استفاده 
از س��امانه های الکترونیک، تفکیک و تخصصی  ک��ردن مناصب، تأمین 
امکانات مورد نیاز و توسعه زیرساخت ها، دستگاه قضایی استان هرمزگان را 
به مجموعه ای پیشرو و برخوردار از مدیریت جهادی و ارزشی با عملکردی 
موفق در میان دادگس��تری های سراسر کشور مبدل ساخته است، توجه به 
مبانی و اصول پیشگیری هوشمندانه را زمینه ساز موفقیت هر چه بیشتر در 
تحقق اهداف و شتاب بخش��ی به ارتقا سامت و کارآمدی دستگاه قضایی 
عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه منصب قضاوت، جایگاه برجسته ای است که 
هیچ مابه ازایی ندارد، التزام به اصول بی طرفی و موازین پاکدستی را بسترساز 
موفقیت در عمل به وظایف قانونی از سوی قضات عنوان کرد. معاون مرکز 
حفاظت و اطاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دشمن بر این باور است که 
اگر بخواهد نظام اسامی را هدف قرار دهد باید قوه قضاییه را نشانه بگیرد 
و بر همین اساس بیشترین حجم عملیات تبلیغاتی آن ها از طریق رسانه ها و 
شبکه های مجازی، علیه دستگاه قضایی صورت می گیرد. عبد اللهی افزود: 
دشمنی که با ارزش های انقاب در تقابل مستمر است تمام تاش خود را 
برای ایجاد فتنه معطوف داشته تا با مهار حرکت پرشتاب انقاب اسامی، 
در جهت براندازی نظام گام بردارد و به همین دلیل از ابتدای ش��کل گیری 
جمهوری اسامی ایران با توسل به شرارت های مختلف و طراحی و اجرای 

توطئه های گوناگون، درصدد نیل به اهداف مذبوحانه خود برآمده است.
وی با تأکید بر ضرورت حضور حداکثری و مستمر مردم در صحنه های دفاع 
از آرمان های انقاب و با بیان اینکه دشمن می داند که حماسه 9 دی را حرکت 
خودجوش مردم خلق کرد، گفت: دشمنان نظام اسامی در فتنه 88 کار نظام 
را تمام شده می دانستند، اما ناگهان با حضور گسترده مردم همیشه بیدار ایران 
اس��امی در پاسداری از ارزش ها، نقشه های شوم دشمن نقش بر آب شد و 
اهداف طراحی شده توسط اتاق فکر معاندین به سرنوشت محتوم توطئه های 

پیشین دچار شد.
معاون مرکز حفاظت و اطاعات قوه قضاییه یادآورش��د: از این رو دش��من 
تمام توان خود را به منظور طراحی و اجرای فتنه جدید متمرکز ساخته و در 
صدد برآمده تا از طریق ناکارآمد جلوه دادن نظام، گس��ترش ناهنجاری ها 
و آس��یب های اجتماع��ی و هجمه گس��ترده رس��انه ای بر علی��ه ارکان و 
شخصیت های نظام به ویژه مس��ئوان قوه قضاییه و همچنین با تخطئه 
سیاست های موفقیت آمیز کشور عمًا مردم را در مقابل نظام قرار دهد و به 
همین منظور تمام امکانات س��خت افزاری و نرم افزاری خود را بسیج کرده 
تا خدمات قابل توجه مسئوان قضایی، نیرو های امنیتی و دیگر کارگزاران 
نظ��ام را بی اهمیت جلوه دهد. عبد اللهی با تأکید ب��ر اینکه مبنای عمل در 
قوه قضاییه، قانون اس��ت، یادآورشد: بسیاری از شبهات و شایعات دشمن با 
هدف مخدوش جلوه دادن واقعیات و ترسیم روایات ساختگی از رویداد های 
قضایی کشور صورت می گیرد. وی با اعام این مطلب که تبلیغات پوشالی 
دشمن بر علیه دستگاه قضایی ریشه در استیصال جبهه استکبار در تقابل با 
وایتمداری قضات و کارکنان قوه قضاییه و مبارزه گس��ترده این مجموعه 
با مظاهر فساد دارد، خاطرنشان کرد: مقابله با توطئه معاندین و موفقیت در 
عمل به وظایف قانونی، ارتقا ساز و کار های نظارتی و انسداد روزنه های نفوذ 
را ضرورتی اجتناب ناپذیر می سازد. در پایان مراسم حجت ااسام عبداللهی 
از خدمات علی حس��نوند مدیریت س��ابق حفاظت و اطاعات دادگستری 
هرمزگان تقدیر و طی حکمی از س��وی ریی��س مرکز حفاظت و اطاعات 
قوه قضاییه عارف اکبری را به عن��وان مدیریت جدید حفاظت و اطاعات 

دادگستری هرمزگان معرفی کرد.

استمرار فعالیت 
خطوط تولیدی را پیگیری می کنیم

دادس��تان عموم��ی و انقاب مرکز اس��تان س��منان با بی��ان اینکه حفظ 
وضعیت اش��تغال و اس��تمرار فعالیت خطوط تولیدی واحد های صنعتی از 
جمله موضوعات مورد پیگیری در س��تاد استانی اجرای سیاست های کلی 
اقتصادمقاومتی قوه قضاییه اس��ت، افزود: حفظ وضعیت اشتغال و استمرار 
فعالیت خطوط تولیدی را پیگیری می کنیم.  حیدر آسیابی در پنجمین نشست 
ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با اشاره به 
وسعت فعالیت های مختلف در حوزه  صنعتی، بازگانی و تولید محصوات 
مختلف در استان، حفظ وضعیت اشتغال، کمک و حمایت از واحد های تولیدی 
را از مهم ترین اهداف این ستاد اس��تانی عنوان کرد و گفت: حفظ وضعیت 
اشتغال و استمرار فعالیت خطوط تولیدی را پیگیری می کنیم. وی با اشاره به 
منویات رهبر انقاب در خصوص مبارزه جدی با مفاسد، گفت: رسیدگی های 
صورت گرفته و اجرای سریع احکام در رابطه با پرونده های مفسدان اقتصادی 
توسط قوه قضاییه نقش به سزایی در آرام شدن جو اقتصادی جامعه داشته 
است. آسیابی با بیان اینکه با هماهنگی میان سران سه قوه وضعیت اقتصادی 
کشور از مرحله نامناسب عبور کرده است، گفت: بهبود وضعیت اقتصادی 
و توفی��ق در اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدام عملی، حرکت و تاش اس��ت. 
دادستان مرکز استان سمنان در ادامه گفت: ضروری است قوانین حمایت 
از تولید کنندگان اجرایی شود. وی افزود: با نگاه حمایتی می توان به حرکت 
صحیح چرخه اقتصادی کمک کرد و دس��تگاه قضایی نیز با اقدام عملی در 

جهت حمایت از سرمایه گذاری سالم در این عرصه مهم حضور دارد.

موانع توقیف خودرو های متخلف خارجی 
در مازندران برطرف شد

با دخالت و پیگیری مقامات سازمان قضایی نیرو های مسلح استان مازندران 
و اقدام فوری پلی��س راهور، موانع موج��ود در توقیف خودرو های متخلف 
خارجی برطرف شد. چند روز پیش گزارشی مبنی بر تبعیض خودروبر ها در 
انتقال خودرو های خارجی به توقفگاه به دلیل نداشتن تجهیزات کافی و عدم 
جریمه این قبیل خودرو ها از شبکه استانی مازندران و فضای مجازی پخش 
شد که نارضایتی مردم را به دنبال داشت. بافاصله با دستور رییس سازمان 
قضایی نیرو های مسلح مازندران و پیگیری موضوع توسط دادستان نظامی 
استان، ضرب ااجلی در خصوص مرتفع شدن این مشکل به پلیس راهنمایی 
رانندگی داده شد. خوشبختانه ظرف کمتر از 4 روز، سرهنگ مهدی باقری 
رییس پلیس راهور استان مازندران، از مجهزشدن خودروبر ها به اسکیت، 
جهت حمل هر گونه خودروی متخلف به توقفگاه خبر داد. وی گفت: از این 
پس تمامی خودرو های پارک شده در محل های توقف ممنوع و پارک دوبل، 
پس از اعمال قانون به توقفگاه انتقال می یابند. رییس پلیس راهور اس��تان 
مازندران همچنین گفت: هم اکنون 50 دوربین، کار شناسایی راننده های 

متخلف در سطح استان را به صورت شبانه روزی برعهده دارند.

تشریح دستور جلسه هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری

نشست هفتگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رییس، 
هیأت رییسه و قضات عضو هیأت عمومی تشکیل شد.

نخستین دستور جلسه شکایت سه ش��هروند از شورای اسامی و 
شهرداری ش��هریار با خواس��ته ابطال یک بند از ضوابط و مقررات 
طرح تفصیلی شهریار و تبصره 10 از همان بند طرح جامع شهرداری 
ش��هریار در خصوص تملک رایگان 70 درصد از اراضی اشخاص 

هنگام صدور پروانه بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی در این مورد 
با اکثریت آرا، رأی به ابطال بند های 4-1-2 ضوابط و مقررات طرح 
تفصیلی ش��هریار و تبصره 10 از همان بند طرح جامع ش��هرداری 
ش��هریار در خصوص تملک رایگان 70 درصد از اراضی اشخاص 

هنگام صدور پروانه داد.
دومین دس��تور جلس��ه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این 
نشست، شکایت سازمان بازرسی کل کشور از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با خواسته ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت 
مورخ 22 و 23 آبان 95 بود. متن بند یاد شده از این قرار است: »بند 
7: ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مس��ئول روابط عمومی 
س��ازمان به سمت مش��اور رییس س��ازمان بر عهده سازمان های 

صنعت، معدن، تجارت استان ها نهاده شده است.«
هی��أت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررس��ی در این 

مورد با اکثریت آرا رأی به ابطال این مقرره داد.
سومین دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نشست 
یازدهم دی 97 شکایت یکی از شهروندان از هیأت وزیران با خواسته 
ابطال تصویب نامه هیأت دولت در خص��وص تعیین وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان رییس کار گروه تنظیم بازار و ساماندهی 

گندم، آرد و نان بود.
هی��ات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررس��ی در این 
مورد، با اکثریت آرا، رأی به عودت این شکایت به هیأت تخصصی 

جهت بررسی بیشتر آن داد.
چهارمین دستور نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت 
شاکی خصوصی از دانش��گاه علوم پزشکی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری با خواس��ته ابطال بند 15 مصوبه مورخه 2 اس��فند 1395 

هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال بختیاری بود.
متن بن��د یاد ش��ده از ای��ن قرار اس��ت: »بن��د 15-نامه ش��ماره 
918/95/123789/ پ/ د. م��ورخ 15/10/95 مع��اون توس��عه 
مدیریت و منابع، در ارتباط با تعیین تکلیف مرخصی های پرس��نل 
تبصره 3 ماده 2 در س��ال های 87، 88 و 89 مطرح و با توجه به عدم 
وجود سابقه و ارسال نامه مکتوب در پایان سال به تمامی پرسنل و 
نداش��تن اعتراض در مهلت تعیین شده، برای هیچکدام از پرسنل، 
ذخیره مرخصی لحاظ نش��ود.« هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
پس از بحث و بررس��ی در این مورد با اکثریت آرا، رأی به ابطال این 
مقرره داد. پنجمین دس��تور نشس��ت هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری به شکایت شخص حقوقی از هیأت وزیران جمهوری اسامی 
با خواس��ته ابطال مصوبه مورخ 25 اردیبهشت 1390 وزیران عضو 
کمیس��یون لوایح در خصوص تخصیص 5 هکتار از اراضی پاک 
ثبتی 1 , 2 ,3 فرعی از 221 اصلی بخش 9 شهرس��تان آمل جهت 
احداث کارخانه کمپوست زباله بود که هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری پس از بحث و بررس��ی در این مورد این شکایت را غیر قابل 
طرح در هیأت عمومی دانست. آخرین دستور جلسه هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری ش��کایت ش��اکی خصوصی از وزارت آموزش 
و پرورش با خواسته ابطال نامه ش��ماره 180/174495/22 مورخ 
14/8/92 رییس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت 

آموزش و پرورش بود.
قض��ات عضو هیأت عمومی پس از بحث و بررس��ی، با اکثریت آرا 
این شکایت را غیر قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

دانستند.

اعام نتایج آزمون قضاوت  
سال 1۳۹7 تا پایان هفته آینده 

به اطاع داوطلبان حوزوی شرکت کننده در آزمون تصدی منصب 
قضا سال 1397 می رساند، نتایج آزمون مذکور حداکثر تا پایان هفته 
آینده از طریق پایگاه اطاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور 

به نشانی www.sanjesh.org اعام می شود.
شایان ذکر است، داوطلبان پذیرفته ش��ده در این آزمون به مرحله 

بعدی که مصاحبه علمی_شفاهی است، راه می یابند.

ضبط یک دستگاه تویوتا لندکروز 
به اتهام قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از ضبط یک دستگاه تویوتا 
لندکروز به اتهام قاچاق خبر داد و گفت: متهم این پرونده 700 میلیون 

ریال جریمه شده است.
محمد علی اسفنانی افزود: با شکایت معاونت مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز فات��ب، پرونده مرتکب یک دس��تگاه خ��ودرو تویوتا لندکروز 
قاچاق، برای رس��یدگی به این اداره کل ارس��ال شد. وی گفت: به 
موجب رأی ش��عبه 37 ویژه رس��یدگی به تخلف��ات قاچاق کاا و 
ارز تعزیرات حکومتی تهران، مته��م مذکور، به پرداخت مبلغ 700 
میلیون ریال جریمه نقدی وضبط خودروی مکش��وفه به نفع دولت 
محکوم شد. مدیرکل تعزیرات استان تهران تأکید کرد: در راستای 
حمایت از تولیدات ملی و در برخ��ورد با قاچاقچیان کاا، هیچ گونه 

اغماضی نمی شود.

تنظیم نکردن سندرسمی برای 
پیش فروش ساختمان جرم است

نای��ب رییس کانون س��ردفتران و دفتریاران اسنادرس��می، گفت: 
تنظیم نک��ردن سندرس��می ب��رای پیش ف��روش س��اختمان در 

دفاتراسنادرسمی جرم تلقی می شود.
محمد عظیمیان با اس��تناد به قانون پیش فروش ساختمان مصوب 
سال 89، اظهارکرد: بسیاری از کسانی که ساختمانی را پیش خرید 
یا پیش فروش می کنند، اطاعی از قانون پیش فروش س��اختمان 
ندارند و معموًا به صورت عادی قرارداد تنظیم می کنند؛ در حالی که 
الزام قانونی در زمینه تنظیم سندرسمی داریم که آیین نامه این قانون 

نیز به تصویب رسیده و عدم انجام این عمل جرم تلقی شده است.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران اسنادرسمی، افزود: مفاد 
قانون پیش فروش س��اختمان و آیین نام��ه آن به خوبی برای مردم 
تشریح نش��ده است؛ از این رو ازم اس��ت برای پیشگیری از وقوع 

جرم های احتمالی، در این زمینه اطاع رسانی عمومی شود.
عظیمیان اضافه کرد: در همین قانون اش��اره شده است که صدا و 
سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و مراجع سازمان ثبت اسناد و 
اماک کشور باید نسبت به تشریح قانون اقدام کنند و اگر به اندازه 
کافی این قانون تشریح ش��ود، مردم نیز با حقوق و تکالیف خود در 

این زمینه آشنا می شوند و این قانون اجرایی می شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقایصی که این قانون در اجرا داشته، 
اکنون در کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی در حال اصاح 
است و مواد هشت و 9 آن نیز بررسی شده و قرار است با تاکید دوباره 

برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی روان سازی شود.

روی خط خبر

دادس�تان تهران با اش�اره ب�ه آخرین 
وضعی�ت پرونده های اخی�ر اقتصادی، 
گفت: ظرف چند ماه گذشته یک هزار و 

700 نفر احضار شدند.

 عباس جعفری دولت آبادی در گفت وگو با رادیو 
تهران با اش��اره به آخری��ن وضعیت پرونده های 
اخیر اقتصادی اظهارکرد: ظرف چند ماه گذشته 
یک هزار و 700 نفر احضار، 420 نفر بازداش��ت، 
65 کیفرخواست صادر ش��د و 48 نفر در راستای 
احکام صادره از دادگاه های ویژه اکنون در زندان 

تحمل کیفر می کنند.

 بازداش�ت ۳0 مته�م ب�ه ج�رم ثبت 
سفارش خودرو خارجی

دادستان تهران با تقسیم بندی پرونده هایی که در 
شعب ویژه دادسرا مورد رس��یدگی قرار می گیرد، 
به مفتوح ش��دن پرونده 150 شرکت در دادسرا که 
ارز دولتی دریافت کرده ولی آن را فروخته  یا هنوز 
کاایی وارد نکرده اند اشاره کرد و گفت: پرونده های 
دیگر مربوط به ثبت سفارش خودروهای خارجی 
است. دادس��تان تهران ادامه داد: این پرونده حدود 
30 مته��م دارد که اکنون در بازداش��ت هس��تند. 
خوشبختانه این پرونده تحقیقاتش به خوبی پیش 
می رود و افراد بسیاری شناسایی شده اند. وی افزود: 
در ای��ن پرونده، عدم نظارت و عدم انجام وظیفه را 

دیده ایم و کس��انی که می توانس��تند از رانت های 
اطاعاتی اس��تفاده کنند با سوءاس��تفاده از آن در 
جایی که محدودیت ثبت سفارش بود ورود کرده و 
این ماشین ها را وارد کشور کرده اند. جعفری دولت 
آبادی بیان کرد: پرونده مربوط به قاچاق کاا پرونده 
مهم دیگری است که در اینجا تشکیل شده است 
و پرونده  ای نیز درباره پتروشیمی داریم. دادستان 
تهران اظهارکرد: در پرونده های ارزی بخشی از آن 
منجر به حکم شد که محکومان آن اکنون در زندان 

در حال تحمل حبس هستند.

پرون�ده س�ازمان  ب�ه  ب�ه زودی   
خصوصی سازی ورود می کنیم

جعف��ری دول��ت آبادی در پاس��خ به پرسش��ی 
درباره اینکه گفته ش��ده اس��ت، رییس سازمان 
خصوصی س��ازی ی��ک ش��رکت را خودش��ان 
خصوصی کرده و آن را خریده اند، گفت: در همین 
جا باید اعام کنم که دس��تگاه قضایی در رابطه 

با خصوصی سازی   به زودی ورود خواهد کرد.
دادس��تان تهران درب��اره پرون��ده بابک زنجانی 
نیز اظهارکرد: در پرونده بابک زنجانی دس��تگاه 

قضایی در حال تاش اس��ت ک��ه وجوه برگردد. 
این اموالی که موجود اس��ت فروخته می شود، اما 
اموالی که مش��مول حکم است بیش از 2 میلیارد 
یورو است که مبلغ زیادی است و ما تاش داریم 
که این اموال برگردد. البته اموالی که در اختیار ما 

بود را بر طبق قانون به مزایده گذاشته ایم.

دانش�جویان عل�وم و تحقیق�ات   
نامه های�ی که نوش�ته اند را به بازپرس 

و دادستانی تحویل دهند
وی در رابطه با پرونده حادثه دانشگاه علوم تحقیقات 
نیز گفت: ما به دانشگاه رفتیم و دانشجویان آنجا به 
ما گفتند که اطاعاتی مبنی بر اینکه نامه و طومار 
نوشتند، دارند. بنده هم از آقای بازپرس خواستم که 
اگر واقعاً نامه ای وجود دارد به آن رس��یدگی شود. 
جعفری دول��ت آبادی ادام��ه داد: همین جا اعام 
می کنم که دانشجویان و کس��انی که نامه هایی 
نوشته اند و به دانش��گاه تذکراتی داده اند آنها را به 
بازپرس و دادستانی تحویل دهند و مطمئن باشند 
که ما به تذکرات قبلی دانشجویان و نامه هایی که 
برای دانش��گاه نوشته اند رس��یدگی خواهیم کرد 
همچنین در جمع دانشجویان اعام کردیم که این 
موارد را به دس��ت ما برسانید که منتهی تا به امروز 
به جز یک مورد چیزی به دست ما نرسیده است لذا 
تأکید داریم که اگر نامه ای یا تذکری قبًا داشته اند 

سوابق آن را به ما برسانند تا بررسی کنیم.

بازداشت۴20نفردرپروندههایاقتصادیاخیر
دادستان تهران خبر داد

دادگاه رسیدگی به پرونده دو اخالگر بازار 
ارز در ش�عبه اول دادگاه ویژه رس�یدگی به 

جرایم اقتصادی تهران برگزار شد.

در ابتدا حجت ااسام و المسلمین موحد که ریاست 
جلسه را برعهده داشت، گفت: دادگاه قربانعلی فرحزاد 
و مرتبط��ان وی به صورت علن��ی و با حضور نماینده 

دادستان و وکا تشکیل شده است.
به گزارش می��زان، قاضی موحد ادام��ه داد: دو نفر از 
متهمان با قرار بازداش��ت موقت از 30 مرداد و 29 آبان 
امسال در جلسه حضور دارند و 4 تن از متهمان هم اکنون 
متواری هس��تند و به علت معلوم نبودن محل اقامت 
آن ها قرار رسیدگی غیابی صادر شده است و موجبات 

رسیدگی غیابی به اتهامات آن ها فراهم است.
وی خاطرنشان کرد: براساس گزارشات متهم ردیف 
اول در مراح��ل مختلف جهت واردات ورق اس��تیل و 
اقام دیگ��ر از چند بانک مبلغ 446 میلیون و 5 هزار و 

332 دار دریافت کرده است.
قاضی موح��د در ادامه بیان کرد: مته��م ردیف اول با 
همکاری سایر متهمان از طریق جعل و به طور صوری 
در س��ال جاری، 320 میلیون و 662 هزار و 201 دار 
اخذ کرده و در بازار به قیمت بسیار باا به فروش رسانده 
است و ثروت اندوزی ناسالم و غیرقانونی انجام داده و 
هیچ کاایی وارد نکرده است. در ادامه نماینده دادستان 
در بیان کیفرخواست نیز گفت: متهم قربانعلی فرخزاد 
فرزند موسی متولد 1332، بدون سابقه کیفری از 30 
مرداد امسال بازداشت موقت شد، وی متهم به اخال 
در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت 
سازمان یافته و شبکه ای و به صورت کان به مبلغ 446 

میلیون و 5 هزار و 332 دار است.
وی افزود: متهم بعدی تیمور عامری برکی متولد 1337، 
فاقد محکومیت کیفری، بازداش��ت موقت از 29 آبان 
امس��ال متهم به معاونت در اخال نظام ارزی و پولی 
به صورت ش��بکه ای و سازمان یافته به صورت کان 

به مبلغ 320 میلیون و 666 هزار و 301 دار است.
نماینده دادس��تان در ادامه گفت: متهم دیگر علیرضا 
عامری برکی فرزند تیمور متواری، متهم به مشارکت 
در اخال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز 
به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کان به 
مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دار است. نماینده 
دادستان بیان کرد: متهم دیگر حمیدرضا عامری برکی 
فرزند تیمور متواری،  متهم به مش��ارکت در اخال در 
نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت 
شبکه ای و سازمان یافته به صورت کان به میزان 20 
میلیون دار بوده و متهم دیگر به نام مکی س��لطانی 
متواری، متهم  به مش��ارکت در اخال در نظام ارزی 
و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت ش��بکه ای 
و سازمان یافته به صورت کان به مبلغ 300 میلیون 
و 662 ه��زار و 201 دار اس��ت و متهم دیگر محمد 
وکیلی متواری، به مش��ارکت در اخال در نظام ارزی 
و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت ش��بکه ای 
و سازمان یافته به صورت کان به میزان 320 میلیون 

و 662 هزار و 201 دار متهم اس��ت. وی گفت: متهم 
قربانعلی فرخزاد از اول اردیبهشت تا اول شهریور 1394 
مبلغ 27 میلیون و 261 هزار و 864 دار از بانک توسعه 
تعاون به بهانه واردات ورق استیل ارز دولتی گرفته است 
. نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته 
است برای تأمین مبلغ ریالی ارز دولتی با فردی به نام 
علی قاسمی آشنا شدم که حاضر شد مبلغ ریالی ارز را 
تأمین کند. وی بیان کرد: قربانعلی فرخزاد با همکاری 
علی قاسمی ارز دولتی دریافت می کند و اقدام به فروش 

دربازار آزاد کرده و کاایی وارد نکرده است.
نماینده دادس��تان گفت: پس از این سود نامشروع بعد 
از چهار ماه تصمی��م می گیرد از این طری��ق اقدام به 
غارت بیت المال ک��رده و از طریق بانک اقتصادنوین 
ارز بیش��تری می گیرید و از 31 تیر تا 25 اسفند 1394 
به وسیله پروفرم های از بانک اقتصادنوین ارز دولتی به 
مبلغ 98 میلون و 122 هزار و 267 دار دریافت می کند 
و در این مرحله بدون اینک��ه یک ریال برای خرید ارز 
دولتی پرداخت کند با همکاری امید اسدبیگی اقدام به 

دریافت ارز دولتی می کند.
وی گفت: امید اسدبیگی از متهمان تحت تعقیب دادسرا 
است با تهیه پروفرمهای جعلی به نام قربانعلی فرخزاد 
اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه های گازدار 
و ورق خام MDF  می کند و طبق وکالتی که از وی 
داش��ته به تخصیص ارز دولتی و دریاف��ت ارز از بانک 
اقتصادنوین مبادرت ورزیده و در بازار آزاد فروخته و سهم 
قربانعلی فرخزاد را پرداخت می کند. نماینده دادستان 
گفت: متهم قربانعلی فرخزاد در اقاریر خود می گوید امید 
اسدبیگی مبلغ 7 الی 10 میلیارد تومان به وی پرداخت 
کرد و طبق بررس��ی توسط سازمان سپاه سود حاصل 
از ارز دولت��ی 356 میلی��ارد و 612 میلیون و 54 هزار و 
964 ریال است که متهم حدود 30 درصد را دریافت و 
بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که نامبرده به علت 
پرونده های اقتصادی متواری است. وی گفت: قربانعلی 
فرخزاد با توجه به تجربیات و سود قابل توجه این بار به 
فکر استفاده ارز دولتی افتاده و از 5 بهمن 96 تا 5 تیر97 با 
تهیه پروفرم های جعلی 320 میلیون و 662 هزار و 201 
دار از بانک ملی با هم��کاری تیمور عامری دریافت 
می کند. وی بیان کرد: قربانعل��ی فرخزاد همچنین از 

سال 94 از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام 
صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می شود که پس از 
مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری و فرزندان 
وی توافق نمی شود و قربانعلی فرخزاد با همکاری علی 
قاسمی ارز دولتی دریافت می کند. وی گفت: در سال 
96 قربانعلی فرخزاد براساس تجربیات برای استفاده 
از ارز دولتی مجددا ب��ه تیمور عامری مراجعه می کند 
و تیمور عامری که از مدیران حراس��ت بانک مرکزی 
بوده بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ باایی 
در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آشنایی از این 
موضوع خواست مبلغ قابل توجهی را از بانک مرکزی 
اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ریالی وی را به 
علیرضا عامری و سلطانی معرفی می کند و به این نحو 
با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و صرافی 
وکیلی وی را مجاب می کند تا پروفرم ش��رکت های 
کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد. نماینده 
دادستان گفت: پس از مدتی که مقدار ثبت سفارش ها 
زیاد می شود متهم سربرگ را به علیرضا عامری ارسال 
می کند سپس عوامل وی اقدام به تهیه پروفرم جعلی 
کرده و توسط امضای قربانعلی در اختیار مکی سلطانی 
قرار گرفته و اقدام به ثبت سفارش می کند. سپس اقدام 
به تأمین مبلغ ریالی ارز دولتی کرده و این مبالغ به حساب 
قربانعلی فرخزاد ریخته و بعد از آن به امارات حواله و در 
اختیار محمد وکیلی قرار گرفته است. محد وکیلی طبق 
توافق در خارج ازکشور اقدام به فروش ارز دولتی کرده 
و پس از دریافت سهم خود سهم قربانعلی را به حساب 
او واریز می کند. قاضی موحد از متهم پرسید: شما چه 
میزان ارز گرفتید؟ متهم در پاسخ گفت: در سال 93، 94 
و 95 لیر گرفتم و حدود 200 میلیون تومان ضرر کردم. 
وی در واکنش به اظهارت متهم گفت: برای چه کاری 
این ارز را دریافت کردید؟ متهم مدعی شد: می خواستم 
ورق یا جنس های دیگری بیاورم که تحریم آغاز شد 
و ب��ه ما کاایی ندادند. قاضی موحد از متهم پرس��ید: 
شما چند مرحله ارز دریافت کردید، متهم گفت: اولین 
مرحله س��ال 94 و 95 بود که ح��دود 150 میلیون لیر 
دریافت کردم. قاضی موحد در واکنش به ادعای متهم 
تصریح کرد: اما سندهای موجود دالت بر این دارد که 
شما لیر دریافت نکردید بلکه دار دریافت کردید.  در 

ادامه متهم فرخزاد بیان داشت: ماشین سازی تبریز را 
اردیبهشت ماه امسال حدود 700 میلیارد خریدم، پیش 
از عید نیز میلگرد س��ازی در تبریز را خریدم و کارخانه 

ریخته گری هم جزوی از ماشین سازی بود.
قاضی در این بخش از جلسه از متهم پرسید که دارها 
را به چه صورت فروختی؟ متهم نیز در جواب مدعی شد: 
به سلطانی وکالت دادم و او دارها را فروخت. قاضی از 
متهم پرسید: ثبت سفارش و تهیه پیش فاکتور که منجر 
شد این ارزها به شما داده شود توسط چه کسی انجام 
شد؟ متهم در پاسخ گفت: شرکت ها انجام می دادند. در 
ادامه قاضی از متهم پرسید: آیا بعد از ثبت سفارش ورق 
اس��تیل وارد کردید؟ متهم جواب داد: سال 94 به بعد 
ایران تحریم شد. قاضی پرسید: دار را چه کار کردید؟ 
متهم ج��واب داد: به بان��ک دادم. در این لحظه تیمور 
عامری برکی متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شد و 
گفت: ای��ن اتهامات را از خود دور می کنم به هیچ وجه 
با این آقا )اش��اره به آقای قربانعلی فرخزاد( کار نکردم. 
من کسی را در بانک مرکزی یا بانک ملی یا صنعت و 
معدن و تجارت با این فرد ش��ریک نکردم. این فرد در 
سال 94 توسط آقای صمد کریمی مدیر اداره صادرات 
بانک مرکزی به من معرفی شد من گمان کردم او پول 
از من قرض می خواهد. پسرم را به او معرفی کردم. بعد 
از چند روز پسرم نیز نتوانست برای او کاری انجام بدهد 
و ارتباط ما قطع شد، تا اسفند 96 دوباره ایشان را دیدیم. 
همه مشکات به خاطر تحریم بوده است، اصا این 
کار به صرافی من ربطی ندارد. قاضی گفت: چه زمان 
متوجه شدید در صرافی شما فاکتور سازی می کردند؟ 
متهم بیان کرد: من خبر نداش��ته ام تا وقتی که از من 
بازجویی می شد متوجه شدم. قاضی گفت: مگر خود 
شما پسرهایتان را معرفی نکردید؟ متهم جواب داد: بار 
اول در سال 93 یا 94 ایشان به او وکالت داد تا اعتماد او 
را جلب کند. نماینده دادستان به دستور قاضی در جایگاه 
قرار گرفت و توضیحات خود را در خصوص اظهارات 
متهم عامری ارائه کرد و گفت: متهم در دفاعیات خود 
ادعا کرد هیچ سرمایه ای نداشته است اما مردم به وی 
مراجعه می کردند این در حالی است که طبق ضوابط 
بانک مرکزی برای افتتاح یک صرافی در غرب تهران 
4 میلیارد تومان باید وثیقه تودیع می شده است. متهم 
در پاسخ گفت: در بدو شروع 200 میلیون تومان بود و 
با آن شروع کردم. سپس موسسه اعتباری ثامن به من 
امکاناتی داد و پس از مدتی ق��راردادم را با آن ها قطع 
کردم، اگر من در طول این مدت می خواستم پول جمع 
کنم کلی س��رمایه جمع می شد، ولی اکنون فقط یک 
خانه خریدم. قاضی خطاب به متهم عامری اظهارکرد: 
شما می دانستید که فرخزاد می خواست کاا وارد کند و 
در این ماجرا پسرتان ذینفع بوده، آیا از او جویا نشدید که 
کار فرخزاد چه شد؟ متهم در جواب بیان کرد: حمیدرضا 
به من گفت که انجام نشده است. قاضی موحد پس از 
ش��نیدن دفاعیات افزود: ما حداکث��ر می توانیم 5 روز 
مهلت دهیم تا رفع تهعد توس��ط آقای فرخزاد انجام 
شود. در این لحظه قاضی موحد ختم جلسه رسیدگی 

به دادگاه را اعام کرد.

جلسه علنی رسیدگی به پرونده دو اخالگر بازار ارز برگزار شد

 تخلف 446 میلیون داری در واردات ورق استیل!

خبر

معاون حقوق عامه دادس�تان کل کش�ور از 
ورود دادس�تانی به مس�اله قیم�ت گذاری 

لبنیات حمایتی خبر داد.

محمدجواد حش��متی در جلس��ه بررسی وضعیت 
قیمت گذاری لبنیات، اظهارکرد: بعد از جلسه ای که 
پیرامون وضعیت قیمت گذاری لبنیات برگزار شد، 
مسائل و مشکات موجود در این حوزه مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و خوشبختانه ستاد تنظیم بازار به 
مساله ورود کرد و قیمت ها را تنظیم و اعام کردند. 
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، وی 
ادامه داد: در این جلس��ه پ��س از ارزیابی وضعیت 
موجود، راهکار های موردنظر برای حل مس��ائل و 
مشکات در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد و 
گزارش آن به دادستان کل کشور اعام خواهد شد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ضمن انتقاد از 
عدم تثبیت قیمت ها خاطر نشان کرد: متأسفانه اخبار 

و گزارشاتی مبنی بر افزایش قیمت ها به ما واصل 
شده و همچنان شاهد افزایش قیمت ها هستیم و با 
توجه به اینکه تثبیت قیمت ها و جلوگیری از افزایش 
آن، مطالبه عموم مردم است، دادستان کل کشور 
به عنوان مدعی العموم به این مس��اله ورود کرده و 
پیگیر این موضوع است. حشمتی، خاطرنشان کرد: 
س��تاد تنظیم بازار و متولیان امر پی��ش از این ورود 
جدی نداشتند و مردم از وضعیت قیمت ها ناراضی و 
سرگردان بودند اما خوشبختانه در حال حاضر قیمت 
14 قلم مشخص شد. معاون حقوق عامه دادستان 
کل کشور گفت: در بحث تنظیم و واردات نهاد های 
دامی مش��کل داریم اما در ای��ن زمینه اقداماتی در 
حال انجام است و باید پیگیری شود، همچنین در 
زمینه خارج کردن انحصار نهاد های دامی ما بحث 
داری��م. وی با تأکید بر اینک��ه در بحث اعتصابات 
کامیون داران م��ا ورود و تأکید کردی��م که در این 

زمینه واسطه ها باید حذف شود. 

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی 
کل کش�ور، گفت: 2۳ هزار فقره پرونده در 

دادسرای جرایم رایانه ای تهران داریم.

جواد جاویدنیا، اظهارکرد: دستگاه قضایی هیچ گاه 
با گس��ترش فناوری اطاعات و دسترسی آزاد به 

اطاعات مخالف نبوده و نیست.
وی با انتقاد از اظهارات یکی از مسئوان کشور 
که تلگرام را رسانه ملی کشور نامیده بود، افزود: 
در کج��ای دنیا به پلتفرمی ک��ه هیچ تعهدی به 
رعای��ت قوانین و مق��ررات کش��ور و احترام به 
ارزش ه��ای آن و جلوگیری از اختال در امنیت 
و اقتصاد کشورندارد، اجازه فعالیت داده می شود 
و کدام کشور هرج و مرج و بی قانونی در فضای 

مجازی را پذیرفته اس��ت.
وی با اش��اره 23 هزار فقره پرونده در دادس��رای 
جرایم رایانه ای تهران داریم که 15 هزار فقره آن 

مربوط به سال جاری و عمده آن مربوط به تلگرام و 
اینستاگرام بوده است، اظهارکرد: طبق آمار رسمی 
پلیس فتا جرایم اخاق��ی در فضای مجازی در 6 
ماهه نخست س��ال جاری نیز نزدیک به 14 هزار 
فقره پرونده بوده اس��ت که بیش از 70 درصد آن 

مربوط به این دو نرم افزار است.
جاویدنی��ا ادام��ه داد: ع��اوه بر آن محرز ش��ده 
اس��ت تلگرام مورد اس��تفاده جدی برای عملیات 
تروریستی و بستر اصلی برای جذب و سازماندهی 

داعش بوده است. 
سرپرس��ت معاونت فضای مجازی داس��تانی کل 
کش��ور به میزان، گفت: اکنون به صراحت اباغ و 
اعام می کنیم که تمامی پیام رسان های خارجی 
چنانچه در اس��رع وقت موفق به دریافت مجوز از 
وزارت ارتباطات با شرایط یادشده نشوند بر مبنای 
مصوبه شورای عالی فضای مجازی فیلتر خواهند 

شد و مسئولیت آن با وزارت ارتباطات است.

ورود دادستانی کل کشور
به مساله قیمت گذاری لبنیات حمایتی

وجود 2۳ هزار پرونده 
در دادسرای جرایم رایانه ای تهران
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چهره ها

قاچاق سوخت؛ به نام قاچاقچیان 
به کام امارات متحده

 حسین هاش��می تختی نژاد، رییس 
کمیته بنادر کمیسیون عمران مجلس 
گفت: سوخت در حال فروش در بنادر 
امارات، همان س��وخت های قاچاق 
ایران اس��ت، یعنی آن که س��وخت از 
خاک ما قاچاق شده و در بنادر این کشور 

تخلیه می شود.
وی با اشاره به ظرفیت های کشور در عرصه فروش سوخت در بنادر کشور، 
گفت: یکی از ظرفیت های اصلی بنادر در تمام کش��ورهای جهان، مسئله 
بانکرینگ و فروش مس��تقیم سوخت به کشتی ها اس��ت، امروز بسیاری از 
کش��ورها در مسیر توس��عه این صنعت مهم حرکت کرده اند. نماینده مردم 
بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسامی 
ادامه داد: در منطقه خلیج فارس نیز امروز دو کشور ایران و امارات متحده عربی 
در عرصه فروش مستقیم سوخت و بانکرینگ سوخت فعال هستند، البته حجم 
فعالیت و فروش سوخت امارات در بنادر بسیار بااتر از ما است، اما خوشبختانه 

اقدامات قابل قبولی از مسئوان کشور در این عرصه صورت گرفته است.
وی گفت: نکته قابل توجه این است که سوخت در حال فروش در بنادر امارات، 
همان سوخت های قاچاق ایران است، یعنی آن که سوخت از خاک ما قاچاق 
شده و در بنادر این کشور تخلیه می شود و سپس در قالب بانکرینگ و عرضه 

مستقیم به ارزش افزوده بسیار باا به کشتی ها فروخته می شود.
در شرایط کنونی حجم باایی از سوخت تولید شده به خارج از کشور قاچاق 
می ش��ود، حال به نظر من بهترین راه برای کنترل قاچاق و توس��عه صنعت 
بانکرینگ در کشور، این است که نمایندگی های فروش به بخش خصوصی 
واگذار شود و س��وخت با قیمت آزاد در بنادر ما به فروش برسد، از این رو این 

مسئله می تواند زمینه شکوفایی صنعت بانکرینگ را در کشور فراهم کند.
وی گفت: در شرایط کنونی حجم باایی از سوخت تولید شده به خارج از کشور 
قاچاق می شود، حال به نظر من بهترین راه برای کنترل قاچاق و توسعه صنعت 
بانکرینگ در کشور، این است که نمایندگی های فروش به بخش خصوصی 
واگذار شود و س��وخت با قیمت آزاد در بنادر ما به فروش برسد، از این رو این 

مسئله می تواند زمینه شکوفایی صنعت بانکرینگ را در کشور فراهم کند.
هاشمی تختی نژاد تصریح کرد: این مسئله موجب می شود که درآمد فروش 
سوخت با قیمت آزاد در بنادر، به صورت مستقیم به خزانه کشور واریز شود که 

این موضوع می تواند ارزآوری باایی را برای کشور به دنبال داشته باشد.
رییس کمیته بنادر کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امروز هر لیتر سوخت 
گازوئیل در داخل کشور حدود 350 تومان به فروش می رسد، اما همین سوخت 
در دریا به قیمت آزاد 5 هزار تومان فروخته می ش��ود، حال ما می توانیم این 
سوخت را به صورت قانونی به افراد با قیمتی پایین تر بفروشیم که این موضوع 

هم موجب اشتغال زایی شده و هم جلوی قاچاق را می گیرد.

نباید دربازارهای خارجی 
دنبال غذا باشیم

 محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه تولید و تولید کننده بیش 
ازهرچیز باید م��ورد توجه قرار بگیرد، 
گفت: در ش��رایطی که می توانیم نیاز 
کشور را در داخل تامین کنیم، نباید در 

بازارهای خارجی دنبال غذا باشیم.
وی گفت: در سالهای ابتدایی دهه 90، 
س��اانه 6 تا 7 میلیون گندم وارد کشور می شد اما اکنون ما وارداتی نداریم و 
نیازی هم به این کار نیست. امسال نیز با توجه به شرایط امیدوار هستیم که 

وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته در زمینه تولید داشته باشیم.
حجتی با تاکید بر اینکه موفقیت کش��اورزان نمونه به م��ا می گوید اهداف 
خودکفای��ی و تأمین امنیت غذایی تحقق یافتنی اس��ت، تصریح کرد: اینها 
آرزوهای دور و دراز و عبثی نیست. ما باید تولید کننده، مصرف کننده و همه را 
با هم ببینیم تا مشکلی ایجاد نشود. وی افزود: خوشبختانه امسال وضعیت بسیار 
خوبی در زمینه تولید کلزا داشته ایم به طوری که تولید این محصول نسبت به 
دو سال قبل 6 برابر و نسبت به سال قبل دو برابر شد. حجتی خاطرنشان کرد: 
با ادامه این روند بعد از چند سال نگرانی زیادی که در زمینه وابستگی روغن 
وجود دارد، از بین می رود و عمل و تجربه کشاورزان این مسئله را به ما ثابت 
کرده است. وی با بیان اینکه نباید کم کاری ها و تنبلی های خود را گردن کمبود 
ظرفیت و اقلیم بیندازیم، تصریح کرد: برخی مطرح می کنند که متوسط الگوی 
بارش ما از متوسط جهانی کمتر است. در این مواقع باید سوال کرد در جاهایی 

که میزان بارش بااست، چه اقداماتی انجام داده اید؟

بهبود وضعیت بازار مسکن با ارائه زمین 
رایگان و تسهیات ارزان قیمت

 سیداحس��ن عل��وی، نای��ب رییس 
کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت 
اع��ام کرده که به دنب��ال ارائه زمین 
رایگان و تسهیات ارزان قیمت است 
و این مسئله می تواند بر بهبود وضعیت 
بازار مس��کن و کاهش تاطمات این 

حوزه اثرگذار باشد.
وی  با اش��اره به افزایش 90 درصدی قیمت بازار مسکن، گفت: متأسفانه به 
علت افزایش چشمگیر قیمت مسکن در کشور به ویژه کانشهرها، متقاضیان 
قادر به خرید مسکن نیستند و این شرایط موجب شده که بازار مسکن در کل 

کشور دچار رکود تورمی شود.
وی گفت: امروز تناسبی میان بخش عرضه و تقاضا در بازار مسکن وجود ندارد 
و این مسئله موجب افزایش قیمت ها شده است، از این رو در شرایط کنونی بر 
اساس گزارش ها، میزان معامله مساکن لوکس به میزان قابل توجهی کاهش 
یافته و اغلب معامات مربوطه به مساکن با متراژ پایین تر از 70 متر و خانه های 
با عمر باا است. علوی ادامه داد: اخیرا دولت اعام کرده که به دنبال ارائه زمین 
رایگان و تسهیات ارزان قیمت است و این مسئله می تواند بر بهبود وضعیت 

بازار مسکن و کاهش تاطمات این حوزه اثرگذار باشد.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه کش��ور به صورت ساانه به حدود 
900 هزار واحد مس��کونی نیاز دارد، افزود: بر اساس گزارش ها، کشور امروز 
با کمبود حدود 5 میلیون مس��کن مواجه است، اما به نظر من در گام نخست 
برای کاهش تاطمات نخست باید برای ساخت حدود یک میلیون مسکن 
برنامه ریزی شود. وی ادامه داد: روند کنونی افزایش قیمت مسکن با توجه به 
تورم سال جاری نیز به هیچ وجه طبیعی نبوده و داان بازی و سوداگری در 
این عرصه بسیار تأثیرگذار بوده است، از این رو دولت و دستگاه های نظارتی 
باید ترمز فعالیت داان را بکشد زیرا این افراد هیچ تفاوتی با اختاس گران 
اقتصادی ندارند. نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به طور حتم 
اگر اقدامات قابل توجهی برای بهبود وضعیت مس��کن صورت نگیرد، ما در 

آینده  ای نزدیک باید شاهد بروز رکود تورمی در این بازار باشیم.

  اقتصادی  

بعد از نوس��انات نرخ ارز و تصمی��م دولت برای 
اولویت بندی های کاایی در واردات و تخصیص 
ارز از دو طریق دار 4200 تومانی و سامانه نیما، 
برخ��ی واردکنندگان به دلی��ل ارزانی ارز دولتی، 
تمایلی به استفاده از ارز صادراتی نداشته و همین 
امر، صادرکنن��دگان را در ایفای تعهد ارزی خود 
دچار مشکل کرده بود.   حال با نزدیک شدن نرخ 
ارز در بازار آزاد و س��امانه نیما همزمان با اعمال 
مدیریت از س��وی بانک مرک��زی، اصاحات بر 
روی بخشنامه های اخیر ارزی در حوزه استفاده از 
ارز صادراتی برای تامین نیازهای وارداتی کشور، 

به تدریج در حال انجام است.  
ب��ر این اس��اس،  اکنون بانک مرک��زی تصمیم 
گرفته ت��ا اولویت بندی های کاای��ی در تامین 

ارز را لغو کرده و کااه��ا را به دو گروه کااهای 
اساسی)مش��مول دریافت دار 4200 تومانی( و 
سایر کااها تقسیم بندی کند تا امکان تخصیص 
ارز حاص��ل از صادرات ب��رای واردات کااها، با 

تسهیل بیشتری فراهم شود.  
در این رابطه، یک مقام مسئول در بانک مرکزی 
در گفتگو با مهر گفت: »بر اساس تصمیم جدید 
بانک مرک��زی، اولویت بندی های کاایی برای 
استفاده از ارز س��امانه نیما و صادرکنندگان، لغو 
ش��ده و تنها کااهای اساسی و دارو، دار 4200 
تومانی می گیرند و مابقی کااها در اولویت بندی 

»سایر« تقسیم بندی می شوند.«
وی ب��ا بیان اینکه به این ترتی��ب، اولویت بندی 
کاایی عما حذف شده و دولت فقط مسئولیت 

تامین ارز کااهای اساس��ی را بر عه��ده دارد و 
مابقی کااها باید با ارز صادراتی تامین منابع ارزی 
شوند،  تصریح کرد: نبر این اساس، صادرکنندگان 
می توانند ارز حاص��ل از صادرات خ��ود را برای 
واردات کااهای غیراساس��ی استفاده کرده و به 
این روش، رفع تعه��د ارزی کنند. به این معنا که 
صادرکنندگان م��ی توانند ارز حاصل از صادرات 
را برای واردات خود یا س��ایر واردکنندگان مورد 
اس��تفاده قرار دهند و دیگ��ر اولویت بندی های 
کاای��ی، مانع اس��تفاده از ارز حاصل از صادرات 

نیست.«
روز دوشنبه مدیرکل صادرات بانک مرکزی نیز 
اعام کرده بود که صادرکنندگان می توانند برای 
استفاده از ارز حاصل از صادرات به منظور واردات 

کااهای مورد نیاز کشور و خطوط تولیدی، اقدام 
کرده و تنها در سامانه نیما، آن را به ثبت برسانند.

   پای�ان مهلت قانون�ی صادرکنندگان 
نسبت به بازگشت ارز

بانک مرکزی در اطاعیه ای اعام کرد: با توجه 
به پایان مهلت مقرر، در صورتی که صادرکنندگان 
تاکنون نس��بت به بازگش��ت ارز صادراتی اقدام 

نکرده اند، باید این کار را تسریع کنند.
در این اطاعی��ه آمده:  صادرکنندگان به موجب 
مصوبات هیات وزیران و اباغیه ش��ورای عالی 
هماهنگ��ی اقتص��ادی،  مکلف به بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی 
سه ماه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
هستند، از این رو با توجه به پایان مهلت مقرر، در 
صورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به این 
مهم اقدام نکرده اند، باید در برگش��ت ارز حاصل 

از صادرات تسریع کنند.
بر اساس بخش نامه بانک مرکزی، صادرکنندگان 
از ابتدای سال جاری مکلف شدند که ارز حاصل 
از صادرات خود را در س��امانه نیما بفروشند که در 
این زمینه بخش نامه های متعددی از سوی بانک 
مرکزی اباغ شده اس��ت. بر اساس بخش نامه 
بانک مرکزی، صادرکنن��دگان با مبلغ صادرات 
کمت��ر از یک میلیون یورو در س��ال از آوردن ارز 
خود به نیما معاف اند و صادرکنندگان بین یک تا 
س��ه میلیون یورو تا یک میلیون یورو معاف بوده 
و باقیمان��ده آن را باید تا 50 درصد در نیما عرضه 
کنند. همچنین برای صادرکنندگان س��ه تا 10 
میلیون یورو عاوه بر در نظر گرفتن معافیت یک 
میلیون یورویی، باید تا 70 درصد مابقی را در نیما 
عرضه کنند و در نهایت صادرکنندگان بیش از 10 
میلیون یورو در سال باید 90 درصد از ارز حاصل از 
صادرات خود را پس از اعمال معافیت یک میلیون 

یورویی، در سامانه نیما بفروشند.
این تصمیم اگرچه در راس��تای مدیریت عرضه 
و تقاضای ارز اس��ت، ام��ا با انتقاداتی از س��وی 
صادرکنندگان همراه اس��ت. یکی از مشکات 
صادرکنن��دگان ب��ا ای��ن بخش نامه این اس��ت 
که این بخش نام��ه به عنوان جریم��ه ای برای 
صادرکنن��دگان ب��زرگ اس��ت، در صورتی که 
صادرکنن��دگان بزرگ کش��ور، وظیف��ه اصلی 

ارزآوری را به دوش می کشند.

»حمایت« از دو تصمیم جدید در حوزه ارز گزارش می دهد

کاهشدامنهنوساناتدار
اخبار کوتاه

کلیات ایحه بودجه ۹8 در کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس تصویب شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی 
از تصویب کلیات ایحه بودجه سال 98 در این کمیسیون خبر داد.

محمدرضا تابش از تصویب کلیات ایحه بودجه س��ال  98 در جلسه 
روز سه ش��نبه این کمیس��یون خبر داد و عنوان داشت: در این جلسه 
اعام شد براس��اس برآوردهای انجام شده مجموعه یارانه های پیدا و 
پنهان در سال، 936هزار میلیارد تومان است که حدوداً سهم هر ایرانی 
11 میلیون تومان می شود. باید برای این امر خطیر و تخصیص بهینه 

یارانه ها تمهیداتی اندیشیده شود.

کاهش 2500 تومانی 
قیمت تخم مرغ

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران، از کاهش 
قیمت تخم مرغ به زیر نرخ تمام شده خبر داد و گفت: دولت باید جلوی 

واردات را گرفته و اجازه صادرات آن را بدهد.
ناصر نبی پور از کاهش چشمگیر قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: قیمت 
این کاا به زیر نرخ تمام شده رسیده و هم اکنون میانگین قیمت هر کیلو 
گرم تخم مرغ درب مرغداری، بین 6400 تا 6500 تومان است؛ این در 
حالی است که قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ، حداقل 7200 
تومان است. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران استان تهران، با بیان 
اینکه نرخ تخم مرغ نسبت به 10 روز گذشته، حدود هزار تومان کاهش 
یافته است، گفت: قیمت این کاا نسبت به یک ماه و نیم گذشته، حدود 
2500 تومان ارزان ش��ده است. وی افزایش تولید و واردات تخم مرغ 
به کشور را از جمله دایل این افت قیمت اعام کرد و یادآور شد: هنوز 
جلوی واردات این کاا به کشور گرفته نشده؛ ضمن اینکه دولت اجازه 
صادرات نمی دهد. نبی پور درباره اینکه آیا دلیل عدم صادرات تخم مرغ، 
مسائل بهداشتی اس��ت یا اینکه دولت خود اجازه این کار را نمی دهد، 
خاطرنش��ان کرد: ما در مسائل بهداشتی مشکلی نداریم و دولت خود 
چنین اجازه ای نمی دهد؛ در حالی که ما با مازاد محصول مواجه هستیم 
و باید اجازه صادرات بدهند؛ ضمن اینکه در شرایط فعلی واردات توجیهی 
ندارد و باید متوقف شود. رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران استان 
تهران اضافه کرد: تعداد مرغ های پیر در کشتارگاهها رو به افزایش است 

و باید مسئوان اجازه دهند این مرغ ها به کشتارگاه بروند.

مشکل ترخیص قطعات خودرو 
همچنان باقی است

به گفته رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، همچنان مشکات 
ترخیص قطعات خودرو از گمرک حل نشده است. چندی پیش حجم 
زیادی از مواد اولیه و قطعات نیم ساخته قطعه سازان در گمرک مانده و 
ترخیص آنها با مشکل مواجه شده بود. این وضعیت باعث ایجاد مشکل 

در فرایند تولید قطعه سازان و در نتیجه خودروسازان شد.
طبق پیگیری ها برای اطاع از آخرین وضعیت این موضوع، محمدرضا 
نجفی  منش،  رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی  اظهار کرد: در 
برخی موارد گمرک همکاری ها را آغ��از کرده اما همچنان ترخیص 
قطعات از گمرک به طور کامل انجام نشده است. وی افزود: البته شایان 
ذکر است که مشکل اصلی از سوی گمرک نبوده و مشکل مجموعه 
قواعدی است که برای گمرک گذاشته شده و موجب گرفتاری شده و 
کار را متوقف کرده است. نجفی منش تصریح کرد: این موضوع  “دور 
باطل” اس��ت. اگر کاایی وارد شود، بایس��تی ارز آن را بانک مرکزی 
تخیص دهد. بخواهند ارز بگیرند باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مراجعه شود تا تخصیص صورت گیرد که البته تخصیص و دریافت ارز به  
بانک مرکزی ارجاع می شود؛ در نهایت هم بانک مرکزی یا ارز نمی دهد 

یا اصا ندارد که تخصیص دهد؛ لذا دور، دور باطل باقی می ماند.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی ادامه داد: هنگام ترخیص 
کاای وارد شده، شماره ارز دریافت شده از بانک مرکزی طلب می شود، 
این شماره تنها زمانی در دست است که ارزی دریافت شده باشد. بنابراین 
وقتی ارزی تخصیص نیافته، ش��ماره ای هم در کار نیس��ت. بنابراین 
ترخیص کاا صورت نمی گیرد و کاا همچنان سردرگم باقی می ماند.

معامات مسکن به 
یک سوم پارسال رسید

واسطه های ملکی از رسیدن حجم معامات به حدود یک سوم زمان 
مشابه سال قبل خبر می دهند اما می گویند که انتظار دارند در ماه های 
پیش رو با ایجاد ثبات قیمت های مس��کن، متقاضیان به تدریج اقدام 

به خرید کنند.
در دوران اوج خرید و فروش مس��کن ش��هر تهران در بهمن ماه سال 
1391 بالغ بر 36 هزار معامله انجام شد که یک رکورد برای دفاتر اماک 
محسوب می شود. پس از آن با ورود مسکن به دوران رکود، معامات 
به تدریج افت کرد و تا پنج سال بعد از آن در میانگین ماهیانه 15 هزار 
فقره قرار گرفت. تا این که از ابتدای سال 1396  در اثر افت ارزش واقعی 
قیمت ملک نسبت به تورم و رسیدن قیمت مسکن به کف، معامات نیز 
مقدار اندکی باا رفت و در آذرماه 1396 به اوج خود طی پنج سال قبل 
از آن رسید. در آذرماه سال گذشته 17 هزار و 800 مورد خرید و فروش 
مسکن در شهر تهران انجام شد که رشد 50 درصدی را نسبت به ماه 
مشابه سال قبل از آن نشان می داد. اما با رشد تدریجی قیمت ها مجددا 
خرید و فروش پایین آمد تا این که در آذرماه امسال به 6800 فقره یعنی 

کمی بیش از یک سوم مدت مشابه سال قبل رسید.
یک کارشناس دفاتر مشاور اماک واقع در منطقه  یک تهران با بیان 
این که معامات در این منطقه به حدود یک سوم  سال قبل رسیده است 
گفت: فروشندگان به طور دائم قیمت های پیشنهادی را باا می برند. از 
طرف دیگر حجم زیادی از آپارتمان های کلیدنخورده که بین یک تا پنج 
سال از عمر آنها می گذرد در منطقه یک قرار دارد. با این حال قیمت های 
منطقه نسبت به آبان ماه تکان خورد و بین یک تا چهار میلیون تومان 
در هر متر مربع باا رفت ام��ا خریدار چندانی وجود ندارد. این موضوع 
به کار ما لطمه می زند. به نظر من تا ش��ب عید قیمت ها ثابت می شود 
و خرید و فروش مقداری انجام خواهد شد. در  حال حاضر بجز معدود 
س��رمایه دارانی که ملک را به قصد حفظ سرمایه خریداری می کنند، 

مشتری دیگری در بازار وجود ندارد.
بنابراین گزارش، قیمت  مسکن شهر تهران تحت تاثیر احتیاط طرف 
عرضه، رش��د تقاضا در منطقه 1 و ورود سرمایه های بازار ارز به بخش 
مسکن، برخاف پیش بینی ها در آذرماه رشد 4.1 درصد ماهیانه را تجربه 
کرد که رقم باایی محسوب می شود؛ هرچند سرعت رشد ماهیانه آن 
نسبت به شهریورماه، مهرماه و آبان ماه 1397 که به ترتیب 9.4، 6.4 و 
6.6 درصد بود کاهش  یافته و یک کارشناس اقتصاد مسکن از احتمال 
صفر شدن سرعت افزایش قیمت مسکن شهر  تهران تا پایان امسال 
خبر می دهد. مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران اماک 
نیز پیش بینی کرده با توجه به کاهش نرخ ارز، بازار مسکن شهر تهران 
در ماههای پیش رو دچار ثبات شود و تاطم قیمتی فروکش کند. تابلوی 
معامات مسکن در آذرماه نشان می دهد که این گزاره در مسیر تحقق 
قرار گرفته است. در آذرماه 1397 بیشترین رشد ماهیانه قیمت مسکن 
شهر تهران به ترتیب در مناطق 1، 12 و 7 رخ داده که نسبت به آبان ماه 
به ترتیب با 11، 11 و9 درصد رشد قیمت مواجه بودند. در سایر مناطق 
رشد محسوسی نسبت به آبان ماه مشاهده نشده و حتی در منطقه 16 
که البته تنها 119 م��ورد معامله در آن صورت گرفته میانگین قیمتها 

6.6 درصد نسبت به آبان ماه کاهش یافته است.

هرچند تحرکات افزایشی های بازار در چهارمین فصل سال نسبت به پاییز بیشتر شده است، اما عرضه بازارساز 
گروه

هم چنان در سطحی قرار دارد که مانع از ورود دار به کانال بااتر شده است و از سوی دیگر دامنه نوسانات را اقتصادی
نیز کاهش داده اس�ت. در چهارمین روز هفته نرخ دار کاهش جزئی داش�ت و از نرخ 10 هزار و ۹00 تومانی 
روز دوش�نبه با کاهش حدود ۳50 تومانی به 10 هزار و 550 تومان رس�ید. در روزی که دار کاهش جزئی را 
تجربه کرد، س�که تمام بهار آزادی نیز با کاهش 65 هزار تومانی به  س�ه میلیون و 6۳5 هزار تومان رس�ید. روز گذشته دو خبر 
مهم در حوزه ارز اعام ش�د که اولی مربوط به حذف اولویت بندی تامین ارزواردات  بود. بر این اس�اس  با تصمیم جدید دولت، 
اولویت بندی های کاایی لغو شده و کااهای مجاز برای واردات، در دو گروه کااهای اساسی و سایر طبقه بندی شدند تا مکانیزم 
تخصی�ص ارز به آنها روان ش�ود. خبر دوم نیز  به اطاعی�ه بانک مرکزی  مبنی بر اتمام مهلت بازگش�ت ارز حاصل از صادرات 

صادرکنندگان مربوط می شد. این دو تصمیم در راستای اصاحات ارزی و تسهیل تخصیص ارز  صورت گرفته است. 

 HEMAYATONLINE. 
IR

بنزینخودرو

 قیمت های جدید خودرو
پنجشنبه اعام می شود

عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اعام سیاست های وزارت صنعت 
در مورد قیمت خودروهای مش��مول قیمت گذاری و سایر خودروها در 5شنبه این هفته )13 دی ماه( خبرداد 
و گفت: »در این سیاس��ت گذاری توجه جدی به حقوق مصرف کنندگان ش��ده است.« منظور از خودروهای 
مشمول قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان هستند که پیش از این به دلیل انحصاری بودن توسط 
شورای رقابت قیمت گذاری می شد و هم اکنون به ستاد تنظیم بازار محول شده است.  ولی ملکی، سخنگوی 
کمیسیون صنایع مجلس روز گذشته با اشاره به تعریف خودروسازان از خودروهای انحصاری، گفت: »سمند، 
پژو، تیبا و پراید خودروهای انحصاری هستند چراکه تنها 2 شرکت خودروساز مسئولیت تولید آن ها را برعهده 
دارند از سوی دیگر بیش از 80 درصد خودروی مصرفی جامعه را تشکیل داده و پرتیراژ هستند.« نماینده مردم 
مش��کین شهر در مجلس شورای اس��امی افزود: »پیش از افزایش قیمت خودرو قیمت گذاری خودروهای 
انحصاری توسط ش��ورای رقابت انجام می گرفت در حالی که اخیرا و براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، 
قیمت گذاری ها در این حوزه در اختیار سازمان حمایت از مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار است.« این نماینده 
مردم در مجلس دهم بیان کرد: »به جز سمند، پژو، تیبا و پراید سایر خودروها مشمول قیمت گذاری ها نیستند 
به طور مثال خودروی رنو تندر90، کیا سراتو و محصوات ام وی ام که یک درصد بازار خودرو را در دست داشته 
و مصرف عامل ندارند قیمت گذاری نمی شوند.« وی با بیان اینکه در گذشته خودروهایی که کمتر از 45 میلیون 
تومان بود مشمول قیمت گذاری قرار می گرفت اما در حال حاضر با افزایش قیمت خودرو این مبلغ حدودا 60 
میلیون در نظر گرفته می ش��ود، به خانه ملت گفت: »به زعم وزیر صنعت، معدن و تجارت حدود یک میلیون 
ثبت نام برای خودروهای انحصاری در پیش فروش ها انجام گرفته است به همین دلیل خودروسازان موظفند 
80 درصد تولیدات خود را برای اجرای این تعهدات اختصاص دهند و فقط می توانند 20 درصد باقی مانده را در 
پیش فروش های جدید به فروش رسانند.« این اظهارات در شرایطی است که پیش از این و در هفته های اخیر 
ایران خودرو در دو نوبت و س��ایپا در یک نوبت اقدام به افزایش به ترتیب 9  و 4 مدل از تولیدات خود کرده اند 

و البته با هشدارهایی از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده در خصوص غیرقانونی بودن رو به رو شد. 

 ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور 
به ۱۰۵ میلیون لیتر می رسد

واحد بنزین سازی فاز سوم بزرگ ترین پاایشگاه میعانات گازی جهان روز گذشته در بندرعباس افتتاح 
ش��د.   با راه اندازی این پاایشگاه ظرفیت تولید بنزین با جهش بزرگ به 100 تا 105 میلیون لیتر در روز 
می رسد. ظرفیت تولید بنزین کشور در آبان ماه سال گذشته، 63 میلیون لیتر در روز بود. این مقدار در دی ماه 
پارسال با تثبیت تولید در فاز یک پاایشگاه ستاره خلیج فارس با 24 درصد افزایش به 78 میلیون لیتر در 

روز و سپس در نیمه نخست امسال به حدود 97 میلیون لیتر در روز رسیده است
ظرفیت تولید بنزین هر فاز پاایش��گاه ستاره خلیج فارس 12 میلیون لیتر در روز است و با افتتاح فاز سوم 
و افزایش ظرفیت فازهای اول و دوم، پاایش��گاه ستاره تا پایان سال 44 میلیون لیتر بنزین در روز تولید 

می کند. در حال حاضر  بیش از 30 درصد بنزین کشور را پاایشگاه ستاره خلیج فارس تامین می کند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ابتدای هفته با اشاره به بهره برداری از فاز سوم پاایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: 
بر این اساس تولید فاز سوم که ظرفیت اسمی آن 36 میلیون لیتر در روز است، شروع و تا پایان سال تثبیت 
می ش��ود و می تواند بیش از این نیز تولید داشته باشد. وی وضعیت ذخایر و تولید بنزین را مناسب عنوان 
کرد و گفت:  اکنون نیازی به واردات بنزین نیس��ت  واگر همین روال پیش رود سال آینده نیز به واردات 
بنزین نیازی نخواهد بود. وزیر نفت با بیان اینکه با افزایش تعداد خودروها، میزان مصرف سوخت نیز بیشتر 
می شود، افزود: بنزین تولیدی کشور برای یک سال کفایت می کند؛ اکنون دولت راهکارهای مختلف برای 

کنترل مصرف بنزین را بررسی می کند.
علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی نیز با اشاره  به راه اندازی 
فاز سوم پاایشگاه  ستاره خلیج فارس به هم زمانی تحریم های جدید و مشکات نقل و انتقال کاا و ارز 
با آغاز اجرای فاز سوم این پاایشگاه اشاره کرد و گفت: این موضوع مشکات جدیدی سر راه اجرای این 
پروژه قرار داد که با تاش همه مدیران و کارکنان پاایش��گاه بر این مشکات فائق آمدیم. وی اضافه 
کرد: همه مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی فاز س��وم پاایشگاه ستاره خلیج از سوی نیروهای داخلی 

شرکت و بدون حضور نمایندگان شرکت های خارجی انجام شده است.  

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از پیش�نهاد 
صدور کارت های شناسایی کارگران برای دریافت بسته های 
حمایت غذایی خب�ر داد و گفت: »با اس�تفاده از این کارت ها 
کارگران می توانند از تمام فروشگاه ها و تعاونی های مصرف 
کارگری در سراسر کشور، سبدکاای خود را دریافت کنند.«

هادی ابوی درباره توزیع بس��ته های حمایتی به کارگران که در مرحله 
بعد از بازنشستگان قرار دارند گفت: »در خصوص بازنشستگان تامین 
اجتماعی مبلغ بس��ته های غذایی به کارت های حقوقش��ان واریز شد 
تا امکان خرید داش��ته باش��ند، ولی درباره کارگران هنوز به س��ازوکار 
مشخصی نرسیده ایم و معلوم نیست وجه بسته های حمایتی به حساب 

حقوق کارگران واریز می شود یا به حساب یارانه سرپرستان خانوار؟«
وی افزود: »طبیعتا واریز نقدی به حساب کارگران ساز و کاری می خواهد 
که باید در کمیته ای در وزارت کار مورد بررس��ی قرار گیرد و این مساله 

هرچه سریع تر اطاع رسانی شود.«
دبی��رکل کانون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران درب��اره مذاکره با 
اتحادیه امکان برای توزیع بس��ته حمایت غذایی به کارگران نیز گفت: 
»قرار است مذاکراتی برای تامین اقام کارگران شاغل حقوق بگیر از 
طریق “امکان” انجام شود. در حال حاضر زیرساخت سامانه و سیستم 
POS اتحادیه امکان آماده است و به محض مشخص شدن نحوه واریز 
وجه بسته های حمایتی، فروش��گاه های امکان آمادگی عرضه کاا و 
اقام موردنظر را دارند.« ابوی در پاسخ به این پرسش که با توجه به واریز 
وجه بسته های حمایتی به حسابهای بازنشستگان تامین اجتماعی، تهیه 
و تامین اقام و کااهای اساسی از چه خواهد بود؟ به ایسنا گفت: »در 
بسیاری از شهرها از جمله مشهد و تبریز، تعاونی های بازنشستگان وجود 
دارد و عاوه بر آن تعاونی مصرف کارگری هم هستند که بازنشستگان 
می توانند به آنها مراجعه کنند؛   در تعاونی های امکان هم از مدتها قبل 
دستگاه های کارت خوان فعال بوده و بازنشستگان می توانند برای خرید 
اقام و مایحتاج مورد نیاز خود به تعاون��ی های امکان مراجعه کرده و 

خریدشان را انجام دهند.«
وی درعین حال درباره شناسایی کارگران مشمول دریافت بسته های 
حمایتی، گفت: »برای این منظور پیش��نهاد صدور کارتهای شناسایی 
متحدالش��کل را با محوریت یکی از بانکهای کشور مطرح  کرده ایم که 
مذاکرات اولیه با شرکت صادرکننده کارتها صورت گرفته است. در این 
کارتها نام و مش��خصات افراد، کد ملی و میزان دریافتی درج می ش��ود 
و یک س��ری فیلدها نظیر میزان سابقه و شماره حساب حقوق را هم ما 
اضافه می کنیم که با صدور آنها کار واریز وجوه بس��ته های حمایتی در 

کمترین زمان ممکن صورت می پذیرد.«
به گفته این مقام مس��ئول کارگری، کارگران با اس��تفاده از کارت های 
شارژ شده می توانند از تمام فروشگاه های تعاونی های مصرف کارگری 

که عضو امکان هستند سبد کاای خود را دریافت کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: لیست شاغلین 
بیمه شده و میزان دریافتی آنها از طریق سازمان تامین اجتماعی قابل 

پیگیری اس��ت ولی س��از و کار واریز وجه هنوز مشخص نشده که اگر 
پیشنهاد ما تایید و عملیاتی ش��ود، کارت های مذکور به سرعت صادر 
ش��ده و از طریق تش��کل های کارگری و انجمن های صنفی در اختیار 

کارگران قرار می گیرند.
وی در مورد آن دس��ته کارگران فاقد بیمه که از حداقل های قانون کار 
برخوردار نیستند گفت: »اگر سامانه ای در این زمینه ایجاد شود می تواند 
به شناسایی آنها کمک کند و تش��کل های کارگری آمادگی همراهی 

در این زمینه را دارند.«
مذاکره ب��ا اتحادیه »امکان« برای توزیع اقام بس��ته حمایت غذایی 
اولین بار از سوی وزیر کار مطرح شد تا کااهای ارزان و با کیفیت را در 
اختیار کارگران قرار دهد. به اعتقاد فعاان کارگری تعاونی های مصرف 
»امکان« برای بیش��تر کارگران شناخته شده هستند و دولت می تواند 
کار توزیع بسته های حمایت غذایی را به فروشگاههای امکان در سطح 

کشور واگذار کند.

صدور کارت های شناسایی کارگران برای دریافت سبد کاا



512/17مفقودی برگ سبز
برگ س�بز خودرو س�واری پراید جی تی ایکس آی مدل 1383 به شماره انتظامی 36-369 ط 83 
و شماره موتور 00683633 و شماره شاسی S1412283218864  به نام حسین مکاری رزق آبادی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
کاشمر

512/18آگهی
در پرونده کاسه 970075 آقای پرویز بیابانگرد شهرکی )نام پدر نامعلوم( به اتهام توهین و افترا از طریرق ارسال پیامک تحت تعقیب می 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی ،نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز در ش�عبه دوم دادسرا عمومی وانقاب چناران حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نماید،در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان چناران

512/19رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم ام البنین پاسبان حاجی آبادی  دارای شناسنامه شماره1333 به شرح دادخواست به کاسه از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غامرضا پاس�بان حاجی آبادی به شناس�نامه 219 در تاریخ 1397/8/24 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فاطمه سعیدی فروتقه ش.ش 24 ت.ت 1323/3/20 
همسرمتوفی 2- محمدرضا پاسبان حاجی آبادی ش.ش 25 ت.ت 1338/12/1 فرزند متوفی 3- مهدی پاسبان حاجی آبادی به ش.ش 908 
ت.ت 1359/4/1 فرزند متوفی 4- ام البنین پاسبان حاجی آبادی به ش.ش 1333 ت.ت 1362/4/20 فرزند متوفی 5- رقیه پاسبان حاجی 
آبادی به ش.ش 711 ت.ت 1355/3/1 فرزند متوفی 6- زهرا پاس�بان حاجی آبادی به ش.ش 7 ت.ت 1344/9/12 فرزند متوفی 7- حبیبه 
پاسبان حاجی آبادی به ش.ش 16 ت.ت 1348/7/1 فرزند متوفی 8- بتول پاسبان حاجی آبادی به ش.ش 11 ت.ت 1340/5/9 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.
رئیس شورا شعبه چهارشورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/20آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای علی فرهادی قربانی فرزند قربانعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای عیسی غامی دادخواستی به خواسته 
تنظیم س�ند به طرفیت شما به شعبه 2 شورای حل اختاف گلبهار ارائه و به کاس�ه 768/97ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 1397/11/29 
ساعت 15/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما 
می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دو شهرستان گلبهار مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ بهار 3 نرگس 
5 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در 

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

512/21رأی قاضی شورا
در پرونده کاسه :316-97 ش1؛ در خصوص دعوی آقای جال شهیدی ورانلو فرزند علی اکبر  به طرفیت عباس شاکری زوباران فرزند نجف 
به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون و ششصد و چهل هزار تومان با احتساب جرایم تاخیر به قرار روزانه سی هزار تومان از تاریخ 1396/10/3 
الی یوم الوصول مقوم به پنج میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده خصوصا دادخواست خواهان نظریه 
مشورتی شورای حل اختاف مربوطه مبنی بر ذی حق بودن خواهان و عدم حضور خوانده علیرغم اباغ وقت دادرسی وعدم ارسال ایحه 
مبنی بردفاع و تکذیب دعوی خواهان مقرون به صحت است بنابراین دادگاه به استناد مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ دو ملیون و ششصد و چهل هزار تومان  و نیز جریمه تاخیر به قرار 
روزانه سی هزار تومان از تاریخ 1397/6/18 تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم الوصول بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی 
در حق خواهان محکوم می نماید ودر خصوص بقیه خواسته خواهان به لحاظ اینکه خواهان خودش با تاخیرتقدیم دادخواست کرده است و 
اقدام علیه خود نموده لذا برای مورخه 1396/10/3 تا 1396/6/15 هیچ خسارتی را مستحق نمی با شد. لذا به استناد ماده 197 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره 
در بخش محکومیت غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری قوچان می باشد.و در بخش غیر محکومیت حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس 

از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری قوچان می باشد.
قاضی شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان قوچان- حسین ولی دخت

512/22رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی اصغر غمخوار دارای شناسنامه شماره 6358691041 به شرح دادخواست به کاسه 97/229 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحومه ش�ادروان حمیده س�عادت به شماره شناس�نامه 4210 در تاریخ 1396/03/05 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-علی اصغر غمخوار به ش.ش 6358691041 
ت.ت 1330/03/05 محل صدور شناس�نامه قوچان همس�رمتوفی 2- لیا غمخوار به ش.ش 0871589941 ت.ت 1349/7/28 محل صدور 
شناس�نامه قوچان فرزندمتوفی3- حس�ین غمخوار به ش.ش 08715890638 ت.ت 1353/7/26 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند 
متوفی 4- علی اکبر غمخوار به ش.ش 0871591162 ت.ت 1355/04/02 محل صدور شناسنامه قوچان فرزندمتوفی 5- فاطمه غمخوار به 
ش.ش 0871739534 ت.ت 1357/04/02 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 6- مجتبی غمخوار به ش.ش 0872872637 ت.ت 
1363/01/06 محل صدور شناسنامه قوچان فرزندمتوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد وااگواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه صلح و سازش شورای حل اختاف شهرستان قوچان- علیرضا دستجردی

512/23رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای چراغعلی تاتاری دارای شناسنامه شماره 186 به شرح دادخواست به کاسه 644-97ش3 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سجاد تاتاری به شناسنامه0860599698  در تاریخ 1397/050/05در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-چراغعلی تاتاری به ش.م 0870781741 ت.ت 1350/06/20 محل 
صدور شناسنامه قوچان پدرمتوفی 2- اکرم بادروج به ش.م 0870781979 ت.ت 1354/03/01 محل صدور شناسنامه قوچان مادرمتوفی؛ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

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

512/24رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حس�ن حاجی برات دارای شناس�نامه ش�ماره0870945238 به شرح دادخواست به کاس�ه 643-97ش2 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم غام حس�ین حاجی برات به ش�ماره شناسنامه 0870037234 در 
تاریخ 1393/7/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-طاهره حاجی برات به کدملی 
0870943286 ت.ت 1336 محل صدور شناسنامه قوچان  فرزند متوفی2- مظاهر حاجی برات به کدملی 0870943901 ت.ت 1339 محل 
صدور شناسنامه قوچان  فرزند متوفی3- معصومه حاجی برات به کدملی 0870945051 ت.ت 1349 محل صدور شناسنامه قوچان  فرزند 
متوفی4- طیبه حاجی برات به کدملی 0870945068 ت.ت 1351 محل صدور شناس�نامه قوچان  فرزند متوفی5- حس�ن حاجی برات به 
کدملی 0870945238 ت.ت 1347 محل صدور شناسنامه قوچان  فرزند متوفی6- منصوره جعفری به کدملی 0870942905 ت.ت 1332 
محل صدور شناسنامه قوچان  فرزند متوفی7- اقدس جعفری به کدملی 0870942913 ت.ت 1334 محل صدور شناسنامه قوچان  فرزند 
متوفی8- ننه جعفری به کدملی 0870941038 ت.ت 1315 محل صدور شناسنامه قوچان  همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبارساقط 

و بااثر خواهد بود.
قاضی شورا شعبه 2  شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/25آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه طاهره گل محمدزاده گوجه دارای شناسنامه شماره 087587041 فرزند ابراهیم به شرح دادخواست به کاسه 648 ش 1از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم عباسعلی مسعود نیا در تاریخ 1370/03/12 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-مرتضی مس�عود نیا به ش.ش 0860099660 ت.ت 1369/2/19 
محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- تکتم مسعودنیا به ش.ش 0872389332 ت.ت 1359/9/1 محل صدور شناسنامه قوچان 
فرزندمتوفی3- ماندانا مس�عودنیا به ش.ش 0872432076 ت.ت 1361/4/14 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 4- رضا مسعود 
نیا به ش.ش 0872493318 ت.ت 1363/6/21 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزندمتوفی 5- سمیه مسعودنیا به ش.ش 0872475697 
ت.ت 1362/6/30 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 6- مینا مسعودنیا به ش.ش 0860236455 ت.ت 1370/12/5 محل صدور 
شناس�نامه قوچان فرزندمتوفی 7- طاهره گل محم�د زاده گوجه ش.ش 0871587041 ت.ت 1335/10/9 محل صدور شناس�نامه قوچان 
همسرمتوفی 8- بنفشه خوش لهجه به ش.ش 0871202621 ت.ت 1311/7/10 محل صدور شناسنامه قوچان مادرمتوفی 9- رجبعلی مسعود 
نیا به ش.ش 0871198428 ت.ت 1305 محل صدور شناسنامه قوچان پدرمتوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد وااگواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/26رأی قاضی شورا
شماره پرونده: 648-96 ؛ موضوع :مطالبه وجه؛ رأی قاضی شورا: در خصوص ددعوی خواهان عباسعلی عباسی کاته مامحمد قلی فرزند 
حسین به طرفیت 1-محمدرضا عباسی فرزند عباسعلی 2- محمدرضا یزدانی فرزند علی اکبر به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 7 میلیون تومان بابت یک فقره چک به شماره 103339 به انضمام هزینه های دادرسی و خسارات تاخیرتادیه تا یوم الوصول ،با 
توجه به محتویات پرونده و نیز ماحظه مفاد دادخواست تقدیمی ونظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش رونوشت مصدق چک به 
شماره 103339 به عهده بانک سپه به مبلغ هفت میلیون تومان و نیز گواهینامه عدم پرداخت و چک صادره از بانک محال علیه و خواندگان 
نیز علیرغم اباغ قانونی در جلسات شوری حضور نیافته اند نسبت به ادعای خواهان هیچ گونه ادعایی اعم از جعل؛ تردید یا انکار ننموده 
و یا دلیلی دایر بر اسقاط یا ایفای دین خویش به شوری ارائه ننموده و توجها به اصل استصفا شوری دعوی خوهان را وارد تشخیص داده و 
اس�تنادا به مواد 2 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرس�ی مدنی و ماک مواد249 و 310 ، 313 قانون تجارت و ماده 2 قانون اصاح قانون 
صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت هفت میلیون تومان بابت اصل خواس�ته و نیز خس�ارات تاخیرتادیه از زمان 
سررسید الی زمان اجرای حکم و نیز پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف مدت 20 روزپس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم حقوقی قوچان می باشد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان قوچان- جعفری 

512/27#آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی#
بدین وسیله به آقای ابوالقاسم عشقی فرزند محمد حسین فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای سید موسی حسینی موقر دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه اول شورای حل اختاف گلبهار ارائه و به کاسه 1/752/97 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 
1397/11/17 ساعت 16 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می 
گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان گلبهار مستقر در مجتمع شماره اول به نشانی خ 
بهار 3 نرگس 5 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر 

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

512/28#آگهی اباغ وقت رسیدگی به آقای رسول گلمکانی فرزند محمدعلی#
شاکی آقای یوسف تاج آبادی شکایتی به طرفیت متهم آقای رسول گلمکانی به اتهام ضرب و جرح مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709987795700793 شعبه سوم دادگاه عمومی بخش گلبهارثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/07 ساعت 8/30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیردفتر شعبه سوم دادگاه عمومی بخش گلبهار-محمدرضا فاحتی

512/29رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محب علی قاضی زاده دارای شناس�نامه ش�ماره 8 به ش�رح دادخواست به کاس�ه از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان نورمحمد قاضی زاده به شناس�نامه6  در تاریخ 1397/1/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- محب علی قاضی زاده فرزند نورمحمد به ش.م 8 ت.ت 1357/3/1 صادره 
ازتایباد فرزندمتوفی 2- هادی قاضی زاده فرزند نورمحمد به ش.ش 2 ت.ت 1360/4/20 صادره تایباد فرزندمتوفی 3- حس�ن قاضی زاده 
فرزن�د نورمحمد به ش.ش 69 ت.ت 1365/2/20 صادره ازتایباد فرزندمتوفی 4- علی محمد قاضی زاده فرزند نورمحمد به ش.ش 11 ت.ت 
1350/6/10 ص�ادره از تایب�اد فرزندمتوفی 5- رجبعلی قاضی زاده فرزند نورمحمد ب�ه ش.م 074884202 ت.ت 1354/1/5 صادره ازتایباد 
فرزندمتوف�ی 6- صغری س�توده فرزند ذوالفقار ب�ه ش.م 0748836257 ت.ت 1322/11/2 صادره از تایباد همس�رمتوفی ؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2  شورای حل اختاف شهرستان  تربت جام

512/30رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مجید توکلو دارای شناس�نامه ش�ماره 2337 به شرح دادخواست به کاس�ه 2/970509 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فخری توکلو به شناس�نامه 38 در تاریخ 1397/1/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-زهره  توکلو به ش.ش 7962 ت.ت 1348/4/4 ص فریمان فرزند 2- فاطمه 
توکلو ش.ش 453 ت.ت 1352/1/6 ص فریمان فرزند متوفی 3- منیره توکلو ش.ش 10185 ت.ت 1358/1/1 صادره از فریمان فرزندمتوفی 
4- سمیه توکلو ش.ش 832 ت.ت 1361/5/31 صادره از فریمان فرزند متوفی 5- مریم توکلو ش.ش 767 ت.ت 1362/8/27 ص از فریمان 
فرزندمتوفی 6- حبیب توکلو ش.ش 113 ت.ت 1347/3/12 صادره از فریمان فرزند متوفی 7- حسین توکلو ش.ش 7963 ت.ت 1350/3/12 
ص�ادره از فریم�ان فرزندمتوفی 8- مجید توکلو ش.ش 2337 ت.ت 1366/4/12 صادره از فریمان فرزند متوفی؛ اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 2  شورای حل اختاف شهرستان  فریمان

512/31آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای محمدحسین ضمیری عبایعلی پور فرزند محمدعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای محمد اعتمادی نقابی 
فرزند حس�ن دادخواس�تی به خواسته تنظیم س�ند خودرو دوو )سیرو( به ش�ماره انتظامی ایران 32-995 م 92 به شعبه اول شورای حل 
اختاف کاشمر ارائه و به کاسه 1/658/97 ثبت و برای مورخه 1397/11/17 ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به 
استناد ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد 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 را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید در 

صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مدیر دفترشعبه یک شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/32آگهی
خواهان عباسعلی نقدی دادخواستی به طرفیت خواندگان عدنان و علی و علیرضا مطوری و شرکت تعاونی پولک طایی به خواسته مطالبه 
دو فقره چک به شماره های 212/2787707 و 2122787705 عهده بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی شادگان و مطالبه خسارت تاخیرتادیه 
و مطالبه خس�ارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان کاشمر نموده که جهت رسیدگي به شعبه  اول دادگاه عمومی)حقوقی( 
دادگس�تری شهرستان کاشمر واقع در کاشمر ارجاع و به کاس�ه 970735 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/25 ساعت 9/30 
تعیین ش�ده اس�ت. بعلت مجهول المکان بودن خواندگان عدنان و علیرضا مطوری و ش�رکت تعاونی پولک طایی و درخواست خواهان و 
ب�ه تجوی�ز ماده 73 قانون آئین دادرس�ي دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدني و دس�تور دادگاه  مراتب ی�ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده پس از نش�رآگهي و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

512/33آگهی
پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به آقایان محمد جهانی راد فرزند یداه ، کاظم رضایی فرزندحجی اسماعیل، محمدعلی محمدی مکی فرزند 
دولت اباغ می شود به موجب دادنامه شماره 9709975191801282 در پرونده کاسه 970189 این دادگاه در خصوص دعوای آقای علی اکبر 

یوسفی به طرفیت شما قرار رد دعوا صادر شده است.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر- خواجه زاده

512/50آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای محمد افشاریان فرزند اسماعیل و خانم گلثوم چنارانی فرزند حسین که مجهول المکان 
می باشند اباغ می شود طبق اجرائیه شماره 9710425206400261 صادره از شعبه اول حقوقی زبرخان در پرونده کاسه 961069 به موجب 
دادنامه شماره 9709975206400756 مورخ 1397/7/8 صادره از شبعه اول حقوقی محکوم علیهم محکومند ضمن اثبات عقد بیع، سهم 
شش دانگ مزرعه و قنات دانه پاک 80 اصلی بخش 3 نیشابور مطابق نظریه کارشناس و همچنین پرداخت هزینه دادرسی ) 161000 ریال 
( و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.  بدیهی است با توجه به غیابی بودن 
حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا 
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرایی اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش زبرخان

512/51رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زینت هژبری داراي شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کاسه 970075 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی اکبر سااری به شناس�نامه542 در تاریخ 1396/2/17 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- فاطمه سااری فرزند علی اکبر ش ش 1057 ت ت 1351/5/3 فرزند مرحوم 2- مریم 
سااری فرزند علی اکبر ش ش 80404 ت ت 1356/5/10 فرزند مرحوم3- غام سااری فرزند علی اکبر ش ش 9 ت ت 1354/3/3 فرزند 
مرحوم4-زینب سااری فرزند علی اکبر ش ش 1291 ت ت 1358/11/10 فرزند مرحوم5- نجمه سااری فرزند علی اکبر ش ش 8061 ت ت 
1365/1/1 فرزند مرحوم6- ناهید سااری فرزند علی اکبر ش ش 16347 ت ت 1366/10/2 فرزند مرحوم7- زینت هژبری فرزند علی ش ش 
110 ت ت 1331/1/1 همسر مرحوم 8- معصومه فخری سلیمان ش ش895 ت ت 1344/2/1 همسر مرحوم. اینک با انجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

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

512/52آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلی شماره روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای حسن بهاریه فرزند حسن و ابوالقاسم زنجیری فرزند غام اکبر و غامحسین 
صباغ فرزند غاممحمد فعا مجهول المکان اباغ میگردد بموجب راي ش�ماره 526-97/7/9 صادره ازش�عبه 6  شورای حل اختاف تربت 
حیدریه به پرداخت متضامنا مبلغ 70300000 ریال بابت اصل خواسه تسهیات و پرداخت مبلغ 2557500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/4/1 بر ماخذ 20 درصد الی یوم الوصول در حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان بانک تجارت محکوم گردیده 
راي صادره غیابي وقابل واخواهی است مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشارمحلی / روزنامه رسمی آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره 

اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خویش را تکمیا به دفترشورا ارائه نماید . 
دفترشعبه6 شورای حل اختاف تربت حیدریه 

512/53آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلی بدینوسیله به1- آقای علی اکبر اخاقی فرزند سلطانعلی 2- علیرضا صالحی فرزند عباسعلی 3- جواد علیزاده فرزند علی جمعه  
فعا مجهول المکان اباغ میگردد بموجب راي شماره 6/537/97 صادره ازشعبه6 شورای حل اختاف تربت حیدریه به پرداخت مبلغ تضامنی 
100660000 ریال بابت اصل خواسته – فقره قرارداد تسهیات پرداخت مبلغ 3316500 ریال بابت هزینه دادرسی . پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 95/2/1 بر ماخذ 18 درصد الی یوم الوصول در حق محکوم له و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له. درحق خواهان بانک تجارت بوکالت 
آقای محمد امین حسین پور محکوم گردیده راي صادره غیابي وقابل واخواهی است مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشارمحلی / روزنامه رسمی 
آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خویش را تکمیا به 

دفترشورا ارائه نماید . 
دفترشعبه 6 شورای حل اختاف تربت حیدریه 

512/54آگهي اباغ دادنامه
بدینوسیله به آقای رضا مختاری فعا مجهول المکان اباغ میگردد موجب راي شماره 914-97/10/19 صادره از حوزه 7 شورای حل اختاف تربت 
حیدریه محکوم به پرداخت نفقه معوقه از مورخه 96/8/15 تا 97/8/15 از قرار ماهی  300000 تومان و پرداخت هزینه دادرسی درحق محکوم له 
مینا نوروزی محکوم گردیده راي صادره غیابي وقابل واخواهی است مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشار آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای 

صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت قانونی پس ازدرج درروزنامه به این دادگاه تسلیم نماید . 
حوزه 7 شورای حل اختاف تربت حیدریه 

512/55رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي اسکندر ابراهیم نیا داراي شناسنامه شماره یک به شرح دادخواست به کاسه 97/686 /4ش از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان غام رضا ابراهیم نیا به شناسنامه 233 در تاریخ 83/2/31 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- اسکندر ابراهیم نیا فرزند غامرضا شماره شناسنامه یک تاریخ تولد 1331 فرزند متوفی 2- کبری 
مختاری فرزند سمندر شماره شناسنامه 25 ت تولد 1328/10/7 همسر متوفی 3- زهرا ابراهیم نیا فرزند غامرضا شماره شناسنامه 6 تاریخ تولد 
1335/1/1 فرزند متوفی4-سمندر  ابراهیم نیا فرزند غامرضا شماره شناسنامه 891 تاریخ تولد 1348/3/8 فرزند متوفی5-محمد ابراهیم نیا فرزند 
غامرضا شماره شناسنامه 27 تاریخ تولد 1350/1/9 فرزند متوفی6-علی ابراهیم نیا فرزند غامرضا شماره شناسنامه 92 تاریخ تولد 1353/1/1 فرزند 
متوفی7- حسن ابراهیم نیا فرزند غامرضا شماره شناسنامه 1007 تاریخ تولد 1354/5/21 فرزند متوفی8- حسین ابراهیم نیا فرزند غامرضا شماره 
شناسنامه 1008 تاریخ تولد 1356/6/30 فرزند متوفی9- فاطمه ابراهیم نیا فرزند غامرضا شماره شناسنامه 1243 تاریخ تولد 1358/6/20 فرزند 
متوفی10-اصغر ابراهیم نیا فرزند غامرضا شماره شناسنامه 27 تاریخ تولد 1363/4/25 فرزند متوفی11- مبارکه ابراهیم نیا فرزند غامرضا شماره 
شناسنامه 0690037023 تاریخ تولد 1368/2/6 فرزند متوفی12- مجتبی ابراهیم نیا فرزند غامرضا شماره شناسنامه 224 تاریخ تولد 1365/6/30 
فرزند متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

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

512/56آگهی*
کاسه پرونده: 7/43/97 شعبه هفتم شورای حل اختاف شهرستان چناران ساعت مراجعه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 13/30 شماره 
حکم: 50/242-97/8/26 خواهان: لیا حاتمی سیدآباد فرزند حسن به نشانی چناران روستای سیدآباد اسفالت دوم امام خمینی 10 منزل حجت 
جوادی خوانده: مهران سلیمان زاده دستگیری مجهول المکان موضوع: اعسار و تقسیط – رای قاضی شورا- در خصوص دعوی خواهان خانم لیا 
حاتمی سیدآباد فرزند حسن به طرفیت خوانده آقای مهران سلیمان زاده دستگیری به خواسته اعسار و تقسط محکوم به نسبت به دادنامه شماره 
58/113 مورخ 1396/2/30 صادره از شعبه 2 شورای حل اختاف کاسه پرونده 2/663/95 با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی شورا و 
ماحظه رونوشت مستندات خواهان واظهارات ایشان در جلسه رسیدگی و نظر بر شهادت شهود تعرفه شده از سوی خواهان در جلسه مورخه 
97/8/22 واستعامات انجام گرفته وعدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی علیرغم اباغ قانونی و نشر آگهی و عدم ارائه ایحه دفاعیه ای لذا 
شورا با توجه به جمیع اوراق پرونده ضمن رد کلی اعسار ، خواهان را متمکن از پرداخت به نحو اقساط دانسته و مستندا به مواد 6 تا 11 و 13 و 14 از 
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به تقسیط محکوم به بدین نحو که بدوا یک ششم والباقی ماهیانه مبلغ پانصد هزار تومان تا استهاک 
کامل صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس 
از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی چناران می باشد. و صدور حکم تقسیط مانع استیفاء حقوق محکوم له از اموالی که بعدا از محکوم 

علیه به دست می آید نخواهد بود.
علی حشمتی – قاضی شعبه هفتم شورای حل اختاف چناران

512/57رونوشت آگهي حصر وراثت*
نظربه اینکه آقاي مجید حسن نیا داراي شناسنامه شماره 0942033681 به شرح دادخواست به کاسه 2/970034 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه عمارت ساز به شناسنامه 0940271923 در تاریخ 1396/7/18  در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- رضا حسن نیا فرزند جواد ش م 0943183189 ت ت 1346 فرزند 2- معصومه 
حس�ن نیا فرزند جواد ش م 0938692151 ت ت 1348 فرزند3- مس�عود حسن نیا فرزند جواد ش م 0931499852 ت ت 1351 فرزند4- مجید 
حس�ن نیا فرزند جواد ش م 0942033681 ت ت 1361 فرزند. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
از طرف رئیس شورا شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان چناران

512/58رونوشت آگهي حصر وراثت*
نظربه اینکه آقاي مجید حسن نیا داراي شناسنامه شماره 0942033681 به شرح دادخواست به کاسه 2/970033 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد حسن نیا به شناسنامه 0937420956 در تاریخ 1390/12/1  در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- سکینه عمارت ساز فرزند اصغر ش م 0940271923 ت ت 1323 همسر   2- رضا حسن 
نیا فرزند جواد ش م 0943183189 ت ت 1346 فرزند 3- معصومه حسن نیا فرزند جواد ش م 0938692151 ت ت 1348 فرزند4- مسعود حسن 
نیا فرزند جواد ش م 0931499852 ت ت 1351 فرزند5- مجید حسن نیا فرزند جواد ش م 0942033681 ت ت 1361 فرزند. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
از طرف رئیس شورا شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان چناران

512/59آگهی*
کاس�ه پرونده: 3/360/97 ش�عبه سوم شورای حل اختاف شهرستان چناران ساعت مراجعه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 13/30 
شماره حکم: 50/423-97/9/25 خواهان: اسد اله لعل بیداری به نشانی چناران روستای رادکان خوانده: 1- محمد صادق کریمی 2- امیر هوشنگ 
اقبال پور هر دو نفر مجهول المکان موضوع: اثبات مالکیت – رای قاضی شورا- در خصوص دعوی خواهان اسداله لعل بیداری به طرفیت خواندگان: 
1- محمدصادق کریمی 2- امیرهوشنگ اقبال پوربه خواسته اثبات مالکیت یکدستگاه وانت نیسان به شماره پاک 81ع821 ایران 12 مدل 59 شورا 
با نگرش به محتویات اوراق پرونده و با توجه به مفاددادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان با این توضیح که یکدستگاه وانت نیسان فوق را به تاریخ 
87/10/12 از خوانده ردیف اول طی مبایعه نامه تاریخ 87/10/12 خریداری نموده ام و خوانده ردیف اول طی قولنامه تاریخ 96/12/24 از خوانده ردیف 
دوم خریداری نموده است فلذا به علت باصاحب بودن توسط کانتری 13 گلبهار توقیف و با مراجعه و کانتری و بررسی مدارک موجود دستور 
آزادی را بتاریخ 91/7/29 طی صورتجلسه شماره سیار 91/6410 نیروی محترم انتظامی به پارکینگ عنایت نموده فلذا به علت عدم ارائه سند مالکیت 
تحویل نداده فلذا با گذشت حدودا دو ساله مطابق قانون و توسط اسناد اجرایی فرامین امام فروخته شده و با توجه به پیگیری مداوم و درخواست 
از ستاد فرامین امام درخواست اثبات مالکیت را نموده اند 1- نظر به اینکه خواهان به جهت اثبات ادعای خویش دایر بر اثبات مالکیت به گواهی 
گواهان که ذیل مبایعه نامه را به عنوان شهودامضا نموده اند استناد نموده که شورا با استماع اظهارات گواهان تعرفه شده با التزام به راستگویی واقامه 
سوگند مالکیت خواهان احراز گردیده 2- و با عنایت به جوابیه استعام از راهور ناجا به شماره 1956/1321 – 97/9/20 مالکیت خوانده ردیف دوم 
به عنوان فروشنده احراز گردید نظر به اینکه جهت احراز واقعیت مالکیت از شرکت سایپا بعمل آورده که هیچگونه سوابقی با توجه به  مدل خودرو 
مشاهده نگردید نظر به اینکه مطابق مبایعه نامه مورخ 87/10/12 خوانده ردیف اول مکلف و متعهد به انتقال سند بنام خواهان گردید اما به حکایت 
از مستندات پرونده اقدام به انجام تعهد ننموده است که به تبع آن و به علت معیوب بودن خودرو و با توجه پایین بودن مدل در جاده گلبهار به علت 
باصاحب بودن توقیف و به پارکینگ هدایت شده است وبا پیگیری توسط خواهان طبق سند شماره 91/641-91/7/29 نیروی انتظامی وعدم تحویل 
به علت عدم سند مالکیت مجبور به طرح دعوی مطروحه شده است نظر به اینکه خواندگان علیرغم انتشار روزنامه حمایت در جلسه حاضر نشده 
و ایحه دفاعیه ای ارسال ننموده اند فلذا شورا با بررسی جمیع اوراق پرونده و سایر امارات منعکس شده در پرونده دعوی خواهان را وارد دانسته 
و مستندا به مواد 10 و 35 و 219 و 220 و 221 از قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات مالکیت یکدستگاه 
خودروی وانت نیسان مدل 1359 رنگ آبی به شماره پاک 81ع821 ایران 12 صادر و اعام میدارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی چناران می باشد. 
محمد علیزاده – قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف چناران

512/60آگهی*
کاسه پرونده: 5/322/97 شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان چناران ساعت مراجعه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 13/30 
شماره حکم: 95/418-97/9/26 خواهان: بانک ملت با وکالت آقای مهدی کوکبی به نشانی مشهد بین کاهدوز 17/1 و عطار پاک 348 طبقه دوم  
خوانده: سعید آشوب به نشانی چناران روستای اخلمد و عبدالرحمن رحمانی به نشانی مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه – رای قاضی شورا- در 
خصوص دعوی خواهان بانک ملت با وکالت آقای مهدی کوکبی وکیل دادگستری به طرفیت خواندگان آقایان 1- سعید آشوب فرزند محمد مهدی 
2- عبدالرحمن رحمانی فرزند ابوتراب به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 21/521/760 ریال بابت اصل و مبلغ 7/056/731 
ریال بابت اصل خسارت تاخیر تادیه تا تقدیم دادخواست جمعا به مبلغ 28/578/491 ریال و خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 12 درصد در سال از روز 
تقدیم دادخواست تا یوم الوصل با احتساب کلیه خسارت وارده قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. بدین شرح که خوانده ردیف اول 
به عنوان وام گیرنده و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن ایشان متعهد به باز پرداخت کامل مطالبات بانک گردیده اند لیکن تاکنون اقدامی معمول 
نداشته اند. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق قرارداد و تعهدنامه، اظهارات وکیل محترم خواهان، 
عدم حضور خواندگان درجلسه دادرسی علیرغم اباغ قانونی و عدم تقدیم ایحه دفاعیه ای که برائت ذمه ایشان را اثبات نماید، اظهارات آقای 
محمود آشوب که هر چند در دعوی مطروحه فاقد سمت می باشد لیکن بیان نموده است وام مذکور راایشان استفاده نموده و قصد باز پرداخت آن را 
به خواهان دارد و با استصحاب بقا دین و سایر امارات منعکس در پرونده دعوی خواهان را وارد و مستندا به ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقالب در امور مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 28578491 ریال بابت اصل 
خواسته و به استناد مواد 515 و 519 قانون صدرااشاره به پرداخت مبلغ 1848000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ 1528825 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل و به استناد تبصره ها ی1 و 2 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت 
به مبلغ 21521760 ریال از تاریخ تقدیم دادخواس�ت )1397/7/25( تا یوم اادا س�اانه به ماخذ 12 درصد در حق خواهان صادر واعام می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم حقوقی چناران می باشد. 
سیده سمانه حسینی – قاضی شعبه پنجم شورای حل اختاف چناران

512/61آگهي*  
پرونده کاس�ه 3/970612 ش�عبه سوم دادگاه عمومی بخش گلبهار تصمیم نهایی ش�ماره 9709977795701651 در خصوص اتهام آقای 
حبیب زادپرش فرزند صمد که به علت عدمحضور مشخصات بیشتری از وی ذکر نشده دائر بر ایراد ضرب و جر عمدی نسبت بهآقای محسن 
قربانی فرزند علی اصغر با عنایت به محتویات پرونده گزارش مرجع انتظایم شکایت شاکی گواهی پزشکی قانوین واین که متهم با وصف 
اباغ 448/448 و 714 قانون مجازات اسامی نامبرده را به پرداخت شش هزارم دیه کامل مرد مسلمان بابت سیاه شدگی خلف ساعد چپ 
و پهلوی چپ ، هفت و نیم هزارم دیه به جهت کبودی خلف ساعد راست در دو ناحیه وخلف تنه در سه ناحیه مجزا در حق شاکی محکوم 
و اما در خصوص اتهام نامبرده دائر بر تخریب عمدی و غصب عنوان دولتی به جهت معرفی خود به عنوان مامور نیروی انتظامی با عنایت به 
محتویات پرونده و این که شاکی دراین خصوص دلیلی ارائه نکرده از طرفی با بررسی محتویات پرونده نیز دلیلی که حاکی از وقوع بزه باشد 
احراز نمی شود لذا در مجموع به لحاظ فقد ادله کافی در احراز وقوع بزه های انتسابی مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به 
برائت وی صادر و اعام می دارد راي صادره غیابي ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست 

روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد. 
دادرس شعبه سوم دادگاه عمویم بخش گلبهار

512/62آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
بموجب پرونده کاسه 970400 اجرایی شعبه اول حقوقی دادگاه فریمان آقای مهدی سروش فرزند براتعلی است به پرداخت مبلغ شانزده 
میلیون وچهارصد هزار تومان بابت محکوم به، به انضمام هزینه ها و خسارات دادرسی در حق خانم طیبه رضائی لذا نظربه اینکه محکوم 
علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده حسب تقاضای محکوم له اموالی بشرح ذیل بنا به معرفی محکوم له ازمحکوم علیه درقبال 
محکوم به توقیف وتوسط کارشناس دادگستری بشرح ذیل ارزیابی ومقررگردیده درتاریخ 97/11/8 ازساعت11 صبح درمحل اجرای احکام 
مدنی دادگستری فریمان با حضورنماینده دادستان ازطریق مزایده حضوری بفروش برسد مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبه کسانی 
که بااترین قیمت راپیش�نهاد نمایند واگذارخواهد ش�د طالبین به خرید جهت کسب اطاع بیشتروماحظه اقام می توانند پنج روزقبل 
ازبرگزاری مزایده به این اجرامراجعه تانسبت به بازدید ازاموال ترتیب داده شود ضمنا حداقل10بهای مورد مزایده نقدا ازبرنده وصول خواهد 
شد.شرح اموال مورد مزایده عبارت است از یک دستگاه سواری پراید 141 نوک مدادی مدل 1387 وضعیت فنی نامعلوم اتاق سالم استیکها 

85 درصد که برابر نظر کارشناس به قیمت پانزده میلیون تومان ارزیابی شده و در حال حاضر در پارکینگ فریمان می باشد.
شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری فریمان

512/63آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
بموجب پرونده کاس�ه 970287 اجرایی ش�عبه دوم دادگاه عمومی فریمان مبنی بر دستور فروش وتقسیم ترکه متوفی غامعلی نیازمند 
نظر به اینکه وراث نس�بت به فروش ترکه اقدامی نکرده لذا حس�ب تقاضای احدی از وراث اموالی بشرح ذیل بنا به معرفی ایشان تعیین و 
توسط کارشناس دادگستری بشرح ذیل ارزیابی و مقرر گردید  درتاریخ 97/11/10 ازساعت11 صبح درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری 
فریمان با حضورنماینده دادستان ازطریق مزایده حضوری بفروش برسد مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت 
راپیشنهاد نمایند واگذارخواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطاع بیشتروماحظه اقام می توانند پنج روزقبل ازبرگزاری مزایده به 
این اجرامراجعه تانسبت به بازدید ازاموال ترتیب داده شود ضمنا حداقل10بهای مورد مزایده نقدا ازبرنده وصول خواهد شد.شرح اموال مورد 
مزایده عبارت است از ششدانگ یک باب منزل به مساحت عرصه 595 متر مربع اعیان در سه بخش می باشد) الف – یک ساختمان کلنگی 
وقدیمی ساز به مساحت حدود 70 متر مربع ب – یک ساختمان که در مرحله سفت کاری می باشد به مساحت حدود 70 متر مربع ج- یک 
ساختمان مسکونی به مساحت حدود 150 متر مربع به مالکیت مرحوم غامعلی نیازمند که نشانی ملک: فریمان خیابان 22 بهمن – بهمن 17 

پاک 24 می باشد که برابر نظر کارشناس به قیمت 2500000000 ریال ارزیابی شده است.
شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری فریمان

512/60  اعام مفقودی برگ سبز وسیله نقلیه
اتومبیل س�واری پراید سیستم س�ایپا  مدل 1393 به شماره پاک ایران 42 -433   ص 27 شماره 
موتور :   5165058 شماره شاسی :  NAS412100E1047912 به مالکیت   آقای احمد شهبازی   مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است 
*خواف* 

511/1اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای توکل مزار زهی فرزند حاج جمعه فعا مجهول المکان اباغ می شود در خصوص دادخواست خانم راضیه 
مشتاقی فرزند حسین به موجب دادنامه 9709977596201060 مورخ 97/09/27 به ضمن صدور حکم طاق زوج را ملزم می نماید تا همسر 
خود را به نوع طاق بائن خلعی ) با توجه به گذشت از مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت( مطلقه و واقعه طاق را به ثبت برساند و در 
صورت امتناع زوج سردفتر محترم رسمی طاق به نمایندگی دادگاه در اجراء صیغه طاق اقدام خواهد نمود شود و حضانت فرزند مشترک 
بنام احمد 14 ساله با مادر است و پدر حق ماقات فرزندش را دارد سایر فرزندان کبیر یا بالغ شده اند و از سن حضانت خارج شده اند این 
رای غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد  و اعتبار رای صادره از پایان مرحله فرجامخواهی شش 

ماه می باشد ازم به ذکر است خوانده میتواند با مراجعه به شعبه ضمن دریافت دادنامه نسبت به اعام آدرس صحیح خود اقدام نماید. 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/2آگهی
خواهان س�میه جعفری دادخواس�تی به طرفیت خواندگان 1- جواد ابیل جانی 2- فاطمه نظری به خواس�ته تنظیم سند خودرو که جهت 
رسیدگی به شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد- میدان میرزا کوچک خان- روبروی تاار 
پردیس ارجاع و به کاس�ه 971164 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/14س�اعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاغ از مفاد آن به شورا مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

512/3رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي احمد حسن زئی داراي شناسنامه شماره 1805 به شرح دادخواست به کاسه 726 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم حسن زاده به شناسنامه 1831 در تاریخ 1397/6/4 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- احمد حس�ن زئی فرزند گل محمد ش ش 1805 ت ت 1358 همس�ر متوفی 2- لیا 
حس�ن زئی فرزند احمد ش ش 0810311836 ت ت 1380 فرزند متوفی 3- بنفش�ه حسن زئی فرزند احمد ش ش 08103795 ت ت 1386 
فرزند متوفی 4- عبدالباسط حسن زئی فرزند احمد ش ش 0810522926 ت ت 1393 فرزند متوفی 5- زلیخا حسن زئی فرزند احمد ش 
ش 0810602423 ت ت 1396 فرزند متوفی 6- حس�ین حس�ن زاده فرزند ال خان ش ش 8 ت ت 1337 پدر متوفی 7- نور بی بی  ساار 
زئی فرزند خان محمد ش ش 1499 ت ت 1335 مادر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 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

512/4اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک بجستان

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139560306020000079 مورخ 1395/10/4هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا صباحی بجستانی فرزند عباسعلی 
بش�ماره شناس�نامه 2 صادره از بجس�تان نسبت به سه دانگ مش�اع از شش دانگ یک باب منزل مش�تمل بر دو باب مغازه متصل به هم 
به مس�احت 202/10 مترمربع واقع در بخش دو گناباد خریداری با س�ند عادی و مع الواس�طه از آقای س�ید احمد آذرگون )مالک رسمی( 
محرزگردیده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1397/9/26 ، نوبت دوم : 1397/10/12
رئیس ثبت اسناد و اماک بجستان- حمیدرضا باقرزاده

512/5آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای ایرج حیدری فعا مجهول المکان، اباغ مي ش�ود که آقای بهرام خاکش�ور دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت ش�ما به ش�عبه 2 شورای حل اختاف خواف ارائه و به کاس�ه 195/97 ثبت و برای روز شنبه مورخه 97/11/13 ساعت 4 
عصر وقت رسیدگي تعیین گردیده است، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. 
شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 2 شهرستان خواف مستقر در مجتمع شماره به نشانی خواف 
خیابان 72 تن ش�هید مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه 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 2 شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/6آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای آرمان تیفوری فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای نوراله خواجوی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت ش�ما به ش�عبه 2 شورای حل اختاف خواف ارائه و به کاس�ه 562/97 ثبت و برای روز شنبه مورخه 97/11/13 ساعت 4 
عصر وقت رسیدگي تعیین گردیده است، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. 
شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 2 شهرستان خواف مستقر در مجتمع شماره به نشانی خواف 
خیابان 72 تن ش�هید مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه 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 2 شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/7آگهی مزایده 
محک�وم له: محم�ود احمدیان فیض آبادی فرزند علی ب�ه آدرس مه وات- فیض آباد-خ حجت ش�مالی 5؛ محکوم علیه: عبدالرضا 
رضای�ی مق�دم فرزند محمد ابراهیم ب�ه آدرس تربت حیدریه،ب�ازار گمرک انتهای بازار خواربارفروش�ی رضایی؛ محک�وم به : مبلغ 
400/000/000 ری�ال باب�ت اصل خواس�ته و مبل�غ 12/130/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خس�ارت 
تاخیرتادیه اصل خواس�ته از تاریخ صدور چک تا زمان وصول و نیز مبلغ 20/000/000 ریال بابت نیم عش�ر  دوتی در پرونده کاس�ه 
40/950023 ؛ مورد مزایده: س�هم اارث محکوم علیه و احدی از ورثه به نام احمد رضائی مقدم از شش�دانگ یک باب منزل ش�ماره 
14 فرع�ی از 3345 اصل�ی مفروز از اصلی مذکور بخش یک تربت حیدریه به مس�احت کل عرص�ه 188/60 متر مربع و اعیان در دو 
طبقه 252 متر مربع با انش�عابات آب یک برق دو  گاز دو با مش�خصات س�قف طاق ضربی ونما سنگ واقع در خیابان سلمان فارسی 
مقابل س�لمان 9 پاک 56 که طبق نظریه ارزیاب و کارش�ناس جمعا به مبلغ 560/000/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده .لذا 
به درخواس�ت محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز یکش�نبه تاریخ 1397/10/23 از س�اعت 11 اصلی 12 
بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و از قیمت ارزیابی 
ش�ده ش�روع و به کس�انیکه که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد ش�د. طالبین به خرید جهت کسب اطاع بیشتر 5 
روز قب�ل از برگزاری مزای�ده به این اجرا مراجعه نمایند. ضمنا حداقل 10 درصد بهای مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد ش�د، 

این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی درج و نشر می گردد. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

512/8سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اصاحی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کاسه 9603077

احترام�ا بازگش�ت ب�ه آگهی مزای�ده اموال غیر منق�ول پرونده اجرایی کاس�ه 9603077 ک�ه در صفحه 9 آگهی ش�ماره 4368-
1397/09/28 روزنامه حمایت درج گردیده اس�ت ،خواهش�مند اس�ت نسبت به انتشار آگهی اصاحی به ش�رح ذیل اقدام فرمائید: 

سطر شانزدهم:مبلغ چهارمیلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال اصاح می گردد.833
مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای  اسناد رسمی مشهد- احمد افشون پور سربندی

512/9آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عباس اکبری فرزند حبیب اله
خواهان خانم محبوبه صداقت دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای عباس اکبری به خواس�ته حضانت مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987587400948 و ش�ماره 970986 ش�عبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی ش�هید مطهری 
شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/13 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نش�انی کامل خود، نس�خه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد- هاجر حسنی

511/10آگهی معرفی داور
خواهام خانم اعظم شیرزو مزرجی دادخواستی به طرفیت خوانده ابوالفضل وظیفه خواه به خواسته طاق به درخواست زوجه تقدیم 
دادگاه عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه 4 دادگاه عمومی مش�هد ارجاع و به کاسه 4/970820 ثبت 
گردیده که وقت احتیاطی 1397/11/16 تعیین ش�ده اس�ت که 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  
اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و معرفی داور واجد شرایط 

)از بستگان- متاهل – باای سی سال( حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 
)45 خانواده سابق( – مریم بازگیری
511/11آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عباسعلی قنبری تبار فرزند محمد 

علی
خواهان خانم فاطمه قویدل فرزند محمد با وکالت فهیمه دامغانی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای عباس�علی قنبری تبار فرزند 
محمد علی به خواس�ته طاق مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9609987586700402 ش�عبه 17 دادگاه 
خانواده مجتمع قضایی ش�هید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی و استماع شهادت شهود خواهان مورخ 1397/11/16 
ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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. چنانچه نسبت به گواهی گواهان ایراد و دفاعی دارید در جلسه رسیدگی ضمن حضور اعام نمایید. 
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد- غامرضا مشمول امان 
محمد

511/12آگهی اباغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده نصرت اه قائمی فرزند عباسعلی
کاس�ه پرونده: 14/971068– وقت رس�یدگی: 1397/12/12 ساعت 8 صبح– خواهان: مجید رزاقی فرزند اسماعیل با وکالت حسین 
روح بخ�ش قهرمان�ی– خوانده: نص�رت ا... قائمی فرزند عباس�علی – فتح ا... ش�کرا... نعمت ا... – غامرضا- مهدی- آس�یه همگی 
فرزندان روح اه– خواس�ته: اثبات وقوع بیع – بدینوس�یله اعام می گردد خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد 
نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده که به شماره 14/971068 ثبت و وقت رسیدگی 
فوق تعیین گردیده اس�ت. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده نصرت اله قائمی فرزند عباس�علی و به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضور به هم رس�اندچنانچه بعدا اباغی بوس�یله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود. 
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- بهره ور

511/13آگهی اباغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده 
کاس�ه پرونده: 14/971121– وقت رس�یدگی: 1397/12/12 س�اعت 9 صبح– خواهان: یحیی طاهری فرزن�د محمد با وکالت محمد 
قسمتی تبریزی فرزند علی اصغر– خوانده: حسین علی علی اکبر نژاد کاشی فرزند مسیب– خواسته: مطالبه وجه چک – بدینوسیله 
اعام می گردد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد 
ارجاع گردیده که به شماره 14/971121 ثبت و وقت رسیدگی فوق تعیین گردیده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده حسین علی 
علی اکبر نژاد کاشی فرزند مسیب و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساندچنانچه بعدا اباغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- بهره ور

512/14سازمان ثبت اسناد واماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقاي حیدر مرشدلو فرزند گل محمد به شماره شناسنامه 71  باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منضم به تقاضای 
کتبی جهت دریافت سند المثني نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعي است سند مالکیت دفترچه ای به شماره سریال 399934 به 
میزان ده مثقال مشاع از مدار 12 سهم و هر سهم 40 سیر و هر سیر 16 مثقال قنات رویتخت به شماره پاک 72-اصلی بخش چهار زبرخان 
که متعلق به نامبرده می باشد ، به علت اسباب کشی مفقود گردیده که با بررسی دفتر اماک مشخص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل 
دفتر 15 قنوات صفحه 566 ذیل شماره ثبت 1199 بنام خانم حبیبه حیدری ثبت و سند صادرشده  و سپس به موجب خاصه سند قطعی 
به شماره 34319 مورخ 1358/12/01 دفترخانه اسناد رسمی 22 نیشابور به متقاضی انتقال گرددیه است و دفتر اماک بیش از این حکایتی 
ندارد. لذا به استناد ماده120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نسبت به ملک موردآگهي معامله ای انجام 
داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یا س�ند معامله به این اداره تسلیم نمایید بدیهي اس�ت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدورسند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار:1397/10/12 
رئیس ثبت اسنادواماک زبرخان- سید حسن پور موسوی

512/15آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای مرتضی حس�ین زاده فرزند عباس�علی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای هاش�م شریف زاده فرزند مجید 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک یک فقره چک بانک سپه به شماره 342195 به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام کلیه هزینه های 
دادرس�ی و خس�ارت تاخیرتادیه الی یوم الوصول بدوا تقاضای صدور تامین خواسته فوری قبل از اجرای حکم به شعبه چهارم شورای حل 
اختاف کاشمر ارائه و به کاسه 4/504/97 ثبت و برای روزشنبه مورخ 1397/11/13 ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. 
لذا به اس�تناد ماده 73قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار درج می 
گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه چهارم 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 را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شعبه حاضر 

شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مدیر دفترشعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/16مفقودی
برگ سبز و سند وانت پیکان مدل 86 به شماره پاک 711/42 ب25 و شماره موتور 11486036032 
و شماره شاسی 31634588 به نام مراد علی باقر زاده فرزند غامحسین و کد ملی 0848808606 

صادره از فریمان مفقود و فاقد اعتبار است.
فریمان

512/34آگهی مزایده اموال منقول
 به موجب پرونده کاسه 971267  اجرایی محکوم علیه آقای امیر نورانی محکوم است به پرداخت 10 قطعه سکه تمام بهارآزادی بابت مهریه 
و مبلغ 2/885/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خانم اعظم السادات عابدی موسوی و پرداخت مبلغ 9/300/000 ریال بابت نیم عشر 
 H100 دولتی با توجه به عدم پرداخت دین و با تقاضای محکوم له خانم اعظم السادات عابدی موسوی به یک دستگاه خودروی وانت هیوندای
گازوئیل س�وز به ظرفیت یک تن و به ش�ماره انتظامی 817 ل 37 ایران 42 به رنگ س�فید مدل 1994 میادی به شماره 730895 و شماره 
شاس�ی 105467 ،  اتاق خورده و تمام رنگ، شیش�ه جلو و آئینه س�مت چپ و راهنمای سمت چپ زیر سپر جلو راست دارای شکستگی ، 
سرشاسی جلو چپ و راست ضربه خورده و .. از اموال آقای امیرنورانی توقیف که بر اساس نظریه کارشناسی مبلغ 80/000/000 ریال ارزیابی 
که در تاریخ 1397/11/08 ساعت 10 صبح از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف کاشمر با حضور نماینده 
محترم دادستان به فروش خواهد رسید. قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار  و ده درصد 
قیمت کل مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد.متقاضیان در صورت تمایل بازدید از اموال ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده در 

اجرای احکام حاضر تا ترتیب بازدید آنان از ملک داده شود. 
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/35آگهی مزایده اموال غیر منقول
 به موجب پرونده کاسه 970294  اجرایی محکوم علیه خانم زینب دشتبانی مغانی محکوم ا ست به پرداخت  مبلغ 89/014/426ریال بابت 
اصل خواس�ته در حق آقای هادی عابدینی حاجی آبادی و پرداخت مبلغ 4/196/721 ریال بابت نیم عش�ر دولتی با توجه به عدم پرداخت 
دین و با تقاضای محکوم له آقای هادی عابدینی حاجی آبادی به ملک به ش�ماره ثبتی 3026 اصلی از 5132 فرعی بخش 01 از اموال خانم 
زینت دشتبانی مغانی  توقیف که بر اساس نظریه کارشناسی مبلغ 1/036/350/000 ریال ارزیابی که در تاریخ 1397/11/06 ساعت 10 صبح 
از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی ش�وراهای حل اختاف کاش�مر با حضور نماینده محترم دادستانی به فروش خواهد 
رس�ید. قیمت مزایده از مبلغ کارشناس�ی شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار  و ده درصد قیمت کل مزایده فی المجلس از 
برنده مزایده اخذ خواهد شد.متقاضیان در صورت تمایل بازدید از اموال ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده در اجرای احکام حاضر تا ترتیب 

بازدید آنان از ملک داده شود. 
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان 
کاشمر-رحمان مطهری

512/36 ان�حصار وراث�ت )97/855(
 نظر به اینکه آقای/خانم عبداله غریبی دارای شناسنامه شماره 1415 به شرح دادخواست به کاسه 9/97/855 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مدینه صدیقی به شناسنامه 1075 در تاریخ 1395/08/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عبداله غریبی ف: اسمعیل ت.ت: 1337/07/10 ش.م: 5749448762 ص: زبرخان )فرزند 
متوفی(. 2- محمد غریبی ف: اس�معیل ت.ت: 1352/01/20 ش.م: 5749454770 ص: زبرخان )فرزند متوفی(. 3- عصمت غریبی ف: اسمعیل 
ت.ت: 1342/02/01 ش.م: 5749699277 ص: زبرخان )فرزند متوفی(. 4- فاطمه غریبی ف: اسمعیل ت.ت: 1349/02/01 ش.م: 5749452727 
ص: زبرخان )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 9  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

512/37 ان�حصار وراث�ت )97/970(
 نظر به اینکه آقای/خانم رضا بزغانی دارای شناسنامه شماره 2829 به شرح دادخواست به کاسه 4/97/970 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت اله بزغانی به شناسنامه 4 در تاریخ 1397/01/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- رضا بزغانی ش.ش: 2829 ت.ت: 1346 ص: تهران پس�ر متوفی. 2- حسین بزغانی ش.ش: 
1350 ت.ت: 1349 ص: تهران پسر متوفی. 3- محمد بزغانی ش.ش: 2033 ت.ت: 1361 ص: نیشابور پسر متوفی. 4- فرحناز بزغانی ش.ش: 1442 
ت.ت: 1356 ص: نیشابور دختر متوفی. 5- مخدره کرمی ش.ش: 128 ت.ت: 1319 ص: نیشابور همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 4  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

512/38 ان�حصار وراث�ت )97/1201(
 نظر به اینکه آقای/خانم غامرضا کرمانی وکیل خانم آمارلو دارای شناس�نامه ش�ماره 14 به شرح دادخواست به کاس�ه 97/1201 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا کرمانی به شناسنامه 10 در تاریخ 1397/08/08 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- محمدطاها اکس�ا ش.م: 6580630515 ت.ت: 1394 ص: پاکدشت 
پس�ر متوفیه. 2- فاطمه اکسا ش.م: 6580542713 ت.ت: 1392 ص: پاکدشت دختر متوفیه. 3- قدیر اکس�ا ش.م: 0703245503 ت.ت: 1356 
ص: تربت حیدریه همسر متوفیه. 4- طاهره حسین زاده نوبهاری ش.ش: 351 ت.ت: 1333 ص: تربت حیدریه مادر متوفیه. 5- غامرضا کرمانی 
ش.ش: 14 ت.ت: 1328 ص: نیشابور پدر متوفیه. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و 

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

512/39 ان�حصار وراث�ت )97/890(
 نظر به اینکه آقای/خانم محمد زرجانی دارای شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به کاسه 9/97/890 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رعنا بیلداری به شناسنامه 137 در تاریخ 1397/09/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- خیرالنساء زرجانی ف: مسلم ت.ت: 1330/01/16 ش.م: 1060489090 ص: نیشابور ) فرزند متوفی(. 
2- قمر س�لطان زرجانی ف: مس�لم ت.ت: 1332/05/09 ش.م: 1063004799 ص: نیشابور ) فرزند متوفی(. 3- علیرضا زرجانی ف: مسلم ت.ت: 
1342/12/07 ش.م: 1060489651 ص: نیشابور ) فرزند متوفی(. 4- خدیجه زرجانی ف: مسلم ت.ت: 1345/01/01 ش.م: 1060507471 ص: نیشابور 
) فرزند متوفی(. 5- محمد زرجانی ف: مسلم ت.ت: 1348/10/01 ش.م: 1060507481 ص: نیشابور ) فرزند متوفی(. 6- سکینه زرجانی ف: مسلم 
ت.ت: 1351/08/18 ش.م: 6449772050 ص: تحت جلگه ) فرزند متوفی(. 7- فاطمه زرجانی ف: مسلم ت.ت: 1354/01/17 ش.م: 6449778725 
ص: تحت جلگه ) فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 9  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

512/40 ان�حصار وراث�ت )97/1063(
 نظر به اینکه آقای/خانم اصغر حکمت دارای شناس�نامه شماره 29031 به شرح دادخواست به کاس�ه 97/1063/ش11 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مختار حکمت به شناس�نامه 364 در تاریخ 1392/06/06 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- ربابه ش�وریابی ش.ش: 39811 ت.ت: 1353/06/25 ص: نیش�ابور دختر 
متوفی. 2- حسین ثنائی نژاد ش.ش: 27 ت.ت: 1339/03/02 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- اصغر حکمت ش.ش: 29031 ت.ت: 1342/06/01 ص: 
نیشابور پسر متوفی. 4- ابوالفضل حکمت ش.ش: 29032 ت.ت: 1344/02/01 ص: نیشابور پسر متوفی. 5- حسن حکمت ش.ش: 32641 ت.ت: 
1346/01/01 ص: نیشابور پسر متوفی. 6- محمد امین حکمت ش.ش: 308 ت.ت: 1349/01/01 ص: نیشابور پسر متوفی. 7- رضا حکمت ش.ش: 
35541 ت.ت: 1351/06/25 ص: نیشابور پسر متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد 

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

512/41ان�حصار وراث�ت )97/1064(
 نظر به اینکه آقای/خانم اصغر حکمت دارای شناسنامه شماره 29031 به شرح دادخواست به کاسه 11/97/1064 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه شوریابی به شناسنامه 430 در تاریخ 97/08/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- ربابه شوریابی ش.ش: 39811 ت.ت: 1353/06/25 ص: نیشابور دختر متوفی. 2- حسین 
ثنائی نژاد ش.ش: 27 ت.ت: 1339/03/02 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- اصغر حکمت ش.ش: 29031 ت.ت: 1342/06/01 ص: نیشابور پسر متوفی. 
4- ابوالفضل حکمت ش.ش: 29032 ت.ت: 1344/02/01 ص: نیش�ابور پس�ر متوفی. 5- حس�ن حکمت ش.ش: 32641 ت.ت: 1346/01/01 ص: 
نیش�ابور پسر متوفی. 6- محمد امین حکمت ش.ش: 308 ت.ت: 1349/01/01 ص: نیشابور پسر متوفی. 7- رضا حکمت ش.ش: 35541 ت.ت: 
1351/06/25 ص: نیش�ابور پس�ر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس�ت مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
اگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 11  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

512/42 ان�حصار وراث�ت )97/1061(
 نظر به اینکه آقای/خانم عیسی نوکاریزی دارای شناسنامه شماره 1341 به شرح دادخواست به کاسه 97/1061 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی نوکاریزی به شناسنامه 2 در تاریخ 1388/11/06 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- صغری معینی نژاد ش.ش: 44 ت.ت: 1335/09/12 ص: نیشابور همسر متوفی. 2- عیسی 
نوکاریزی ش.ش: 1341 ت.ت: 1362/05/25 ص: نیش�ابور فرزند متوفی. 3- موس�ی نوکاریزی ش.ش: 1556 ت.ت: 1358/09/26 ص: نیش�ابور 
فرزند متوفی. 4- فاطمه نوکاریزی ش.ش: 1063928249 ت.ت: 1364/03/26 ص: نیشابور فرزند متوفی. 5- محمد نوکاریزی ش.ش: 1151 ت.ت: 
1366/05/07 ص: نیشابور فرزند متوفی. 6- زهرا نوکاریزی ش.ش: 1050113144 ت.ت: 1368/09/27 ص: نیشابور فرزند متوفی. 7- علی نوکاریزی 
ش.ش: 1050352361 ت.ت: 1370/09/28 ص: نیشابور فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 

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

512/43 ان�حصار وراث�ت )97/1005(
 نظر به اینکه آقای/خانم حسن زاوری دارای شناسنامه شماره 150 به شرح دادخواست به کاسه 97/1005 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول همراه پستیانی  به شناسنامه 18270 در تاریخ 1396/01/07 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- حسن زاوری ش.ش: 150 ت.ت: 1347 ص: نیشابور پسر متوفیه. 2- حسین زاوری 
ش.ش: 1060264293 ت.ت: 1339 ص: نیشابور پسر متوفیه. 3- ابوالفضل زاوری ش.ش: 1062678435 ت.ت: 1345 ص: نیشابور پسر متوفیه. 
4- ام البنین زاوری ش.ش: 1062594551 ت.ت: 1332 ص: نیشابور دختر متوفیه. 5- زهرا زاوری ش.ش: 381 ت.ت: 1333 ص: نیشابور دختر 
متوفیه. 6- ربابه زاوری ش.ش: 122 ت.ت: 1341 ص: نیش�ابور دختر متوفیه. 7- فاطمه زاوری ش.ش: 36467 ت.ت: 1352 ص: نیش�ابور دختر 
متوفیه. 8- علی اصغر زاوری ش.ش: 62 ت.ت: 1313 ص: نیشابور همسر متوفیه. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

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

512/44 ان�حصار وراث�ت )97/1129(
 نظر به اینکه آقای/خانم محمد متین نژاد ) ذینفع( دارای شناس�نامه ش�ماره 27697 به شرح دادخواست به کاس�ه 3/97/1129 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر صفائی به شناسنامه 35 در تاریخ 1392/03/23 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- صفرعلی صفائی ش.م: 1061421155 ت.ت: 1353 ص: نیشابور 
پسر متوفی. 2- رجبعلی صفائی ش.م: 1063536235 ت.ت: 1356 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- غامعلی صفائی ش.م: 1061421309 ت.ت: 1358 
ص: نیش�ابور پس�ر متوفی. 4- ابوالفضل صفائی ش.م: 1064209580 ت.ت: 1366 ص: نیشابور پسر متوفی. 5- رها صفائی ش.م: 1050364996 
ت.ت: 1370 ص: نیشابور دختر متوفی. 6- فهیمه صفائی ش.م: 1064253628 ت.ت: 1364 ص: نیشابور دختر متوفی. 7- خدیجه صفائی ش.م: 
1063559057 ت.ت: 1362 ص: نیش�ابور دختر متوفی. 8- زهرا صفائی ش.م: 1063545811 ت.ت: 1360 ص: نیش�ابور دختر متوفی. 9- فاطمه 
صفائی ش.م: 1061421147 ت.ت: 1351 ص: نیشابور دختر متوفی. 10- کبری لگزیان ش.م: 1061518159 ت.ت: 1320 ص: نیشابور همسر متوفی.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 

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

512/45 رأی شورا )97/570(
کاس�ه پرونده :1/97/570، ش�ماره دادنامه :687/110 -97/7/30  خواهان : محمد شوش�ی نس�ب با وکالت : خانم اسامی نژاد ) خ دارایی 
س�اختمان پارس�ه ط 2 واحد 203(، خوانده : وحید هاشمزایی ) مجهول المکان(، خواس�ته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در خصوص دعوی 
آقای محمد شوشی نسب فرزند سیف اله به وکالت خانم سمانه اسامی نژاد بطرفیت آقای وحید هاشمزایی فرزند عبداله بخواسته مطالبه 
یک فقره چک به شماره 647394 مورخ 1396/03/31 عهده بانک ملی ایران مبلغ 6/500/000 تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از 
هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت دیرکرد از تاریخ صدور چک الی یوم ااداء به شرح متن دادخواست با عنایت به محتویات پرونده و 
دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و نظر به اینکه مستندات ابرازی 
خواهان دالت بر اس�تقرار دین به میزان خواس�ته به عهده خوانده را داش�ته و بقاء اصول آن درید مدعی دالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه 
خوانده و اس�تحقاق خواهان در مطالبه آن را دارد ضمن اینکه خوانده در جلس�ه شورا حاضر نگردیده علیرغم اباغ قانونی )درج آگهی ( و 
هیچگونه دلیلی دال بر پرداخت دین و یا برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه نداده است. لذا دادگاه به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات 
خواهان دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با استحصاب بقاء دین بر ذمه خوانده به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/500/000 تومان به عنوان اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ) 
تمبر باطله 191/000 تومان( در حق خواهان صادر و اعام مینماید. و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک مورخ 1396/03/31 
الی یوم ااداء برابر شاخص قیمتها محاسبه می گردد رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت  20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین 

شوار و 20 روز پس از اتمام واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری نیشابور می باشد .
مهر طلب- قاضی شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

512/46رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مرتضی بنایی  داراي شناس�نامه ش�ماره 0 به شرح دادخواست به کاسه یک سیار از این دادگاه درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد امین بنائی به شناسنامه 2960 در تاریخ 96/4/29 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- ربابه محمودی ش ش 33 ت ت 1324/01/01 مادر متوفی 2- ناهید ابراهیمی زاده ش 
ش4036 ت ت 1353/10/1 همس�ر متوفی 3- مرتضی بنای�ی ش ش 0690475111 ت ت 1373/04/23 فرزند متوفی4- ربابه بنایی ش ش 
0690720981 ت ت 1378/01/26 فرزند متوفی .اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را در س�ه نوبت پی در پی آگهي مي 
نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه دوم  شوراي حل اختاف شهرستان زاوه

512/47آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی شماره دادنامه 7/692/97 مورخه روزنامه بدینوسیله به آقای مهدی یعقوبیان عاف فرزند غامرضا از طریق جراید ودر اجرای 
ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 که مجهول المکان می باش�د بعنوان محکوم علیه اباغ می ش�ود بموجب دادنامه 
شماره 832-1397/8/19صادره از   شعبه هفتم شورای حل اختاف تربت حیدریه که محکوم به پرداخت نفقه معوقه از مورخه 95/12/12 تا 
97/7/7 از قرار ماهی 000 /500 تومان و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان / در حق محکوم له ملیحه مقنی باشی شده اید مفاداجرائیه 
ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و جهت عملیات اجرائی نیازی به اباغ و یا اخطار دیگری نمی باشد مگر 

اینکه شما محل اقامت خود را کتبا به دایره اجرای احکام مدنی اعام نمائید. 
مدیر دفتر شعبه هفتم شورای حل اختاف تربت حیدریه

512/48آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به احمد حسینی تبار فرزند محمد
خواهان آقای محمود غضنفری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمد حسینی تبار به خواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه اتومبیل 
پژو 405 به شماره انتظامی 32-536 ن 37 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985728100113 شعبه 1 شورای 
حل اختاف شهری تربت حیدریه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/21 ساعت 16/15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 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. 
مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف شهری تربت حیدریه

512/49آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عباس اسدی فرزند محمد
خواهان آقای محمد علی پرهیزکار دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباس اسدی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه 9709985728100026 شعبه 1 شورای حل اختاف شهری تربت حیدریه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/21 
ساعت 16 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 نش�انی کامل خود، نس�خه 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 تربت حیدریه

  چهارشنبهآگهی
12  دی 1397
 شماره  4380
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آگهی اباغ ماحظه نظریه کارشناس
  بدینوس�یله ب�ه خواندگان1-معصومه حبیبی2-س�کینه حبیبی3-مهدی حبیب�ی 4-نرگس حبیبی58-جمیله بای6-ش�هناز حبیبی 
7-پریچهر)صدیقه(حبیبی8-الهام دهرویه9-اسماعیل رجبلو10-اشرف حبیبی11-فرحناز حبیبی12-احسان رجبلو13-فاطمه حبیبی14-
مهدی حبیبی15-حسین حبیبی16-مهرزاد حبیبی17-زهرا حبیبی18-محبوبه حبیبی19-مهرداد حبیبی 20-ولی اله حبیبی21-حسن 
بای22-حسین بای23-ناهید حبیبی24-پروین رجبلو25-مسعود حبیبی26-زهرا حبیبی27-محمد حبیبی باقیمومیت الهام دهرویه28-

ربیع اله حبیبی29-پوران حبیبی30-ایمان رجبلو31-نرگس رجبلو32-مظاهر حبیبی33-کبری بای فعا مجهول المکان اخطار میگردد 
خواهان ها1-محمد بای2-علی بای3-طاهره بای فرزندان علی اصغر4-فاطمه حس�ینی ف جواد5-آی ناز بای6-آرزو بای7-آزاده بای8-

نازنین زهرا بای باقیمومیت فاطمه حسینی فرزندان جواد9-خلیل یازرلو ف بهرامعلی10-معصومه یازرلو ف خلیل دادخواستی بطرفیت شما 
بخواسته خلع ید از 1قطعه زمین کشاورزی بمساحت9000مترمربع واقع دررامیان بخش8حوزه ثبت رامیان دارای پاک ثبتی1/1280-اصلی 
ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف ازمورخ41/9/8الی زمان اجرای حکم بانضمام کلیه خسارات دادرسی به دادگستری رامیان تقدیم نموده 
است پس ازارجاع به این شعبه و ثبت آن بکاسه960029و960527جری تشریفات قانونی نظرباینکه خواندگان مجهول المکان میباشندلذا 
مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج میگردد تا ظرف 1هفته پس ازاباغ 
جهت ماحظه نظریه کارش�ناس و اظهار هرمطلبی نفیا یا اثباتا دراین ش�عبه حاضرشوند بدیهی اس�ت عدم حضوربمنزله پذیرش نظریه 

کارشناس بوده و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم مقتضی خواهد نمود.
1101-دفترشعبه1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامیان

دادنامه 
پرونده کاسه 9709982822700379 شعبه 17 شورای حل اختاف شهرستان قزوین تصمیم نهایی شماره 9709972822700606خواهان: 
آقای مهدی سعیدی حقیقت فرزند فیض اله با وکالت آقای مجید صالحی فرزند ستار به نشانی قزوین خ ماصدرا نبش ک رجا پ49 ط3 
واحد 15 خواندگان: 1- آقای محمد رجبی 2- آقای امیر حلمی هریس فرزند ولی همگی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه- 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک 4- پرداخت حق الوکاله رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان آقای مهدی 
سعیدی حقیقت فرزند فیض اله با وکالت آقای مجید صالحی فرزند ستار به طرفیت خوانده آقای امیر حلمی هریس فرزند ولی 2- آقای محمد 
رجبی به خواسته مبلغ 91/900/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 560282/38 از حساب جاری به شماره 8421198169 عهده بانک 
ملی با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مدعی شده به موجب یک فقره چک فوق مبلغ 91/900/000 ریال 
از خواندگان طلبکار می باشد که مشارالیه با وصف مراجعات متعدد از تادیه دین خود امتناع می نماید شورا با عنایت به خواسته مطروحه و 
مداقه در مفاد مدلول چک موصوف که بر طبق مقررات قانونی صادر شده و علی ااصول وجود و بقای آن در ید خواهان، ظهور در اشتغال و 
استمرار ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و از آن جایی که خواندگان دعوی با وصف اباغ قانونی در جلسه دادرسی 
حاضر نشده و ایحه دفاعیه ای نیز به این مرجع تقدیم ننموده و بدین ترتیب مستندات دعوی و خواسته مطروحه مصون از هر گونه ایراد 
و تعرض خوانده باقی مانده از این رو ش�ورا با توجه به مراتب مطروحه و با عنایت به نظریه مش�ورتی اعضای محترم به ش�رح منعکس در 
صورتمجلس مورخه 97/9/17 دعوای خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 
واحده اتفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و مواد 9 و 27 از قانون شوراهای حل اختاف مصوب 1394 
خواندگان را به صورت تضامنی به پرداخت 91/900/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 1/727/105 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان محکوم و اعام می دارد که اجرای احکام شورا مکلف است که خسارت تاخیر تادیه چک فوق الذکر 
را از تاریخ سررس�ید آن مورخ 1397/07/05 لغایت اجرای حکم بر طبق ش�اخص بانک مرکزی محاس�به و از خوانده اخذ و در حق 
خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و پس از گذش�ت 

مدت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم عمومی قزوین می باشد.20
م الف: 1624/1قاضی شعبه 17 شورای حل اختاف شهرستان قزوین- بهبودی

دادنامه 
ش�ماره  نهای�ی  تصمی�م  قزوی�ن  شهرس�تان  اخت�اف  ح�ل  ش�ورای   17 ش�عبه   9709982822700378 کاس�ه  پرون�ده 
9709972822700610خواه�ان: آقای مهدی س�عیدی حقیقت فرزند فیض اله با وکالت آقای مجید صالحی فرزند س�تار به نش�انی 
قزوین خ ماصدرا نبش ک رجا پ49 ط3 واحد 15 خواندگان: 1- آقای هاشم حمزه فرزند درمحمد 2-آقای عرفان پایدار 3- شرکت 
نیک س�ازان آرمان درخش�ان همگی مجهول المکان خواس�ته ها: 1- مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه- 2- مطالبه خس�ارت دادرسی 
3- پرداخت حق الوکاله 4- مطالبه وجه چک رای قاضی شورادر خصوص دعوی خواهان آقای مهدی سعیدی حقیقت با وکالت آقای 
مجید صالحی به طرفیت خوانده شرکت نیک سازان آرمان درخشان- عرفان پایدار- هاشم حمزه به خواسته مبلغ 70/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به ش�ماره 099251 عهده بانک ملت با احتس�اب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مدعی 
شده به موجب یک فقره چک فوق مبلغ 70/000/000 ریال از خوانده طلبکار می باشد که مشارالیه با وصف مراجعات متعدد از تادیه 
دین خود امتناع می نماید شورا با عنایت به خواسته مطروحه و مداقه در مفاد مدلول چک موصوف که بر طبق مقررات قانونی صادر 
ش�ده و علی ااصول وجود و بقای آن در ید خواهان، ظهور در اش�تغال و اس�تمرار ذمه خوانده و اس�تحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و از آن جایی که خوانده دعوی با وصف اباغ قانونی در جلس�ه دادرس�ی حاضر نش�ده و ایحه دفاعیه ای نیز به این مرجع 
تقدیم ننموده و بدین ترتیب مستندات دعوی و خواسته مطروحه مصون از هر گونه ایراد و تعرض خوانده باقی مانده از این رو شورا 
با توجه به مراتب مطروحه و با عنایت به نظریه مش�ورتی اعضای محترم به ش�رح منعکس در صورتمجلس مورخه 97/9/17 دعوای 
خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تش�خیص مصلحت نظام و ماده واحده اتفس�اریه تبصره 
مذکور مصوب 1377 و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و مواد 9 و 27 از قانون شوراهای حل اختاف مصوب 1394 خواندگان را به 
صورت تضامنی به پرداخت 70/000/000 ریال به عنوان اصل خواس�ته و 1/540/500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت حق الوکاله 
طبق تعرفه در حق خواهان محکوم و اعام می دارد که اجرای احکام ش�ورا مکلف اس�ت که خسارت تاخیر تادیه چک فوق الذکر را 
از تاریخ سررسید آن مورخ 97/6/15 لغایت اجرای حکم بر طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه و از خواندگان اخذ و در حق خواهان 
ایصال نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از گذشت مدت مذکور 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم عمومی قزوین می باشد.20
م الف: 1625/1قاضی شعبه 17 شورای حل اختاف شهرستان قزوین- بهبودی

آگهی حصر وراثت
بانو : س�میر  ش�هرت: س�خیراوی نام پدر: رحیم  بشناس�نامه : 34 صادره از: اهواز درخواستی بخواس�ته صدور گواهی حصر وراثت 
تقدی�م و توضی�ح داده که مادرم مرحومه فخریه ش�هرت: پورلفته اهوازی بشناس�نامه 34 صادره: اه�واز در تاریخ 1397/4/24 در 
شهرس�تان اهواز اقامتگاه دائم خویش فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی س�میر س�خیراوی فرزند رحیم ش ش 1044 صادره از 
اهواز 2 – مسعود سخیراوی فرزند رحیم ش ش387 صادره از اهواز 3 – علی سخیراوی فرزند رحیم ش ش 361 صادره از اهواز 4 – 
محمود سخیراوی فرزند رحیم ش ش 619 صادره از اهواز 5 – حمید سخیراوی فرزند رحیم ش ش 558 صادره از اهواز 6 – حسین 
سخیراوی فرزند رحیم ش ش 2434 صادره از اهواز 7 – جلیل سخیراوی فرزند رحیم ش ش 1127 صادره از اهواز 8 – عبدالمجید 
س�خیراوی فرزند رحیم ش ش 1376 صادره از اهواز 9 – س�کینه س�خیراوی فرزند رحیم ش ش 2417 صادره از اهواز 10 – وحیده 
سخیراوی فرزند رحیم ش ش 823 صادره از اهواز ) فرزندان متوفی (11 – رحیم سخیراوی فرزند صمصام ش ش 117 صادره از اهواز 
) همس�ر متوفی ( واغیر ورثه دیگری ندارد . اینکه با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعت�راض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدی�م دارد واا گواهی صادر و هر 

وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
 -10 /37شعبه 18 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 اهواز

آگهی وقت رسیدگی
در پرونده کاس�ه 9609986115300944  بایگانی 970131 در این دادگاه آقایان 1 – حس�ن عبیداوی فرزند فردای 2 – جعفر حلفی 
فرزند ماشاف به اتهامات مندرج در پرونده موصوف تحت تعقیب میباشند، نظر به مجهول المکان بودن آدرس متهم ، لذا وقت جلسه 
رسیدگی پرونده 06 / 1397/12 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است به استناد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با 
درج مراتب در یکی از روزنامه کثیراانتشار به نامبرده اباغ گردد تا در وقت تعیین شده در شعبه چهارم دادگاه انقاب اسامی اهواز 
جهت رس�یدگی به اتهام خود حاضر ش�وند. بدیهی است در صورت عدم حضور در دادگاه مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی 

کیفری مصوب 1392 غیابا  به اتهام وی رسیدگی و مبادرت به صدور رای خواهد نمود . 
 3308 -شهرام مکوندی – متصدی امور دفتری و بایگانی شعبه چهارم دادگاه انقاب اهواز

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به آقای رحمان سواری فرزند سعید شاکی آقای عبدالصاحب حردانی شکایتی علیه آقای  رحمان سواری فرزند سعید دایر بر ضرب 
و جرح عمدی با چاقو و شروع به سرقت مقرون به آزار مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9609986116700993  
شعبه 113 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شماره دو شهرستان اهواز)113 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 04 / 12 /1397 
ساعت 00 :08 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.
3309 -شعبه 113 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شماره دو شهرستان اهواز - جلیل سالمی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله و به استناد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقاب به متهم عباس سرحانی فرزند رزیج اباغ میگردد 
تا در جلسه رسیدگی به اتهامش دایر بر سرقت موتورسیکلت در تاریخ 97/11/23 ساعت 11 در این شعبه حضور بهم رساند در غیر اینصورت 

وفق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد .
3310- دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شادگان – شهاب دریس مسلم

مفقودی
اینجان�ب محمدرض�ا گودرزی معظمی مالک خ�ودرو پژو پارس  به ش�ماره انتظامی 681 ه 82 
 164B0185169 و شماره موتور NAAN11FE8JH558623 ایران 66 مدل 97 شماره شاسی
به علت فقدان اس�ناد س�ازمان فروش ایران خودرو تقاضای رونوشت )المثنی( کارت ماشین و 
شناسنامه خودرو مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر شخص ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظ�رف 10 روز به دفتر حقوقی س�ازمان فروش ش�رکت ایران خودرو واقع در پیکانش�هر 
س�اختمان س�مند مراجعه نماید.بدیهی اس�ت پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر 

اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.
بروجرد

آگهی حصر وراثت
/آقای اردش�یرفصیحی دارای ش�ماره شناسنامه  1127  به ش�رح دادخواست به کاس�ه  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان علی جمش�ید فصیحی به شماره شناسنامه 12  در تاریخ 97/9/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته وورثه حین فوت مرحوم منحصر است به: 1- محترم ترکمان همسر مرحوم 2- رضا فصیحی فرزند مرحوم3 - حسین فصیحی فرزند 
مرحوم 4- محمود فصیحی فرزند مرحوم 5 - مرضیه فصیحی فرزند مرحوم 6- مهتاب فصیحی فرزند مرحوم 7- س�میه فصیحی فرزند 
مرحو 8 - فاطمه فصیحی فرزند مرحوم 9 - اردشیر فصیحی فرزند مرحوم اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت 
آگهی می نماید.هرکس�ی اعتراض دارد ویا وصیت نامه از متوفی نزدش باش�د در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجرد

آگهی حصر وراثت
/آقای پرویز موس�یوند  دارای ش�ماره شناسنامه  672 به شرح دادخواست به کاسه 95/1275  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه موسیوند  به شماره شناسنامه 441 در تاریخ 95/6/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین فوت مرحوم منحصر اس�ت به: 1-س�کینه موس�یوند ش ش 3 فرزند مرحوم 2- بانوموس�یوند ش ش471 فرزند مرحوم 
3- عباس موس�یوند ش ش 669 فرزند مرحوم 4- نادرموس�یوند ش ش 671 فرزند مرحوم 5- احمدموس�یوند ش  ش 670 فرزند مرحوم 
6- حیدرموسیوند ش ش 673 فرزند مرحوم  7 - اشرف موسیوند ش ش 622   فرزند مرحوم 8- پرویزموسیوند ش ش 672 فرزند مرحوم 
اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می نماید.هرکسی اعتراض دارد ویا وصیت نامه از متوفی نزدش 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 حصر وراثت
خانم/ فاطمه کبودوند  دارای شماره شناسنامه 19463 به شرح دادخواست به کاسه 234  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان علی کبودوند  به شماره شناسنامه 114  در تاریخ ...در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین 
فوت مرحوم منحصر اس�ت به: 1-اعظ�م کبودوند ش ش 1776 فرزند مرحوم 2- فاطمه کبودون�د ش ش19463 فرزند مرحوم 3- منصور  
کبودوند ش ش 8864 فرزند مرحو 4 - شهناز کبودوند ش ش 8865 فرزند مرحوم 5 - عباس کبودوند ش ش 13543 فرزند مرحوم 6- لیا 
کبودوند ش ش 19461 فرزند مرحوم 7- محمد کبودوند ش ش 19462  فرزند مرحوم 8- اکبر کبودوند ش ش 8863 فرزند مرحوم اینک با 
انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می نماید.هرکسی اعتراض دارد ویا وصیت نامه از متوفی نزدش باشد در تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجرد

احضار متهم 
بدینوسیله به اقای فرامرز حسنوند فرزند محمد مجهول المکان که به اتهام اخال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال و انجام حرکات 
غیرمتعارف موضوع گزارش مرجع انتظامی درش�عبه دوم دادیاری موضوع پرونده کاسه 9710406650004398  تحت رسیدگی می باشد 
با تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 وقت رسیدگی به مدت یک ماه پس از انتشار اگهی در روزنامه کثیر اانتشار 
تعین میگردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه جهت دفاع از اتهام انتسابی خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد
جال جهانگیری دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب الشتر 

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه شورای حل اختاف شهرستان کوهدشت در پرونده کاسه 960775 مطروحه فی مابین آقای حسین سوری و کیانوش 
عباس�ی در نظر دارد خودرو متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده با ش�رایط ذیل به فروش برس�اند. 1- خودروی س�واری پژو 405 به 
ش�ماره انتظامی 564 س 82 ایران 41 به ش�ماره موتور 12489128676 و ش�ماره شاس�ی 630080 مدل 1389 رنگ نقره ای دوگانه س�وز 
قیمت پایه آن طبق نظر کارشناسی 240/000/000 ریال برآورد گردیده است لذا شخصی که بیشترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد نماید 
برنده مزایده می باشد و می بایستی که 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نماید و مابقی را حداکثر ظرف مدت یکماه از 
تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورت انصراف وجه پرداختی مسترد نخواهد شد. 2- مزایده در تاریخ 1397/10/30 راس ساعت 11 صبح 
در محل اجرای احکام برگزار می گردد. متقاضیان می توانند پیشنهاد های خود را در پاکتهای در بسته به اجرای احکام شعبه اول حقوقی 

دادگستری کوهدشت تحویل نمایند.
آریانژاد- مسئول دفتر اجرای احکام شورای حل اختاف شهرستان کوهدشت

مفقودی
برگ س�بز س�واری پ�ژو 405 ج�ی ال  ایکسxu 7 دوگانه س�وز به رن�گ نق�ره ای متالیک مدل 
1391 به ش�ماره پ�اک 345ج83- ایران 65  و ش�ماره موتور 12491043629 و ش�ماره شاس�ی 

NAAM11CA6CR492427 مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
 10668

مفقودی
برگ سبز وانت پیکانi 1600 به رنگ سفید روغنی مدل 1385 به شماره  پاک 589ج31- ایران 65 

و شماره موتور 11285062861  و شماره شاسی 30510328 مفقود و از در جه اعتبار ساقط است. 
 10669

مفقودی
برگ س�بز – کارت مش�خصات و بیمه نامه سو اری س�ایپا SE 111مدل 1394 به رنگ نوک مدادی 
متالی�ک ب�ه ش�ماره پ�اک 161ج22- ای�ران 75  و ش�ماره موتور 5373232 و ش�ماره شاس�ی 

NAS431100F5827121 مفقود و از در جه اعتبار ساقط است. 
 10670

آگهی مزایده نوبت اول 
ش�عبه اول اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختاف شهرس�تان سنندج 
آگه�ی مزای�ده م�ال غیرمنق�ول نوب�ت اول به موج�ب پرون�ده اجرایی 
کاس�ه 971918 محمد مجیدی گزردره محکوم اس�ت ب�ه پرداخت مبلغ 
126/975/707 ری�ال در ح�ق آق�ای آزاد بازخ�ورد و همچنین پرداخت 
مبل�غ 4/250/000 ری�ال نیم عش�ر دولتی در حق صن�دوق دولت. نظر به 
عدم پرداخت وجوه مذکور توس�ط محکوم علیه یک باب ملک که به نظر 
کارشناس به مبلغ 950/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده در چهار شنبه 
مورخ 1397/10/26 از س�اعت 9 الی 10 و در محل اجرای احکام شوراهای 
ح�ل اخت�اف واقع در می�دان آزادی س�نندج با حضور نماین�ده محترم 
دادسرای عمومی و انقاب سنندج و دادورز محترم اجرای احکام شوراها 
به مزایده گذاش�ته میشود طالبین میتوانند پنج روز قبل از روز مزایده با 
کس�ب مجوز از اجرای احکام از م�ال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و 
پیشنهادات خود را کتبا در روز مزایده تسلیم نمایند. برنده مزایده کسی 
خواه�د بود که بااترین قیمت را اع�ام و پرداخت نماید و بافاصله مبلغ 
10 درصد از قیمت پیش�نهادی به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و 
حداکثر ظرف یک ماه آتی ترتیب پرداخت مابقی ارزش پیش�نهادی را به 
حس�اب دادگستری فراهم نماید بدیهی است وفق ماده 129 قانون اجرای 
احکام مدنی در صورتی ک�ه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال 
را بپردازد س�پرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد.مش�خصات مال یا اموال به نشانی سنندج مغازه واقع در: سنندج 17 
دوش�ان خیابان آزادی روبروی ش�رکت تعاونی فاز ی�ک کوچه آان 1 به 
کدپس�تی 601075می باشد.مش�خصات مال مورد مزایده به ش�رح ذیل 
اس�ت:یک باب ملک به ش�ماره پ�اک 303 فرع�ی از 2718 اصلی بخش 
س�ه س�نندج به ش�ماره ثبت 27261 صفحه 320 واقع در س�نندج ملک 
مذکور برابر سند و مس�احی محل دارای 100/13 مترمربع عرصه با حدود 
اربعه شماا به طول 11/85 سانتیمتر دیواریست به پاک 302 فرعی شرقا 
اول به طول 3/30 س�انتیمتر دیوار به دیوار پاک 302 فرعی دوم به طول 
8/45 س�انتیمتر و درب عبور جنوبا به طول 11/85 سانتیمتر ملک در دو 
قس�مت قس�مت اول دارای یک اتاق به مساحت 32 مترمربع و حیاطی با 
عبور مجزا و قس�مت دوم به سازه اسکلت آجری و سقف تیرچه کرومیت 
در دو طبق�ه به ص�ورت زیرزمین یا پارکینگ به مصاح�ت 32 مترمربع و 
طبق�ه اول به مس�احت 56/13 مترمربع دارای هال و آش�پزخانه و عبور 
مجزا و دارای امتیازات آب، برق گاز و تلفن می باش�د. ارزش شش�دانگ 
ملک با توجه به موقعیت مکانی و دیگر عوامل به مبلغ 950/000/000 ریال 
مع�ادل ن�ودو پنج میلیون توم�ان ارزیابی می گردد. ضمنا یک نس�خه از 

آگهی مزایده در محل الصاق گردد.
شماره : 2/584� خ-قاضی شوراهای حل اختاف شعبه اول اجرای 
احکام مدنی شورای حل اختاف سنندج � هادی اه مرادی
آگهی تغییرات شرکت مجموعه سازی سپهر رخشان توس شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 23518 و شناسه ملی 10380389675 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آدرس استان خراسان رضوی - شهرستان چناران - بخش مرکزی - دهستان چناران - روستا 
شهرک صنعتی چناران-محله ش�هرک صنعتی چناران-بلوار صنعت-کوچه صنعت 18-پاک 
7-طبقه همکف- کدپس�تی 9361143416 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق 

اصاح می گردد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )335260(

تاسیس شرکت سهامی خاص مهر آب کاوش گر مانا
 درتاریخ 1397/06/27 به ش�ماره ثبت 65684 به شناس�ه ملی 14007845326 ثبت و امضا 
ذی�ل دفاترتکمی�ل گردی�ده که خاصه آن به ش�رح زیر جه�ت اطاع عموم آگه�ی میگردد. 
موض�وع فعالیت :امور پیمانکاری مربوط به س�اخت س�اختمانها و ابنیه اع�م از چوبی . آجری 
. س�نگی . بتنی . و فلزی، سازه های س�اختمانی،محوطه های کوچک،دیوارکشی،اجرای پیاده 
روها-آب:دربرگیرن�ده ام�ور پیمانکاری مربوط به بندها،سدها،س�اختمان نیروگاه آبی،س�ازه 
ه�ای هیدرولیک�ی و تونلهای آب،مخازن آب و ش�بکه های توزیع آب،تاسیس�ات و تجهیزات 
تصفی�ه خانه های آب و فاض�اب بزرگ، خطوط انتقال آب،ایس�تگاههای پمپاژ آب و فاضاب 
بزرگ،ش�بکه های جم�ع آوری و انتق�ال فاضاب،کانالهای انتقال آب و ش�بکه های آبیاری و 
زهکشی،سازه های دریایی و ساحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، 
و عملیات ساختمانی)س�یویل(تصفیه خانه های آب و فاضاب ،س�ازه های دریایی،سدسازی و 
تاسیس�ات مربوطه ،خطوط انتقال آب وش�بکه های آب و فاضاب- اخذ وام و تسهیات ریالی 
و ارزی از بانکه�ا و موسس�ات مالی و اعتب�اری دولتی و خصوصی جهت ش�رکت عقد قرارداد 
با اش�خاص حقیقی و حقوقی،ش�رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی،ایجاد ش�عب 
و نمایندگی در داخل و خارج از کشور،ش�رکت در نمایش�گاههای داخل�ی و خارجی مرتبط با 
موض�وع درص�ورت لزوم پس از اخذ مجوزه�ای ازم از مراجع ذیربط م�دت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی 
- شهر مش�هد-محله صدف-کوچه معلم 4/63-کوچه معلم 63-پاک 0-مجتمع فرهنگیان-

طبقه همکف- کدپستی 9188311951 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ری�ال نقدی منقس�م به 100 س�هم 10000 ریالی تعداد 100 س�هم آن با نام ع�ادی مبلغ 1000000 
ریال توس�ط موسس�ین طی گواهی بانکی ش�ماره 972/9/1147 مورخ 1397/04/17 نزد بانک 
صادرات ش�عبه ممتاز مشهد با کد 15 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی 
ایزی به ش�ماره ملی 0682636363و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای فائزه 
عسگری به شماره ملی 0922019614و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
رضا دوس�تی به ش�ماره ملی 0944780301و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
س�مت مدیرعامل به مدت 2 س�ال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساس�نامه بازرسان آقای مهدی حس�ن زاده جوانیان به شماره ملی 0943375258 به 
س�مت بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی آقای رضا رستم نیان به شماره ملی 0947101217 
به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر اانتشار حمایت جهت درج 
آگه�ی های ش�رکت تعیین گردید. ثبت موض�وع فعالیت مذکور به منزله اخ�ذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )335238(

آگهی حصر وراثت
خانم ایران  ش�هرت حاتمیان منجزی  نام پدر بهارآقا  بشناس�نامه 22367 صادره از مسجدس�لیمان  در خواس�تی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرش  مرحوم همایون  شهرت حیدری نیا   بشناسنامه 217  صادره از مسجدسلیمان 
در تاری�خ 97/9/10 در مسجدس�لیمان  اقامت�گاه  دائم�ی اش  ف�وت و ورث�ه اش عبارتن�د از :1- ایران  حاتمیان منجزی  بش�ماره 
شناسنامه22367  صادره از مسجدسلیمان )همسر متوفی(2- آزاده حیدری نیا  بشماره شناسنامه3808  صادره از مسجدسلیمان 
)فرزند متوفی(3-س�ودابه  حیدری نیا  بشماره شناس�نامه35515  صادره از  مسجدسلیمان  )فرزند متوفی(4- محسن حیدری نیا  
بش�ماره شناسنامه 1972318853 صادره از مسجدس�لیمان  )فرزند متوفی(5- رضا حیدری نیا  بش�ماره شناسنامه1741068711  
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 
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:6724شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

   آگهی مفقودی)30(
ب�رگ س�بز خ�ودرو وان�ت پی�کان م�دل 1391رن�گ س�فید ش�یری_روغنی ب�ه ش�ماره 
موتور114f0014319ش�ماره شاس�ی NAaa36AA5CG   290378 شماره پاک 68  833 ی 

23  با مالکیت محمود خرد دهقان مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
ک

رونوشت آگهی حصروراثت  
آقای س�ید مهدی میرس�لیمی  فرزند سید سعید به شماره شناسنامه 42 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی به ش�ماره  970157 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داش�ته است که شادروان آقای سید سعید میرسلیمی به 
ش�ماره شناس�نامه 2 در تاریخ 1397/07/20 در اقامتگاه دائمی خود در شهرس�تان طالقان درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت 
اس�ت از : 1- آقای س�ید وحید میرس�لیمی متولد 1358 به ش�ماره شناس�نامه 964 صادره از کرج نس�بت پس�ر متوفی. 2- آقای 
سیدهادی میرسلیمی متولد 1365  به شماره شناسنامه 375 صادره از طالقان نسبت پسر متوفی 3- آقای سید مهدی میرسلیمی 
متولد 1360  به ش�ماره شناس�نامه 42 صادره از کرج نسبت پس�ر متوفی 4- خانم عذرا مشهدی متولد 1337  به شماره شناسنامه 
322 صادره از س�اوجباغ نس�بت همسر متوفی 5- خانم نگار عبدالحسینی متولد 1314  به شماره شناسنامه 260  صادره از طالقان 
نس�بت مادرمتوف�ی.  و چون ماترک حی�ن الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ س�ی میلیون ریال میباش�د اینک با 
انجام تش�ریفات قانونی مقدماتی درخواس�ت مزبور را مطابق بند آخر ماده 364 امور حس�بی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نصب آگهی ظرف یک ماه به این ش�ورا تقدیم دارد واا گواهی صادر می 

گردد.            دادنامه  310                        
     دبیر شورای حل اختاف شهرستان طالقان

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب�ر رای ش�ماره 139760331055002243 مورخ�ه 97/9/13 هی�ات اول موض�وع قانون تعیی�ن تکلیف وضعی�ت ثبتی اراضی و 
س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظر آباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علیرضا 
رنجبرزاده فرزند قنبر بشماره شناسنامه 1977 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 83000 متر مربع 
پاک فرعی از 40 اصلی واقع در زمان آباد خریداری از مالک رس�می آقای علیرضا رنجبرزاده موضوع س�ند 29672 مورخ 91/4/12 
دفترخانه 2 ساوجباغ محرز گردیده است .لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی 
که اش�خاص نس�بت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدی�م نماین�د. بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد ش�د.   

تاریخ انتشار اول :26 /97/9 تاریخ انتشار دوم 97/10/11
شماره دادنامه  297منصور هدایتکار � رئیس اداره ثبت اسناد و اماک                                            

     آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان محمود س�لطانیان دادخواس�تی به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند  بطرفیت 1-حمید محمدی فرخی 
2- اکبر قریش�ی به ش�ورای حل اختاف حوزه شهر جدید هشتگرد تس�لیم که با ارجاع به شعبه -به کاسه 
پرونده 1325/97 ثبت و به تاریخ 97/11/15 ساعت 9 صبح  وقت رسیدگی تعیین گردیده که به لحاظ مجهول 
المکان بودن خوانده و به درخواس�ت خواهان طبق ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی وقت رس�یدگی فوق 
تعیین و اعام می گردد تا خوانده جهت دریافت نس�خه ثانی و ضمائم دادخواس�ت به دفتر شورا مراجعه و در 
روز رسیدگی در جلسه شورا حضور یابد . در غیر اینصورت شورا غیابًا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود .                           
دادنامه  311      دفتر شورای حل اختاف حوزه شهر جدید هشتگرد        

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
  آقای حامد بنی عامری داراي شناسنامه شماره  92 به شرح دادخواست به کاسه 1/97ش/1222  از 
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامحسین بنی 
عامری  بشناس�نامه  5  در تاریخ  97/9/12  اقامت�گاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: )1(-متقاضی فوق الذکر آقا نام حامد نام خانوادگی  بنی عامری نام 
پدر غامحسین  شماره شناسنامه  92  )2(- نام نازنین نام خانوادگی بنی عامری  نام پدر غامحسین  
ش�ماره شناس�نامه  1777  )3(-نام نرگس نام خانوادگی بنی عامری نام پدر غامحس�ین  شماره 
شناسنامه 5295 )4(-نام نگار نام خانوادگی بنی عامری نام پدر غامحسین شماره شناسنامه 301 
)5(-نام نجمه نام خانوادگی بنی عامری  نام پدر غامحسین  شماره شناسنامه 816 )6(-نام معصومه 
نام خانوادگی بنی عامری  نام پدر غامحسین  شماره شناسنامه 6043 )7(- نام زهرا  نام خانوادگی 
عالی دائی  نام پدر عیسی  شماره شناسنامه 5 اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
م.الف  1688 خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

آگهی
   درخصوص اجرای حکم قضایی شماره دادنامه9709970056700660بایگانی 970092/شعبه سوم 
دادگاه عمومی)حقوقی(گرگان مبنی براینکه خان�م راحله معروف بعنوان زوجه ازدفترخانه ازدواج 
ش�ماره 4وطاق شماره 12 گرگان بنشانی میدان شهرداری بازار امام طبقه فوقانی درخواست ثبت 
واجرای صیغه طاق را دارد لذا آقای آرش آش�وری فرزند ابوالقاسم بعنوان زوج که مجهول المکان 
میباش�د ازطریق این آگهی بمدت یکهفته به شما اباغ میگردد تاخود رابه آدرس دفترخانه طاق 
وازدواج فوق معرفی نماید درغیراینصورت عدم معرفی زوج مانع ازاجرای دستور قضایی نمی باشد.
682 -دفترخانه شماره 4-ازدواج وشماره 12طاق گرگان-اسامی

اصاحیه
  درخصوص آگهی صادره ازشعبه 16شورای حل اختاف)ویژه اموربانکی(وقت رسیدگی خواندگان 
حس�ینعلی پائین محلی فرزند م�راد علی2-محمدپائین محلی فرزند مرادعلی خواهان موسس�ه 

اعتباری کاسپین که دراین روزنامه نشرگردیده شماره بایگانی970666صحیح میباشد.
1035-مدیردفترشعبه 16شورای حل اختاف شهرستان گرگان
آگهی تغییرات شرکت فیدار نیروی کاسپین سهامی خاص به 

شماره ثبت 1168 و شناسه ملی 14006421546 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/01 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : - اعض�ای هیئت مدیره 
عبارتن�د: پیمان اکبری آبکناری به کد مل�ی1282717308 جواد 
احمدی آسور به کد ملی 2180084501 عارف احمدی آسور به کد 
ملی 2181336709 برای مدت دو سال انتخاب شدند . - بارعایت 
ماده147ایح�ه اصاحی قانون تج�ارت داود نورانی درآباد به کد 
ملی 1466763418 به سمت بازرس اصلی و اردان مهدوی به کد 
ملی 0041274865 به س�مت بازرس علی الب�دل برای مدت یک 
س�ال مالی انتخاب ش�دند. - روزنامه کثیراانتش�ارحمایت جهت 
نش�ر آگهی های شرکت انتخاب ش�د. - ترازنامه و حساب سود و 

زیان شرکت منتهی به سال1395 مورد تصویب قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری آق قا )335699(
آگهی تغییرات شرکت فیدار نیروی کاسپین سهامی خاص به 

شماره ثبت 1168 و شناسه ملی 14006421546
 به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : دستور جلسه:کاهش تعداد اعضای هیئت 
مدیره مجمع موافقت نمود که تعداد اعضای هیئت مدیره از 4 نفر به 3 

نفر کاهش یابد بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری آق قا )335698(

دادنامه
   پرون�ده کاس�ه 9609981722400657بایگانی960657ش�عبه 16ش�ورای حل اختاف)ویژه اموربانکی(مجتمع ش�هید قدوس�ی 
شهرس�تان گ�رگان تصمیم نهایی ش�ماره 9609971722401204خواهان بانک مهرای�ران باوکالت عبداله امیری ف محمد بنش�انی 
گلستان گرگان خ ولیعصر نبش عدالت5پاساژآریا ط5 واحد139خواندگان1-علی اکبر گشتاسبی ف ابراهیم بنشانی گلستان گرگان 
بهارس�تان15ضلع جنوبی درب سوم2-عبداله بهمنی ف محمد علی بنش�انی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه بابت...رای قاضی 
ش�ورا درخصوص دعوی بانک قرض الحس�نه مهرایران باوکالت عبداله امیری بطرفیت1-علی اکبرگشتاس�بی ف ابراهیم2-عبداله 
بهمنی ف محمد علی بخواس�ته مطالبه مبلغ52/000/000ریال باستناد قرارداد تس�هیات شماره3092438مورخ94/8/5وتعهدنامه 
قرارداد مذکورنظرباینکه خواندگان علیرغم اباغ اخطاریه ازطریق نشرآگهی مورخ96/9/7درجلسه دادرسی حاضرنشده اند وایراد 
ودفاعی درقبال دعوی خواهان بعمل نیاورده اند ومس�تندات ابرازی خواهان حاکی ازاشتغال ذمه خواندگان است وخواندگان دلیلی 
بربرائت ذمه خویش ابراز نداش�ته اند لذا دادگاه دعوی خواهان راثابت تش�خیص وبااس�تصحاب بقاء دین ومس�تندا به ماده15قانون 
عملیات بانکی بدون ربا وتبصره های1و2-آن مصوب62/6/8واصاحی والحاقی مورخ65/12/28و76/11/29مجلس ش�ورای اسامی 
ماده9 قانون ش�وراهای حل اختاف ماده10قانون مدنی ومواد 522و519و515و198قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب 
درامورمدنی وماده 403قانون تجارت خواندگان موصوف را تضامنا بپرداخت اوا مبلغ 52/000/000ریال بابت اصل خواسته وخسارت 
ناش�ی ازعدم پرداخت دیون تاتاریخ96/9/1وثانیا ازتاریخ اخیر تازمان اجرای حکم بپرداخت س�اانه مبلغ12درصد بابت خس�ارت 
ناش�ی ازعدم پرداخ�ت به ماخذ محکوم به وثالثا مبلغ 2/960/000ریال بابت هزینه دادرس�ی ورابع�ا مبلغ1/872/000ریال بابت حق 
الوکال�ه وکی�ل درحق خواه�ان محکوم مینمای�د رای صادره غیاب�ی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین ش�عبه وس�پس 

ظرف20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
1085-قاضی شعبه 16)ویژه اموربانکی(شورای حل اختاف گرگان-حمزه نژاد قادی

دادنامه
 پرون�ده کاسه9709981722400365بایگانی970367ش�عبه 16ش�ورای ح�ل اختاف)وی�ژه اموربانکی(مجتمع ش�هید قدوس�ی 
شهرس�تان گ�رگان تصمی�م نهای�ی ش�ماره9709971722400976خواهان بان�ک دی به نمایندگ�ی محمدرضا قربان�ی مدیرعامل 
وعضوهیات مدیره باوکالت صدف آرمان پور ف پرویز بنش�انی اس�تان گلس�تان گرگان خ ولیعصر نبش عدالت16پاس�اژمرجان ط6 
واحد9 دفتروکالت خواندگان1-لیلی طهماس�بی ف حیدرقلی بنشانی اس�تان گلستان گرگان شهرک شهرداری شهروند11و2-بتول 
فخفوری ف حس�ینعلی بنش�انی مجهول المکان خواس�ته ها1-مطالبه خس�ارت دادرس�ی2-مطالبه وجه بابت...3-مطالبه خسارت 
تاخیرتادی�ه)رای قاضی ش�ورا(درخصوص دادخواس�ت بانک دی باوکالت صدف آرم�ان پور ف پروی�ز بطرفیت1-بتول فخفوری  ف 
حس�ینعلی2-لیلی طهماسبی ف حیدرقلی بخواسته مطالبه وجه بمبلغ 96/737/956ریال باستناد قرارداد تسهیات شماره1701-
434172020591مورخ 1394/7/13 وتعهدنامه قرارداد مذکورنظرباینکه خواندگان علیرغم اباغ اخطاریه ازطریق نش�رآگهی مورخ 
97/6/3درجلس�ه دادرس�ی حاضرنش�ده اند وایراد ودفاعی درقبال دعوی خواهان بعمل نیاورده اند ومس�تندات ابرازی خواندگان 
حاک�ی از اش�تغال ذمه خواندگان اس�ت وخواندگان دلیل�ی بربرائت ذمه خویش ابرازنداش�ته اند لذا دادگاه دع�وی خواهان راثابت 
تش�خیص وبااستصحاب بقاء دین ومس�تندا به ماده15قانون عملیات بانکی بدون ربا وتبصره های1و2-آن مصوب 62/6/8واصاحی 
والحاق�ی مورخ65/12/28و76/11/29مجل�س ش�ورای اس�امی م�اده9 قانون ش�وراهای حل اخت�اف ماده10قان�ون مدنی ومواد 
522و519و515و198قان�ون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی وم�اده 403قانون تجارت خواندگان موصوف را 
تضامنا بپرداخت اوا مبلغ 96/737/956ریال بابت اصل خواس�ته وخس�ارت ناش�ی ازعدم پرداخت دیون تاتاریخ 97/5/14وثانیا 
ازتاریخ اخیر تازمان اجرای حکم براس�اس ش�اخص اعامی ازس�وی بانک مرک�زی بماخذ محکوم به وثالثا مبل�غ 5/061/234ریال 
بابت هزینه دادرس�ی ونش�رآگهی ورابعا مبلغ 3/482/566 ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره 
غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین ش�عبه وس�پس ظرف20روزپس ازآن قاب�ل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم 

عمومی حقوقی گرگان میباشد.
1086-قاضی شعبه 16ویژه اموربانکی شورای حل اختاف گرگان-حمزه نژاد قادی

دادنامه
  پرونده کاسه 9609981722400554بایگانی960554/شعبه 16شورای حل اختاف)ویژه اموربانکی(مجتمع شهید قدوسی گرگان 
تصمیم نهایی ش�ماره9609971722401089خواهان بانک قرض الحس�نه مهرایران باوکالت عبداله امیری ف محمد بنشانی گلستان 
گرگان خ ولیعصرنبش عدالت5پاس�اژآریا ط 5واحد139خواندگان1-مهدی نصرتی ف حس�ن بنش�انی گلس�تان علی آباد روستای 
شیرنگ2-حس�ین لطفی پورملک ف ابراهیم بنش�انی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه بابت...رای قاضی شورا درخصوص دعوی 
بانک قرض الحسنه مهرایران باوکالت عبداله امیری بطرفیت1-حسین لطفی پورملک ف ابراهیم2-مهدی نصرتی ف حسن بخواسته 
مطالبه مبلغ46/000/000ریال باستناد قرارداد تسهیات شماره 1416856مورخ94/5/10 وتعهدنامه قرارداد مذکورنظرباینکه خوانده 
ردیف دوم مهدی نصرتی علیرغم اباغ اخطاریه ازطریق نشرآگهی مورخ 96/8/16وخوانده ردیف اول حسین لطفی پورملک درجلسه 
حضوریافته وایراد ودفاعی درقبال دعوی خواهان ومستندات ابرازی خواهان حاکی ازاشتغال ذمه خواندگان است وخواندگان دلیلی 
بربرائت ذمه خویش ابرازنداش�ته اند لذا دادگاه دعوی خواهان راثابت تش�خیص وبااس�تصحاب بقاء دین ومس�تندا به ماده15قانون 
عملیات بانکی بدون ربا وتبصره های1و2-آن مصوب62/6/8واصاحی والحاقی مورخ28/ 65/12و76/11/29مجلس ش�ورای اسامی 
ماده9 قانون ش�وراهای حل اختاف ماده10قانون مدنی ومواد 522 و519و515و198قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب 
درامورمدنی وماده403قانون تجارت خواندگان موصوف را تضامنا بپرداخت اوا مبلغ46/000/000ریال بابت اصل خواس�ته وخسارت 
ناش�ی ازعدم پرداخت دیون تاتاریخ 96/8/6وثانیا ازتاریخ اخیر تازمان اجرای حکم بپرداخت س�اانه مبلغ 12درصد بابت خسارت 
ناشی ازعدم پرداخت به ماخذ محکوم به وثالثا مبلغ2/810/000ریال بابت هزینه دادرسی ورابعا مبلغ1/656/000ریال بابت حق الوکاله 
وکیل درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره نسبت به مهدی نصرتی غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین شعبه 
وس�پس ظرف20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم عمومی حقوقی گرگان میباش�د ونس�بت به حس�ین لطفی 

پورملک حضوری وظرف20روزپس ازاباغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
1088-قاضی شعبه 16)ویژه اموربانکی(شورای حل اختاف گرگان-حمزه نژاد قادی

دادنامه
   پرون�ده کاسه9609981722400728بایگانی960728/ش�عبه 16ش�ورای حل اختاف)ویژه اموربانکی(مجتمع ش�هید قدوس�ی 
شهرس�تان گرگان تصمیم نهایی شماره9609971722401431خواهان بانک قرض الحسنه مهرایران باوکالت عبداله امیری ف محمد 
بنشانی گلستان گرگان خ ولیعصر نبش عدالت5پاساژآریا ط 5واحد139خواندگان1-امیرمحمد رائیجی ف علی اکبر بنشانی گلستان 
گرگان قدس16رفیعی2مجتمع س�پیدار ط2و2-رجبعلی ویزواری ف علی بنش�انی مجهول المکان3-وحید ولی زاده کریم آبادی ف 
جعفر بنش�انی گلس�تان گرگان خ طهماس�بی روبرو ک19درب س�فید آبی خواس�ته مطالبه وجه بابت...رای قاضی شورا درخصوص 
دعوی بانک قرض الحسنه مهرایران باوکالت عبداله امیری بطرفیت1-امیرمحمد رائیجی ف علی اکبر2-وحید ولی زاده ف جعفر3-
رجبعلی ویزواری ف علی بخواس�ته مطالبه مبلغ58/000/000ریال باستناد قرارداد تسهیات شماره3698130مورخ95/11/26وتعهد
نامه قرارداد مذکورنظرباینکه خواندگان علیرغم اباغ اخطاریه ازطریق نش�رآگهی مورخ96/10/14درجلس�ه دادرس�ی حاضرنشده 
ان�د وای�راد ودفاعی درقبال دع�وی خواهان بعمل نی�اورده اند ومس�تندات ابرازی خواهان حاکی ازاش�تغال ذمه خواندگان اس�ت 
وخواندگان دلیلی بربرائت ذمه خویش ابرازنداش�ته اند لذا دادگاه دعوی خواهان راثابت تش�خیص وبااستصحاب بقاء دین ومستندا 
به ماده15قانون عملیات بانکی بدون رباوتبص�ره های1و-2آن مصوب62/6/8واصاحی والحاقی مورخ65/12/28و76/11/29مجلس 
ش�ورای اسامی ماده9 قانون ش�وراهای حل اختاف ماده10قانون مدنی ومواد 522و519و515و198قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عموم�ی وانقاب درامورمدنی وماده 403قانون تجارت خواند گان موص�وف را تضامنا بپرداخت اوا مبلغ58/000/000ریال بابت اصل 
خواسته وخسارت ناشی ازعدم پرداخت دیون تاتاریخ96/10/2وثانیا ازتاریخ اخیرتازمان اجرای حکم بپرداخت ساانه مبلغ12درصد 
بابت خسارت ناشی از عدم پرداخت به ماخذ محکوم به وثالثا مبلغ2/735/000ریال بابت هزینه دادرسی ورابعا مبلغ2/088/000ریال 
بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی وظرف20روزپس از اباغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس 

ظرف20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
1088-قاضی شعبه 16)ویژه اموربانکی(شورای حل اختاف گرگان-حمزه نژاد قادی

دادنامه
 پرون�ده کاس�ه 9609981722400546بایگانی960546/ش�عبه 16ش�ورای حل اختاف)ویژه اموربانکی(مجتمع ش�هید قدوس�ی 
شهرس�تان گرگان تصمیم نهای�ی ش�ماره9609971722401088خواهان بانک قرض الحس�نه مهرایران باوکال�ت عبداله امیری ف 
محمد بنش�انی گلستان گرگان خ ولیعصر نبش عدالت5پاساژآریا ط 5واحد139خواندگان1-حبیب اله مه جبین ف غامرضا بنشانی 
گلستان گرگان عدالت51مجتمع گلبرگ2-مریم مه جبین ف غامرضا بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک رای قاضی 
ش�ورا درخصوص دعوی بانک قرض الحس�نه مهرایران باوکال�ت عبداله امیری بطرفیت1-مریم مه جبی�ن ف غامرضا 2-حبیب اله 
مه جبین ف غامرضا بخواس�ته مطالبه مبلغ26/000/000 ریال باستناد قرارداد تس�هیات شماره2314299مورخ93/6/25وتعهدنام
ه قرارداد مذکورنظرباینکه خواندگان علیرغم اباغ اخطاریه ازطریق نش�رآگهی مورخ96/8/16درجلس�ه دادرس�ی حاضرنشده اند 
وایراد ودفاعی درقبال دعوی خواهان بعمل نیاورده اند ومس�تندات ابرازی خواهان حاکی ازاشتغال ذمه خواندگان است وخواندگان 
دلیلی بربرائت ذمه خویش ابرازنداشته اند لذا دادگاه دعوی خواهان راثابت تشخیص وبااستصحاب بقاءدین ومستندا به ماده15قانون 
عملیات بانکی بدون رباوتبصره های1و2-آن مصوب62/6/8واصاحی والحاقی مورخ65/12/28و76/11/29مجلس ش�ورای اسامی 
ماده9 قانون ش�وراهای حل اختاف ماده10قانون مدنی ومواد 522و519و515و198قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب 
درامورمدنی وماده 403قانون تجارت خواندگان موصوف را تضامنا بپرداخت اوا مبلغ26/000/000ریال بابت اصل خواس�ته وخسارت 
ناش�ی ازعدم پرداخت دیون تاتاریخ96/8/6وثانیا از تاریخ اخیر تازمان اجرای حکم بپرداخت س�اانه مبلغ12درصد بابت خس�ارت 
ناش�ی ازعدم پرداخت به ماخذ محکوم به وثالثا مبلغ2/310/000ریال بابت هزینه دادرسی ورابعا مبلغ936/000ریال بابت حق الوکاله 
وکیل درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف20روزپس 

ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
1090-قاضی شعبه 16)ویژه اموربانکی(شورای حل اختاف گرگان-حمزه نژاد قادی

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوش�ت حصر وراثت علی محمدآبادی فرزند حس�ن به شرح دادخواست  تقدیمی ثبت شده به کاسه از این دادگاه درخو است 
گواهی  حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زهرا فراش نس�ب  عزیزآبادی فرزند  غامرضا به ش�ماره شناسنامه 4 متولد 
1326/01/01 صادره از فهرج که  نس�بت مادر با اینجانب دارد به تاریخ 1397/08/19 در آخرین اقامتگاه خود واقع در نرماش�یر فوت نموده 
و وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1. یوس�ف محمدآبادی فرزند حس�ن به شماره شناسنامه 184 تولد 1343/01/17 فرزند پسر 2. حسین 
محمدآبادی فرزند حسن به شماره شناسنامه 318 متولد 1354/02/04 فرزند پسر 3.  عباس محمدابادی فرزند حسن به شماره شناسنامه 
412 متولد 1357/07/01 فرزند پس�ر  4. علی محمدآبادی فرزند حس�ن به شماره شناسنامه 60 متولد 1364/07/19 فرزند پسر  5. فاطمه 
محمدابادی فرزند حسن به شماره شناسنامه 224 متولد 1358/07/01 فرزند دختر  6. حکیمه محمدآبادی فرزند حسن به شماره شناسنامه 
9 متولد 1362/01/01 فرزند دختر 7. معصومه محمدآبادی فرزند حس�ن به ش�ماره شناسنامه 317 متولد 1351/01/03 فرزند دختر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست  مزبور را در 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 یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خو اهد شد. 
10671 شعبه یک شورای حل اختاف نرماشیر 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر رای 
ش�ماره 139760331055002241 مورخه 1397/09/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای ابراهیم علی طالبی فرزند محمد ابراهیم 
بشماره شناسنامه 81 صادره از کرج نسبت به 1/81 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 35000 متر مربع پاک 
2 فرعی از 37 اصلی واقع در خس�روآباد خریداری از مالک رس�می آقای عباس زعیم یکه از صفحه 525 دفتر 148 محرز گردیده اس�ت . 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 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 : 97/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/12
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :1823

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر رای 
شماره 139760331055002242 مورخه 1397/09/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای اسماعیل طالبی فرزند محمد ابراهیم 
بشماره شناسنامه 978 صادره از ساوجباغ نسبت به 1/81 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 35000 متر مربع 
پاک 2 فرعی از 37 اصلی واقع در خسروآباد خریداری از مالک رسمی آقای عباس زعیم یکه از صفحه 525 دفتر 148 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 : 97/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/12
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :1824

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760331055002330 مورخه 1397/09/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای بهار علی پیشگاهی فرزند معصوم بشماره 
شناسنامه 381 صادره از ساوجباغ در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1202/2 متر مربع پاک 9 فرعی از 73 اصلی 
واقع در قلعه آذری خریداری از مالک رسمی خانم ربابه هاشمیان از صفحه 521 دفتر 841 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 : 97/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/12
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :1828

6- حصروراثت
آقای رضا ابراهیمی کرچی فرزند احمد دارای شناس�نامه 672 شرح دادخواست ش�ماره 970692 مورخ 1397/10/1 توضیح داده شادروان 
حسن ابراهیمی کرچی فرزند احمد  بشناسنامه 35  در تاریخ 97/10/17 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- رضا 
ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 672 متولد 1363 صادره از کرمان برادر متوفی. 2- جواد ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 307 متولد 
1357 صادره از کرمان برادر متوفی. 3- محمد ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 619 متولد 1360 صادره از کرمان برادر متوفی. 4- نصرت 
ابراهیم�ی کرچی فرزند احمد ش.ش 3562 متول�د 1350 صادره از راین خواهر متوفی. 5 – عصمت ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 8 
متولد 1352 صادره از کرمان خواهر متوفی. 6- حس�ین ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 2 متولد 1355 صادره از کرمان برادر متوفی. 
7- علی ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 6 متولد 1353صادره از درختنگان برادر متوفی. 8- ناهید ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 
10618 متولد 1367 صادره از کرمان خواهر متوفی. 9- عشرت ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 2086 متولد 1361 صادره از کرمان خواهر 
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.
692 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان

7- حصروراثت
آقای رضا ابراهیمی کرچی فرزند احمد دارای شناسنامه 672 شرح دادخواست شماره 632/13/97 مورخ 1397/10/1 توضیح داده شادروان 
ربابه ابراهیمی کرچی فرزند حس�ن  بشناس�نامه 2  در تاریخ 1387/5/6 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- رض�ا ابراهیم�ی کرچی فرزند احمد ش.ش 672 متول�د 1363 فرزند متوفی. 2- جواد ابراهیمی کرچ�ی فرزند احمد ش.ش 307 متولد 
1357 فرزن�د متوف�ی. 3- محمد ابراهیمی کرچی فرزند احم�د ش.ش 619 متولد 1360 فرزند متوف�ی. 4- نصرت ابراهیمی کرچی فرزند 
احمد ش.ش 3562 متولد 1350 فرزند متوفی. 5 – عصمت ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 8 متولد 1352 فرزند متوفی. 6- حس�ین 
ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 2 متولد 1355 فرزند متوفی. 7- علی ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 6 متولد 1353 فرزند متوفی. 
8- ناهید ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 10618 متولد 1367 فرزند متوفی. 9- عشرت ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 2086 متولد 
1361 فرزند متوفی. 10- حس�ن ابراهیمی کرچی فرزند احمد ش.ش 35 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 شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
632 شورای حل اختاف شماره 13 شهرستان کرمان

8- حصروراثت
خانم راضیه افشاری نسب لر فرزند علیجان دارای شناسنامه 181 شرح دادخواست شماره --- مورخ ---- توضیح داده شادروان امامعلی 
کمالی فرزند حسین  بشناسنامه 166  در تاریخ 97/9/26 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- راضیه افشاری 
نسب لر فرزند علیجان ش.ش 181 متولد 1347 همسر متوفی. 2- زهرا کمالی لری فرزند امامعلی ش.ش 5830025361 متولد 1372 فرزند 
متوفی. 3- فاطمه کمالی لری فرزند امامعلی ش.ش 3120089362 متولد 1369 فرزند متوفی. 4- بتول کمالی لری فرزند امامعلی ش.ش 50 
متولد 1364 فرزند متوفی. 5- محمدجواد کمالی فرزند امامعلی ش.ش 2981361821 متولد 1381 فرزند متوفی. 6- نرجس کمالی لری فرزند 
امامعلی ش.ش 22 متولد 1363 فرزند متوفی. 7- محمدصادق کمالی فرزند امامعلی ش.ش 2312 متولد 1367 فرزند متوفی .  لذا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف 
مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
78 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

9- اباغ وقت
آقای امین توانا دادخواستی به شماره 9709983468900540 به طرفیت آقایان اصغر شیرخانی / محمود شیرخانی/ حمید دائی زاده/ و خانم 
مهدیه بارانی مبنی بر الزام به تنظیم س�ند خودرو به این ش�ورا تقدیم داشته اند لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس�ی مدنی وقت رس�یدگی 1397/11/17 ساعت 10 صبح یک نوبت درج تا خوانده با اطاع از وقت رسیدگی در جلسه 
شورا واقع در کرمان بلوار 22 بهمن بعد از چهارراه شعبانیه کوچه مجتمع قضایی 22 بهمن اداره کل شوراها مراجعه و در جلسه شورا جهت 
دفاع از خود شرکت نمایند و یا ایحه ای ارسال نمایند و عدم حضور نامبرده مانع رسیدگی نخواهد شد و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
540 شورای حل اختاف شماره 9 کرمان

10- اباغ وقت
خانم مریم افشار زاده دادخواستی به شماره 9709983468900707 به طرفیت خانم پروین پناهی و آقایان پرویز میرانی طراده/ محمدعلی 
محمدی/ سامان جعفری اسکری/ محمدصادق نخبته الفقهایی مبنی بر مطالبه وجه به این شورا تقدیم داشته اند لذا به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی 1397/11/15 ساعت 10 صبح یک نوبت درج تا خوانده با اطاع 
از وقت رس�یدگی در جلس�ه ش�ورا واقع در کرمان بلوار 22 بهمن بعد از چهارراه شعبانیه کوچه مجتمع قضایی 22 بهمن اداره کل شوراها 
مراجعه و در جلسه شورا جهت دفاع از خود شرکت نمایند و یا ایحه ای ارسال نمایند و عدم حضور نامبرده مانع رسیدگی نخواهد شد و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
707 شورای حل اختاف شماره 9 کرمان

گواهی حصروراثت
آقای علی حیدری بشماره شناسنامه 112 فرزند علی حسین متولد 1329 صادره ساوه ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1131/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که ش�ادروان هاجر کرد فرزند 
س�لطانعلی به ش�ماره شناسنامه 31 درتاریخ 96/5/4 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- علی 
حیدری فرزند علی حس�ین ش.ش112همسرمتوفی2- مهدی حیدری فرزندعلی ش.ش1136پسرمتوفی3- امیر حیدری فرزندعلی 
ش.ش37818پس�رمتوفی4- فریده حیدری فرزندعلی ش.ش706دخترمتوفی5- پری حی�دری فرزندعلی ش.ش113دخترمتوفی 
اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می ش�ود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هر کس قرضی 
دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م 

الف 3579 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای محمد س�لیمی خانقاه بش�ماره شناس�نامه 1630253782 فرزند ساس�ان متولد 1375 صادره خلخال ازبه اس�تناد ش�هادت 
نامه گواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1135/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت 
که ش�ادروان ساس�ان س�لیمی خانقاه فرزند مبارک به ش�ماره شناس�نامه 12 درتاریخ 97/9/25 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته 
وورث�ه حین الف�وت وی عبارتن�د از ...1- گل عزیزیان خانقاه فرزند حیدر ش.ش1309همس�رمتوفی2- نرگس ن�وری فرزندعلم اله 
ش.ش 22مادرمتوف�ی3- محمد س�لیمی خانق�اه فرزند ساس�ان ش.ش1630253782پس�رمتوفی4- رقیه س�لیمی خانقاه فرزند 
ساس�ان ش.ش5560778060دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت 
منتشرش�ود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد 

واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3577 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای حس�ن رضائی بش�ماره شناس�نامه 11807 فرزند ش�یرمحمد متولد 1360 صادره تهران ازبه استناد ش�هادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1133/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که شادروان مریم 
بایس�ته فرزند حسن به شماره شناس�نامه 382 درتاریخ 97/3/15 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از ...1- امیرحس�ین رضائی فرزند ش�یرمحمد ش.ش52495پسرمتوفی2- حس�ن رضائی فرزند شیرمحمد ش.ش11807پسرمتوفی 
اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می ش�ود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هر کس قرضی 
دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م 

الف 3576 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای رضا قاس�می بش�ماره شناسنامه 798 فرزند قاسم متولد 1340 صادره اهیجان ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 1136/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان سعید قاسمی فرزند 
رضا به شماره شناسنامه 5560197238 در تاریخ 97/8/20 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- 
رضا قاسمی فرزند قاسم ش.ش798پدرمتوفی2- شهربانوغام دوست تخم شلی فرزند درویشعلی ش.ش13مادر متوفی اینک پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه 

ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3575 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای حمزه مهدیزاده قزلقیه بش�ماره شناس�نامه 21 فرزند حس�ین متولد 1349 صادره س�راب ازبه اس�تناد 
ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 1126/13/97 تقدیم این حوزه نموده 
چنین اشعارداش�ته است که شادروان حس�ین مهدیزاده قزلقیه فرزند غنی به ش�ماره شناسنامه 2 در تاریخ 
88/1/15 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- مرحمت اکرامی حس�نجان 
کو فرزند یوس�ف ش.ش4همسرمتوفی2- حمزه مهدیزاده قزلقیه فرزند حسین ش.ش21 پسرمتوفی3- تراب 
مهدی�زاده قزلقی�ه فرزند حس�ین ش.ش1650177747پس�رمتوفی4- علی مهدیزاده قزلقیه فرزند حس�ین 
ش.ش0077387831پس�رمتوفی5- عظمت مهدیزاده قزلقیه فرزند حس�ین ش.ش1 دخترمتوفی6- فرحناز 
مهدی�زاده قزلقی�ه فرزن�د حس�ین ش.ش16502034854دخترمتوفی7- حاجی�ه مهدی�زاده قزلقیه فرزند 
حس�ین ش.ش22دخترمتوفی8- عارفه مهدیزاده قزلقیه فرزند حس�ین ش.ش 1650363141دخترمتوفی9- 
لی�ا مهدی�زاده قزلقی�ه فرزن�د حس�ین ش.ش5دخترمتوف�ی10- فاطم�ه مهدی�زاده قزلقیه فرزند حس�ین 
ش.ش6825دخترمتوفی متوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود 
تا یک نوبت منتش�ر شود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3586 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت اول(
در پروندهای کاسه اجرا به شماره 971073 محکوم علیه : وحید قدیانی محکوم است به پرداخت 49226000 ریال در حق محکوم له 
محمد رضا شماخی با وکالت محمد حیدری چون محکوم علیه در موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به و هزینه های اجرا ئی اقدام 
ننموده اس�ت به درخواس�ت محکوم له اموالی با مشخصات ذیل از محکوم علیه توقف و ارزش آنها توسط ارزیاب به میزان 50000000 
ریال تعیین گردیده اس�ت:آرد جو هرکیلو به مبلغ 1250 تومان.اموال توقیفی با قیمت پایه بش�رح فوق از طریق اجرای احکام مدنی 
در مورخ 97/10/25 ساعت 11 در محل دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نظرآباد به فروش خواهد رسید.اشخاصی که مایل 
به ش�رکت در مزایده می باش�تد می توانند 5 روز قب�ل از معین مزایده اموالی را که آگهی گردی�ده ماحظه نمایند.مزایده از قیمت 
پایه کارشناس�ی شروع و به بااترینقیمت پیش�نهادی فروخته خواهد شد.برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس و الباقی را 

                             ظرف مهلت حداکثر یک ماه پرداخت نماید
دادنامه    312دادورز اجرای احکام شعبه اجرای احکام شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد
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511/64آگهی اباغ وقت رسیدگی
به متهمین مجهول المکان میاد پاکزاد پس�یخانی فرزند احمد اباغ می گردد به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقاب 
مشهد به اتهام تاسیس شرکت هرمی FSG به صورت مستقل و عضوگیری اعضاء در حد کان و عمده که موجب اخال در نظام اقتصادی 
کشور شده است موضوع شکایت رضا مختار پور،امجد ورزگانی ،محمد حسین خالقی،حسین نقدی،حسین حسینی عبدل آباد، مصطفی 
قیاس�ی،محمدعطایی)مقدم(، مجید وفایی،سید محمد رضا موس�وی، جواد زنگنه،مصطفی ربیعی ، روح اله متدین طوسی،محمد متدین 
طوس�ی،رضا حامد مقدم چرمی،مهران صابریان، عباس یاقوتی،امیر محمدی، امیردس�ت بندچی،س�عید دست بندچی، مرتضی ازغندی 
،سعید یاقوتی،صالح اسماعیل زاده طبسی، داود غامی سیدی،مهیار صفوی، وحید صفوی،میثاق کاظمی مطلق، میاد کاظمی مطلق،سامان 
رشیدی، محمد باقر قیاسی، مجتبی قیاسی، حامد علمدار منصوری،احسان جهانتاب، علی اکبر دانژه ، یاسر صفایی و محمد زارع برای وی 
تقاضای کیفرگردیده که پرونده به این شعبه ارجاع و به کاسه 930588 ثبت و برای مورخه 1397/11/15 ساعت 8/30 صبح وقت رسیدگی 
تعیین گردیده است در اجرای مقررات تبصره یک ماده 394 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب دو نوبت به فاصله ده روز منتشر 
تا متهم ضمن حضور در جلسه رسیدگی و اعام نشانی خود، از اتهام انتسابی دفاع نماید در غیر اینصورت ، دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود.محل حضور:مشهد، نبش شیرودی 13،مجتمع قضایی عدالت. 
مدیر دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت  مشهد

512/65آگهي احضار متهم *
در پرونده کاسه 970962 شعبه دوم بازپرسی آقاي ایمان محجوب فرزند مسعود به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت معصومه ارجمند تحت 
تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور 
کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز  در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومي و انقاب چناران حاضر و 

از اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. 
شعبه دوم بازپرسی دادگاه عمومي و انقاب چناران 

511/66آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به  کاسه پرونده 12/970935
وقت رسیدگی : 1297/11/15 ساعت 8 . خواهان: غامحسین متحدیان تبریزی خوانده: حسن مطلبی کاشان فرزند: خواهان دادخواستی 
تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 12 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین  شده  به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب  یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور )موضوع جلسه استماع  گواهی  گواهان( به هم رساند 

چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )49 
حقوقی سابق(

511/67آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاس�ه پرونده:970873؛ وقت رسیدگی:1397/11/24 ساعت 8 ؛ خواهان: حسین ماشاهی؛ خوانده: علی آقا احمدی طوسی فرزند شیخ 
احمد؛ خواسته:مطالبه وجه بابت ثمن معامله؛ دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21 ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگی تعیین شده، به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور 

بهم رساند.چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-سیدکمال کاظمی

511/68آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده:971000؛ وقت رسیدگی:1397/11/24 ساعت 10 ؛ خواهان: زهرا عبادزاده سمنانی؛ خوانده: محمدرضا محمدی؛ خواسته:الزام 
به تنظیم سند خودرو؛ دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده، به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه 

بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-سیدکمال کاظمی

511/69آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده:970676؛ وقت رسیدگی:1397/11/27 ساعت 8؛ خواهان: مهدی بلندی قلعه جوقی؛ خوانده: منیژه قوامی- علیرضا قوامی-

محبوبه قوامی- س�عید قوامی-مهدی قوامی- مجید قوامی فرزندان ابراهیم؛ خواسته:اثبات وقوع بیع- الزام به تنظیم سند رسمی ملک؛ 
دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی 

ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-سیدکمال کاظمی

511/70آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به زهره پورخجسته فرزند احمد فعامجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک ملی علیه شما 
در کاسه پرونده 32/970067 بموجب حکم شماره 200831-97 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/245/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تأخیرتأدیه به ازای 
هر سه هزار ریال 2/666 ریال در روز از تاریخ 97/1/22 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعام می نماید.مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیردفتر شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-زهرا 
برآبادی

511/71آگهی اباغ اجرائیه
احمدرضا خدادپور  پیرو آگهی های منتشره قبلی در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده 
کاس�ه 32/960765 منجر به صدوراخطاراجرائیه علیه ش�ما بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709977578200206)قس�متی از وجه چک به ش�ماره 656010-96/9/13  عهده بانک صادرات ایران ش�عبه انتهای نخریسی( محکوم 
علیهم بصورت تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ پانصد و سی و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مطالبه خسارات دادرسی 
)17/450/000 ریال( و مس�تندا به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، خواندگان را به جبران خس�ارت تأخیرتأدیه از زمان سررسید 
چک مورد اس�تناد تا ادای اصل دین در حق محکوم له- پرداخت نیم عش�ر به صندوق دولت بابت حق ااجرا . لذا مراتب فوق طبق مواد 
9-118-119قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد.این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد 
شد. پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد،مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدیردفتر شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-برابادی

511/72آگهي حصر وراثت
ش�ماره بایگانی ش�عبه :972052،خواهان رونوش�ت حصر وراثت جواد دادمند فرزند علی اکبر به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کاسه 9709987506702041 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا دادمند در اقامتگاه 
دائم�ي خود ب�درود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به: 1-جعفر2- وحید 3-محم�د 4- جواد5-مریم 6- فهیمه همگی 
دادمند)فرزند(؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/73آگهي حصر وراثت
ش�ماره بایگانی ش�عبه :972051،خواهان رونوش�ت حصر وراثت جواد دادمند فرزند علی اکبر به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کاس�ه 9709987506702040 از این دادگاه درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر دادمند در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1-جعفر2- وحید 3-محمد 4- جواد5-مریم 6- فهیمه همگی 
دادمند)فرزند(؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/74آگهي حصر وراثت
شماره بایگانی شعبه :972248،خواهان رونوشت حصر وراثت محمد جواد قیاسی خالو فرزند رضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کاسه 9709987506702236 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  صغری قیاسی خالو در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1-محمد جواد 2- محمد علی همگی قیاسی خالو )برادر(؛اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او 

باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتر شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/75آگهي حصر وراثت
ش�ماره بایگانی ش�عبه :972297،خواهان رونوشت حصر وراثت عباس خش گو فرزند علی اکبر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کاسه 9709987506702284 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر خش گو در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1-سکینه عبدولیان )همسر( 2- مریم 3- اعظم 4- عباس 
همگی خش گو)فرزند(؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا 

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

511/76آگهی مزایده اموال منقول )خودرو(38/2
به موجب کاس�ه پرونده اجرائی 61/965564صادره از ش�عبه 22 ش�وراهای حل اختاف مشهد، آقای/خانم محمود سرچاهی محکوم به 
پرداخت مبلغ 31/140/000 ریال در حق خانم فریده حکیم زاده با نمایندگی سروش جالی و مبلغ 1/080/000 ریال نیم عشر دولتی است.نظر 
به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است ،حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به،یک دستگاه خودرو سواری 
صبا نقره ای متالیک مدل 85 فاقد ش�ماره موتور به ش�ماره انتظامی 651 ه 95 ایران 42 که توس�ط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
50/000/000 ریال ارزیابی گردیده و مقررگردید در تاریخ 1397/11/07 از ساعت 9 الی 10 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 حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهد 
شد.طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشترو بازدید از خودرو موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به 
بازدید آنان از خودرو مورد مزایده اقدام ازم صورت پذیرد..ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا وباقیمانده حداکثر ظرف یک 
ماه وصول خواهد شد.کلیه بدهی های معوقه به عهده محکوم علیه و هزینه تنظیم سند به عهده خریدار می باشد. مشخصات خودرو مورد 
مزایده: سواری صبا نقره ای متالیک مدل 85 به شماره انتظامی 651 ه 95 ایران 42 فاقد مدارک  شماره موتور هم ندارد، از لحاظ ظاهری بدنه 
خوردگی دارد، 2 عدد کپسول گاز، سپر عقب شکسته، تودوزی فرسوده، پنل ضبط ندارد ، قاب آیینه بغل شکسته، باطری ندارد، گیربکس 
ندارد، استیک فرسوده ،داشبورد شکسته، فاقد دستگاه کامپیوتر، سرسیلندر و بعضی از قطعات داخل صندوق عقب است .قالپاق ندارد که 

به مبلغ 50/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد 

511/77آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهر اقتصاد به طرفیت خواندگان: 1- فاطمه ش�هرکی فرزند علیرضا 2- عبدالرحمان بلوچ فرزند عیدو به خواس�ته مطالبه 
وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان 
مشهد واقع در بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کاسه بایگانی 970991 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/11/21 و ساعت 
8/30 صبح تعیین ش�ده اس�ت 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 دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود 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 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/78آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست و ضمائم 
خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت صفیه کریمیان کناری و شیرین شجیعی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه عمومی نموده که 
جهت رس�یدگی به ش�عبه 32 حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970912 ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/11/25 ساعت 11/30 صبح تعیین 
شده ؛ بعلت مجهول المکان بودن خواندگان وبه درخواست خواهان و دستور دادگاه و  به تجویزماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب در یکی از 
جرایدکثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت دارید.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- علی مصطفوی

511/79آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست و ضمائم 
خواهان بانک ملی دادخواستی به طرفیت بهمن ثاقب صادقی و امیررضا بخشی مزده و امید جمند به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 35/000/000 
ریال تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 32 حقوقی ارجاع گردیده و به ش�ماره 970864 ثبت و وقت رسیدگی برای 
1397/12/12 ساعت 9/30 صبح تعیین شده ؛ بعلت مجهول المکان بودن خوانده آقای امیر رضا بخشی مزده فرزند محمدرضا وبه درخواست 
خواهان و دس�تور دادگاه و  به تجویزماده 73 قانون دادرس�ی مدنی مراتب در یکی از جرایدکثیراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 

نشرآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت دارید.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- علی مصطفوی

511/80آگهی
در پرونده کاسه 131/970443 و پیرو آگهی های قبلی حسب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب مشهد به آقای حجی رحیم 
خزاعیان فرزند غامرضا اباغ می گردد که متهم هستید به کاهبرداری به مبلغ 400 میلیون ریال موضوع شکایت محمد حسن ضرغام که 
وقت رسیدگی تعیین شده است به تاریخ 1397/11/23 ساعت 9/30 دقیقه صبح به جهت مشخص نبودن آدرس به استناد ماده 233 قانون 
آئین دادرسی کیفری در یکی از روزنامه منتشر در وقت مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 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

511/81آگهی احضار متهم
آقای محسن غامی جلسه رسیدگی به شکایت علیه شما در پرونده کاسه 9709985120600042 )بایگانی 970138/ ک 149( دایر بر ضرب و 
جرح عمدی با چاقو مورخ 1397/11/21 ساعت 9 در این شعبه برگزار خواهد شد. لذا از طریق آگهی روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام 

در جلسه یاد شده حاضر شوید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. رایگان
مدیر دفتر شعبه 149 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد

511/82آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای فرید جمشیدی فرزندعبدالوهاب فاقد مشخصات بیشتر موضوع شکایت اقای امیر نارویی قلعه نو فعا مجهول 
المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه اصداری ش�ماره 9709977594501463 در پرونده کاس�ه 960428 به اتهام جرح عمدی با چاقو به 
تحمل ش�ش ماه حبس و پرداخت دیه محکوم گردیده اس�ت دادنامه صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از رویت قابل واخواهی است 
مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مشار الیه به حکم صادره اعتراضی دارد اعتراض خود را به شعبه 145 مستقر در مجتمع قضایی 

امام خمینی )ره( مشهد تسلیم نماید. رایگان 
مدیر دفتر شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � قاسم مهدوی نسب

511/83آگهی اباغ دادنامه
ش�ماره بایگانی: 970913. پیرو آگهی های قبلی به آقای س�ید بهادر احمدی حاذقی فرزند سید احمد موضوع شکایت مریم کلوخی فعا 
مجهول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه اصداری شماره 9709977594501461 در پرونده کاسه 970913 به اتهام توهین و تهدید 
از طریق پیامک بابت توهین به 74 ضربه شاق و بابت تهدید به دو سال حبس محکوم گردیده است که صرفا مجازات اشد اجرا می گردد 
دادنامه صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از رویت قابل واخواهی است مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مشار الیه به حکم 

صادره اعتراضی دارد اعتراض خود را به شعبه 145 مستقر در مجتمع قضایی امام خمینی )ره( مشهد تسلیم نماید. رایگان 
مدیر دفتر شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � قاسم مهدوی نسب

511/109آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 206/961196 شعبه 206 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد کامبیر فیروزی جوان به موجب شکایت حبیب 
چمنی به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی 
به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود. 

پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه  206 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد � ایوب فخاری

511/110آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 971143 شعبه 206 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد حسین حسن زاده فرزند محسن تبعه افغانستان 
اتهام رانندگی بدون پروانه با موتور سیکلت 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 کثیراانتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه 

احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان
بازپرس شعبه  206 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد� غامرضا یحیائی

511/111آگهی احضار متهم 
در پرونده شماره 215/970824 خانم زکیه نوحه خوان قوچان عتیق فرزند حسین به اتهام سرقت گوشی موبایل 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 سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 215 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.رایگان
بازپرس شعبه  215 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد � محمد جواد قربانی پور

511/112آگهی وقت رسیدگی
شماره بایگانی : 971030آگهی اباغ وقت رسیدگی به آقای مجتبی صادق راد فرزند علی اکبر مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه 9509985147600689 شعبه دوم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 
س�اعت 8 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.رایگان
منشی شعبه دوم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد� خدیجه غامیان گل 
شیخ

511/113آگهی دادنامه
شماره بایگانی: 970145. بدینوسیله به آقای محمد دستجردی دایر به اداره کردن مکان جهت استعمال مواد مخدر فعاً مجهول المکان اباغ 
می شود به موجب حکم شماره 9709975150400925� 1397/09/22 به یک سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی و چهل ضربه شاق 

تعزیری محکوم شده اید. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت بیست روز قابل وخواهی در این دادگاه خواهد بود.رایگان
شعبه هفتم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد

511/114آگهی اباغ دادنامه به متهم
بدینوسیله به آقای حمید اکبری فرزند علی اکبر در پرونده کاسه 6/970758�9709985143900492 شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی 
مشهد دایر به نگهداری 10 سانتی گرم شیشه مستندا به 2 بند ماده 5 قانون اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت قانون برنامه و بودجه 
کل کشور سال 97 نامبرده را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی و چهل ضربه شاق تعزیری محکوم گردیده است رای صادره 

غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود. رایگان
دفترشعبه ششم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد

511/115آگهی اباغ دادنامه به متهم
بدینوسیله آقای عباس موسوی فرزند سید موسی در پرونده کاسه 6/970665�9709985148700564  شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی 
مشهد دایر به نگهداری 340 گرم شیره مستندا به 2 بند ماده 5 قانون اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت قانون برنامه و بودجه کل 
کشور در سال 97 نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شاق تعزیری محکوم گردیده است رای صادره غیابی و 

ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود. رایگان
دفتر شعبه ششم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد

511/116آگهی احضار متهم
مجتمع دادگاههای انقاب اسامی مشهد � در پرونده کاسه 6/970749 برای آقای محمود درودی فرزند غامعلی به اتهام  حمل و نگهداری 
مواد مخدر تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی مورخه 97/12/4 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات و ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقاب در  امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر فوق در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است 

در صورت عدم حضور، مطابق با مقررات رسیدگی  غیابی به عمل خواهد آمد. رایگان
مدیردفتر شعبه ششم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد� کاظم شید پیله ور

511/117آگهی و قت رسیدگی
به متهمین1- مصطفی خیابانی فرزند غضنفر به اتهام توهین و تهدید وتخریب لوازم مغازه ودرب شیشه ایی ومشارکت در ایراد صدمه بدنی 
غیرعمدی 2- یونس درودی به اتهام ضرب و جرح عمدی باچاقو حسب شکایت خلیل کفاشیان به کاسه بایگانی 128/971237 از تاریخ 
نشر آگهی در روزنامه کثیراانتشار به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 443 قانون آئین دادرسی داگاههای عمومی 
وانقاب درا مور کیفری تحت تعقیب می باشد مراتب در روزنامه آگهی نامبرده در وقت رسیدگی روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 ساعت 

10 صبح در این شعبه 128 دادگاه کیفری جزایی 2 مشهد حاضر واز تهام اتنسابی دقاع نمائید. رایگان
مدیردفتر دادگاه کیفری دو شعبه 128 مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/118آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای علی محمدی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت آقای علی اصغر فخرائی خس�رویه 
بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977503700832 در پرونده کاسه 970285-161 حکم به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1806000ریال بابت هزینه دادرسی وآگهی روزنامه وحق الوکاله طبق تعرفه وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/119آگهی
پیرو آگهی قبلی به خانم فرشته شعبان زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای احسان عاکف بطرفیت شما بخواسته 
مطالبه وجه چک  بموجب حکم شماره 9609977503701270 در پرونده کاسه 161/960578 حکم به پرداخت مبلغ130/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته ومبلغ4/380/000 ریال بابت هزینه دادرسی وآگهی روزنامه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 95/12/20 الی یوم 
ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/120آگهی
پیرو آگهی قبلی به آقای محسن بیرانوند فرزند علی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای ابوالفضل ظریف تهمیدی 
فرزند غامرضا بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977503101127 مورخ97/09/27 شماره  پرونده کاسه 
970691 حکم به پرداخت مبلغ2/315/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ240637 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم 
ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این 

شورا است.
دفتر شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد-منوره ساقی

511/121آگهی
پیروآگهی های قبلی به خانم لیا نجاتیان انس�انی فرزند محمدحس�ن وآقای حامد امینی فرزند علی اصغر فعا مجهول المکان اباغ می 
ش�ود در مورد درخواس�ت آقای محمدناصر چمی گر فرزند علی اکبر باوکالت خانم ناهید س�پهری شاملو فرزند غام حسن بطرفیت شما 
بخواس�ته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977503101117 م�ورخ97/09/26 در پرونده کاس�ه 970445 حکم محکومیت 
تضامن�ی خوان�دگان به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته )اس�تناد 3فقره چ�ک ش�ماره 97/1/20-1544/449290/24 
و1544/449289/34-97/1/15 و1544/449291/61-97/1/25 عهده بانک ملت( ومبلغ1/930/000ریال بابت هزینه دادرس�ی وخس�ارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک 1544/449290/24 -97/1/20 و1544/449289/34-97/1/15 و1544/449291/61-97/1/25 الی یوم 
ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد.رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/122آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای عباس رجائی قناد فرزند علی اصغر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست خانم ساره کاوسی 
فرزند محمد بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977503101079 مورخ97/09/19 در پرونده کاسه 970648 
حکم به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته )اس�تناد یک فقره چک بش�ماره 083874-129512 مورخ96/12/03 عهده 
بانک ملی ایران( ومبلغ3/219/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ450 هزارریال بابت هزینه درج درروزنامه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسید چک96/12/3 الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان محکوم 
ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این 

شورا است.
مسئول دفتر شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/123آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خانم عاطفه بخش کننده فرزند اله نظر فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت آقای نوید 
فهمیده وطن دوس�ت فرزند محمدرس�ول به وکالت آقای امیر سامعی فرزند موسی بطرفیت شما بخواسته  مطالبه وجه چک بموجب 
حکم ش�ماره 9709977503101054 مورخ 97/09/19 در پرونده کاس�ه 970597 حکم به پرداخت جمعابه مبلغ151/200/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته 8فقره چک به انضمام خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک ها الی یوم ااداء براساس نرخ تورم اعامی 
ازس�وی بانک مرکزی وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وهزینه درج آگهی به مبلغ 450هزارریال وهزینه های دادرس�ی طبق 
تعرف�ه قانونی درحق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای ص�ادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/124آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای یوس�ف زینلی فرزند اس�داله فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواست آقای محمدعلی نادی 
یزدی فرزندحس�ین بطرفیت شما بخواسته  مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 970997750310101135 مورخ97/09/28 در پرونده 
کاسه970449 حکم به پرداخت مبلغ33337000ریال بابت اصل خواسته )بابت وجوه هفت فقره فاکتور به شماره های 1501 و1502 و1503 
و1504 و1505 و1506 و1509 مورخ�ه96/12/23 و96/12/24 جمع�ا به مبلغ33337000ریال بابت فروش اس�باب بازی به انضمام خس�ارات 
دادرس�ی وخس�ارت تاخیرتادیه ومبلغ916587 ریال بابت هزینه دادرس�ی وحق الدرج آگهی روزنامه مبلغ چهل وپنج هزارتومان درحق 
خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/125آگهی
پیروآگهی های قبلی به آقای ابوالقاس�م مومنی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواست آقای حامد حیدری باوکالت سعید 
میرمصعبی بطرفیت ش�ما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977504501181 در پرونده کاسه 970356  حکم یک 
فقره چک عهده بانک ملت بشماره وتاریخ ومبلغ 1545/380724/22-96/12/20 -156800000ریال حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
بپرداخت مبلغ156800000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ2387000ریال بابت هزینه دادرسی و450000ریال هزینه درج آگهی وحق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید96/12/20 لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق خواهان 
صادرو محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر  شعبه178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/126آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای حمیددوبرازاد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای سیدمهدی اربابی محمدآباد بطرفیت 
شما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم یک فقره سفته عهده  شماره وتاریخ ومبلغ129543-93/6/30 – 100000000ریال حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ100000000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ1490000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ450000ریال هزینه درج 
آگهی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 1397/4/14 لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق خواهان 
صادر وشماره 9709977504501177درپرونده کاسه 970693 حکم درحق خواهان  محکوم شده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/127آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای حسین علیزاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست خانم شهربانو نیک اخاق بطرفیت شما 
بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977504201089 در پرونده کاسه970390  حکم به پرداخت مبلغ96000000ریال بابت 
مجموع خواسته وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله طبق تعرفه درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/128آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به محکوم علیه آقای سعید نجاتی فرزندعلی محمد مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک مهر 
اقتصاد علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977458301303 به تاریخ 1397/09/27 درپرونده کاسه 970404 
شعبه 53 به پرداخت 1-مبلغ104/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ3/590/000 ریال بابت هزینه های دادرسی ودرج درآگهی3-حق 
الوکاله وکیل درمرحله بدوی 4/200/000 ریال ودرمراحل بعدی طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
تقدیم دادخواست 97/7/25 تااجرای حکم برمبنای شاخص تورم بانک مرکزی درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/129آگهی اباغ دادنامه 
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی محکوم علیه 1-آقای محمد نعیمی فرزندعلی2-آقای نادر دانی فرزندحسین3-آقای احسان بیل سازان فرزند 
کاظم4-خانم زهرا ش�ایان مارشک فرزند محمدباقر مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست تعاونی ثامن اائمه )ع( علیه شما 
بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9509977458301094 به تاریخ 95/11/26 در پرونده کاسه950874 شعبه 53 به پرداخت 
1-مبلغ200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ5/660/000ریال بابت هزینه های دادرس�ی ودرج در آگهی3-حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه ازباقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ200/000/000 از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ95/9/23 تااجرای حکم برمبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دایره اجرای ومستندا به ماده 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی ومستندا به تبصره ماده 5 الحاقی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال76 درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/130آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به خوانده 1-محمدعلی تاچه بندان2-خانم اکرم قلی نژاد مقدم فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواس�ت بانک مهراقتصاد علیه شما بخواس�ته مطالبه وجه  بموجب حکم ش�ماره 9509977458300375تاریخ95/5/14 در پرونده 
950081-53 محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 1-مبلغ22/500/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ670/000 ریال بابت هزینه های 
دادرس�ی ودرج درآگهی 3-خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک مورخ 93/12/11 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک 
مرکزی بااحتساب دردایره اجرای احکام درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/84آگهی
در پرونده کاسه 960097 پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به متهم مهدی جعفر دلوئی فرزند حسین فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب 
دادنامه شماره 9709977594301403 مورخ 1397/10/01 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم هستید به فروش مال غیر که به 
موجب دادنامه صادره فوق به پرداخت پنج میلیون ریال وجه نقد و رد سه فقره چک موضوع شکایت در حق شاکی هاشم بسکابادی و معادل 
همان مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق خزانه عمومی کشور و تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است مراتب یک نوبت آگهی می گردد که چنانچه نامبرده 

به رای صادره اعتراضی دارند ظرف مهلت مقرر پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نمایند. رایگان
دادرس دادگاه شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � محمد صادق اردمه 

511/85آگهی
در پرونده کاس�ه 970376 پیرو آگهی قبلی بدین وس�یله به متهم سعید حداد فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه شماره 
9709977594301405 مورخ 1397/10/01 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم هستید به ورود به عنف و تخریب عمدی شیشه 
منزل و ایراد جرح عمد که به موجب دادنامه صادره فوق به تحمل س�ه س�ال حبس تعزیری بابت تخریب و بابت ورود به عنف شش ماه حبس 
تعزیری که مجازات اشد قابل اجرا است و بابت  سرخ شدگی چشم چپ به یک و نیم هزارم کل دیه و بابت کبودی پلک فوقانی چپ به سه هزارم 
کل دیه و بابت دامیه پیشانی با ایجاد اثر به سه درصد کل دیه و بابت حارصه بازوی چپ به نیم درصد کل دیه و بابت  کبودی قفسه سینه به یک 
و نیم هزارم کل دیه و بابت از بین رفتن یک دهم موهای ابروی چپ به یک دهم از یک چهارم کل دیه و بابت آسیب عصب صورت به نیم درصد 
کل دیه در حق شاکی حسین ایوبی محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در 
دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی است مراتب یک نوبت آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارند ظرف مهلت 

مقرر پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نمایند. رایگان
مدیر دفتر شعبه 143 دادگاه  کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � ابراهیم حسن پناه طرقی 

511/86آگهی 
در پرونده کاسه 970473 پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به متهم سلیم رستم پور ارشد فرزند محمد فعا مجهول  المکان اباغ می گردد به 
موجب دادنامه شماره 9709977594301422 مورخ 1397/10/05 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری دو مشهد متهم هستید به صدر یک فقره 
چک با محل به شماره 451527/1014 بانک سرمایه که به موجب دادنامه صادره فوق به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از 
دریافت دسته چک محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید 
نظر استان خراسان رضوی می باشد مراتب یک نوبت آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارند ظرف مهلت قانونی پس 

از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نمایند. رایگان
مدیر دفتر شعبه 143 دادگاه  کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � ابراهیم حسن پناه طرقی

511/87آگهی اباغ و احضار متهم
در پرونده کاسه 143/970500 بدین وسیله به متهمه طلعت شاکری تفتی فرزند حسن که  حسب محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده 
فعا مجهول المکان بوده در اجرای ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری )از طریق درج آگهی در روزنامه( اباغ می شود به منظور رسیدگی به 
اتهامتان دائر بر کاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت ایمان مظفری در وقت مقرر به تاریخ 1397/12/04 ساعت 8/30 
دقیقه صبح در ش�عبه 143 دادگاه کیفری 2 مش�هد واقع در بلوار مدرس جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید واا دادگاه به موضوع غیابا 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاد خواهد شد.
دادرس دادگاه شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � محمد صادق اردمه 

511/88آگهی اباغ و احضار متهم
در پرونده کاس�ه 143/970585 بدین وس�یله به متهمین 1� یحیی هماورد 2� ایمان هماورد 3� احسان  هماورد )همگی فرزندان علی اکبر( 
که حسب محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده فعا مجهول المکان بوده در اجرای ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری )از طریق درج 
آگهی در روزنامه( اباغ می شود به منظور رسیدگی به اتهامتان دائر به مشارکت در تخریب موضوع شکایت محمد علی کارگر در وقت مقرر بنا 
به تاریخ 1397/12/02 ساعت 9 صبح در شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد واقع در بلوار مدرس جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید واا 

دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاد خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد�ابراهیم حسن پناه طرقی 

511/89آگهی
بدینوسیله به  خانم مریم شعبانی که در حال حاضر مجهول المکان می باشد اباغ می شود در پرونده کاسه 134/970784 شعبه 134 دادگاه 
کیفری دو مشهد به اتهام کاهبرداری به مبلغ پنج میلیون تومان برابر مندرجات حکم شماره 970997593401471 محکوم گردیده و حکم 
صادره پس از رویت ظرف 20 روز قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر می باشد مراتب اعام تا با مراجعه به این دفتر در مهلت 
قانونی نس�بت به واخواهی و تجدید نظر اقدام نماید در غیر اینصورت حکم صادره با انقضا مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی ازم ااجرا 

می گردد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 134 دادگاه  کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد )134 جزایی سابق(

511/90آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای/ عیسی رخش�انی فرزند خدانظر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست صدیقه 
رودینی فرزند س�لیم علیه ش�ما به خواس�ته لغو حضانت ب�ه موجب حک�م ش�ماره 9709977586500795 م�ورخ 1397/8/29 در پرونده 
15/970654 حکم به واگذاری حضانت فرزندان به نامهای نازنین و محمد کاظم و محمد عرفان ویسنا در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب 

در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/91آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله پیرو آگهی قبلی به مهدی مکرم راد فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست اله خادم زاده علیه شما بخواسته 
مطالبه نفقه به موجب حکم ش�ماره 9709975113401226 در پرونده کاس�ه 970667 به پرداخت نفقه جاریه از تاریخ تقدیم دادخواس�ت 
1397/06/19 ماهیانه مبلغ 500 هزار تومان بابت مخارج ماهیانه و نیز مبلغ 3/500/000 ریال بابت هزینه مسکن خواهان محکوم شده اید. مراتب 

بدین وسیله در روزنامه درج میگردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. رایگان
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد  )39 خانواده سابق( � عبدالهی

511/92آگهی احضار متهم
 آقای ابوالفضل شریفی فرزند بهروز ، جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کاسه 114/971019 دادر بر توهین و تهدید با چاقو و ایراد صدمه 
عمدی موضوع شکایت شاکی معصومه زارعی یزدان اباد، مورخ 1397/12/4 راس ساعت 8/30 در این شعبه 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 ش�ما 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
منشی دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )114 جزایی سابق(

511/93آگهی احضار متهم
ش�ماره بایگانی: 971245. آقای قاسم حیدری فرزند حسن جلس�ه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کاسه دائر بر رانندگی بدون گواهینامه 
موضوع ش�کایت مورخ 97/11/27 راس س�اعت 8/30 در این شعبه برگزار خواهد شد؛ لذا مراتب بدین وسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون 
آئین دادرسی 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
دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )108 جزایی سابق(

511/94آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 970595 شعبه 607 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد متهم مهدی کشاورز به اتهام توهین و ضرب و جرح 
و تهدید و ورود به عنف تحت تعقیب است با توجه به شکایت آقای علی میربلوک و 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 مهلت یک ماه احضار 

می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان
بازپرس شعبه 607 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد � معینی

511/95آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 970501 شعبه 607 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد به موجب شکایت جال معمر محمد آبادی علیه محمود 
ن�ور عل�ی فرد به اتهام ضرب جرح عمدی تحت تعقیب ق�رار 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 مهلت یک ماه احضار می شود پس 

از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان
بازپرس شعبه 607 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد � معینی

511/96آگهی
شماره بایگانی: 970983. در خصوص شکایت علیه متهم سید نوید جالی ربانی فرزند سید مجید دائبر بر کاهبرداری با عنایت به لزوم حضور 
وی در دادسرا و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب بدینوسیله به وی اباغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نشر این آگهی در محل دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد به آدرس بلوار وکیل آباد 43 ابتدای خیابان صدف شعبه 633 دادیاری در 

وقت اداری حاضر واا تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه 633 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد � حسین بیابانگردزاک

511/97آگهی
شماره بایگانی: 970640. در خصوص شکایت علیه متهم سید شکراله فخرطه فرزند محمود دائر بر خیانت در امانت با عنایت به لزوم حضور وی 
در دادسرا و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب بدینوسیله به وی اباغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر 
این آگهی در محل دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد به آدرس بلوار وکیل آباد 43 ابتدای خیابان صدف شعبه 633 دادیاری در وقت 

اداری حاضر واا تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه 633 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد � حسین بیابانگردزاک

511/98آگهی
در پرونده کاسه 604/970314 آقای سجاد � علی اکبر � امید� احمد شهرت همگی یار محمدیان به اتهامات ایراد صدمه بدنی عمدی توهین 
تهدید و ورود به عنف تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به استناد ماده 115 قانون این دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش�ر آگهی در ش�عبه 604 بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقاب مش�هد مجتمع قضایی ناحیه 6 واقع در بلوار وکیل آباد حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اظهار اتخاذ تصمیم می گردد.رایگان
بازپرس شعبه  604 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد � سعید شاد نژاد

511/99آگهی احضار متهم
ش�ماره بایگانی: 971147. در پرونده فوق ش�عبه 632 دادیاری دادس�رای عمومی و انقاب ناحیه شش مشهد متهم مهدی نصرآبادی به اتهام 
خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترس�ی به وی، طبق 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت 

مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.رایگان
دادیار شعبه  632 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه شش مشهد 

511/100آگهی احضار متهم
شماره بایگانی: 971024. در پرونده کاسه فوق شعبه 632 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه شش مشهد متهم حمیدرضا صوفی فرزند 
حسینقلی به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی 
به وی، طبق ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری ، مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می ش�ود. پس از 

انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه  632 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه شش مشهد � حدادی

511/101آگهی احضار متهم
شماره بایگانی: 971185. در پرونده کاسه فوق شعبه 632 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه شش مشهد متهم نوید صراطی به اتهام 
توهین و مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و 
عدم دسترسی به وی، طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می 

شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه  632 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه شش مشهد � حدادی

511/102آگهی
در پرونده کاس�ه 621/970648 به نام متهم صفدر براهویی به اتهام ایراد صدم بدنی با چاقو و تخریب ... تحت تعقیب می باش�د. به واس�طه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 621 دادیاری دادسرای عمومی و 

انقاب ناحیه 6 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه  621 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد �  داود دره شیری

511/103آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه223/970928 آقای عباس وطن باف صانعی به اتهام سرقت گوشی همراه تحت تعقیب می باشد 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 س�ی روز در شعبه 
223 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
 دادیار شعبه  223 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد � مریم سید آبادی 

511/104آگهی احضار متهم
در پرونده 223/970041 آقای علی سااری به اتهام سرقت  گوشی همراه  تحت تعقیب می باشد 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 س�ی روز در شعبه 223 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد شد.رایگان
دادیار شعبه  223 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد � مریم سید آبادی

511/105آگهی
احتراماً در پرونده 204/970929 متهم آقای حمید احمدی فرزند حسین به اتهام رانندگی بدون گواهینامه با موتور سیکلت 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 
یکی از مطبوعات واجد شرایط آگهی، نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 204 بازپرسی دادسرای ناحیه 2 مشهد حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
دادیار شعبه  204 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد 

511/106آگهی احضار متهم
در پرونده 214/971082 متهم ابوالفضل ابولی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و تهدید با چاقو تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا  
مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 214 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه دو مشهد واقع در خیابان کوهسنگی � چهار راه الندشت � 
دادسرای ناحیه دو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید متهم می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه خود به شعبه معرفی نماید، در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.رایگان
 بازپرس شعبه  214 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد � محمود عطاردی

511/107آگهی
در پرونده کاسه 229/970179 متهمین 1� محمد خواجه 2� عماد سیفوری 3� مسلم نیشابوری به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی تحت 
تعقیب می باشند به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت 30 روز در شعبه 229 دادیاری ناحیه 2  دادسرا مشهد حاضر و از اتهام انتسابی 

دفاع نمایند در صورت عدم حضور در مهلت مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 
 دادیار شعبه  229 دادیار دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد � حیدر رمضان پورایدلیکی

511/108آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 971115 شعبه 206 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد حمید ابراهیم زاده رادکانی فرزند اسمعیل به موجب 
شکایت زهرا مهدی زاده به اتهام انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین 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 کثیراانتشار آگهی و متهم 

ظرف مهلت یک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه  206 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد � غامرضا یحیائی

511/131رای دادگاه
پرونده کاسه9709987580600246 شعبه2دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)56حقوقی سابق( تصمیم 
نهایی شماره 9709977580601332  خواهان:آستان قدس رضوی  خوانده:آقای محمدرضا ملک عیشی فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان  
خواسته ها:1-مطالبه خسارت دادرسی2-خلع ید  )رای دادگاه( درخصوص دعوی آستان قدس رضوی باوکالت آقای حمید حسینی لحمیانی به 
طرفیت آقای محمدرضا ملک عیشی فرزند ابراهیم به خواسته خلع ید از زمین موقوفه به مساحت40/54 مترمربع ازاراضی کشف پاک ثبتی 
148 اصلی بخش10مشهد حکم برمحکومیت خوانده به خلع ید اززمین موقوفه به مساحت40/54 مترمربع  ازاراضی کشف پاک ثبتی 148 اصلی 
بخش 10 مشهد وپرداخت مبلغ 54/741 ریال به عنوان هزنیه دادرسی ومبلغ 400/000 ریال بابت تعرفه خدمات وهزینه اوراق ومبلغ یک میلیون 
وهشتصدهزارریال به عنوان حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی درحق خواهان صادرمی نماید که باتوجه به معافیت خواهان از پرداخت هزینه 
دادرسی هزینه مذکور پس ازوصول به حساب واحد تمبرواریز می گردد رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس ازاباغ واقعی قابل واخواهی 

دراین شعبه وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
ادبی –مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/132رای دادگاه
پرونده کاسه 9709987580600221 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)56حقوقی سابق( تصمیم 
نهایی ش�ماره 9709977580601355 خواندگان:آقای جواد کانتر فرزند ابوالقاس�م13-آقای علی سوزنچی کاشانی فرزند محمدحسین14-

آقای علی س�وزنچی کاشانی فرزند هاش�م15- آقای محمدیحیی سوزنچی کاشانی فرزند هاشم همگی به نشانی مجهول المکان )رای دادگاه( 
درخصوص دعوی خانم ها عاطفه، الهه،آمنه،شیوا سوزنچی کاشانی فرزندان هاشم باوکالت آقایان مهدی دشتی ومحسن نیکو حسین آبادی به 
طرفیت 1-اداره اوقاف وامورخیریه)موقوفه گوهرشاد بیگم( آقایان وخانم ها2-منصوره ابراهیم چراغیان 3-4-5 محمدحسن،مرتضی،محمدتقی 
س�وزنچی کاشانی فرزند غامعلی 6-جعفر سوزنچی کاشانی7-8- میمنت وفروغ سوزنچی کاش�انی فرزندان غامعلی 14-13-12-11-10-9 
رضا،علی،جواد،مرضیه،محبوبه،راضیه س�وزنچی کاشانی فرزندان محمدحس�ین 15-16-17-18 مهدی،زهرا،محدثه،مینو سوزنچی کانشانی 
فرزندان موسی 19-معصومه افشار 20-علیرضا ابغدی 21-علی محمد ابغدی 22-ملیحه ابغدی )خوسخو آبقد(23-ریحانه ابغدی)خوشخو آبقد( 
باوکالت آقای مجید معینی مهر24-فاطمه کانتر25-جواد کانتر26-27-28 محمدیحیی،علی،محمدعلی سوزنچی کاشانی فرزندان هاشم: به 
خواس�ته :1-اثبات وقوع بیع نسبت به اعیان وانتقال منافع یک باب پاساژ مورخه1381/11/1 موقوفه گوهرشاد بیگم2-ابطال اجاره نامه شماره 
99810243994431047 مورخ1393/11/30 3- الزام به تنظیم سندرسمی اعیان والزام به تنظیم سند رسمی اجاره عرصه پاساژ مذکور وپرداخت 
خسارات دادرسی حکم برمحکومیت خواندگان مبنی براثبات وقوع بیع مورخ 1381/11/1 بین مرحوم هاشم سوزنچی کاشانی ومرحوم غامعلی 
سوزنچی نسبت به اعیان وانتقال منافع یک باب پاساژ تجاری موقوفه گوهرشاد بیگم دارای پاک5633 فرعی از5اصلی بخش 9مشهد واقع در 
خیابان شیرازی وابطال اجاره نامه شماره 99810243994431047مورخ1393/11/30 وتنظیم سند رسمی اعیان وتنظیم سندرسمی اجاره عرصه 
آن به نام خواهان ها وپرداخت مبلغ هجده میلیون ونهصد ونود ویک هزاروپنجاه وچهارریال به عنوان هزینه دادرسی ومبلغ چهار میلیون ریال 
به عنوان هزینه کارشناسی ومبلغ دومیلیون وهشتصدوهشتادهزارویکصدوچهل وچهارریال به عنوان حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی درحق 
خواهان صادرمی نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف1-2-3-4-5-8-9-15-16-19-21-22-23-24-28 حضوری وظرف 20روز پس 
ازاباغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه های محترم تجدیدنظراس�تان خراس�ان می باشد ونسبت به سایر خواندگان غیابی وظرف بیست روز 
پس ازاباغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه های محترم تجدیدنظراستان خراسان 

می باشد.
مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/133آگهی اباغ دادنامه
درخصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد باوکالت آقای هاشم اندرزیان بطرفیت خواندگان 1-آقای موسی توکلی چهارراه فرزنداحمدعلی2-آقای 
اسماعیل محبی راد فرزندعلی 3-آقای منوچهر شیخ بو فرزند حجی قربان به خواسته صدو حکم برمحکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
وجه یک فقره چک به ش�ماره789999 مورخ 97/5/21 عهده بانک کش�اورزی به مبلغ401/918/538 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی 
وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه ، دادگاه باعنایت به خواسته خواهان ،ماحظه اصول مستندات وی واین که صدور چک موضوع دعوی 
ازناحیه خوانده ردیف اول وضمانت درپرداخت وجه چک ازناحیه سایرخواندگان محرز است واینکه خواندگان باوجود اباغ صحیح مفاد اخطاریه 
ها درجلس�ه رسیدگی حضور نیافته،ایحه ای ارسال نداشته ودرقبال ادعی خواهان ومس�تندات ابرازی وی هیچ گونه ایراد ودفاعی ازخویش 
بعمل نیاورده انده ، لذا بقاء اصول مستندا دریدخواهان دالت بربقاء دین واشتغال ذمه خواندگان به ترتیب خوانده ردیف اول به عنوان مدیون 
اصلی وسایر خواندگان به عنوان ضامنین واستحقاق خواهان درمطالبه وجه آن رادارد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را درحد خواسته محمول 
بر صحت تش�خیص و منتهی به صدور دادنامه شماره 9709977580501454 ش�ده به استناد مواد 198،515،519 ازقانون آئین دادرسی مدنی 
و310،311،313 ازقانون تجارت وقانون استفساریه تبصر الحاقی به ماده 2 ازقانون صدور چک حکم برمحکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 401/918/538 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 14/213/000 ریال بابت هزینه دادرسی متعلقه ومبلغ 10/846/045 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
خواهان برابرتعرفه قانونی ونیز خسارت تاخیرتادیه وجه چک ازتاریخ سررسید چک تازمان وصول برمبنای نرخ تورم اعامی توسط بانک مرکزی 
درحق خواهان صادرواعام می دارد. رای صادرشده نسبت به خواندگان ردیف های دوم وسوم غیابی وظرف مدت بیست روز ازتاریخ اباغ قابل 
واخواهی ازناحیه خواندگان دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی 
می باشد ونسبت به خوانده ردیف اول باتوجه به اباغ واقعی مفاد اخطاریه ازطریق سامانه ثنا حضوری وظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

درمحاکم محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی سابق(

511/134آگهی اباغ دادنامه
درخص�وص دعوی بانک ش�هرباوکالت خان�م فاطمه قانعی مقدم به طرفیت خواندگان به اس�امی1-آقای مهدی فرخن�ده فرزند جواد 2-خانم 
مری�م طاهریان فرزند محمدرضا3-آقای مس�عود فاص�ل زاده محواتی فرزن�د محمدرضا 4-آقای محمدحامدیعقوب�ی فرزند محمد تقی5-

خان�م منی�ژه امیری اول فرزند محمدعلی به خواس�ته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه قرارداد مش�ارکت مدنی 
ش�ماره304/700/19370790/1 م�ورخ 95/2/29 به مبلغ480/841/697 ریال تامورخه97/6/4 وخس�ارت تاخیرتادیه براس�اس نرخ 28درصد 
ازمورخه مذکور تایوم ااداء بااحتس�اب کلیه خس�ارات قانونی ، نظربه اینکه خوانده ردیف اول به موجب قرارداد مشارکت مدنی اقدام به انعقاد 
قرارداد مشارکت مدنی بابانک شهر نموده ومتعهد به بازپرداخت اصل بدهی ، سود وخسارات تاخیرتادیه شده است واینکه سایرخواندگان نیز 
باامضاء ذیل قرارداد ضمانت باز پرداخت بدهی خوانده ردیف اول رابه نحو تضامنی نموده اند. باتوجه به اینکه درقرارداد مستند دعوی قیدشده که 
بانک درصورت عدم پرداخت بدهی توسط مدیون اصلی در سررسید، حق مراجعه به هریک از مدیون وضامنین رابه صورت تضامنی خواهدداشت 
که بافرض مذکور وبه موجب مستفاد ازمواد 402و403ازقانون تجارت ، نوع ضمانت، تضامنی عرضی محسوب می شود. ازطرفی خواندگان باوجود 
اباغ صحیح مفاد اخطاریه ها درجلسه رسیدگی حضور نیافته وایحه ای نیز ارسال نداشته ودرقبال ادعای خواهان ومستندات ابرازی ازناحیه 
وی هیچ گونه ابراد ودفاعی بعمل نیاورده اند لذا بقاء اصول مستندات مذکور دریدخواهان دالت بربقاء دین واشتغال ذمه خواندگان واستحقاق 
خواهان درمطالبه وجه موضوع خواسته رادارد،دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان رابااستصحاب بقاء واستغال ذمه خواندگان ، محمول برصحت 
تش�خیص ومنتهی به صدور دادنامه شماره 9709977580501448 شده وبه استناد مواد198،519 از قانون آئین دادرسی ازمدنی وماده های 10 
و221 و228 ازقانون مدنی وتبصره 2ازماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب1376 وتبصره های 2و3 ازماده 5 ومواد8و9 ازقراردادتنظیم 
فیمابین طرفین، خواندگان رامتضامنا به پرداخت مبلغ 480/841/697 ریال بابت اصل ،سود وجریمه تاخیرتامورخه 97/6/4 وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه براساس نرخ 28درصد ازمورخه مذکور تایوم ااداء به انضمام هزینه های دادرسی متعلقه به مبلغ 18/302/009 ریال ونیز حق الوکاله 
وکیل خواهان برابر تعرفه قانونی به مبلغ 12/740/201 ریال ازباب تسبیب درحق خواهان محکوم می نماید.رای صادره  شده نسبت به خواندگان 
ردیف های 2و3و5 غیابی وظرف مدت بیس�ت روز ازتاریخ اباغ به خواندگان قابل واخواهی ازناحیه آنها دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز 
دیگر قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد ونسبت به خوانده ردیف اول وچهارم باتوجه به اباغ 

واقعی مفاد اخطاریه حضوری وظرف 20روز ازتاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی سابق(

511/135آگهی اباغ دادنامه
شماره باتیگانی شعبه:970640بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای مسعود عاشوری -غامرضا عاشوری فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
مورد دادخواست بانک  ملت علیه شما بخواسته مطالبه مبلغ 267282995 ریال بابت اصل بدهی ووجه التزام یک فقره تسهیات اعطائی به 
شماره – مورخ 96/6/21-مطالبه خسارت دادرسی –مطالبه خسارت تاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل بموجب حکم شماره 9709977580301314-
1397/10/8 در پرون�ده ش�ماره 9709987580300480  به پرداخت مبلغ267282995 ریال بابت اصل بدهی ومبلغ 75/557/228 ریال بابت 
تاخیرتادیه تاتاریخ1397/7/16 به انضمام هزینه های دادرسی متعلقه خدمات قضایی )مبلغ13/016/408ریال( حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
قانونی برمبنای میزان)مبلغ9/428/165 ریال( درحق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در شهد روزنامه درج می گردد رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
دفتر شعبه 15دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/136آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خانم انسیه رحیم زاده فرزندمحمد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست هیات تصفیه تعاونی 
منحله میزان علیه شما بخواسته ابطال سندرسمی بموجب حکم شماره 9709977579701332 در پرونده کاسه 970503دادگاه عمومی حقوقی 
مشهد به استناد مواد 515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند وانتقال پاک فوق به میزان 150 سهم مشاع از200630 سهم مشاع 
و65 صدم مشاع از کل10232 سهم عرصه واعیان والزام خوانده به مبلغ 3/764/700 ریال بابت خسارات دادرسی درحق خواهان صادرواعام می 
نماید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-علی خانی

511/137آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای حسین باروزه-محمدباروزه-شاهین خیاط زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک 
سینا علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977579700938 در پرونده کاسه 970333  دادگاه عمومی حقوقی مشهد 
متضامنا به پرداخت مبلغ 230/000/000 ریال بابت اصل خواسته بامحاسبه آن به نرخ یوم الوصول براساس شاخص بانک مرکزی ازتاریخ صدور چک 
تازمان وصول ومبلغ 15/196/000 ریال بابت خسارات دادرسی درحق خواهان صادرواعام می نماید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی دفتر شعبه 20دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-علی خانی

511/138آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای محمدعطائی حمامی فرزند حیدر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک سینا علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977579700947 در پرونده کاسه 970334 دادگاه عمومی حقوقی مشهد متضامنا 
به پرداخت مبلغ 410/000/000ریال بابت اصل خواسته بامحاسبه آن به نرخ یوم الوصول براساس شاخص بانک مرکزی ازتاریخ صدور چک تازمان 
وصول ومبلغ25/602/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادرواعام می نماید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-علی خانی

511/139آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم اعظم پذیرا فرزند یداله فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست شرکت یونیلیور ایران 
سهامی خاص بانمایندگی آقای ابراهیم اوزگور علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977513401146 مورخ97/09/14 
در پرونده کاسه970583 باتوجه به اینکه سمت دادخواست دهنده محرز نیست بااین شرح که وفق آگهی آخرین تغییرات ارائه شده اختیارات 
هیات مدیره درخصوص اقامه دعوی به مدیرعامل تفویض ش�ده اس�ت ودروکالت نامه مدیرعامل دخیل نیس�ت بلکه آقای اوزگور اس�ت که 
مدیرعامل نیست لذا مستندا به بند 5ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادر واعام می گردد قرار صادره ظرف 20روز پس از 

اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد.
منشی شعبه 304 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/140آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای احس�ان کریمی ویوس�ف جنتی منتظری فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست 
محمدعلی مجدثابتی علیه شما بخواسته تنظیم سند ومطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977515001140 مورخ1397/8/23 در پرونده 
کاسه 970409 خوانده محکوم است آقای یوسف جنتی منتظری به حضوردردفترخانه اسنادرسمی وتنظیم سند یک دستگاه خودروی پژو206 
به شماره انتظامی 764 ل 99 ایران 32 پاک جدید 716 ه 94 ایران 42 احسان کریمی به پرداخت 1-مبلغ یک میلیون وسیصدهزارریال بابت 
هزینه دادرسی 2-مبلغ ششصدهزاریال بابت هزینه  آگهی روزنامه ی 4 مرحله درحق خواهان محکوم شده اید ظرف 20روزقابل واخواهی در 

همین شعبه می باشد.
مسئول دفتر شعبه320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زکیه زشکی

511/141آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم اعظم علی زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست شرکت یونیلیور ایران سهامی 
خاص بانمایندگی آقای ابراهیم اوزگور علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه چک بموجب رای ش�ماره 9709977506601183 مورخ 97/9/14 در 
پرونده  کاسه 970626 به1-مبلغ بیست وسه میلیون ونهصد ودوازده هزارریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ یک میلیون وسیصدوشصت وشش 
هزارونهصد ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر وهزینه درج آگهی درروزنامه3-خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک ها 95/10/5 و95/10/10 
تایوم ااداء محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از 

درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است.
مسئول دفتر شعبه186 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/142آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم طاهره زارع حقیقی رافی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست شرکت یونیلیور ایران 
سهامی خاص بانمایندگی آقای ابراهیم اوزگور علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب رای شماره 9709977506601180مورخه 97/9/14 
در پرونده کاسه 970644 به:1-مبلغ4/280/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 515/500 ریال بابت هزنیه دادرسی الصاق تمبر وهزینه درج 
آگهی درروزنامه 450هزارریال 3-خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید تایوم ااداء که محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است.
مسئول دفتر شعبه 186 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/143آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای مسعود افسری وسعید افسری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علی اکبر 
رحمتی علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب رای شماره 9609977506900575 مورخه1396/06/09 در پرونده کاسه960211 به حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 6/205/000 ریال بابت هزینه دادرسی –پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه طبق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک ازتاریخ سررسید چک 1395/10/30 تایوم ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص 
بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهدشد پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه درج آگهی به انضمام پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه درحق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مدت 

20روز پس ازدرج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است.
مسئول دفتر شعبه189 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/144آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم نیره علیزاده فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست شرکت خوراک دام وطیور صالح 
کاشمر به مدیریت آقایان قدیر وسعید صالحی علیه شما بخواسته  مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977513301226 مورخه 1397/10/04 
در پرونده کاسه 970797-303 خوانده محکوم است به پرداخت 1-مبلغ72/384/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ1/783/000 ریال هزینه 
دادرس�ی الصاق تمبر واوراق روزنامه هزینه درج آگهی درروزنامه 3-خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدتایوم ااداء که برمبنای نرخ تورم 
بانک مرکزی محاسبه خواهدشددرحق خواهان محکوم شده اید . رای صادره غیابی وظرف مدت20روز قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.
منشی شعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/145آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به خانم نرگس حسینی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست شرکت یونیلیور ایران سهامی 
خاص بانمایندگی آقای ابراهیم اوزگور باوکالت آقای امین صادقی فرزندمحمدطاها علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 
9709977513301155 مورخ1397/09/19در پرونده  کاس�ه 970661-303 خوانده محکوم است به پرداخت 1-مبلغ 34/500/000 ریال بابت 
اصل خواسته 2-مبلغ 983/250 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و3-هزینه درج آگهی درروزنامه به مبلغ450000ریال 4-خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررس�یدتایوم ااداء که برمبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاس�به خواهدشد5-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان 

محکوم شده اید رای صادره غیابی وظرف مدت20روز قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.
منشی شعبه303 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/146آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای مرتضی رضائی فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست شرکت یونیلیور ایران به وکالت 
قهرمانی نژاد صادقی علیه ش�ما بخواس�ته  مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977506301084 مورخ1397/08/19 در پرونده کاس�ه 
970628-183 خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ1-هفده میلیون وپانصدونودویک هزارریال بابت اصل خواسته و2-مبلغ سیصدوشصت ونه 
هزار وهشتصد وهشتاد وهفت ریال بابت ابطال تمبردادرسی وسیصدو دوازده هزارریال بابت تعرفه خدمات قضایی وچهارصدو پنجاه هزارریال 
هزینه درج آگهی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکا و3-خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعامی درتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک ومصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ازتاریخ گواهی عدم پرداخت چک 95/2/15 لغایت یوم ااداء که درحق خواهان صادرواعام می 

نماید درحق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی وظرف مدت20روز قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
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رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
  آقای ابوالفضل ش�یدا داراي شناس�نامه ش�ماره  0017174783  به ش�رح دادخواس�ت به کاسه  
1/97ش/1233  از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
بابا محمد شیدا  بشناسنامه 1049  درتاریخ  97/9/9  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: )1(-متقاضی فوق الذکر آقا نام ابوالفضل  نام خانوادگی شیدا  
نام  پدر بابا محمد  ش�ماره شناس�نامه 0017174783  )2(- نام رضا  نام خانوادگی ش�یدا  کد ملی   
0018476635  اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
م.الف   1692 خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین

دادنامه
پرونده کاسه 9709982823200346 شعبه 22 شورای حل اختاف شهرستان قزوین تصمیم نهایی شماره 9709972823200642 خواهان: 
آقای مهدی س�عیدی حقیقت فرزند فیض اله با وکالت آقای مجید صالحی فرزند س�تار به نشانی قزوین خ ماصدرا نبش ک رجا پ49 ط3 
واحد 15 خواندگان: 1- آقای مهدی علی دوست فرزند محمدعلی 2- آقای محمد رجبی همگی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرس�ی 2- مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک 4- پرداخت حق الوکاله رای قاضی شورا  در خصوص دعوی خواهان مهدی 
س�عیدی حقیقت فرزند فیض اله با وکالت مجید صالحی به طرفیت خواندگان مهدی علی دوس�ت فرزند محمدعلی- 2- محمد رجبی به 
خواسته مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 9666/710305-12 از حساب جاری به شماره 0111685987004 عهده بانک 
ملی ایران با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مدعی شده به موجب یک فقره چک فوق مبلغ 50/000/000 ریال 
از خواندگان طلبکار می باشد که مشارالیه با وصف مراجعات متعدد از تادیه دین خود امتناع می نماید شورا با عنایت به خواسته مطروحه 
و مداقه در مفاد مدلول چک موصوف که بر طبق مقررات قانونی صادر شده و علی ااصول وجود و بقای آن در ید خواهان ظهور در اشتغال 
و استمرار ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و از آنجایی که خوانده دعوی با وصف اباغ قانونی در جلسه دادرسی 
حاضر نشده و ایحه دفاعیه ای نیز به این مرجع تقدیم ننموده و بدین ترتیب مستندات دعوی و خواسته مطروحه مصون از هرگونه ایراد و 
تعرض خوانده باقی مانده از این رو شورا باتوجه به مراتب مطروحه و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا محترم به شرح منعکس در صورتمجلس 
مورخه 1397/9/13 دعوای خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198، 502، 515، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تش�خیص مصلحت نظام و ماده واحده استفس�اریه 
تبص�ره مذک�ور مصوب 1377 و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و مواد 9 و 27 از قانون ش�وراهای حل اخت�اف مصوب 1394 خواندگان را 
متضامنا به پرداخت 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواس�ته و 1/184/500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در 
حق خواهان محکوم و اعام می دارد که اجرای احکام شورا مکلف است که خسارت تاخیر تادیه چک فوق الذکر از تاریخ سررسید آن مورخ 
97/6/30 لغایت اجرای حکم بر طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه و از خوانده اخذ و در حق خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از گذشت مدت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه محترم عمومی قزوین می باشد.20
م الف: 1626/1قاضی شعبه 22 شورای حل اختاف شهرستان قزوین- اسامه صالحی

دادنامه
پرونده کاسه 9609982940000179 شعبه 1 شورای حل اختاف بخش شریفیه استان قزوین خواهان: آقای نورالدین ندیری فرزند مطلب به 
نشانی قزوین- البرز- شریفیه- خ چمرا ک والفجر 22 پ 71 خوانده: آقای رضوان تیزرومشکله فرزند محمد به نشانی قزوین- البرز نصرت 
آباد خ رجایی 4خواسته: مطالبه وجه چک رای قاضی شورا در خصوص دعوای آقای نورالدین ندیری فرزند مطلب بطرفیت خوانده آقای رضوان 
تیزرومش�کله فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 29/000/000 ریال وجه سه فقره چک به ش�ماره 005/757325 سررسید 1393/09/22 
عهده بانک سپه شعبه الوند از حساب شماره 21502150800057806 و شماره 005/757324 سررسید 1393/08/22 عهده بانک سپه شعبه 
الوند از حساب شماره 21502150800057806 و شماره 005/757323 سررسید 1393/06/22 عهده بانک سپه شعبه الوند از حساب شماره 
21502150800057806 متعلق به خوانده بانضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان با تقدیم تصویر مصدق چک 
موضوع خواسته گواهی عدم پرداخت وجه آن به علت کسر موجودی تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارد. با عنایت به این که وجود اصل چک 
موصوف در ید خواهان. ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و از جهتی خوانده در جلسه رسیدگی حاضر 
شده و از خود دفاع موثری ارائه نداده از این رو شورا با احراز صحت و اصالت اسناد و مدارک خواهان دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته لذا 
مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 29/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 775/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت اجرای حکم که محاسبه آن بر 
عهده واحد اجرای احکام  مدنی می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از 

اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگستری محمدیه می باشد. 18
م الف: 2799/15قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شریفیه- مصطفی کرمی راد

آگهی احضار متهم
   دراج�رای ماده 174قانون آیین دادرس�ی کیفری باانتش�ار این آگهی برای یکنوبت به متهم محمد اعلم ناروی�ی ف عبداله  اباغ میگردد 
جهت دفاع ازاتهام انتسابی  خود ظرف یکماه از تاریخ اباغ باحضوردرشعبه دوم عمومی دادگاه خان ببین به اتهام اقامت غیرمجازموضوع 
پرونده970779/موضوع گزارش مرجع انتظامی ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضوریا عدم اعام عذرموجه تصمیم مقتضی وقانونی اتخاذ 

خواهد شد ضمنا متهم فوق میتواند جهت دفاع وکیل نیزمعرفی نماید.
1097-رییس شعبه2دادگاه عمومی بخش خان ببین-میرزاده گودرزی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به رضابخشی پور
   خواهان ش�رکت تخته ش�هیدباهنر دادخواس�تی بطرفیت خوانده رضابخشی پوربه خواسته ابطال صلحنامه وفس�خ قرارداد مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاسه9709981775201031وش�ماره بایگانی 971074/ شعبه1 دادگاه عمومی حقوقی بخش خان ببین 
ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/11/29ساعت15/ 12تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس 
ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
1098-منشی شعبه1دادگاه عمومی حقوقی بخش خان ببین-طالبی

آگهی مزایده مرحله اول
   در پرونده4/95/1091بموج�ب دادنام�ه شماره110سال94ش�عبه9دادگاه حقوق�ی گ�رگان  محک�وم علیه رضا احم�دی ف رجبعلی بپرداخت 
مبلغ877/957/319ریال درحق محکوم له حمیدرضا مقصودلوراد باوکالت مهدی صابری بدهکار میباشد که ملک زیرجهت پرداخت بدهی محکوم 
علیه تعرفه شده زیرپس ازتوقیف کارشناسی وبقیمت ذیل ارزیابی شده است که ملک موصوف پس ازجری تشریفات قانونی کارشناسی وقیمت 
گذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند نظریه کارشناسی 
درخصوص دعوی محکوم له حمیدرضا مقصودلوراد بطرفیت محکوم علیه رضااحمدی باموضوعیت ارزیابی 1قطعه زمین کشاورزی باغ مرکبات موضوع 
صورتجلسه توقیفی1396/04/28بمحل عرصه عزیمت که گزارش بشرح ذیل میباشد ادرس ملک گرگان روستای امیرآباد روبروی زندان حدود 
اربعه شماا وصل به اراضی اشخاص شرقا وصل به بلوار زندان جنوبا ووصل به اراضی اشخاص وغربا نیزوصل به اراضی اشخاص با مختصات جغرافیایی 
-270111-269954-269957-269984-269989-270233-270259-2270422-270463-x1  بش�رح ذی�ل میباش�د UTM براس�اس
270110-270334و y 408545-4085526-4085527-4085560-4085531-4085599-4085621-4085642-4085656-4085700وضع

یت ومنصوبات ملک مورد بازدید بمساحت حدود 52374متر مربع باکاربری کشاورزی باغ مرکبات دارای خاک نسبتا حاصلخیز امکان بهره برداری 
از1حلقه چاه جهت آبیاری بشماره پروانه 566402مورخه1367/4/19بنام رجبعلی احمدی دارای 1باب خانه کارگری و1باب انباری محصور شده 
توسط درب ودیوارآجری وپرچین دارای خاک نسبتا حاصلخیزفاقد سندرسمی بوده که درتصرف وراث مرحوم رجبعلی احمدی میباشد ارزیابی 
باتوجه بموارد فوق الذکربازدید میدانی بررسیها وتحقیقات انجام گرفته وضعیت وموقعیت ملک ومساحت عرصه نوع کاربری امکان بهره برداری 
ازاب چاه جهت آبیاری همجوار بودن با جاده آسفالته نزدیکی به شهروروستا وجود خانه کارگری وانباری وباعنایت به سایرعوامل موثر درارزیابی 
اماک خصوصا عرف محل عرضه وتقاضا ووضعیت فعلی بازار اماک ومستغات ارزش ملک فوق التوصیف به ازای هرمترمربع260/000ریال وکل 
ارزش ملک بمساحت حدود52374مترمربع بهمراه متعلقات آن جمعا مبلغ 13/617/240/000ریال معادل یکمیلیارد وسیصد وشصت ویکمیلیون 
وهفتصد وبیست وچهارهزارتومان برآورد و تقدیم میگردد زمان مزایده روزشنبه مورخه1397/10/29-ساعت9الی10صبح مکان مزایده دفترشعبه 
4 اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی 
است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب دادگستری واریز 
ومابقی آنرا ظرف 1ماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز وقبض واریزشده راتحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون 
اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل 
ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف شده بازدید نمایند4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه 
صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه باخریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد 

شد5-مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
1092-مدیردفترشعبه 4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

دادنامه
  تاریخ رسیدگی97/3/29شماره پرونده676-96-1شماره دادنامه196مرجع رسیدگی شعبه اول شورای حل اختاف علی آبادکتول خواهان 
حس�ینعلی درایش باوکالت ام البنین نظری کتولی علی آباد خ جنگلده مجتمع اسپانتا بلوک1ط2 خوانده یوسف نایب زاده مجهول المکان 
خواس�ته مطالبه طلب شورا با بررسی محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام وبشرح ذیل مبادرت به صدوررای مینماید رای قاضی شورا 
درخصوص دادخواست خواهان حسینعلی درایش ف بهرام باوکالت ام البنین نظری کتولی بطرفیت خوانده یوسف نایب زاده بخواسته مطالبه 
طلب بمبلغ یکصدمیلیون ریال بااحتساب هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه وباتوجه به مجموع محتویات پرونده ازجمله تصویرمصدق1فقره 
سفته بشماره848907واینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی درشوراحضور نیافته ودفاع موثری مبنی بر برائت ذمه خود به شورا ارائه ننموده 
است علیهذا خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته وباستناد مواد198و519و522و515قانون آیین دادرسی مدنی ومواد309و307قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ دومیلیون وششصدوپنجاه هزارریال بابت 
هزینه دادرسی وحق الوکاله طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیرتادیه درحق خواهان محکوم مینماید اجرای حکم مکلف است درزمان اجرای 
حکم خسارت تاخیرتادیه را براساس نرخ شاخص کاا وخدمات که ازسوی بانک مرکزی اعام میشود اززمان تقدیم دادخواست96/8/1تازمان 
اجرای حکم محاس�به ودرحق خواهان ازخوانده وصول نماید این رای غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی درهمین ش�عبه وسپس 

ظرف20روزپس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم علی آباد میباشد
1106-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف علی آبادکتول-محمدی

اباغ دادنامه
  درپرونده9509981790500319بایگانی950307شعبه4دادگاه کیفری1 استان گلستان مستقردردادگستری گنبد کاووس وبموجب دادنامه 
ش�ماره9709971711800342مورخ1397/09/28درخصوص متهم بهرام لگزایی ف صفردائربرمش�ارکت درس�رقت مقرون به آزار موضوع 
شکایت شیرعلی میکائیلی2-مشارکت درسرقت مسلحانه اموال موضوع شکایت عبدالمجید هاکویی پس ازرسیدگی دادگاه اتهام انتسابی 
را ثابت دانسته باس�تناد مواد134 و160و211قانون مجازات اسامی مصوب1392ومواد652و667قانون تعزیرات مصوب1375نامبرده رابابت 
هریک ازاتهامات بتحمل10سال حبس تعزیری و74ضربه شاق درغیرماءعام وردمال محکوم مینماید رای صادره درخصوص محکومیت بهرام 
لگزایی غیابی وظرف مهلت20روز ازتاریخ اباغ واقعی قابل واخواهی درهمین دادگاه وسپس ظرف مهلت20روزبا عنایت بمیزان مجازات بزه 

انتسابی قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان گلستان میباشد.
1112-رئیس شعبه4دادگاه کیفری1استان گلستان)مستقر درگنبد(-عسکری

آگهی مزایده مال غیر منقول - نوبت اول
   درکاسه اجرایی احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آبادکتول بشماره960598)نیابت واصله از اجرای احکام شعبه211دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی شهیدمفتح تهران(محکوم علیهم1-مهدی شیخ نظری کتولی ف نورعلی وعلی اکبر زنگانه ف رمضان متضامنا محکوم 
بپرداخت1/910/169/546ریال درحق محکوم له ش�رکت لیزینگ خودرو باوکالت خانم میرزایی ومبلغ93/775/578ریال بابت هزینه اجرا 
درحق دولت درراستای وصول بدهی پاک ثبتی5فرعی از20-اصلی متعلق به احد ازمحکوم علیهم بنام علی اکبر زنگانه ف رمضان از سوی 
محکوم له تعرفه که موردشناس�ایی وتمامیت آن مورد بازداش�ت قرارگرفته که برابر مقررات جهت ارزیابی به ارزیاب هیات بدوی و3نفره 
ارجاع گردیده اس�ت که مش�خصات ملک اجماا درذیل قیدگردیده اس�ت که با رعایت شرایط مزایده بفروش میرسد متقاضیان خریدمال 
میتوانند به اجرای احکام مدنی مراجعه وپیشنهاد خود رابرای خرید مال مورد مزایده ارایه نمایند برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت 
را ازقیمت پایه)کارشناس�ی شده توسط کارش�ناس( ارایه وقبول نماید)توصیف اموال(6دانگ اعیان باانضمام پنج وسه چهارم دانگ مشاع 
از6دانگ 1قطعه زمین بمس�احت عرصه112مترمربع مابقی عرصه وقف میباشد تحت پاک5فرعی از20اصلی درمالکیت علی اکبرزنگانه ف 
رمضان واقع درعلی آباد کتول  خ طالقانی ش�مالی نبش ک بوس�تان45متصرفی علی ا کبر زنگانه ف رمضان بمساحت112مترمربع باحدود 
اربعه ش�مال درب ودیواریس�ت به ک بوستان45ش�رق وصل به متصرفی حس�ن زنگانه جنوب دیواریس�ت به متصرفی سیدرضوی غرب 
درب مغازه ها اس�ت به خ طالقانی ش�مالی اعیان عرصه فوق1دستگاه ساختمان ویایی درضلع شرقی بمس�احت حدود50مترمربع ودارای 
کدپستی4941997338ودرضلع غربی عرصه3درب مغازه تجاری با اعیان بمساحت هریک 24مترمربع دیوارها ازجنس آجر وسیمان سقف 
پوشش حلب درب ورودی شیشه س�کوریت ودارای امتیازات3برق -یک گازویک آب وکدپستی مغازه4941997336میباشد ارزش زمین 
تجاری ومسکونی ومتعلقات آن مبلغ896/000/000ریال برآورد واعام گردیده است زمان مزایده روزسه شنبه مورخ1397/11/02 ساعت9الی 
10مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده 
ش�روع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید2-برنده میبایست 10درصد مبلغ پیشنهادی رانقدا” وفی 
المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز والباقی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ جلسه مزایده واریزنماید واا وفق ماده129قانون اجرای 
احکام مدنی سپرده واریزی10درصد پس ازکسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد3-کلیه هزینه های نقل وانتقال ملک اعم ازعوارض 
مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد4-مطابق مواد 142و143قانون اشعاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد میبایست ظرف1هفته 
ازتاریخ مزایده تقدیم شود وتحویل ملک پس ازتایید صحت جریان مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تائید 

صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد  تودیع خواهد شد. 
1103- مدیردفترواحداجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آبادکتول-میرشکار

آگهی مزایده مرحله دوم
   درپرون�ده اجرای�ی3/97/0360 اج�رای احکام مدن�ی گ�رگان بموج�ب دادنام�ه9609970056500960 و9609970056500923صادره از 
ش�عبه6حقوقی گ�رگان محکوم علیه فتح اله هرات�ی انارکی ف علی اکبر بپرداخ�ت مبلغ737/413/085ریال درحق ش�رکت نمونه واثق 
باوکالت ملیحه جرجانی ومریم مردانی ومبلغ36/870/654ریال بعنوان نیم عشردرحق دولت محکوم وبدهکارمیباشد ومحکوم علیه فتح 
اله هراتی انارکی ف علی اکبر واقع در شش�دانگ1قطعه زمین بمس�احت2500مترمربع درشرق جاده اسفالته روستای جعفرآباد نرسیده به 
ج�اده تیپ جواداائمه نظریه کارشناس�ی باتوجه به اس�ناد ومدارک عرصه موردتعرفه باتوجه به ش�رایط وخصوصیات من�درج درگزارش 
بمساحت2500مترمربع ازقرارمترمربع250000ریال کل زمین625/000/000برابر باشش صدوبیست و پنج میلیون ریال برآورد میگردد که پس 
از اجرای تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرس�د طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه 
وتس�لیم نمایند)توصیف اجمالی مال غیرمنقول توقیف شده براساس ماده138قانون اجرای احکام مدنی(موضوع ارزیابی ششدانگ1قطعه 
زمین بمساحت2500مترمربع بخواسته شرکت نمونه واثق بوکالت مردانی بطرفیت فتح اله هراتی واقع درشرق جاده اسفالته روستای جعفرآباد 
نرسیده به جاده تیپ جواداائمه باتوجه به بررسی اسناد ومدارک ابرازی باهماهنگی قبلی باحضورنماینده شرکت درمحل عرصه در روستای 
جعفرآباد حضوریافته وبهمراه برداشت محدوده عرصه بااستفاده ازدستگاه وGPS واندازه گیری زمینی ومطابقت جغرافیایی ملک بامستندات 
موجود ومشاهدات میدانی بصورت ذیل میباشد ارزیابی ششدانگ1قطعه زمین بمساحت2500مترمربع باحدوداربعه شمال بطول97/3متربه 
تصرفی عابدفندرسکی که ازهراتی خریداری نموده وشرق بطول29/7متربه تصرفی اسماعیل الوستانی وجنوب بطول85متربه تصرفی علی 
اکبرفندرسکی وغرب بطول 30متربه جاده اسفالته روستای جعفرآباددارای پاک شماره4-اصلی بخش5ثبت علی آباد)جعفرآباد(بامختصات 
میانی 293154-4080649ودرش�مال روستای جعفرآباد ازتوابع شهرستان گرگان میباشددرزمان بازدید عرصه مسطح شخم خورده اماده 
کشت دارای بقایای برداشت توتون استقرار تیربرق درمیانه شرقی زمین خارج ازبافت مصوب طرح هادی وبافت روستا ومنابع ملی)وصل به 
جاده(میباشدضمنا عرصه دارای وقف عام میباشد زمین فاقد برق وگاز ودارای نسق آب از چاه مستقر درغرب زمین میباشد زمین درحال 
حاضر تحت تصرف قاسم آلوستانی است که مدعی است حدود15سال زمین راکشت وکارمیکند عرصه فاقد سندمالکیت دارای قولنامه عادی 
خرید مورخه93/03/04و رای اثبات وقوع بیع بشرح فروشنامه والزام فروشنده قاسم الوستانی بتحویل مبیع مطابق قرارداد عادی بنام هراتی 
)خریدار(میباشد)تصویردادنامه بشماره94970056401326وقولنامه موجود درپرونده( نظریه کارشناسی باتوجه به اسنادومدارک عرصه مورد 
تعرفه)باتوجه به شرایط وخصوصیات مندرج در گزارش(بمساحت2500مترمربع از قرار مترمربع250000ریال کل زمین625/000/000برابر باشش 
صدوبیس�ت وپنج میلیون ریال برآوردمیگردد زمان و مکان مزایده زمان مزایده روزدوش�نبه مورخه1397/11/08ساعت 9الی10صبح مکان 
مزایده دفترش�عبه 3 اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع 
برنده مزایده کس�ی اس�ت که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” 
بحس�اب دادگستری واریزومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحس�اب سپرده واریز وقبض واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید 
درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی ب�ه 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 میباشد5- تحویل اموال 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 ش�د6-مزایده باحضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد 

شد7-هزینه نقل وانتقال به عهده برنده مزایده میباشد.
1133-دادورزشعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-عادلی

آگهی اباغ وقت دادرسی حسب ماده 344 ق آ د ک
خانم زینب بنی خالد فرزند یبار به اتهام قاچاق کاای ممنوع ) یکدستگاه ریسیور( مطروحه در پرونده کاسه 9709986142901147 بنا به 
تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقاب جهت شرکت در جلسه مورخه 30 / 11 /1397 ساعت 12 در شعبه 
اول دادگاه انقاب آبادان ) مستقر در خرمشهر ( جهت دفاع از اتهام خود احضار میشوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود این آگهی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار درج میشود.
  3312 -مدیر دفتر شعبه دادگاه انقاب آبادان مستقر در خرمشهر - علوی

آگهی اباغ وقت دادرسی حسب ماده 344 ق آ د ک
خانم حکیمه مجدم فرزند بلیل به اتهام وارد کردن تجهیزات دریافت از ماهواره به کشور مطروحه در پرونده کاسه 9709986142901146 
بنا به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقاب جهت شرکت در جلسه مورخه 29 / 11 /1397 ساعت 12 در 
شعبه اول دادگاه انقاب آبادان ) مستقر در خرمشهر ( جهت دفاع از اتهام خود احضار میشوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی 

و اتخاذ تصمیم خواهد نمود این آگهی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار درج میشود.
 3313 -مدیر دفتر شعبه دادگاه انقاب آبادان مستقر در خرمشهر - 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
آقای مهدی باوی متهم به حمل و نگهداری مواد روانگردان شیش�ه به میزان س�یزده س�انتی گرم که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاس�ه 9709986300401023 ش�عبه اول دادگاه انقاب شهرس�تان اهواز ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 14 / 12 / 1397 ساعت 9 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب در راستای تبصره یک ماده 
394 قانون آیین دادرس�ی کیفری طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی میگردد تا متهم در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد . 
3314 -منشی شعبه اول دادگاه انقاب اسامی اهواز 
آگهی اصاحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی 
در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و برابر آراء اصاحی هیئت اول مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم که در آگهی 
قبلی شماره پاک ملک اشتباه آگهی شده است که به شرح ذیل جهت اطاع عموم در یک نوبت آگهی می گردد که مدت  ا عتراض  آن از 
تاریخ انتشار به مدت یک ماه می باشد.  پاک 98  فرعی از 1024 اصلی   جواد امان دادی قطب آبادی کد  ملی 3111310043 فرزند حسین 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 230 متر مربع واقع در شهرستان  بم خیابان امیرالمومنین از مالکیت علی  قشمی که در آگهی قبلی شماره 

پاک ملک اشتباها 2324 اصلی آگهی شده است. 
10672 رئیس ا داره ثبت اسناد و اماک شهرستان بم – محمد  امیری خواه 

آگهی اباغ اجرائیه به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
به موجب س�ند ازدواج به ش�ماره 12303  مورخ 77/2/7  آقای روح اله علی پور فرزند رمضانعلی اله ش ش  477 با کد ملی 4320844904 
به نشانی قزوین خ حیدری کوچه محمدی پاک 35 تعداد 14 عدد سکه تمام بهار  آزادی به خانم صغری ماله میر به اضافه حقوق ا جرایی به 
صندوق دولت بدهکار می باشند که بر اثر عدم پرداخت بدهی منجر به  صدور اجرائیه به کاسه 9701295 گردیده که به شرح گزارش مورخ 
97/9/15 مامور اباغ اجرائیه  به مدیون فوق در ادرس  فوق الذکر مقدور نگردیده و آدرس شناسایی نشده است لذا بستانکار طی وارده شماره 
1013181  مورخه 97/10/4 درخواس�ت اباغ اجرائیه   را از طریق درج در جراید را نموده اند با رعایت ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد  اس�ناد 
رسمی ازم ااجرا مر اتب در یک نوبت به عنوان اباغ اجرائیه  چاپ و منتشر خواهد شد و ظرف مدت ده رو ز پس از انتشار  عملیات اجر ایی 

جریان خواهد یافت و جزء آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
1623/2 معاون اداره ی  اجرای اسناد رسمی قزوین – فاطمه کرمی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
 در پرونده کاس�ه 970096 اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی بخش الموت غربی حس�ب نیابت و اصله از س�وی شعبه  اول اجرای احکام  
کیفری ناحیه 31 تهران دستور ضبط وجه الوثاقه به صورت فروش  ملک  مورد وثیقه بنام آقای سید سلیمان حسینی فرزند سید  اکبر از طریق 
مزایده  عمومی برای نوبت اول صادر گردیده اس�ت.  این اجرا پس از طی مراحل قانونی نس�بت به ارزیابی مجدد ملک موصوف با استفاده از  
کارشناس رسمی دادگستری اقدام که برابر نظریه کارشناسی ملک مورد نظر به پاک ثبتی 262 فرعی از 40 اصلی به شماره ثبت 4136 صفحه 
369  دفتر 22 قریه یارود دهستان رودبار بخش 17 قزوین می باشد. ملک مورد نظر بر یک قطعه زمین به مساحت 481/51  متر مربع بوده و   
حدود اربعه ملک شماا در چهار قسمت به کوچه عمومی شرقا به قطعه 42 تفکیکی منزل سید وهاب حسینی   غربا در دو قسمت به قطعه 50 
تفکیکی ملک سید مصطفی حسینی و جنوبا در هشت قسمت به قطعه 60 تفکیکی مسکونی سید میرزبا حسینی می باشد و در ز مان بازدید 
مستحدثاتی شامل 50 متر مربع  ا عیانی جدید ااحداث به صورت مسکونی با اسکلت  نیم فلز، سقف شیروانی، پوشش داخلی و نازک کاری 
فضاها از گچ و خاک و سفید کاری، دارای آشپزخانه و  سرویس های بهداشتی  و نیز حدود 75 متر مربع ا عیانی قدیم ساخت با سقف چوبی  
و قیرگونی با انشعابات آب و برق و گاز روستایی در آن مشاهده شد و محوطه ملک محصور شده بود. ارزش ششدانگ ملک فوق الذکر با تمام 
متعلقات  و به وضع موجود برابر 750/000/000 ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده است علیهذا این ا جرا قصد دارد در تاریخ 
97/11/3 راس ساعت 10 صبح برای نوبت اول در محل اجرای احکام دادگاه الموت غربی از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش ملک مزبور 
نماید. بدیهی است ملک مورد نظر به کسی فروخته می شود که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار می بایست ده درصد پیشنهادی 
خود را نقدا پرداخت نموده و مابقی را ظرف دو هفته پرداخت نماید و پس از تائید مزایده توسط دادگاه محترم تقاضای انتقال مالکیت ملک را 
بنماید. در صورت  عدم تائید مبلغ مورد نظر به خریدار  مسترد خواهد شد و در صورت عدم پرداخت وجه مورد نظر توسط  خریدار  یا انصراف 
وی مبلغ ده درصد پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه ا عتراضی را نخواهد داشت و مراسم مزایده برابر قانون 
اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد ضمنا شرایط بازدید از ملک مورد نظر توقیفی 5 روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا می باشد. 
366/1 مدیر دفتر اجرای احکام کیفری بخش شعبه اجرای احکام کیفری بخش الموت غربی – 
اکبری 

آگهی حصر وراثت 
آقای محمدتقی رفیعی فرزند حاجی دارای شماره شناسنامه 35 به شرح کاسه 805/2/97 ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی رفیعی  فرزند  محمدتقی به شماره شناسنامه 1270049445  در تاریخ 97/8/2 در اقامتگاه موقت خود 
بدرود زندگی  گفته و  و رثه مرحوم منحصر است به: 1. محمدتقی رفیعی شماره شناسنامه 35 پدر متوفی 2. فرح ناز رفیعی شماره شناسنامه 
231 مادر متوفی 3. مهدیه بهجت شماره شناسنامه 2400051135 همسر متوفی و ا غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی ا عتراض دارد  و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف ابادان 

آگهی حصر وراثت 
خانم فیروزه شاقلی گشتی فرزند بهرام دارای شماره شناسنامه 17 به شرح کاسه 794/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان بهرام شاقلی گشتی فرزند صفر به شماره شناسنامه 28 در تاریخ 97/7/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی  گفته و  و رثه مرحوم منحصر است به: 1. افسانه سنائی شماره شناسنامه 292 همسر متوفی 2. علیرضا شاقلی  گشتی شماره شناسنامه 
2280258897 پسر متوفی 3. رسول شاقلی گشتی شماره شناسنامه 1810211921 پسر متوفی 3. فرزانه شاقلی  گشتی شماره شناسنامه 
404 دختر متوفی  5. پروانه شاقلی گشتی شماره شناسنامه 680 دختر متوفی 6. فیروزه شاقلی گشتی شماره شناسنامه 17 دختر متوفی و ا 
غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی ا عتراض دارد  و یا و صیت نامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف ابادان 

آگهی حصر وراثت 
آقای فرید محیس�نی فرزند احمد دارای ش�ماره شناسنامه 332 به شرح کاسه 802/2/97 ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان احمد محیسنی فرزند  یحیی به شماره شناسنامه 1544 در تاریخ 96/12/14 در اقامتگاه موقت خود بدرود 
زندگی  گفته و  و رثه مرحوم منحصر است به: 1. فرید محیسنی به شماره شناسنامه 332 پسر متوفی 2. ابراهیم محیسنی  شماره شناسنامه 
1347 پسر متوفی 3. حامد محیسنی  شماره شناسنامه 642 پسر متوفی 4. نعیمه محیسنی  شماره شناسنامه 1349 دختر متوفی  5. نجیبه 
محیسنی  شماره شناسنامه 1348 دختر متوفی 6. زینب محیسنی شماره شناسنامه 3494 دختر متوفی 7. هاجر محیسنی  شماره شناسنامه 
896 دختر متوفی 8. بتیعه احمدنژاد شماره شناسنامه 11 دختر متوفی و ا غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت  آگهی می نماید تا هر کس�ی ا عتراض دارد  و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

نماید واا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف ابادان 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له: سودابه ساماتی  فرزند موسی شغل: آزاد نشانی محل اقامت:  آبادان  کوی بهار ردیف 334  اتاق یک 1   مشخصات 
محکوم علیه: 1.  عزیزاله صمدی فرزند غامرضا شغل آزاد نشانی محل  اقامت: مجهول المکان محکوم به: به موجب  دادنامه شماره 111  مورخ 
97/3/20  ش�ورای حل اختاف ابادان ش�عبه  6 حوزه 6 محکوم علیه  عزیزاله صمدی محکوم به الزام به تنظیم س�ند رسمی توسط خوانده  
خودرو به شماره انتظامی 93- 235ب72 پژو 206 مدل 1389 به رنگ مشکی متالیک توسط خوانده  ردیف اول عزیزاله صمدی به انضمام  
خس�ارات دادرس�ی به نام محکوم  له نیز پرداخت نیم عش�ر دو لتی در حق  خزانه دولت . به اس�تناد ماده 33  قانون شوراهای حل اختاف  
محکوم علیه مکلف اس�ت پس از اباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 

تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقد ام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد. 
قاضی شورای حل اختاف مجتمع ابادان 

آگهی مزایده 
در پرونده کاس�ه بایگانی 97/35 اجرای احکام حقوقی ش�ورای حل اختاف خارک محکوم علیه شرکت توسعه سازه و فن اوری فرتاک به 
مدیر عاملی محمد علیپور محکوم است به پرداخت 286/051/970 ریال  بابت مطالبات در حق محکوم له آقای سید حبیب موسوی دهموردی  
و پرداخت مبلغ 14/302/598 ریال به عنوان نیم عش�ر دولتی در حق صندوق جمهوری اس�امی ایران نظر به اینکه محکوم علیه در موعد 
مقرر قانون طوعا مفاد اجرائیه را اجرا نکرده است و حسب تقاضای محکوم له اموالی مشتمل به ارزش 209/900/000 ریال متعلق به محکوم 
علیه توقیف و توسط خبره محلی کارشناسی و نظریه کارشناسی  به طرفین اباغ و نظر به عدم ا عتراض آنها مقرر گردیده اموال  توقیفی روز 
یکشنبه 97/11/11 از ساعت 10:00 الی 11:00 صبح در محل نگهداری آنها به نشانی  خارک شرکت پتروشیکی خارک به مزایده گذاشته شود. 
مزایده  از قیمت کارشناسی شروع و مال به کسی تعلق می گیرد که بااترین مبلغ را پیشنهاد نماید. ده درصد قیمت به صورت و جه نقد یا 
چ�ک تضمین�ی از برنده مزایده اخذ و الباقی وجه مزایده  حداکثر ظرف مدت پن�ج روز از تاریخ مزایده از خریدار اخذ و اموال به وی تحویل 
خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر قانونی بقیه بهای مال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف  با ا یام تعطیل شود مزایده به فردای  اداری همان روز و در همان ساعت و مکان 
برگزار خواهد شد ضمنا طالبین می توانند  در صورت تمایل پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی اجرا از اموال مورد  مزایده بازدید نمایند. 

1 Hilti 130 به مبلغ 43/000/000 ریال دریل  کرگیر

2Hilti به مبلغ 90/000/000 ریال دریل کرگیر

به مبلغ 8/000/000 ریال دستگاه میکسر بتن 3

به مبلغ 30/400/000 ریال 160 عدد قالب 1 در 50 فلزی  4

به مبلغ 25/000/000 ریال دستگاه خم و برش میلگرد 5 

6BF -185 به مبلغ 13/500/000 ریال دستگاه خم میلگرد مدل
835 رئیس اجرای احکام  حقوقی شورای حل اختاف خارک  رضا حاجب فرد 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای هاشم بیگ محمدی فرزند سلیمان دارای شناسنامه به شماره 3822 به شرح دادخواست کاسه 527/97ح ه  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان آقای س�لیمان تک به شماره شناسنامه 2526 در تاریخ 80/12/21 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1. خانم فاطمه نقی لو شماره شناسنامه 14307 همسر متوفی 2. خانم حلیمه 
تک  شماره شناسنامه 5436 فرزند متوفی 3. خانم صغری بیگ محمدی شماره شناسنامه 5375 فرزند متوفی  4. آقای محرم تک شماره 
شناس�نامه 4540 فرزند متوفی  5. آقای عظیم تک ش�ماره شناس�نامه 7430 فرزند متوفی  6. آقای رحمان تک ش�ماره شناسنامه 7979 
فرزند متوفی 7. آقای کریم بیگ محمدی ش�ماره شناس�نامه 5376 فرزند متوفی 8. آقای رحیم تک ش�ماره شناسنامه 3 فرزند متوفی 9. 
آقای هاشم بیگ محمدی شماره شناسنامه 3822 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می  نماید تا هر کسی ا عتراضی دارد و یا وصیت نامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد  

وااگواهی صادر خواهد شد. 
827 دبیر حوزه اول شورای حل اختاف هیدج – مرسلی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 خانم مریم مرس�لی فرزند رضا دارای شناس�نامه به شماره 4400005747 به شرح دادخواست کاس�ه 525/97ح ه  از این شورا درخواست  
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم طوبی بهرامی هیدجی  فرزند عبدالودود به شماره شناسنامه 4024 در تاریخ 
1397/1/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه آن مر حوم منحصر است به: 1.  خانم توران مرسلی شماره شناسنامه 5 فرزند  
2. خانم عذرا مرس�لی شماره شناس�نامه 8702 فرزند  3. خانم معصومه مرسلی شماره شناسنامه 24 فرزند  4. خانم فاطمه مرسلی شماره 
شناس�نامه 40 فرزند 5. خانم  مریم مرسلی شماره شناس�نامه 4400005747 فرزند 6. خانم خدیجه مرسلی شماره شناسنامه 6150002020 
فرزند 7.  آقای محمدعلی مرسلی شماره شناسنامه 183 فرزند 8. آقای مجتبی مرسلی شماره شناسنامه 237 فرزند 9. آقای رضا مرسلی 
شماره شناسنامه 3865 همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می  نماید تا هر کسی ا عتراضی 

دارد و یا وصیت نامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد  وااگواهی صادر خواهد شد. 
826 دبیر حوزه اول شورای حل اختاف هیدج – مرسلی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای یونس بهمنی به ش�ماره شناس�نامه 526 دادخواس�تی به  ش�ماره 493/97 /1ح تقدیم این شورا داشته مبنی بر اینکه متوفی مرحوم 
بهرامعلی دانش�ی به ش�ماره شناس�نامه 4256 در مورخه 97/6/20  دار فانی را و داع گفته و   ورثه حین الفوت ایش�ان:  1.  محمد دانش�ی 
شماره شناسنامه 6150172023 پسر متوفی 2.  علی  دانشی شماره شناسنامه 6150066673 پسر خانم ها: 1. مریم دانشی شماره شناسنامه 
4400008258 دختر 2. فاطمه دانشی شماره شناسنامه 6150015572 دختر متوفی 3. عالیه ولی جانی شماره شناسنامه 1316 همسر متوفی 
بوده و وارث دیگری غیر از نامبردگان ندارد.  لذا موضوع یک نوبت در رو زنامه   کثیر اانتشار  آگهی می گردد تا چنانچه ا عتراضی  از سوی 
اشخاص موجود است یا وصیت  نامه ای  نزد کسی باشد ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی به شورا ارائه در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت 

منحصر به نامبردگان صدرالذککر صادر خواهد شد. 
825 رئیس شورای حل اختاف صائین قلعه – نعمتی 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609982417300532 شعبه 3  شورای حل اختاف شهری ابهر تصمیم نهایی  شماره 9709972417300564  خواهان: آقای 
علی محمدی فرزند نقی به نشانی ابهر شناط طالقانی  شمالی شکوفه 4 پاک 3  خواندگان:  1. آقای حسن عصمتیان 2. آقای امید عصمتیان  
فرزند حس�ن همگی به نش�انی خواسته: مطالبه  و جه بابت ... رای قاضی ش�ورا  در خصوص  دعوی خواهان  آقای علی محمدی  به طرفیت 
خوانده  آقای امید عصمتیان به خواسته مطالبه طلب طبق سند عادی – فاکتور فروش به میزان 11/600/000 ریال بعاوه خسارت تاخیر تادیه 
و کلیه خسارت قانونی بدین شرح که خواهان عنوان داشته است طبق فاکتور ضمن دادخواست از  خوانده  بابت نصب دوربین طلبکار می 
باشم که از پرداخت  دین خو دداری می نماید. تقاضای محکومیت  خوانده  به شرح دادخواست مورد استدعاست شورا  با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی  ماحظه اسناد و مدارک ارائه شده از سوی ایشان از جمله رسید عادی 
مستند دعوی مبنی بر بدهی خوانده  به خواهان و مفاد اظهارات  شهود تعرفه شده با احراز اشتغال ذمه  خوانده  اینکه به محض اینکه حق یا 
دینی بر ذمه شخص ثابت گردد اصل بر بقای آن است و خوانده  نیز با و صف اباغ قانونی  جهت دفاع از خویش در جلسه شورا حاضر نگردیده 
است و دلیل و مدرکی  دال بر پرداخت دین و یا برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده است با و ارد دانستن  دعوی خواهان  مستندا به مواد 
10  و 183 و 219 و 223 و 1257 و 1258 و 1275 قان�ون مدن�ی و  نی�ز م�واد 515 و 519  و 197 و 198 ق.آ.د.م   حکم به محکومیت  خوانده  به 
پرداخت مبلغ 11/600/000 ریال  از بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و وصول محکوم 
به بر حسب شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و نیز هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و  ا عام می نماید. لکن در 
خصوص دادخواس�ت خواهان صدر الذکر به طرفیت خوانده  آقای حس�ن عصمتیان با عنایت به محتویات پرونده و نیز دادخواست تقدیمی 
خواهان و به لحاظ اینکه  وی به شرح صورتجلسه  تنظیمی  مورخ 96/12/23 دادخواست خویش را نسبت به خوانده  نامبرده استرداد نموده 
اس�ت و خواهان مختومه ش�دن پرونده شده است مستندا به بند الف ماده 107 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست  خواهان 
در ای�ن قس�مت را صادر و ا عام  م�ی دارد. رای صادره  در خصوص  محکومیت خوانده  امید  عصمتیان غیابی بوده ظرف مدت 20 روز پس 
از اباغ قابل واخواهی در ش�ورا و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در  محاکم محترم  عمومی دادگس�تری  ابهر خواهد 
بودو در قسمت دیگر حضوری ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در  محاکم محترم عمومی دادگستری ابهر خواهد بود. 
824 قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف ابهر 

آگهی اباغ وقت دادرسی حسب ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری
آقای 1 – علی حلفی 2 – محمد مجدم 3 – یوس�ف دیراوی  ش�ما متهم به ایاد ضرب و جرح عمدی در پرونده کاس�ه 971095  این مرجع ، 
موضوع شکایت اقای مصطفی ساعدی و غیره هستید - لذا بنا به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقاب 
جهت ش�رکت در جلس�ه مورخ 98/2/14ساعت 12 صبح در ش�عبه 101 دادگاه کیفری 2 خرمشهر جهت دفاع از اتهام خود حاضر شوید در 

صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود .این آگهی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار درج میشود.
  3311 -رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو خرمشهر- نوری چاملی

آگهی مفقودی برگ کمپانی خودرو 
برگ س�بز و برگه کمپانی س�واری پژو پارس مدل 1388 به رنگ س�فید روغنی  به ش�ماره موتور 
12488278097 و شماره بدنه NAAN21CA8AE419856  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد .
نظرآباد : 1851

آگهی حصر وراثت
آقای هادی قش�قایی دارای شماره شناس�نامه 13801 به شرح دادخواست به کاس�ه 97000400773 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه کبریائی به شماره شناسنامه 8 به تاریخ 1396/02/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- هادی قشقایی فرزند شیرعلی بشماره شناسنامه 13801 متولد 1352 صادره تهران 
پسر متوفی 2-  حسن قشقایی فرزند شیرعلی بشماره شناسنامه 29199 متولد 1362 صادره تهران پسر متوفی 3- حسین قشقایی فرزند 
شیرعلی بشماره شناسنامه 007665600 متولد 1360 صادره تهران پسر متوفی 4- مهدی قشقایی فرزند شیرعلی بشماره شناسنامه 2499 
متولد 1349 صادره تهران پسر 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 : 1852

آگهی حصر وراثت
آقای رمضان محمدی راد دارای شماره شناسنامه 5080097760 به شرح دادخواست به کاسه 97000400790 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمزه علی محمدی پور مزرعه  به شماره شناسنامه 37 به تاریخ 1366/12/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- رمضان محمدی راد فرزند حمزه علی بش�ماره شناسنامه 
5080097760 متولد 1326 صادره زنجان پسر متوفی 2- علی حسین محمدی پور مزرعه فرزند حمزه علی بشماره شناسنامه 1042 متولد 
1341 صادره زنجان پسر متوفی  3- بلقیس محمدی پور مزرعه فرزند حمزه علی بشماره شناسنامه 756 متولد 1331 صادره زنجان دختر 
متوف�ی 4- محترم محمدی پور مزرعه فرزند حمزه علی بش�ماره شناس�نامه 732 متولد 1332 صادره زنج�ان 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 : 1853

آگهی حصر وراثت
خانم اقدس راحتلو دارای شماره شناسنامه 10 به شرح دادخواست به کاسه 97000400718 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عباس آقا علی بیگ به شماره شناسنامه 48680 به تاریخ 1397/03/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- اقدس راحتلو فرزند علی رضا بشماره شناسنامه 10 صادره ساوجباغ همسر متوفی 
2- محمد آقا علی بیگ فرزند عباس بش�ماره شناس�نامه 0011158697 صادره تهران پس�ر متوفی 3- مرجان آقا علی بیگ فرزند عباس 
بش�ماره شناس�نامه 270949 صادره تهران دختر متوفی  4- مجید آقا علی بیگ فرزند عباس بش�ماره شناسنامه 144 صادره تهران 
پس�ر متوفی 5- زهرا آقا علی بیگ فرزند عباس بش�ماره شناسنامه 0150082721 صادره تهران دختر متوفی 6- پیروز آقا علی بیگ 
فرزند عباس بش�ماره شناس�نامه 18832 صادره تهران پسر متوفی اینک با انجام تش�ریفات 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 : 1854

11- دادنامه
پرونده کاس�ه 9709983466200157 شورای حل اختاف ش�ماره 2 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973466200432 
خواهان : آقای حس�ین پارس�ا مقدم فرزند رمضان به نشانی کرمان- خیابان ش�ریعتی روبروی کوچه 33 موبایل آذین خوانده : آقای 
رضا منتظر فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1- مطالبه وجه چک 2- تامین خواسته گردشکار : خواهان دادخواستی 
به خواس�ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داش�ته که پس از ارجاع به این ش�ورا و ثبت به کاسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای ش�ورا نظریه مش�ورتی خود را کتبا اعام داش�ته، لذا با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده ختم رس�یدگی را اعام و به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی ش�ورا در خصوص دادخواست آقای حسین 
پارسا مقدم فرزند رمضان به طرفیت آقای رضا منتظر فرزند اکبر بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسی بابت یک فقره چک به شماره 536200 مورخ 94/11/13 به مبلغ پنجاه میلیو ریال عهده بانک ملت لذا با توجه 
ب�ه دادخواس�ت تقدیمی ، ماحظه ی چک و گواهینامه عدم پرداخت آن، اس�تماع اظهارات خواهان ، نظر ب�ه اینکه مواد 310 و 313 
قانون تجارت و مواد 198 و 522 قانون آیین دادرس�ی مدنی دعوی خواهان را مقرون به صحت تش�خیص داده و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید چک مورخ 94/11/13 لغایت اجرای 
کامل حکم و پرداخت مبلغ 1/929/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی محسوب 
و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عموم و 

حقوقی دادگستری شهرستان کرمان می باشد.
157 شورای حل اختاف شماره دو کرمان

12- اجرائیه
مش�خصات محکوم له : موس�ی الرضا گیاسی، فرزند : غامحسین، نشانی : اس�تان کرمان –شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان 
ابوحامد نبش کوچه 21 صنایع چوبی راش مش�خصات محکوم علیه : مجتبی ش�یخ ش�عاعی اختیارآبادی، فرزند : غامرضا، نش�انی : 
کرمان- خیابان جهاد کوچه 57 پاک 111 محکوم به : به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره 9709983467800455 
و ش�ماره دادنام�ه مربوط�ه 9709973467800612 محکوم علیه محکوم اس�ت به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س�ی 
میلی�ون ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام خس�ارت تاخیر تادیه با توجه از زمان سررس�ید چک 94/5/30 ال�ی اجرای کامل حکم 
مطابق آخرین تغییر ش�اخص س�اانه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ شش�صد و ش�صت و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق 

خواهان و نیم عشریه دولتی می باشد.
455 شورای حل اختاف شماره 18 شهرستان کرمان

13- اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب، سیدکامبیز هاشمی راد فرزند سیدسعید، شغل : آزاد، نشانی : فعا مجهول المکان ، بدین وسیله به شما 
اخطار می شود موظف هستید ظرف مدت یک هفته از تاریخ رویت این اخطاریه طبق دستور ریاست شعبه سوم دادگاه خانواده کرمان 
جهت ثبت واقعه طاق بانو مرجانه آنتیک چی به دفترخانه طاق 9 کرمان ماهان )گل گاب( مراجعه نمایید در غیر اینصورت اقدامات 
ازم قانونی مبذول گردیده وطاق بصورت غیابی ثبت خواهد ش�د و هیچ گونه ادعایی مس�موع نخواهد بود. نش�انی منزل سردفتر : 

کرمان- خ دکتر شریعتی کوچه 25 پاک 1 تلفن : 09131412993 
1822 م/الف دفتر طاق شماره 9 حوزه کرمان- ماهان 

14- آگهی حصر وراثت
خانم ادن طاهر اس�معیلی فرزند  جواد  دارای شناس�نامه 2980003182   بش�رح دادخواست ش�ماره 9700686  مورخ 1397.10.10  
توضیح داده شادروان مرتضی نامدار فرزند مجید  بشناسنامه 2980098388  در تاریخ 1397.9.22 در شهر  رفسنجان فوت شده  و 
وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند از: 1-ادن طاهر اسمعیلی فرزند جواد ش ش 2980003182 متولد 1368 صادره کرمان همسر 
متوفی2-مرضیه ش�جاعی فرزند قاسم ش ش 53 متولد 1342 صادره بردسیر مادر متوفی3-مجید نامدار فرزند حبیب اله ش ش 16 
متولد 1362 صادره کرمان پدر متوفی. لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی میشود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
686 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان رفسنجان

15- حصروراثت
خانم ربابه ش�اکرم پور فرزند احمد دارای شناس�نامه 2747 شرح دادخواست شماره 970769 مورخ 97/10/10 توضیح داده شادروان 
احمد ش�اکرم پور فرزند محمدعلی دارنده ش�ماره ملی 5839505951  در تاریخ 95/3/22 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- ربابه شاکرم پور فرزند احمد دارنده شماره ملی 2992930237 متولد 1363 دختر متوفی. 2- سمیه نصیری 
کیا فرزند احمد دارنده ش�ماره ملی 3031807243 متولد 1367 دختر متوفی. 3- گلی ش�اه کرم زاده فرزند سعید دارنده شماره ملی 
3030699501 متولد 1327 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.
769 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: کاس�ه پرونده: 615/211/97 وقت رسیدگی: به روز جهارشنبه  تاریخ 97/11/17 ساعت 16:30 خواهان: حسین مین باشی 
سرخه ریزی خوانده: ناصر یوسفی سنگا چینی خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده 
که جهت رس�یدگی به ش�عبه شورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده 
بنا به در خواست خواهان ودستور دادگاه وبتجویزماده72 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشار 
آگه�ی می ش�ود ت�ا خوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یک م�اه به دفت�ردادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم 
دادخواس�ت وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواست 
اباغ ش�ده محس�وب ودادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا«چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت 

منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3588 مدیردفترشعبه 211 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: کاسه پرونده: 679/211/97 وقت رسیدگی: به روز جهارشنبه  تاریخ 97/11/17 ساعت 17:00 خواهان: محسن جعفر بگلو 
خوانده: نرگس کنجکاو خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به 
شعبه شورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان 
ودس�تور دادگاه وبتجویزماده72 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده 
ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم رادریافت 
نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواس�ت اباغ ش�ده 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 3584 مدیردفترشعبه 211 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
ب�ه: کاس�ه پرونده: 773/17/97 وقت رس�یدگی: به روز ش�نبه تاری�خ 97/11/27 س�اعت 15:30 خواهان: امیر اکب�ری نوحدانی  / 
اسامش�هر مهدیه خ ابوترابی پ272 خوانده: س�مانه کریمی / مجهول المکان خواس�ته: مطالبه وجه خواهان دادخواس�تی تس�لیم 
دفترکل دادگس�تری اسامش�هرنموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول 
المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودس�توردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین  دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل 
خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم 
حضوردادخواس�ت اباغ ش�ده محس�وب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعدا باغی بوسیله آگهی ازم شود 

فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3580 مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختاف اسامشهر

برگ اجرائیه بکاسه پرونده  518/7/97
مش�خصات محکوم له: اس�ماعیل رفعتی کیا کایه بنشانی اسامش�هر قائمیه مجتمع کوثربلوک 20 واحد6 مشخصات محکوم علیه: 
س�هراب سلیمی ش�هرکی مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 550 مورخ ش�ورای حل اختاف شعبه7که وفق دادنامه 
ش�ماره ش�عبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده اس�ت حکم به محکومیت خوانده به انتقال وتنظیم سند مالکیت خودرو 
پراید به ش�ماره انتظامی 77 ایران / 485 س 17 بابت اصل خواس�ته ومبلغ 630000 ریال هزینه دادرسی درحق خواهان صادرگردید 
وهمچنین پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف 
ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن 
میسرباشد ودر صورتی که خود را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم 
کند اگر مالی ندارد صریحا« اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاء مهلت مذکورمعلوم شود که قادربه اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس از61 روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عاوه برمواردباا که قسمتی ازماده34 
اج�رای احکام مدنی میباش�د به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرس�ی مدنی مص�وب 79/1/21وهمچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای محکومیتهای مالی مصوب10 آبان1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م الف 3587 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر 

آگهی
محکوم له:یداله رحیمی محکوم علیه:هادی بیداد کیسمی پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به هادی کیسمی که مجهول 
المکان میباش�د اباغ میشود طبق اجرائیه صادره از ش�عبه اول حقوقی در پرونده کاسه 950664 به موجب دادنامه شماره708-96 
مورخ96/7/4 صادره از شعبه اول حقوقی محکوم علیهم محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ سر رسید چک ها لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت بابت خسارات 
ناش�ی از هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل در محله بدوی در حق محکوم له میباش�د.پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های 
اجرایی بر عهده محکوم علیه میباش�د.بدیهی اس�ت با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا 
اخذ تامین متناس�ب از محکوم له یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیهم میباش�د لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 
73آ.د.م. و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتش�ار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی نسبت 
ب�ه اج�رای مفاد اجرائیه اق�دام گردد.در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اج�رای مدلوله اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
    م الف/253  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، برابر رأی 
شماره 139760315007001655 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رحیم نوبهار فرزند جمشید  به شماره شناسنامه 729 
صادره از آبدانان در یک باب خانه به مساحت 202/72 متر مربع پاک 10103 فرعی از 31 اصلی قطعه 7 ایام واقع در آبدانان-انتهای 
خیابان باقر صدر خریداری ش�ده از آقای جمش�ید نوبهار و منتسب به مالکیت رسمی پیرمراد نوری  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 اول1397/9/27تاریخ انتشار نوبت دوم:10/12 /1397
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

اگهی مفقودی پروانه وکالت 
پروانه پایه یک  وکالت دادگس�تری به ش�ماره 496 صادره از کانون وکای دادگس�تری استان 
بوش�هر بنام آقای عقیل ریش�هری فرزند ابراهیم با کد مل�ی 3500577377 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است .
کانون وکای دادگستری بوشهر  

آگهی مزایده نوبت اول 
شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان سنندج آگهی 
مزایده مال غیرمنقول نوبت اول به موجب پرونده اجرایی کاس�ه 971919 
محمد مجیدی محکوم است به پرداخت مبلغ 104/568/194 ریال در حق 
آقای اسماعیل یاریده و همچنین پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال نیم عشر 
دولت�ی در حق صن�دوق دولت. نظر به عدم پرداخت وجوه مذکور توس�ط 
محک�وم علیه یک باب ملک که به نظر کارش�ناس به مبل�غ 950/000/000 
ریال قیمت گذاری گردیده در چهار ش�نبه مورخ 1397/10/26 از س�اعت 
9 ال�ی 10 و در محل اجرای احکام ش�وراهای حل اخت�اف واقع در میدان 
آزادی سنندج با حضور نماینده محترم دادسرای عمومی و انقاب سنندج 
و دادورز محترم اجرای احکام ش�وراها به مزایده گذاش�ته میشود طالبین 
میتوانن�د پن�ج روز قبل از روز مزایده با کس�ب مجوز از اج�رای احکام از 
م�ال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پیش�نهادات خود را کتبا در روز 
مزایده تس�لیم نمایند. برنده مزایده کس�ی خواهد بود که بااترین قیمت 
را اع�ام و پرداخت نماید و بافاصله مبلغ 10 درصد از قیمت پیش�نهادی 
به حس�اب س�پرده دادگس�تری واریز نماید و حداکثر ظرف یک ماه آتی 
ترتیب پرداخت مابقی ارزش پیش�نهادی را به حس�اب دادگستری فراهم 
نماید بدیهی اس�ت وفق م�اده 129 قانون اجرای اح�کام مدنی در صورتی 
ک�ه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را بپردازد س�پرده او پس از 
کس�ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.مش�خصات مال یا اموال 
به نش�انی سنندج مغازه واقع در: سنندج 17 دوش�ان خیابان آزادی روبروی 
شرکت تعاونی فاز یک کوچه آان 1 به کدپستی 601075می باشد.مشخصات 
مال مورد مزایده به شرح ذیل است:یک باب ملک به شماره پاک 303 فرعی 
از 2718 اصلی بخش سه سنندج به شماره ثبت 27261 صفحه 320 واقع در 
سنندج ملک مذکور برابر سند و مساحی محل دارای 100/13 مترمربع عرصه 
با حدود اربعه شماا به طول 11/85 سانتیمتر دیواریست به پاک 302 فرعی 
ش�رقا اول به طول 3/30 س�انتیمتر دیوار به دیوار پ�اک 302 فرعی دوم به 
طول 8/45 سانتیمتر و درب عبور جنوبا به طول 11/85 سانتیمتر ملک در دو 
قسمت قسمت اول دارای یک اتاق به مساحت 32 مترمربع و حیاطی با عبور 
مجزا و قسمت دوم به سازه اسکلت آجری و سقف تیرچه کرومیت در دو طبقه 
به صورت زیرزمین یا پارکینگ به مصاحت 32 مترمربع و طبقه اول به مساحت 
56/13 مترمربع دارای هال و آش�پزخانه و عب�ور مجزا و دارای امتیازات آب، 
برق گاز و تلفن می باشد. ارزش ششدانگ ملک با توجه به موقعیت مکانی و 
دیگر عوامل به مبلغ 950/000/000 ریال معادل نودو پنج میلیون تومان ارزیابی 

می گردد. ضمنا یک نسخه از آگهی مزایده در محل الصاق گردد.
شماره : 2/585� خ-قاضی شوراهای حل اختاف شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف 
سنندج � هادی اه مرادی

            مفقودی
کارت س�بز خودرو س�واری –هاج بک تیپ سایپا تیپ تیبا2 مدل 1379 به رنگ سفید –روغنی به 
ش�ماره موتور:M15 /8536382  وش�ماره شاس�ی : NAS821100J1137  وشماره پاک ایران 38 

-286 و 31 متعلق است به آقای ابراهیم مهدوی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
شهرستان شهریار

مفقودی
س�ند –بیمه نامه وکارت خودرو  س�واری پراید تیپ صبا ) جی –تی –ایکس ( مدل 1379 به زنگ 
سفید –شیری –روغنی به شماره موتور: 00181900 وشماره شاسی : S1412279655683  وشماره 
پاک ایران 38- 189 ط 56 متعلق است به خانم کلثوم محبوب مفقود واز درجه اعتبار ساقط می 

باشد .
شهرستان شهریار

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: 1- بهنام  صادقی   2- سجاد صالح پور سیاه خاله سر کاسه پرونهد:  11/97/ 692 وقت رسیدیگ:  به روز شنبه تاریخ 97/10/15 
ساعت 17:30 خواهان: حمید استادی  خوانده: بهنام صادقی 2- سجاد صالح پور سیاه خاله سر خواسته:  الزام به تنظیم سند  خودرو  خواهان 
دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسامشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی 
تعین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودستور شورا وبه تجویز ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی با 
رعایت به ماده 19 قانون شورا های حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می  شود تاخوانده از تاریخ نشر آگهی 
تاقبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت نمائید و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی دراین شورا حاضر شوید درصورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب وشار غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنا 

چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه یازده  شورای حل اختاف اسامشهر

مفقودی 
ب�رگ س�بز خودروی س�مند مدل 1396 تی�پ  LXEF7CNG  ب�ه رنگ س�فید – روغنی دارای 
پ�اک انتظام�ی ای�ران 96 – 838 ص 29 ب�ه ش�ماره موتور 147H0285671  و ش�ماره شاس�ی 

NAACJ1JE5HF278307مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد .
291- شاهرود 

مفقودی 
مجوز حمل ساح ساچمه زنی تک لول مدل کوسه کالیبر 12 شماره بدنه 11902585 ساخت ایران 
به نام عباس�علی طاهری نام پدر اکب�ر به کد ملی 4591951871 مفقود گردی�ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . 
290 – شاهرود

آگهی
محکوم له:تیمور سلحشورمحکوم علیهم:1-ناصر علی اکبری 2-میر حسین واعظ عائی پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به 
ناصر علی اکبری –2-میر حسین واعظ عائی که مجهول المکان میباشد اباغ میشود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول حقوقی در پرونده 
کاسه فوق به موجب دادنامه شماره 96-347 مورخ 96/11/28 صادره از شعبه اول حقوقی محکوم علیهم محکوم هستند به نحو تضامنی 
به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال از بابت اصل خواس�ته و پرداخت هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجرای کامل دادنامه و حق الوکاله ی وکیل مطابق تعرفه ی قانونی در حق محکوم له و پرداخت نیم عش�ر دولتی به میزان 5 درصد 
محکوم به در حق دولت.یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیهم میباشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73آ.د.م. و ماده 
9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 

اقدام گردد.در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلوله اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
     م الف/252    منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
 ش�ماره بایگان�ی ش�عبه 970577 ب�ه موج�ب اجرایی�ه ش�ماره 9510421320300187 تاری�خ 1395/10/15موض�وع پرون�ده ش�ماره 
9509981320300478 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری رودبار محکوم علیه شرکت کاشی و سرامیک گیانا محکوم است به پرداخت  
محکوم به اموال مش�روحه ذیل توقیف وموردارزیابی  قرار گرفته اس�ت مقرراس�ت از طریق مزایده در تاریخ 1397/11/07 ساعت 10 صبح 
در  شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار به فروش برسد که مزایده از قیمت 11/500/000/000 ریال شروع می 
شود ومال متعلق به کسی است که بااترین قیمت را  پیشنهاد نماید تمامی بهای مال مورد مزایده دفعتا از خریدار دریافت می گردد ومال 
به نامبرده تحویل خواهد ش�د در صورتیکه روزمزایده مصادف با ایام تعطیل باش�د مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت ومکان 
برگزارمی گردد شکایت از مقررات مزایده ظرف یکهفته از تاریخ فروش به دادگاه ارائه می شود و قبل از انقضای مهلت مذکورو قبل از اتخاذ 
تصمیم دادگاه ) در صورت وصول شکایت( اموال به خریدار تسلیم نخواهدشد ضمنا طالبین می توانند ظرف پنج روز  قبل ازمزایده به دفتر 
اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا ازمال بازدید نمایند. اموال مورد مزایده و بهای آن به شرح ذیل است : یکدستگاه کوره ودرایررولری افقی 
دو طبقه مخصوص پخت کاشی و سرامیک ساخت شرکت چین به سال  ساخت 2008 میادی و با مشخصات ابعادی به طول  تقریبا 80 متر 
و عرض  4 متر و ارتفاع 3/5 متر که در ضلع غربی  سالن ACMI اصلی تولید شرکت نصب شده از بخش های مختلفی تشکیل شده است 
که مشخصات فنی آن به تفکیک اجزای زیر از ابتدای خط تولید تا انتهای آن ارائه شده است. 1-یکدستگاه رولیک تیبل دو طبقه ورودی 
درایر به طول 3 متر وعرض 4 متر وارتفاع 2 متر با موتور گیر بکس وتمام متعلقات2- یکدستگاه تابلو برق قدرت و فرمان  وکنترل رولیک 
تیبل وکانو ایرال ، نصب شده در پشت کاموایرالریا ، به ابعاد 0/4*1/5*2 با کلیه  متعلقات  برقی  ).... شامل : کلیدها  ، ترمینال ها ، اینتور 
  TOW DOUBLE- CHANNEL -ترها ، رله ها ، کنتاکتورها و ( :  3-یکدس�تگاه درایررولری افقی  دو طبقه با مش�خصات فنی زیر
  L32400/2W2900-DRYER     14: طول:30 متر عرض :4 متر  ارتفاع :5/3 متر تعداد زون    HORIZONTAL   ROLLER   DRIER

 MANUFACTURER:ASIA CERAMIC  MACHINARY INDUSTRIAL   CO.Ltd      CINSTRUCTION

  2Mpa    MAX  HEATING/0:FUEL:NG  FUEL PRESSOR    2202008061:  SERIAL  NUMBER  10/2008:YEAR

  250:)MAX TEMPORATURE)PEAK  VALUE  180-120 :840KW     OPERATING  TEMPORATURE: POWER

50HZ/380v:ELECTRCITY POWER  SYSTEM    ) یکدستگاه کوره  رولری افقی دو طبقه  با نشخصات فنی  زیر : ) این بخش در 

امتداد  درایر ومتصل  به آن  نصب شده است-TOW )DOUBLE(-CHANNEL  HORIZONTAL ROLLER  KILN 4 طول:50 
  MANUFACTURER:ASIA     L54000/2W2900-KILN           70: متر عرض :4 متر  ارتفاع :3/5 متر  تعداد زون :25 تعداد مشعل
  SERIAL  10/2008:CERAMIC  MACHINARY  INDUSTRIAL CO.Ltd    CONSTRUCTION  YEAR

      KW  8900:  02Mpa    MAX  HEATING  POWER/:FUEL :NG  FUEL PRESSOR     2102008033:NUMBER

  ELECTRCITY POWER 1250:)MAX TEMPORATURE)PEAK  VALUE   1190:OPERATING  TEMPORATURE

50HZ/380v:SYSTEM   5-تابلو برق قدرت و فرمان درایر نصب شده درقسمت میانی دستگاه و در سمت غربی  با ابعاد 1/5*1/5*0/4 

متر با  کلیه متعلقات برقی  و کابلهای قدرت و فرمان متصل به درایر  6-  کانوایرزنجیری متصل به انتهای کوره و تجهیزات تنظیم و برداشت 
محصول و نصب شده  بر روی آن 7- کانوایر انتقال محصول متصل به کانوایر زنجیری به طول  تقریبی 10 متر وعرض 50 سانتی متر تابلو 
برق قدرت ، کنترول وفرمان در یک مجموعه تابلو به ابعاد 0/65*2*5 متر نصب شده در اتاق فرمان در انتهای خط تولید در ضلع جنوبی  
8- کوره  بابرق ورودی وبریکر 500 آمپربا تجهیزات برقی ساخت  شرکت   میتسو بیشی وکلیه لوازم برقی ومتعلقات آن ) شامل : کلید ها 
، کنتاکتور ها ، رله).... مونیتورینگ و  PLCها  درایور ها،کامپیوتر.9- کلیه  کابلهای قدرت و فرمان متصل بین دس�تگاه وکلیه تابلو های 
مربوطه 10-  کلیه تاسیس�ات گاز متصل به کوره  و همچنین  نصب ش�ده  در کنار کوره در ضلع غربی آن ) ش�امل : لوله ها ، رگواتورها ، 
مانومترها، شیرهای برقی ودستی و...(  این دستگاه در حال حاضر غیر فعال است و بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که این دستگاه 
از تکنولوژی نسبتا به روز دنیا برخوردار است. و با توجه  به سال ساخت و کارکرد نه چندان طوانی وسالم بودن بخش های  زیادی از آن، 
قابل راه اندازی و بهر برداری مجدد می باشد. لذا با توجه به شرایط فوق ، قیمت پایه این دستگاه به مبلغ 11/500/000/000 ریال ) یازده میلیارد 

دو پانصد میلیون ریال ( برآورد می گردد.
ح  5811  دادورز اجرای احکام مدنی  رودبار- جوانمرد

آگهی مزایده
 شماره بایگانی شعبه 960802 اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 960802 له 
خانم مبینا راستی و علیه آقای رجبعلی شاقانی لور به خواسته فروش مال الشرکه و تقسیم ثمن حاصله بین شرکاء جلسه مزایده ای به 
منظور فروش یک قطعه زمین محصور به مساحت حدود 250 متر مربع واقع در کسما بعد ازپل هوایی ، حدود 100 متر به طرف گوراب زرمیخ 
، کوچه زنبق ش�ماا متصل به ملک مس�کونی مجاوراز شرق متصل به  کوچه زنبق ، جنوبا متصل به ملک مسکونی مجاور و غربا متصل به 
ملک مسکونی مجاور مشتمل بر یک واحد  مسکونی به مساحت حدود 35 متر مربع از نوع مصالح بنایی وسقف شیروانی با پوشش ورق 
ودرب وپنجره چوبی  و فاقد نازک کاری مناس�ب وس�رویس بهداشتی داخل حیاط و قسمتهایی از اطراف ملک دارای حصار بلوک سیمانی  
ودروازه ورودی و دارای امتیاز آب و برق وگاز شهری که با توجه به جمیع عوامل موثر به مبلغ  600/000/000 ریال ارزیابی  گردیده وهم اکنون 
در تصرف محکوم علیه و خانواده  وی می باشد برگزار نماید. طالبین میتوانند 5 روزقبل ازبرگزاری مزایده در محل از آن پاک دیدن کرده 
و جهت شرکت در خرید در تاریخ  1397/11/10 از ساعت 9 تا11 دردفتر این اجرای احکام واقع در دادگستری شهرستان  صومعه سرا حاضر 
شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده بااترین قیمت بوده  و 10 درصد مبلغ تصویبی را فی 

المجلس به حساب  سپرده دادگستری واریز وهزینه های مربوطه را متقبل شود.
ح  5812   مدیر اجرای احکام  حقوقی  دادگستری شهرستان صومعه سرا- رافع مقدم

 آگهی مزایده
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970492 نظر به اینکه آقای  علیرضا فرقانی  ساکن رشت خ رس�الت صدا و سیمای مرکز گیان در پرونده  کاسه 
970492 اجرای شورا موضوع نیابت شماره960055 اجرای احکام رشت بپرداخت  مبلغ 276/791/000 ریال در حق علیرضا قنبر زاده و مبلغ 
13/989/000 ریال نیم عشر دولتی و در پرونده  970491 اجرای شورا موضوع نیابت شماره 962265 اجرای  احکام شورای  رشت به مبلغ 
198/028/825 ریال بابت اصل خواس�ته درحق علیرضا قنبرزاده با وکالت امین آزاد عقیده و پرداخت مبلغ  11/704/323 ریال نیم عش�ر 
دولتی محکوم گردیده. در قبال مبالغ ذکر شده ششدانگ یک قطعه  زمین صیفی  کاری بشماره ثبت 1920 فرعی از 6 اصلی  بخش  22 به 
مساحت 466 متر مربع  واقع  در صوفیانده توقیف و سپس  توسط کارشناس دادگستری  مبلغ  540/000/000 ریال بر آورد واینک از طریق 
مزایده  بفروش  می رس�د. مش�خصات ملک ششدانگ یک قطعه زمین بشماره  ثبتی 1920 فرعی از 16 بمساحت 466 متر مربع متعلق به 
سید غامرضافرقانی واقع در هنخاله- صوفیانده بحدود اربعه شماا  به طول  21/9+11/70 شرقا 27/70 جنوبا 13/10+9/90+11/20 غربا  فاقد 
حدغربی ، و نیز طبق نظر کارش�ناس محدود ومحصور با پرچین وحصار اماک مجاور می باش�د و به مبلغ  540/000/000 ریال بعنوان  
قیمت پایه  برآورد واینک  از طریق مزایده برای  تاریخ 1397/11/10 روز چهارشنبه از ساعت 10 الی 11 صبح به نشانی  فوق با حضور 
نماینده محترم دادس�تان بفروش می رسد طالبین وخریداران می توانند در تاریخ  یادشده د رمحل استقرار زمین واقع در صوفیانده 
حاضر و در مزایده شرکت نمایند هر کس از قیمت پایه بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته  خواهدشد و خریدار باید فی المجلس 
10 درصد قیمت پیس�نهادی را بحس�اب س�پرده دادگستری واریز و فیش را به اجرای  شورا ارس�ال نماید. مضافا اینکه  تمامی هزینه 

های اجرایی وغیرو بر عهده خریدار می باشد.
ح  5813    مدیر اجرای  شوراهای حل اختاف صومعه سرا- شعبانی
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511/147آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی ه�ای قبلی به 1-خانم مریم اس�فندیاری ثالث2-حامی پیون�د نیک رضوان فرزند1- احم�د فعا مجهول المکان 
اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای علیرضا اکبری علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977514201495 
مورخ1397/10/04 در پرونده  کاسه 970795-312 خواندگان محکوم هستند به مبلغ بالمناصفه به مبلغ 5میلیون تومان بابت اصل خواسته 
ومبلغ 700/000 ریال بابت هزینه دادرسی  والصاق تمبر ومبلغ 450/000 ریال هزینه نشرآگهی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
97/06/10 تایوم الوصول که توسط واحد محترم اجرای احکام محاسبه می گردد درحق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی وظرف 

مدت20روز قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.
شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/148آگهي
آقاي مجتبی قبانی برسیانی پیرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آقاي مجیدآرقند بطرفیت شما بدینوسیله اباغ مي شود که پرونده 
کاسه970165 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبني بر1-به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ چهارصدو 
پنج�اه هزارریال بابت هزینه درج آگهی روزنامه 3-مبلغ1/280/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی 4-مبلغ162/000 ریال بابت هزینه خدمات 
قضایی درحق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی درحق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني 
یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عملیات اجرائي 

اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفتر شعبه191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/149آگهي
آقاي کاوه رش�یدی پیرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آقاي محمدیس�اقی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ مي شود که پرونده کاسه 
970534 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبني برپرداخت یک فقره چک به شماره 1417/851737/44 به 1- مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته 2-مبلغ دومیلیون وسیصدو شصت وهفت هزارریال هزینه دادرسی الصاق تمبر وهزینه درج آگهی درروزنامه 3-خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید 97/5/5 تایوم ااداء وپرداخت نیم عش�ردولتی درحق دولت  گردیده است لذا مراتب وفق مواد 119-118-9 
قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس 

از این براي عملیات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفتر شعبه 186شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/150آگهي
آقاي مجتبی نبی زاده مقدم پیرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آقاي بهزاد حسن زاده گرمه بطرفیت شما بدینوسیله اباغ مي شود که 
پرونده کاسه 960994 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبني بر پرداخت مبلغ180/900/100 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 4/572/500 
ریال بابت هزینه دادرس�ی وهزینه انتش�ارآگهی درروزنامه که دراجرای احکام محاسبه می گردد ودرحق محکوم له وپرداخت هزینه نیم 
عش�ردولت درحق دولت  گردیده اس�ت لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي 
گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عملیات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد 

شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفتر شعبه 188شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/151آگهي
آقاي مجتبی علوی مقدم پیرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي خانم الهه باقری بجدنی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ مي شود که پرونده 
کاسه970209 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبني بر پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال یک فقره چک به شماره 936799 مورخ 96/1/15 
عهده بانک صادرات بابت اصل خواسته ومبلغ سیصدو شصت وشش هزاروپانصدهزارریال هزینه دادرسی وهزینه درج آگهی قابل محاسبه 
دراجرای احکام ونیزخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 96/1/15 الی یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی که دراجرای احکام محاسبه 
می گردد درحق محکوم له وهزینه نیم عشردولتی درحق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانون اجراي احکام مدني یک 
نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عملیات اجرائي اباغ یا 

اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفتر شعبه188 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/152آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم الناز آراسته حمام قلعه که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه شماره 9709977503700190 صادره ازشعبه161 درپرونده شماره961180-161 محکوم به پرداخت مبلغ 53/000/000 ریال بابت 1فقره 
چک بش�ماره 575920 مورخ 90/7/13 ومبلغ 2/235/500 ریال بابت هزینه دادرسی وآگهی روزنامه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 
چک90/07/13 الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم ش�اخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاس�به خواهد شد درحق محکوم له خانم ساره 
کاوسی  ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه 161شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/153آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم هدی کرکیان که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه 
شماره 9709977503700655 صادره ازشعبه161 درپرونده شماره970137-161 محکوم به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت مطالبه وجه 
یک فقره س�فته بش�ماره 314341 و 1/596/500 ریال هزینه دادرسی ومبلغ 450/000 ریال درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست تازمان اجرای حکم درحق محکوم له آقای هادی علی زاده ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید 
نس�بت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام 

خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/154آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسین موائی که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه 
شماره 9709977503700625 صادره ازشعبه161  درپرونده شماره970291-161 محکوم به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت مطالبه وجه 
2فقره س�فته بش�ماره 871450 و871451 و1/498/000 ریال هزینه دادرس�ی ومبلغ 450/000 ریال بابت درج آگهی وخسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 1397/03/28 تازمان اجرا حکم درحق محکوم له آقای مهدی ریخته گرزاده ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز 
ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/155آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم مهسا خطیب که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه 
شماره 9709977504000716 صادره ازشعبه167 درپرونده شماره970336 محکوم است ضمن اعام واثبات وقوع عقدبیع به حضور دردفترخانه 
اسنادرسمی وتنظیم سند خودروی پی کی به شماره پاک جدید 216 ص 67 ایران 74 وشماره قدیم 75 د697 ایران 12 مقوم به 77/000/000 
ریال درحق محکوم له آقای بهزاد نوروزی ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه 

اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/156آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مهدی نوعی که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه 
شماره 9709977504000504 صادره ازشعبه167 درپرونده شماره 970131محکوم به پرداخت اجاره از مورخه 1396/01/09 وازتاریخ96/11/09 
وازتاریخ 96/11/09 الی زمان تخلیه 97/02/23 به پرداخت اجرت المثل براساس اجرت المسمی ازقرار ماهیانه 4750000ریال ونیز پرداخت قبوض 
مصرفی به مبلغ 1250000ریال ونیز پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 2000000ریال ونصف حق الوکاله وکیل براساس قانون تعرفه کانون وکا درحق 
محکوم له مرضیه صادقی ونیم عش�ردولتی ش�ده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید 

درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول  دفتر شعبه167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد-زهرا سااری مقدم

511/157رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای وحید سازگار گل خطمی دارای شناسنامه شماره ............. به شرح دادخواست به کاسه 970986 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل سازگار گل خطمی به شناسنامه 2176 در تاریخ 96/12/21 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� اقدس جوان خواه گل خطمی � همسر متوفی. 2� ملیحه سازگار گل خطمی 
فرزند. 3� ملیکا سازگار گل خطمی فرزند. 4� علی سازگار گل خطمی فرزند. 5� وحید سازگار گل خطمی فرزند. 6� رسول سازگار گل خطمی 
فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا 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 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/158رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای سید حسن احمد زاده دارای شناسنامه شماره ............. به شرح دادخواست به کاسه 971720 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید علی احمد زاده به شناسنامه 4 در تاریخ 91/5/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� صدیقه هنر پیشه لقلق  همسر متوفی. 2� سید حسن 2� سید رضا 4� سید 
مصطفی  5� سید محمد 6� سید مجتبی  7� سید مهدی 8� ملیحه 9� فاطمه 10� بی بی وجیهه 11� بی بی فخری  12� بی بی زهره همگی احمد 
زاده فرزندان 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./. م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/159رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محسن طاهری دارای شناسنامه شماره ............. به شرح دادخواست به کاسه 971942 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حوا آشفته به شناسنامه 7 در تاریخ 97/1/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محمد طاهری فرزند. 2� محمود طاهری فرزند. 3� احمد طاهری فرزند. 4� شمسی طاهری فرزند. 
5� محسن طاهری فرزند. 6� زهره طاهری فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 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 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

512/60اعام مفقودی برگ سبز وسیله نقلیه
اتومبیل سواری پراید سیستم سایپا  مدل 1393 به شماره پاک ایران 42 -433   ص 27 شماره موتور 
:   5165058 شماره شاسی :  NAS412100E1047912 به مالکیت   آقای احمد شهبازی   مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است 
*خواف* 

511/161رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای احمد روحانی دارای شناسنامه شماره ............. به شرح دادخواست به کاسه 971932 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره خبوشانی به شناسنامه 201 در تاریخ 97/9/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محمد روحانی فرزند. 2� ابراهیم روحانی فرزند. 3� محمدرضا فرزند. 4� معصومه روحانی 
فرزند. 5� حمید روحانی فرزند. 6� احمد روحانی فرزند. 7� الهه روحانی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 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 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/162رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای فضل اله فرخی دارای شناسنامه شماره ............. به شرح دادخواست به کاسه 971939 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامسحن فرخی به شناسنامه 14 در تاریخ 97/9/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1�  بنفشه علیزاده همسر متوفی. 2� فضل اله فرخی فرزند. 3� محسن فرخی فرزند. 4� اعظم 
فرخی فرزند. 5� مصطفی فرخی فرزند. 6� محمد فرخی فرزند. 7� حمید فرخی فرزند. 8� اکبر فرخی فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 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 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/163آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ محمد سلیمی مقدم که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9609977503800831 صادره از شعبه 164 در پرونده شماره 960425 محکوم به  محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 48200000 
ریال بابت 2 فقره چک به ش�ماره و تاریخ ومبلغ 016941� 95/11/27 و 016942� 95/12/27 عهده بانک تجارت و  مبلغ 1675000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و درج آگهی در روزنامه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم 
درحق خواهان صادر و مبلغ شش هزار تومان بابت هزینه اجرا صادر محکوم  له آقای/ خانم احسان خوش اندام اسی باغ و نیم عشر دولتی شده 
اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان  مشهد� مهناز زنگنه

511/164آگهی
خواهان/ مهدی دولت آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده / رضا احمدی هینمانی و ابوذر میرزائی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای 
حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد � 
بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970864 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/27 ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

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

511/165آگهی
خواهان آقای مهدی دولت آبادی دادخواس�تی به طرفیت خوانده  حس�ن ثمره آقاجان دخت به خواسته مطالبه وجه چک الزام خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 408854 و 408856 و 108131 و 819220 عهده بانک انصار 1585 و 39986059 و 
158539986145 عهده بانک ملت به مبلغ 200/000/000 ریال و  تامین خواسته فوری و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و حق الوکاله وکیل به مبلغ  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970884 شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه 
شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/11/27 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 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 حاضر گردد.
مسول دفتر شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان  مشهد � طیبه روشندل

511/166آگهی
محکوم له: مس�عود میرزائی . محکوم علیه: منصور وحید پور. پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به آقای منصور وحید پور 
که مجهول المکان می باش�د اباغ می ش�ود طبق اجرائیه صادره از ش�عبه 24 در پرونده کاس�ه 24/970963 به موجب دادنامه ش�ماره 
9709977577401103 مورخ 97/09/24 صادره از شعبه 24 محکوم علیه محکوم است به : 1� پرداخت مبلغ 189/840/976 ریال )یکصد 
و هشتاد و نه میلیون و هشتصد و چهل هزار و نهصد وهفتاد و شش ریال( بابت  کلیه مزایای قانونی در حق محکوم له. ضمنا باستناد ماده 
148 قانون کار، کارفرما مکلف به واریز حق بیمه کارگر وفق مقررات سازمان تامین اجتماعی می باشد. 2� حق ااجرا مبلغ یک میلیون ریال 
می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم  علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، 
اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد 
اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرایه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � عبد

511/167آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 23/970978 . وقت رسیدگی: 97/11/29 ساعت 10 صبح. خواهان ها: 1� فاطمه 2� حبیب 3� هادی 4� محسن 5� ایمان 6� 
مهدی 7� سلمان همگی مغانی و همگی فرزندان محمد 8� عصمت خساره فرزند محمد آدینه.  خواندگان: 1� مهین بانو هاشمی فرزند سید 
مرتضی 2� پرپوش هاشمی فرزند سید مرتضی. خواهانها دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
23 دادگاه عمومی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهانها و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خواندگان از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا 

جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی ازم شد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مشهد � جواد صداقت توایی 

511/168آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 23/970908 . وقت رسیدگی: 97/11/30 ساعت 8 صبح. خواهان ها: 1� زینب امیری نژاد 2� زهره امیری نژاد 3� زهرا امیری 
نژاد 4� بی بی معصومه امیری نژاد  همگی فرزندان رضا. خواندگان: 1�  جواد امیری نژاد فرزند سید رضا 2� اکرم ابراهیمی فرزند سید ابراهیم. 
خواهانها دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 23 دادگاه عمومی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهانها و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی 

ازم شد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مشهد � جواد صداقت توایی 

511/169آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه : 1� حبیب جلیل اسام دزفولی 2� مریم نانخود که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد  چون وفق دادنامه شماره 9609977458300803 مورخ 96/09/05 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده 960170 در خصوص 
دعوی بانک مهر اقتصاد محکومین متضامنا محکومند به پرداخت 1� مبلغ 134/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 4/630/000 ریال 
بابت هزینه های دادرس�ی و حق نش�ر آگهی 3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری. 4� خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سر رسید چک مورخ 96/1/28 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان. 
5� نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین می باشد. در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه محمدی

511/170آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه  مینو تدین فرزند ناصر مجهول المکان میباشد اباغ می گردد  چون وفق 
دادنامه شماره 9509977458300520 مورخ 95/06/29 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده 950360 در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن 
اائم�ه )ع( محکومی�ن متضامنا محکومند به پرداخت:  1� مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ 1/160/000 ریال بابت هزینه 
های دادرس�ی 3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری. 4� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 
93/3/12 تا اجرای حکم بر مبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس�اب در دایره اجرای حکم در حق خواهان. 5� نیم عش�ر دولتی 
در حق صندوق دولت بر عهده محکومین می باشد. در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه محمدی

511/171آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم  علیه احد سلیمی ثانی یدکی فرزند حیدر، قدیر سلیمی ثانی یدکی فرزند حشمت 
اله، مهدی سلیمی ثانی یدکی فرزند حسن، که مجهول المکان میباشد اباغ میگردد چون وفق دادنامه شماره 9609977458300420 مورخ 
96/04/27 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده 960050 در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد محکومین متضامنا محکومند به پرداخت:  1� 
مبلغ 60/529/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون 
وکای دادگستری. 4� خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ 95/12/14 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان. 5� نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین می باشد. در غیر اینصورت 

دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه محمدی

511/172آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه سلمان جباری فرزند حسین، محبوبه جباری فرزند حسین، امیر جباری فرزند 
حسین، محمد جباری فرزند حسین، که مجهول المکان میباشد اباغ میگردد چون وفق دادنامه شماره 9609977458300122 مورخ 96/02/10 
صادره از سوی شعبه 53 در پرونده 950940 در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد محکومین متضامنا محکومند به پرداخت:  1� مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 3/160/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری. 4� 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ 92/4/24 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای 
حکم در حق خواهان. 5� نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین می باشد. در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه محمدی

511/173آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکومین محمدرضا مولوی فرزند خداداد، سید جعفر موسوی بایگی فرزند سید علی، که مجهول 
المکان میباشد اباغ می گردد  چون وفق دادنامه شماره 9109977458300260 مورخ 91/08/29 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده 910140 در 
خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد محکومین متضامنا محکومند به پرداخت:  1� مبلغ 41/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 373/000 ریال 
بابت ابطال تمبر و درج آگهی 3� خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک 90/10/21 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
با احتساب در دایره اجرای احکام در حق خواهان. 4� نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین می باشد. در غیر اینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه محمدی

511/174آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکومین متضامنا محکومند 1� رضا رجبی نیاز آبادی فرزند حس�ین 2� مهدی رجبی 
نیاز آبادی فرزند حس�ین 3� حس�ین رجبی نیاز آبادی فرزند علیرضا، که مجهول المکان میباش�د اباغ میگردد چون وفق دادنامه ش�ماره 
9509977458300985 مورخ 95/10/19 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده 950712 در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن اائمه )ع(  محکومین 
متضامنا محکومند به پرداخت:  1� مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 5/615/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و درج در آگهی  
3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری. 4� خسارت تاخیر تادیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 200/000/000 
ریال از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/8/1 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان .4� نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت بر عهده محکومین می باشد. در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه محمدی

511/175آگهی
پیرو آگهی های قبلی بدینوسیله به آقای محمود جانفشان علی آباد اباغ میگردد که با توجه به این که در خصوص پرونده کاسه 6/970502 قرار 
ارجاع امر به داوری صادر شده است لذا ظرف 7 روز از تاریخ انتشار آگهی یک نفر از اقارب خود را و در صورت عدم امکان معرفی از اقارب یک نفر 

را با اختیار خود به عنوان داور به این دادگاه معرفی نمائید. ضمنا داور متاهل و دارای 30 سال سن باشد.
منشی شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )46 خانواده سابق( 

511/176آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای جال حیدری فرزند نعمت فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم محدثه بیات 
فرزند عبدالواسع به طرفیت شما به خواسته مطالبه نفقه جاریه به موجب حکم شماره 9709977586301097 در پرونده کاسه 13/970443 به 
پرداخت هر ماه ده میلیون ریال از تاریخ تقدیم دادخواست  1397/05/14 به بعد بابت نفقه جاریه خانم در حق وی محکوم می نماید از نفقه جاریه 
تعیین شده پنج میلیون ریال بابت هزینه مسکن و پنج میلیون ریال بابت سایر هزینه ها است در صورتی که خوانده منزل و اثاث البیت برابر نظر 
کارشناس در اجراء احکام تعیین کرد فقط باید پنج میلیون ریال بابت  سایر هزینه ها پرداخت نماید و اا هر ماه باید ده میلیون ریال بابت هزینه 
مسکن وسایر هزینه ها پرداخت نماید و نیز دادگاه به استناد مواد 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت هشتاد و هشت هزار و سیصد 
تومان بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم گردیده اید مراتب بدین وسیله 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 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 

511/177آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کاسه پرونده: 971048 . وقت رسیدگی: 1397/11/27 . ساعت 8/30 صبح . خواهان: طیبه گلچین فارسی فرزند علیرضا. خوانده: سیف اله صالحی 
ملک آبادی فرزند نصر اله. خواسته: طاق. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله ازم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )39 خانواده سابق( � 
عبدالهی

511/178آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه حجی علی اصغر انصافی نیا فرزند غامعلی که مجهول المکان میباشد اباغ میگردد 
چون وفق دادنامه شماره 9509977458301148 مورخ 95/12/09 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده 950871 در خصوص دعوی تعاونی ثامن 
اائمه )ع( محکومین متضامنا محکومند به پرداخت:  1� مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 1/835/000 ریال بابت هزینه های 
دادرسی و درج آگهی  3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری. 4� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 
94/7/6 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام در حق خواهان .5� نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت بر عهده محکومین می باشد. در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه محمدی
511/179آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم و معرفی  داور به وحید یار محمد زهی فرزند حمید

کاسه پرونده: 14/971024 دادگاه خانواده مشهد. وقت رسیدگی: 1397/11/27 . ساعت 8/15 صبح . خواهان: زهرا اسکندری فرزند گل محمد. 
خوانده: وحید یار محمد زهی فرزند حمید. خواسته: طاق. خواهان دادخواستی  تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 14 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت 
رسیدگی  و معرفی داور واجد شرایط متاهل باای 30 سال و ترجیحاً  از اقوام اقدام و حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی ازم شد فقط یک 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � ذاکری
511/180آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم  به محمد مهدی جلیلی انوشیروانی فرزند حمیدرضا

کاس�ه پرونده: 14/971081 دادگاه خانواده مش�هد. وقت رس�یدگی: 1397/11/24 . ساعت 9/15 صبح . خواهان: منیژه رجب پور زر کک فرزند 
رجبعلی.  خوانده: محمد مهدی جلیلی انوشیروانی فرزند حمیدرضا. خواسته: مطالبه نفقه. خواهان دادخواستی  تسلیم دادگاههای خانواده مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میشود 
تا خوانده از تاریخ نش�ر  آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی  حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغ به وسیله آگهی  ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � ذاکری
511/181آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم موسی محمدی زاده فرزند غامرضا

خواهان خانم رعنا باقری دادخواستی به طرفیت خوانده اقای موسی محمدی زاده به خواسته سبت واقعه ازدواج مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه 9709987586500266  شعبه 15 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/28 ساعت 9 جلسه جهت استماع شهادت شهود خواهان می باشیم 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.
منشی شعبه 15 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � نرجس عسکری فرسنگی

511/182آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه حجی علی اصغر انصافی نیا فرزند غامعلی که مجهول المکان میباشد 
اباغ میگردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9509977458301227 مورخ 95/12/21 صادره از س�وی شعبه 53 در پرونده 950895 در 
خصوص دعوی تعاونی ثامن اائمه )ع( محکومین متضامنا محکومند به پرداخت:  1� مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� 
مبلغ 2/270/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4� خسارت تاخیر 
تادیه از باقیمانده تس�هیات اعطائی به مبلغ 65/000/000 ریال از تاریخ مورخ 95/10/23 تا یوم الوصول براس�اس شاخص نرخ تورم 
بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام و مستندا به تبصره ماده 15 الحاقی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 و ماده 
522 ق.آ.د.م در حق خواهان 5� نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین می باشد. در غیر اینصورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه محمدی

511/183آگهی اباغ اجرائیه
بدینوسیله پیرو آگهی های به محکوم علیه  محمد عیسی براتی فرزند حسینعلی مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست اعتماد 
ایرانیان علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977458300267 به 97/03/31 تاریخ در پرونده  کاسه 970127 
شعبه 53 به پرداخت 1� مبلغ 95/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 1/707/500 ریال بابت هزینه های دادرسی و نشر آگهی 3� حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  مورخ 94/2/14 تا اجرای حکم بر 
مبنای شاخص نرخ  تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه محمدی

511/184آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده حمیدرضا صحتی فعا مجهول المکان اباغ می شوند در مورد دادخواست بانک مهر بسیجیان 
علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9109977458300033 به تاریخ 91/07/15 در پرونده 53/910015 محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت: 1� مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 375000 ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و درج 
در آگهی روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک از مورخ 90/11/06( الی اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد 

511/185آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به خوانده ابوالفضل اکبری بازه حوض فعا مجهول المکان اباغ می ش�وند در مورد دادخواس�ت بانک 
مهر اقتصاد علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977458301063 به تاریخ 97/08/26 در پرونده 53/970296 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت: 1� مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 4/889/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
نشر آگهی3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4�  خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسیدچک مورخ 97/2/2 تا 
اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد 

511/186آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 23/970725 . وقت رسیدگی: 97/11/29 ساعت 11. خواهان : حسن مظفری شمس فرزند حسین. خواندگان:1� محمد کارگر 
یزدی نژاد فرزند رمضانعلی 2� سید احمد حسینی کافی. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 23 دادگاه عمومی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خواندگان از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا 

جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی ازم شد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

511/187آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای جعفر یوسفی نژاد فرزند 
غامعلی

خواهان خانم مریم صمدی طهرانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جعفر یوسفی نژاد به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987586600967 شعبه 16 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/27 س�اعت 9 تعیین که حسب 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 گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 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 16 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � محمدنیا 

511/188آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی توانا مثقالی فرزند محمد
خواهان خانم زهرا بایزیدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی مثقالی به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709985113600983 شعبه 11 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)141 خانواده سابق(  ثبت و 
وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/21 س�اعت 10 تعیین که حسب 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 گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 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 11 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )141 خانواده سابق(  � 
حمید مریمی

511/189رای دادگاه
شماره بایگانی: 970686 .در خصوص دعوی خواهان زینب اخروی خورشبری فرزند عباسعلی بطرفیت خوانده محمد حسن هراتی که مجهول 
المکان می باشد به خواسته طاق به درخواست زوجه به دلیل ترک انفاق توسط زوج و عسر و حرج مستندا به ماده 1129 قانون مدنی حکم به 
طاق صادر و به دفتر خانه طاق نمایندگی اعطاء که از ناحیه این دادگاه نسبت به اجراء صیغه طاق اقدام نماید دارای 4 فرزند که همه  کبیرند 
مهریه را زوجه اخذ و زوجه یائسه می باشد نوع طاق بائن یائسه خواهد بود این رای غیابی ظرف مدت بیست روز  پس از اباغ قابل واخواهی 

در همین شعبه سپس وفق مقررات قابل تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی است./ت
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � محبوبه امینی

511/190آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به  محکومین ماندانا فانوس البساطین فرزند محمدرضا، محمدرضا فانوس البساطین فرزند 
عبدالحسین، که مجهول المکان اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9509977458300989 مورخ 95/10/20 صادره از سوی شعبه 53 
در پرونده 950711 در خصوص دعوی تعاونی ثامن اائمه )ع( محکومین متضامنا محکومند به پرداخت: 1� مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته 2� مبلغ 5/600/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و درج آگهی 3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4� 
خسارت تاخیر تادیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 200/000/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/8/1 تا اجرای حکم بر مبنای 
شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب دایره اجرای احکام در حق خواهان 5� نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین 

می باشد. در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � فاطمه محمدی

511/191رای دادگاه
ش�ماره بایگانی : 970307. در خصوص دعوی خواهان مریم جلیلی فرزند جلیل به طرفیت خوانده نجیب جلیلی فرزندعبداله که مجهول 
المکان به خواس�ته طاق به درخواس�ت زوجه مس�تندا به ماده 1129 قانون مدنی حکم به طاق به لحاظ عسر و حرج و  عدم پرداخت نفقه 
صادر زوجه بنا بر اقرار خودش مدخوله می باشد و اعام می دارد این رای غیابی ظرفمدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 
سپس وفق مقررات قابل تجدید نظر  خواهی و فرجام خواهی است به دفتر خانه طاق نمایندگی اعطاء تا اجرای صیغه طاق انجام  پذیرد و 

ذیل  دفاتر امضاء گردد./.ج
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � محبوب امینی

511/192آگهی اباغ وقت رسیدگی
شماره بایگانی: 971007. بدین  وسیله به آقای مهدی قویدل فاز فرزند اصغر مجهول المکان اباغ می گردد خواهان خانم سمیه مرادیان اول 
دادخواستی به خواسته طاق تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1397/11/28 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 میشود تا از تاریخ  نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نمائید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید. 

چنانچه بعداً  اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/193آگهی اباغ وقت رسیدگی
 بدین وسیله به آقای سید سعید حسینی مجهول المکان اباغ می گردد خواهان خانم زهرا شبانی فرزند ابراهیم دادخواستی به خواسته طاق 
به درخواست زوجه تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1397/11/27 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 میشود تا از تاریخ  نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نمائید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید. چنانچه 

بعداً اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/194آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد تمیزی فرزند علی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم معصومه 
ترشیزی فاروجی فرزند محمد حسن علیه شما بخواسته مطالبه مهریه به موجب سند ازدواج شماره 18780 مورخ 1364/12/25 به موجب 
حکم ش�ماره 9709977580101054 � 1397/10/04 در پرونده کاس�ه 24/970798 ، حکم به  پرداخت یک میلیون پانصد هزار ریال به نرخ 
روز به  عنوان مهریه زوجه و به پرداخت خسارات دادرسی )13/348/984 ریال( از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه است و سپس وفق مقررات قابل تجدید نظرخواهی است. و 

سپس وفق مقررات قابل فرجام خواهی  در دیوان عالی کشور می باشد.
مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد � فاطمه محمودی غزنوی

511/195آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای حس�ین قلی پور فرزند مصیب فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت زهرا 
خداپرس�ت کورنده به طرفیت شما به خواسته اذن در ازدواج به موجب حکم ش�ماره 9709977585301086 در پرونده کاسه 3/970829 
به خواهان اجازه ازدواج با علی خزائی داکه با مهریه 14 سکه طای تمام بهار آزادی و شرایط ضمن عقد سند نکاحیه به لحاظ عدم امکان 
استیذان از پدر و جد پدری داده می شود مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد � صمدی

511/196آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم محمد فیاض فرزند علی اکبر
شماره بایگانی: 970901. خواهان خانم حمیده صداقتی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد فیاض به خواسته نفقه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709985408400898 شعبه 90 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی و استماع شهادت شهود مورخ 1397/11/27 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 گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 90 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � هدا قاسمی 

511/197آگهی اباغ اخطاریه تبادل لوایح
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به اقای محس�ن حرف ش�نو فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست اعتراض و تجدید 
نظرخواهی علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977507101217 در پرونده  کاسه 970651 رای به پرداخت مبلغ 
ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/764/687 ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی  و چهارصد و پنجاه هزار 
ریال حق درج آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/6/24 لغایت اجرای حکم در حق داده شده است. با توجه 
به اینکه آقای مهدی معماری تجدید نظر از رای فوق را خواسته است به شما اعام می شود ظرف مدت 10 روز با مراجعه به شعبه 191 شورای 

حل اختاف مجتمع 4 نسبت به انجام تبادل لوایح اقدام نمائید.
دفتر شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/198آگهی
بدینوسیله به آقای رضا شهبانی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای محمد نوروزی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو 
به طرفیت شما به شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع 4 ارائه و به کاسه 971046 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 97/12/08 ساعت 8/30 
وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد . شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 191 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد کوثر 15 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در 

صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/199آگهی
بدینوسیله به آقای/ خانم رضا مومن فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای / خانم جمال شهیدی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت شما به شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع 4 ارائه و به کاسه 971038 ثبت و برای روز مورخه 97/12/8 ساعت 9 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده اس�ت لذا به اس�تناد به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در کثیراانتش�ار درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به 
دبیرخانه ش�ورای حل اختاف ش�عبه 191 شهرستان مستقر در مجتمع شماره 4 به نش�انی بلوار وکیل آباد کوثر 15 مراجعه و با ارائه آدرس 
جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/200آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست و ضمائم 
خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت مصطفی بواقی و نغمه باقری و به خواسته تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
32 حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970913 ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/11/24 ساعت 9/30 صبح تعیین شده ؛ بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده وبه درخواست خواهان و دستور دادگاه و  به تجویزماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب در یکی از جرایدکثیراانتشار آگهی می 

شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت دارید.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- علی 
مصطفوی

511/201آگهی 
خواهان/خواهان ها خانم ساره کاوسی دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان:آقایان 1- حیدرعلی صفری 2- مصطفی الهامی مقدم به 
خواسته مطالبه وجه چک –تامین خواسته تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 170 شورای حل 
اختاف مجتمع ش�ماره س�ه شهرستان مشهد واقع در مشهد- بین قرنی 22 و 24 و به کاس�ه 970883 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
1397/12/06 و ساعت  8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده 
پس از نش�رآگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/202آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیهما عبدالغفور سااری فر و مجید زهتاب که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977504200608 صادره ازشعبه 170 درپرونده شماره 970239 محکوم به پرداخت مبلغ 20/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 919/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ 450 هزار ریال هزینه روزنامه و مبلغ 60/000 ریال بابت هزینه 
تقاضای اجراییه و پرداخت خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول ش�اخص تورم در حق 
محکوم له محسن محبی تبار و نیم عشر دولتی شده اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
متصدی امور دفتری شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/203آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای ولی اه رجب زاده که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه غیابی ش�ماره 9709977504400947 صادره ازشعبه 172 درپرونده شماره 970339 محکوم به پرداخت مبلغ 148/584/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته و مبلغ 4/275/300 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له شرکت گلستان و پرداخت نیم عشر دولتی شده اید)اجرای 
حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی/معرفی ضامن/ می باشد(. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود. 
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/204آگهی
پیروآگه�ی ه�ای منتش�ره درجراید بدینوس�یله ب�ه محکوم علیه س�ید ه�ادی اصل مهاج�ری فرزند س�ید علی خواهان:بانک ش�هر 
؛9710427458100391 صادره از ش�عبه 51 در پرونده کاس�ه 970550 محکوم علیه محکوم است به پرداخت1- مبلغ 169/489/041 ریال 
بابت اصل خواسته 2- مبلغ 5/620/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای 
دادگستری 4- خسارت تاخیرتادیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 169/489/041 از تاریخ 1395/12/1 تا اجرا به ماخذ 33/5 درصد 
با احتساب دایره اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعام می دارد.5- پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده صندوق دولت می باشد . ظرف 
ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/205آگهی اجرائیه
پیروی آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه زهره خاکسار فرزند محمد که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد،چون 
وفق دادنامه شماره 9709975600300865 مورخ  1397/7/22 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 970346در خصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد محکوم علیه متضامنا محکوم است به پرداخت:1- مبلغ 130/970/000 ریال بابت اصل خواسته2- مبلغ 2/803/125  ریال بابت هزینه 
های دادرس�ی و حق الدرج روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری 4-خسارت تاخیرتادیه از باقمیانده 
تس�هیات اعطایی به مبلغ 50/000/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواس�ت مورخ 1397/5/3 تا یوم الوصول به ماخذ 19 درصد با احتساب در 
دایره اجرای احکام در حق خواهان 4-پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکومین می باشد.منجر به  صدور اخطار اجرایی گردیده است 
.لذا مراتب وفق مواد 8-118-119قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتش�ار به 
موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار 

دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/206آگهی اجرائیه
پیروی آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکومین علی شرفی فرزند ابوالفضل و زهرا شریف آبادی صمدی شرفی فرزند علی که 
مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد،چون وفق دادنامه ش�ماره 9509975600301045 مورخ  1395/11/19 صادره از سوی شعبه 229 در 
پرونده 950701 خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد محکومین متضامنا محکوم است به پرداخت:1- مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته2- 
مبل�غ 3/180/000  ری�ال بابت هزینه های دادرس�ی و حق الدرج روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری 
4-خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چک مورخ 1395/7/8 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با  احتساب دردایره 
اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکومین می باشد.منجر به  صدور اخطار اجرایی گردیده است .لذا مراتب 
وف�ق م�واد 8-118-119قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتش�ار به موقع اجرا 
گذاش�ته خواهد ش�د ودر صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قس�مت اجرا  پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری 

به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد  

511/207آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی قبلی به محکوم علیه محمد دآربرزین فرزند حسن 2- طیبه دآربزین فرزند محمد و آقای علی اصغر عشقی فرزند 
حس�ن فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت بانک مهر اقتصاد علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 
9709977458301222 به تاریخ 1397/09/19 در پرونده کاسه 970543 شعبه 53 به پرداخت 1- مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
2- مبلغ 4/158/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی ودرج آگهی 3- حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 2/000/000 ریال و در مراحل بعدی طبق 
تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4- خسارت تأخیرتأدیه از زمان سررسید چک  مورخ 1397/5/10 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ 
تورم بانک مرکزی با احستاب در  دایره اجرای حکم در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/208آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی قبلی به محکوم علیه:1- خانم روضه گل حق طلب فرزند حس�ین 2- آقای غامحسین دانش فرزند حسن مجهول 
المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی ثامن ااائمه علیه شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977458301118 
به تاریخ 1397/09/06 در پرونده کاسه 970581 شعبه 53 به پرداخت 1- مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 3/710/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 6/000/000 ریال و در مراحل بعدی طبق تعرفه قانونی کانون وکای 
دادگس�تری 4- خسارت تأخیرتأدیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 200/000/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1397/7/11 
لغایت اجرای حکم بر مبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس�اب در  دایره اجرای احکام در حق خواهان محکوم ش�ده اید. مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/209آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به محکوم علیه علیرضا امیری راد فرزند جان محمد مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی ثامن ااائمه 
علیه شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977458301124 به تاریخ 1397/09/06 در پرونده کاسه 970579 شعبه 53 به پرداخت 
1- مبلغ 125/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 2/578/500 ریال بابت هزینه های دادرسی و نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 
4/560/000 و در مراحل بعدی طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4- خسارت تأخیرتأدیه ازتاریخ سررسید چک مورخ 95/1/30 تا اجرای 
حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در  دایره اجرای حکم در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/210آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به محکوم علیه آقای امید بابایی فرزند غامحسن مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی ثامن اائمه 
علیه شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977458301161 به تاریخ 1397/09/10 در پرونده کاسه 970582 شعبه 53 به پرداخت 
1- مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 3/568/000 ریال بابت هزینه های دادرس�ی و نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل در مرحله 
بدوی 6/000/000 ریال و در مراحل بعدی طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4- خسارت تأخیرتأدیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 
200/000/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1397/7/11 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در  دایره 
اجرای احکام در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/211آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به محکوم علیه 1-آقای محمود ارسال پورابگون فرزند حبیب 2- خانم نسرین قربانپور فرزند موسی مجهول المکان اباغ 
می شود در مورد دادخواست تعاونی ثامن ااائمه علیه شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977458301150 به تاریخ 1397/09/10 
در پرونده کاسه 970549 شعبه 53 به پرداخت 1- مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 1/836/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و 
450/000 ریال هزینه نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 214/000 تومان و در مراحل بعدی طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 
4- خسارت تأخیرتأدیه از زمان سررسید چک مورخ 1395/9/6 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در  دایره اجرای 
حکم در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/212آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به محکوم علیه 1-آقای مجید زارع زاده فرزند برات 2- آقای محمدجواد ظرف الهی دری فرزند محمدعلی مجهول 
المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک مهر اقتصاد علیه شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977458301152 به تاریخ 
1397/09/10 در پرونده کاسه 970531 شعبه 53 به پرداخت 1- مبلغ 139/500/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 3/221/750 ریال بابت هزینه 
های دادرس�ی و نش�ر آگهی 3- حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 4/600/000 ریال و در مراحل بعدی طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 
4- خسارت تأخیرتأدیه از زمان سررسید چک مورخ 1397/2/16 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در  دایره اجرای 
حکم در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/213آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به محکوم علیه:1-آقای منصور نازی فرزند علی اصغر 2- آقای محمد ثباتی لطیف فرزند رضا مجهول المکان اباغ می 
ش�ود در مورد دادخواست بانک صادرات علیه شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977458301187 به تاریخ 1397/09/13 
در پرونده کاس�ه 970530 ش�عبه 53 به پرداخت 1- مبلغ 69/262/375 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 3/833/779 ریال بابت هزینه های 
دادرسی و 450/000 حق نشر آگهی 3- خسارت تأخیرتأدیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 20/813/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 
1397/05/21 لغایت یوم الوصول به ماخذ 31 درصد مانده بدهی قابل محاسبه در اجرای احکام در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/214آگهی اجرائیه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکومین محمد بختیاری فرزند غامحسین ، محمد علی بافنده ایمان دوست فرزند علی اکبر که 
مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9509977458300888 مورخ 95/09/28 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده 
950556 در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد محکومین متضامنا محکومند به پرداخت:1 - مبلغ 95/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 
3/000/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و درج در روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4- خسارت تاخیرتادیه 
از زمان سررسید چک مورخ 1395/06/03 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان5- 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین می باشد.درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/215آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه ها:1-عذرابیابانی2-حمید یوسف زاده3-فاطمه یوسف زاده 4-ربابه شیر محمدی 
5-معصومه یوسف زاده6-حاج سعید یوسف زاده که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه شماره 9709977503300814 صادره 
ازشعبه150 درپرونده شماره970404 متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ10000000تومان بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 156500تومان بابت هزینه 
دادرسی و45000تومان هزینه آگهی وهمچنین خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تنظیم دادخواست97/4/03 لغایت یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم محاسبه 
می گردد درحق محکوم له آقای حسین کانتری وپرداخت نیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 

مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/216آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای احسان جاودانی حاجی فرزند هاشم وآقای علی اکبر ابراهیمی سردشت فرزند 
علی جان که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه شماره 9709977503100484 مورخ 97/04/31 صادره ازشعبه145 درپرونده 
شماره 970269محکوم به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته )یک فقره چک به شماره 705293 مورخ96/09/25 به عهده بانک ایران 
زمین( ومبلغ2/302/000 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 96/09/25 الی یوم ااداءکه برمبنای نرخ تورم شاخص 
بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان آقای عباسعلی قاسمی فرزند حاجی خان وپرداخت نیم عشردولتی شده اید.ظرف 
ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه 145شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/217آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای سید محمد ذوالفقاری که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه شماره 9709977 صادره ازشعبه146 درپرونده شماره970281 حکم به محکومیت خوانده ردیف اول  سیدمحمد ذوالفقاری به پرداخت مبلغ 
80000000 ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک به شماره 71253 مورخ 95/01/20 ومبلغ 1377000 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه 
ازتاریخ سررسید چک 95/01/20 الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه وپرداخت نیم عشردولتی درحق 
محکوم له آقای محسن محبی تبار ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید 

درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/218رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم نجمه محبوبی دارای شناسنامه شماره ............. به شرح دادخواست به کاسه 971597 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد  محبوبی به شناسنامه 15 در تاریخ 87/10/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� فاطمه حاج حسینیان همسر متوفی. 2� زهرا محبوبی فرزند. 3� خدیجه محبوبی فرزند. 4� علی محبوبی فرزند. 
5� رقیه محبوبی فرزند. 6� نجمه محبوبی فرزند. 7� حسین محبوبی فرزند. 8� زهره محبوبی فرزند. 9� جواد محبوبی فرزند. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 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 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/219آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حمیدرضاحاجی محمداصفهانی که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون 
وفق دادنامه شماره 9709977503200531 صادره ازشعبه 146 درپرونده شماره 9709987503200097 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره ایحه 1397025000208349 وشماره دادنامه مربوطه 9709977503200531 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ2060000ریال بابت هزینه دادرسی ودرج آگهی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 1397/04/30 الی یوم 
ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان صادروپرداخت نیم عشردولتی.ظرف ده روز 
ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/220آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مهدی احمدیان گل بته که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددبموجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ایحه 1397025000208349 وشماره دادنامه مربوطه 9709977503200531 محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ2060000ریال بابت هزینه دادرسی ودرج آگهی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 
چک 1397/04/30 الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان صادروپرداخت نیم 
عشردولتی.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد-طیبه روشندل

511/221آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای محمدعارف عباسی ومهدی عباسی که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گرددچون وفق دادنامه شماره 9709977503200838 صادره ازشعبه 146 درپرونده شماره970426 محکوم به محکوم علیهما محکوم اند تضامنی 
به پرداخت مبلغ200/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 132183 مورخ1396/01/20 ومبلغ 3/309/000 ریال بابت هزینه دادرسی ودرج 
آگهی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 1396/01/20 الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه 
خواهد شد درحق محکوم له آقای ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام 

نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد-طیبه روشندل

511/222آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علیرضا احمدیه ای که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977503200450 صادره ازش�عبه 146 درپرونده شماره 970039 محکوم به محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت وجه یک فقره چک بانک ملت به ش�ماره 146532/34 مورخه 1393/03/05 ومبلغ 1/452/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی ودرج 
آگهی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 1393/3/05 الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه 
خواهدش�د درحق محکوم له آقای اصغرتودرباری ونیم عش�ردولتی ش�ده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 

مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/223آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوسیله به محکومین سیده نرگس حسینی مهر فرزند سیدغامرضا، سمانه محمدی پورفرزند حسن 
،محمدرازقی قوچان فرزندجعفر که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه شماره 9609977458300281 مورخ96/03/25 
صادره ازشعبه53 درپرونده شماره 951109 درخصوص دعوی بانک سینا محکومین متضامنا محکومند به پرداخت 1-مبلغ 120/000/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 3/685/000 ریال بابت هزینه های دادرس�ی 3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری 
4-خسارت تاخیر تادیه اززمان سررسید چک مورخ 95/11/6 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای 
حکم درحق خواهان 5-نیم عشردولتی درحق صندوق دولت برعهده محکومین می باشد .ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/224آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکومین 1-حس�ن منیری عنبران فرزند محمدجعفر 2-علیرضا منیری فرزند حسین 
ک�ه مجهول المکان می باش�د اباغ م�ی گردد چون وف�ق دادنامه ش�ماره 9709977458300850 م�ورخ 97/07/22  صادره ازش�عبه53 
درپرون�ده970323 درخص�وص دعوی تعاونی ثامن اائمه )ع( محکومین  متضامنا محکومند به پرداخ�ت 1-مبلغ83000000ریال بابت اصل 
خواس�ته3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری 2-مبلغ2445500ریال بابت هزینه های دادرس�ی 4-خسارت 
تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ 96/12/2 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم در 
حق خواهان5-نیم عشردولتی درحق صندوق دولت برعهده محکومین می باشد درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد-فاطمه محمدی
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده: 343/15/97  وقت رسیدگی: 97/12/6 دوشنبه ساعت 9 خواهان: حسن عباس زاده 
آغجه رود  خوانده: قاس�م غریبی خواس�ته: مطالبه وجه خواهان آقای حسن عباس زاده آغجه رود 
فرزند علیرضا دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه  15 شورای حل 
اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ   97/12/6  روز دوشنبه  ساعت  9 تعیین 
ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید 
کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و 

ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
          2007   دبیر حوزه  15 شورای حل اختاف قرچک

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9609982417300233 ش�عبه 3  شورای حل اختاف شهری ابهر تصمیم نهایی  ش�ماره 9709972417300625  خواهان: 
آقای ابوالفضل مداحی فرزند محمدحس�ن به نش�انی اس�تان زنجان شهرستان خرمدره خرمدره ش�هرک قدس گلستان 8 پ3 ش  تماس 
09195895298 خواندگان:  1. آقای سید حسین امینی فرزند سید صادق به نشانی استان زنجان شهرستان ابهر شهر ابهر ابتدای خیابان و 
لیعصر طای سید پ10 تلفن 0123410108 ،  2. آقای قربان محبی فرزند محمدحسن به نشانی خواسته: مطالبه وجه چک رای قاضی شورا  در 
خصوص  دعوی ابوالفضل مداحی به طرفیت قربان محبی و سید حسین امینی به خواسته الزام خوانده   به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال از 
بابت یک فقره چک با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه ... که مطرح و به شورا تقدیم نموده است با عنایت  به شرح  متن دادخواست 
تسلیمی نظر به اینکه صدور و وجود اصل ورقه چک به شماره 134445 مورخ 1394/05/15 در ید مالکانه خواهان  دلیل بر مالکیت  خواهان بر 
حقوق ناشی  از آن اسناد می با شد و دالت به اشتغال ذمه خواندگان به میزان مبلغ مندرج در  متن چک در مقابل خواهان به عنوان دارنده 
را دارد و  با توجه به  اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصو ن مانده و به اصالت آن خدشه ای و ارد نشده و دلیلی که از پرداخت دین از 
جانب  خواندگان یا غیر ایشان حکایت نماید یا آنکه سقوط آن را محقق سازد و ایراد  و تکذیبی به عمل نیامده است. لذا شورا دعوی را مقرون 
به صحت تشخیص و با ا حراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین نظر به اینکه خواندگان با  وصف اباغ قانونی اخطاریه در جلسه حاضر 
نش�ده   و نس�بت  به دعوا ادله و وس�ایل اثباتی آن ایراد ننموده است مستندا به مواد 226،  1301  از  قانون مدنی مصوب 1307  و مواد 249، 
286 ، 288، 312 الی 315 و 320 از قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 194، 198، 515،  519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های  عمومی 
و انقاب  مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 1. پرداخت مبلغ 
33/000/000 ریال  بابت وجه چک )اصل خواسته(  2. خسارت تاخیر تادیه و  جه چک از تاریخ سررسید 1394/05/15 لغایت زمان اجرای حکم 
بر مبنای  نرخ تورم ا عام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 3. مبلغ 862/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و ا عام می دارد. رای صادره نسبت قربان محبی غیابی و نسبت به سید حسین امینی حضوری می باشد و ظرف مدت بیست روز  پس از  اباغ 

قابل واخواهی در  این مرجع و سپس قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی و حقوقی شهرستان ابهر می باشد. 
823 قاضی شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان ابهر – زین العابدین صالحی 

آگهی مزایده
  بدینوس�یله درپرونده کاس�ه950167-اجرایی ش�عبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب شهرس�تان آق قا بهروزایزدی ف 
امانگلدی به آدرس آق قا خ ش�هیدرجایی مس�کن مهرفازیک بلوک21ط3ش�رقی طی دادنامه ش�ماره94/1768مورخ1394/11/18صادره 
ازش�عبه101دادگاه کیفری2آق قا بپرداخت دیه درحق تیمورنیایی ف رجب محکوم گردیده ودراین راس�تا 1باب آپارتمان به آدرس فوق از 
سوی شاکی معرفی شده که ملک موردنظر توسط کارشناس رسمی بشرح ذیل ارزیابی گردیده وازطریق مزایده بفروش میرسد داوطلبین 
می توانند درمزایده ش�رکت ونس�بت به خریدآن اقدام نمایند توصیف اجمالی ملک موردمزایده وقیمت آن1-ملک موردمزایده به آدرس 
فوق الذکر میباشدوطبق استعام شماره97/2292/6707مورخ1397/02/15اداره راه وشهرسازی آق قا آپارتمان مذکور واقع در ط3بلوک 
دی5بلوک50070بامتراژ75مترمربع وانباری بمساحت 5مترمربع میباشدکه طبق قرارداد مسکن مهر به بهروزایزدی ف امانگلدی واگذار شده 
است عرصه مذکور بنام دولت جمهوری اسامی بنمایندگی سازمان ملی زمین ومسکن بوده ودارای تسهیات بانکی بمبلغ280/000/000ریال 
میباشد طبق استعام بانک مسکن آق قا مبلغ مانده وام286/985/980ریال میباشداعیانی فاقد سندبوده واخذسندمالکیت درحال طی 
مراحل اداری میباش�د2-واحدموردنظر درط3ش�رقی یک مجتمع مسکونی3طبقه روی پیلوت بااس�کلت بتی بوده ودرهرطبقه آن2واحد 
احداث گردیده است ومجتمع مذکور6واحدی میباشدواحد موردنظر دارای هال و2-اتاق خواب باکف سیمانی وبدنه باپوشش گچ آشپزخانه 
کاشی وسرامیک و دارای کابینت ام دی اف بوده وسرویسهای بهداشتی نیزکاشی و سرامیک میباشند پنجره های واحد مذکورآلومینیومی 
تک جداره ومجتمع فاقدسیس�تم گرمایشی مرکزی میباشدومجتمع فاقد آسانس�ور بوده ودارای امتیاز آب وبرق وگازمیباشد سقف نهایی 
مجتمع بصورت تخت بام ونمای س�اختمان ترکیب کنتیکس وسنگ میباش�دوانباری درپیلوت میباشد3-بابررس�ی بعمل آمده وباتوجه 
ب�ه موقعی�ت مس�احت وبادرنظرگرفتن تمام�ی عوامل موث�ر درموضوع ارزش مل�ک موردنظر باکلی�ه متعلقات وب�دون لحاظ بدهی 
ه�ای بانکی ویادیون احتمال�ی جمعا معادل760/000/000ریال ارزیابی گردیده اس�ت ش�رایط آگهی مزایده1-مزایده روزچهارش�نبه 
مورخ1397/10/26ازس�اعت10الی11صبح در اجرای احکام کیفری دادس�رای2-مزایده ازقیمت کارشناس�ی بعنوان قیمت پایه شروع 
میگردد3-برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده می بایست10درصد مبلغ مورد معامله را 
فی المجلس به حساب سپرده دادگستری شهرستان آق قا به شماره2171294647006 واریزوالباقی را ظرف یک ماه ازتاریخ مزایده 
پرداخت نماید درغیراینصورت سپرده اوپس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-داوطلبین 
میتوانند5روزقبل ازتاریخ مزایده با هماهنگی دایره اجرای احکام کیفری دادسرای آق قا ازملک مذکوربازدید نمایند7-هرگونه نقل 
وانتقال اموال توقیفی پس ازتاییدصحت مزایده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
1129- مدیردفتراجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان آق قا-آتابای

آگهی مزایده
  بدینوس�یله درپرونده کاس�ه960154-اجرایی شعبه اجرای احکام کیفری دادس�رای عمومی و انقاب شهرستان آق قا حلیم قزل 
ف ن�وری ب�ه آدرس آق قا خ روبروی اداره دارایی کوچه16متری نمازباارائه یک جلد س�ندمالکیت بش�ماره پ�اک ثبتی5311فرعی 
از1-اصل�ی بخش7ضمان�ت محکوم علیه میکائیل ق�زل ف حلیم رانموده ودرموعد مقرر نس�بت به معرفی نامب�رده اقدام نکرده لذا 
دس�تورضبط وجه الوثاقه از س�وی دادس�تان محترم شهرس�تان آق قا صادرگردیده است ملک موردنظر توس�ط کارشناس رسمی 
بش�رح ذیل ارزیابی گردیده وازطریق مزایده بفروش میرس�د داوطلبین می توانند درمزایده شرکت ونسبت به خریدآن اقدام نمایند 
توصی�ف اجمالی ملک موردمزایده وقیمت آن1-مل�ک موردمزایده به آدرس فوق الذکرمیباش�دو6دانگ عرصه و اعیان1قطعه زمین 
بمس�احت625/08مترمربع دارای پاک ثبتی5311فرعی ازیک اصلی بخش 7ملکی حلیم قزل ف نوری میباشد2-محدوده وموقعیت 
مل�ک موردارزیاب�ی ملک موردنظر ب�ه آدرس فوق الذکرمیباش�د3-حدودواربعه ملک ش�ماا درب ودی�وار بطول91/14متروصل به 
خیابان16متری نمازشرقادیواریس�ت بطول88/41متروصل به ملک آتابای یامپی وجنوبا دیواریس�ت بطول96/14متروصل به اشخاص 
وغربا دیواریس�ت بطول84/41متروص�ل به ملک ناصر کس�لخه4-وضعیت ملک عرصه بمس�احت625/08مترمربع واعیانی احداثی 
ش�امل س�اختمان2طبقه هرطبقه حدود135مترمربع درضلع شمالی دارای2س�وئیت وپیلوت ورودی درهمکف وطبقه اول یک واحد 
وس�اختمان جنوبی دارای س�قف ش�یروانی ایرانیت ودارای درب وپنجره آلومینیوم ونماسنگ کاری میباش�د5-ارزش ملک باتوجه 
به موقعیت ملک موردارزیابی توس�ط کارش�ناس جمعابه مبلغ4/500/000/000ریال ارزیابی شده اس�ت شرایط آگهی مزایده1-مزایده 
روزپنج شنبه مورخ1397/10/27ازس�اعت10الی11صبح دراجرای احکام کیفری دادسرای2-مزایده ازقیمت کارشناسی بعنوان قیمت 
پایه ش�روع میگردد3-برنده مزایده کس�ی است که بااترین قیمت رادرجلس�ه قبول نماید4-برنده مزایده می بایست10درصد مبلغ 
مورد معامله را فی المجلس به حس�اب سپرده دادگس�تری شهرستان آق قا به شماره  2171294647006 واریز والباقی را ظرف یک 
ماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت س�پرده اوپس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید 
میگردد5-داوطلبین میتوانند5روزقبل ازتاریخ مزایده با هماهنگی دایره اجرای احکام کیفری دادسرای آق قا ازملک مذکور بازدید 
نمایند7-هرگونه نقل وانتقال اموال توقیفی پس ازتاییدصحت مزایده ازناحیه دادگاه میباش�د8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده 

برنده مزایده میباشد.
1128- مدیردفتراجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان آق قا-آتابای

آگهی مزایده
  بدینوس�یله درپرون�ده کاس�ه970332-اجرایی محکوم علی�ه آنه محمداونق ف تاجقل�ی به آدرس آق قا خ امام نرس�یده به پل 
قدی�م گالری جانبازان بپرداخت مبلغ633/591/731ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ7/190/000ریال بابت هزینه دادرس�ی وپرداخت 
ح�ق الوکال�ه وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له س�لیمان مس�لمی پورباوکالت رمض�ان غریب ونیز پرداخت5درص�دکل محکوم به 
باب�ت نیم عش�راجرایی درحق دول�ت ونیزدرپرونده کاس�ه950904/اجرایی بپرداخ�ت مبلغ167/400/000ریال بابت اصل خواس�ته 
ومبلغ5/172/000ریال بابت هزینه دادرس�ی ونیزپرداخت خسارت تاخیر تادیه)بعدا محاسبه خواهد شد(ونیزپرداخت مبلغ3میلیون 
ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له عبداله خلیلی نژاد باوکالت رمضان غریب ونیزپرداخت5درصد کل محکوم 
به بابت نیمعش�ر اجرایی درحق دولت محکوم ش�ده است که دراین راس�تا یک دهنه مغازه متعلق به محکوم علیه درقبال محکوم به 
توقیف وپس از توقیف توس�ط کارش�ناس منتخب ارزیابی گردیده که ازطریق مزایده بفروش میرس�د داوطلبین می توانند درمزایده 
ش�رکت ونس�بت به خریدآن اقدام نمایند توصیف اجمالی ملک توقیفی وفق ماده138قانون اجرای احکام مدنی1-ملک موردمزایده 
مل�ک مورد مزایده یک دهنه مغازه بش�ماره پاک5753فرعی از یک اصلی بخش7متعلق به محکوم علیه که درش�هرآق قا خ امام 
ش�مالی خ ارم�ک چوبین واقع میباشدومس�احت آن26/65مترمربع بصورت1طبقه بوده درب آن آهنی وشیش�ه ب�وده کف و بدنه تا 
ارتفاع یک متری س�نگکاری والباقی وس�قف رویه وس�فیدکاری ودارای انشعاب برق میباش�د که باتوجه به مشخصات فوق موقعیت 
وس�ایرعوامل موثربرارزیابی6دانگ مغازه بمبلغ2/400/000/000ریال ارزیابی شده اس�ت شرایط آگهی مزایده1-مزایده روزچهارشنبه 
مورخ 1397/11/03ازس�اعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی دادگس�تری ش�هر س�تان آق قا انج�ام میپذیرد2-مزایده ازقیمت 
کارشناس�ی بعنوان قیمت پایه شروع میگردد3-برنده مزایده کسی اس�ت که بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده 
میبایس�ت10درصد مبلغ مورد معامله را فی المجلس بحس�اب سپرده دادگستری شهرستان آق قا به شماره2171294647006 واریز 
والباقی را ظرف 1ماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت سپرده اوپس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی 
مزایده تجدید میگردد5-مزایده باحضورنماینده دادستان ومامور اجرا)دادورز( انجام میپذیرد6-داوطلبین میتوانند5روزقبل ازتاریخ 
مزایده با هماهنگی دایره اجرای احکام کیفری دادسرای آق قا ازملک مذکور بازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتقال ملک توقیفی پس 

ازتاییدصحت مزایده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
1068- مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آق قا-کتوکی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
درپرونده کاسه960169/مدنی این دادگاه درخصوص دعوی بانک سیناخان ببین بطرفیت قدمعلی علیمردانی تاسقف240000000ریال 
که از اموال محکوم علیه 1قطعه زمین زراعی توقیفی بمساحت1500مترمربع نشانی مازیاران درزمین های آییش که آبی است دراجاره 
نمیباشد وکسی دیگر غیرازمالک ذیحق نیست تعرفه شده که به شرح ذیل از طریق مزایده بفروش میرسد متری 160000ریال ارزیابی 
ش�ده به قیمت 240000000ریال تاس�قف بدهی به قیمت کارشناس�ی بادرنظرگرفتن قیمت عرفی1-مزایده ازمبلغ اعام کارشناس�ی 
ش�روع وبه بااترین قیمت پیش�نهادی فروخته خواهد ش�د2-مکان مزایده اجرای احکام دادگاه عمومی خان ببین میباشد3-موعد 
مزایده روز3 ش�نبه 97/10/30ساعت10الی11ظهرمیباش�د4-متقاضیان میتوانند5روزقبل از مزایده ازملک موردنظردیدن نمایند5-

برنده مزایده مکلف است ده درصدبهای احتمالی را فی المجلس به صندوق سپرده دادگاه عمومی خان ببین تودیع الباقی را درمهلت 
یک ماه بحس�اب مذکور واریز وفیش آن را تحویل اجرای احکام مدن�ی دادگاه عمومی خان ببین نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی 

از وی درحق صندوق دولت ضبط خواهد گردید
1096-شعبه اجرا اجکام مدنی دادگاه شهرستان خان ببین 

آگهی مزایده نوبت اول
  درپرونده کاسه972583ش�عبه اول احکام مدنی ش�ورای حل اختاف شهرس�تان گنبدکاووس  محکوم علیه نادرس�امیار ف نوراحمد 
محکوم است به پرداخت مبلغ10/800/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ271/000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ2/282/650ریال 
بابت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ1397/04/04لغایت آبان ماه1397درحق محکوم له حس�ن خاکش�ور ف عل�ی اکبر وهمچنین پرداخت 
مبلغ667/682ری�ال بابت نیم عش�راجرائی درحق دول�ت ودر مجموع 14/021/332ریال که درراس�تای اجرای حک�م اموال محکوم علیه 
نادرس�امیار ش�امل یک دستگاه جوجه کش�ی بامارک نکس�وز نوکارکرده به رنگ آبی باکنترل دیجیتال دارای3طبقه وگنجایش288تخم 
بلدرچین و8عددتخم شترمرغ درحق محکوم له حسن خاکشورتوقیف گردیده وحسب نظریه کارشناس درتاریخ1397/09/18یک دستگاه 
جوجه کشی بامارک نکسوزنوکارکرده  به رنگ آبی با کنترل دیجیتال دارای سه طبقه وگنجایش288تخم بلدرچین و8عددتخم شترمرغ 
بمبلغ12/500/000ریال ارزیابی گردیده اس�ت که جهت وصول محکوم به از طریق مزایده بفروش میرسد1-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس 
شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود2-موعد مزایده روزیکشنبه مورخه1397/10/30ساعت9 الی10میباشد3-مزایده برای 
جلسه اول تشکیل میگردد4-مکان مزایده دراجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان گنبد کاووس میباشد5-متقاضیان 
میتوانند پنج روزقبل ازتاریخ مزایده ازملک مذکور بازدید نمایند6-این آگهی فقط دریک نوبت منتشر میگردد7-برنده مزایده مکلف است 
ده درصد بهای پیش�نهادی خویش را فی المجلس بصندوق دادگس�تری تودیع والباقی آنرا درمهلت یکماه بحساب مذکورواریز وفیش آنرا 

ارایه نماید درغیراین صورت مبلغ واریزی ازوی درحق دولت ضبط میگردد8-بهمراه داشتن کارت شناسایی برای متقاضیان الزامی است
1125-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس-آناقلی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به حسن نعمت پور
   خواهان مصطفی ش�هنازی دادخواس�تی بطرفیت خوانده حسن نعمت پور فرزند حیدر به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبش�ماره پرونده کاسه9709981720600659بایگانی970676/شعبه6شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان 
ثبت ووقت رس�یدگی مورخ1397/11/23ساعت10تعیین که حس�ب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی 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 مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1135-مسئول دفترشعبه 6شورای حل اختاف گرگان-آذرسا

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به حسن غریب سرخوانکاته
   خواهان جلیل عباسی دادخواستی بطرفیت خوانده حسن غریب سرخوانکاته به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبشماره پرونده کاسه9709981721000667بایگانی970675/شعبه10شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت و 
وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/17س�اعت9 تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ 
انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1134-مسئول دفترشعبه 10شورای حل اختاف گرگان-شجاعی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   ش�اکی خوش�دل میهن پرس�ت وزینب حاج حس�ینی ش�کایتی علیه حمزه گزمه تقدیم دادگاههای عمومی استان گلس�تان نموده که 
جهت رس�یدگی به ش�عبه 4دادگاه کیفری یک استان گلستان مستقردردادگستری گنبد کاووس ارجاع وبکاس�ه 9209981750301232 
بایگانی950086/ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1397/01/27ساعت9/30صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم وبه 
تجویزماده 394قانون آئین دادرسی کیفری ودستوردادگاه مراتب دونوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی میشود تا متهم پس ازنشرآگهی 
واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگرد نتیجه عدم حضور صدورحکم 

غیابی است. 
1094-شعبه 4دادگاه کیفری یک استان گلستان مستقردر گنبد کاووس-قدیم آبادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  اه  حج�ت  فرزن�د   دیوان�ی  میث�م  حصروراث�ت  رونوش�ت  خواه�ان     
9709981720400730بایگانی970751/ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حجت اله 
دیوانی فرزند حس�ینعلی ش ش22دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-معصومه کاکاوند ف 
محمد ش ملی4070257233همس�رمتوفی2-میثم دیوانی ف حجت اله ش مل�ی 2121672011فرزندمتوفی3-فاطمه دیوانی ف حجت اله 
ش ملی2110253789فرزندمتوفی4-پریس�ا دیوان�ی ف حجت اله ش ملی 2121453539 فرزندمتوفی5-مه�دی دیوانی ف حجت اله ش 
ملی2121554904فرزندمتوفی 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.
 1130-مسئول دفترشعبه4شورای حل اختاف گرگان-خلیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  ضی�اء  س�ید  فرزن�د  حس�ینی  آرم�ان  حصروراث�ت  رونوش�ت  خواه�ان     
9709981720300663بایگانی970679-ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید ضیاء 
حس�ینی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-س�یده فاطمه سیدحس�ینی ف س�ید حسن 
همسرمتوفی2-سیدمحمدحس�ینی ف سیدضیاء فرزند متوفی3-آرمان حسینی ف سیدضیاء فرزند متوفی4-سمانه السادات حسینی ف 
سیدضیاء فرزندمتوفی5-معصومه حسینی ف سیدضیاء فرزندمتوفی 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.
 1127-شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی دعوت از مجاورین 
چون خانم شهن تاج مومنی برابر در خواست شماره 4412/ن/97 مورخ 
1397/9/17 تقاضای صدور س�ند تک برگی خود از ششدانگ یکباب 
عم�ارت پاک باقیمانده 1506 اصلی بخش یک نهاوند که در راس�تای 
استانداردس�ازی تبدیل به 86 فرعی از 1506 اصلی ش�ده اس�ت را از 
این  اداره نموده و متقاضی   مدعی می باشد که مجاورین پاک مذکور 
را نمی شناس�د و دسترس�ی به مالکین ندارد.  لذا به اس�تناد کد 914 
مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضاع و مساحت 
دار کردن اس�ناد مالکیت و همچنین ماده 18  آئین نامه اجرایی مفاد 
اسناد رسمی ازم  ااجرا به کلیه مالکین مجاور پاک فوق الذکر اباغ 
می گردد که در تاریخ سه شنبه 1397/11/30 ساعت 10 صبح در محل 
و قوع ملک و اقع در نهاوند  میدان پای قلعه کوچه جمال زاده پاک 27 
حضور یابند بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع 
از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد 

باشد در همین روزنامه درج می گردد. 
3805 رئیس ثبت اسناد و اماک نهاوند – جلیلوند 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم نوش�ین فریادرس دارای شناسنامه ش�ماره 973 به شرح دادخواست به کاس�ه 97011200814 از این شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  رضا بحیرایی به شناسنامه شماره 27 در تاریخ 97/9/15 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته 
و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 1. نوشین فریادرس به ش ش  973 همسر متوفی 2. امیرعلی بحیرایی به ش.م 
3950817387 پسر متوفی اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3803- قاضی شعبه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای نورعلی احمدوند دارای شناس�نامه ش�ماره 8 به شرح دادخواست به کاسه 9701200812 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  محمدرضا احمدوند به شناس�نامه شماره در 3950296972 در تاریخ 97/10/4 در اقامتگاه دائمی 
خود درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی  پدر  متوفی 2. فاطمه سلگی به ش ش  350475974 
همسر متوفی 3. کیان احمدوند به ش ش  3951070293 پسر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3804 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی احضار 
متهم   علی مرادی با آخرین آدرس به شهرس�تان  کوهدش�ت خ 12 متری سوم روبروی آژانس 
قاصدک منزل علی مرادی اتهام س�رقت چک در ش�عبه ا ول دادیاری دادسرای اندیمشک می 
توان�د 30 روز پس از نش�ر آگاهی در این ش�عبه جهت ارائه دفاعیات خود حض�ور یابد در غیر 

اینصورت مطابق قوانین تحقیقات ا دامه خواهد یافت و منجر به تصمیم قانونی می شود. 
142 شعبه 1 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اندیمشک 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام انتسابی  به آقای ابراهیم سپهری فرزند  محمد وکیل دادگستری )در زمان وقوع بزه( با سواد متاهل و فاقد سایر 
مش�خصات و آزاد به جهت عدم دسترس�ی مبنی بر تحصیل مال از طریق نامش�روع به مبلغ 486/730/000 ریال موضوع ش�کایت 
آقای مس�عود رش�یدی مهر با وکالت آقای سیامک نعمتیان و با این توضیح که ش�اکی موصوف توضیح داده است با متهم یاد شده 
به عنوان وکیل  دادگس�تری قرارداد  وکالت منعقد نموده بودند و مش�ارالیه به اس�م هزینه های دادرسی مبلغ 490/500/000 ریال 
از ش�اکی اخذ و متعاقبا کاش�ف به عمل آمده اس�ت تنها مبلغ 3/770/000 ریال  به عنوان هزینه دادرس�ی پرداخت نموده و به این 
وسیله مرتکب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع گردیده است توجها به مراتب مذکور شکایت شاکی و اظهارات نامبرده اظهارات 
وکیل شاکی قرار جلب به دادرسی صادره از شعبه محترم سیزده  دیوانعالی کشور پس از نقض دادنامه شماره  910746- 91/8/21 
ص�ادره از همین ش�عبه  در پرونده به ش�ماره بایگان�ی 910680 در تایید قرار منع تعقیب معترض عنه و ق�رار منع تعقیب صادره از 
ش�عبه محترم دوم بازپرسی دادس�رای  عمومی و انقاب اردبیل   در پرونده به شماره بایگانی 910644 عدم حضور متهم در جلسه 
رس�یدگی مورخ 97/10/8 دادگاه جهت دفاع از  اتهام انتس�ابی  علیرغم احضار ایش�ان از طریق نش�ر آگهی اظهارات ایش�ان در 
دادسرا در خصوص دریافت و جوه مذکور از شاکی و اینکه عنوان نموده است قصد عودت آن را داشته ولی دلیلی بر آن ارائه نداده 
و از طر فی دلیلی بر  و جاهت قانونی دریافت مبالغ مذکور هم ارائه نداده اس�ت س�ایر قرائن و شواهد موجود در پرونده دادگاه بزه 
انتس�ابی به متهم موصوف را محرز تش�خیص و مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء  و ا ختاس و کاهبرداری  
مص�وب 1367  نامبرده را به تحمل   دو س�ال حب�س تعزیری و رد مال مبلغ 486/730/000 ریال به ش�اکی مبلغی که من غیر حق 
از ش�اکی تحصیل نموده اس�ت محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز از تاریخ اباغ از طرف متهم قابل واخواهی 
در این ش�عبه و ظرف بیس�ت روز پس از آن از س�وی مشارالیه و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ از جانب شاکی قابل تجدید نظر در  

دادگاه محترم تجدید نظر اس�تان اردبیل می باش�د. 
10999924 رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری دو اردبیل  - مجید میرزائی 

آگهی حصر وراثت 
آقای اللهویردی جهانی خامس�لو با کد ملی 1462818811 به ش�رح پرونده کاسه 75 سیار این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیف اله جهانی خامسلو با کد ملی 6019635546 در تاریخ 1383/07/06 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1. شعبان  جهانی خامسلو شماره شناسنامه 7 نسبت پسر متوفی 2. مهدی 
جهانی خامس�لو شماره شناس�نامه 100 پسر متوفی 3. علی جهانی خامسلو  شماره شناس�نامه 99 پسر متوفی 4. اللهویردی جهانی 
خامس�لو کد ملی 1462818811 پسر متوفی 5. لطفعلی جهانی خامسلو ش�ماره شناسنامه 304 پسر متوفی 6. غزال جهانی خامسلو 
شماره شناسنامه 415 دختر متوفی 7. محترم جهانی خامسلو شماره شناسنامه 7 دختر متوفی 8. ساری گل جهانی شماره شناسنامه 
3 دختر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس ا عتراض دارد و یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گو اهی صادر و هر وصیت نامه جز س�ری و 

رسمی که بعد از این موعد  ابراز شود از درجه ا عتبار ساقط و بااثر خواهد بود. 
10999919 قاضی شورای حل اختاف شعبه شهرستان نمین  - محمود ایمانی 

آگهی حصر وراثت 
خانم زینب با کد ملی 1467776361 به شرح پرونده کاسه 76 سیار این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رضا عبادیان با کد ملی 1464922543 در تاریخ 1397/09/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه  آن 
مرحوم منحصر است به: 1. محمدحسین  عبادیان  کد ملی 6860130121 پسر متوفی 2. مهدیس عبادیان کد ملی 6860130131 دختر 
متوفی 3. مهش�اد  عبادیان کد ملی 6860048336  دختر متوفی 4. مهشید عبادیان کد ملی 6860032154 دختر متوفی 5. مرضیه 
دلی�ر نن�ه کران  کد ملی 1464902119 مادر متوفی 6. زینب باکیده  کد ملی 1467776361 همس�ر متوفی اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس  ا عتراض دارد و یا وصیت  نامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ 
نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گو اهی صادر و هر و صیت نامه جز  س�ری و رس�می که بعد از موعد ابراز ش�ود از 

درجه ا عتبار ساقط و باااثر خو اهد بود. 
10999920 قاضی  شورای حل اختاف  شعبه دوم شهرستان نمین – محمود ایمانی 

آگهی اباغ  وقت رسیدگی به خواندگان دعوی بنامهای  1. لیا شکار 2. فیروزه فتحعلی پور 
خواهان خانم فرش�ته فتحعلی پور فرزند رحمن )با وکالت خانم راضیه خلیلی موس�وی( دادخواستی به طرفیت خواندگان بنامهای 1. 
لیا ش�کار 2. فیروزه فتحعلی پور  3. عیس�ی  غفاری 4. بانک مسکن ش�عبه  مرکزی اردبیل   به خواسته 1. ابطال مبایعه نامه  )ابطال 
معامل�ه 3 دان�گ یک دس�تگاه  آپارتمان تح�ت پاک ثبتی 6869 فرع�ی از 73  اصلی بخ�ش 3 اردبیل موضوع مبایع�ه نامه مورخ 
93/11/20 مقوم به 51/000/000 ریال 2. ابطال س�ند س�ه دانگ از شش�دانگ یکباب آپارتمان  واقع در بخش 3 به پاک ثبتی 6869 
فرعی از 73 اصلی تنظیمی فی مابین مورث خواندگان ردیف اول و دوم با خوانده  ردیف سوم و به انضمام حق الوکاله وکیل مقوم به 
51/000/000 ریال تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی شهرس�تان اردبیل نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 6   دادگاه عمومی حقوقی 
اردبیل  واقع در اردبیل ش�هرک کارشناس�ان س�اختمان دادگاه های عمومی حقوقی  اردبیل ارجاع و به کاسه 9609980404600005 
و کاس�ه بایگانی 960005 ثبت گردیده اس�ت که وقت رسیدگی  به روز سه ش�نبه مورخه 1397/11/16 ساعت 08:30 تعیین گردیده 
اس�ت و به علت مجهول المکان بودن خواندگان ردیف های  اول و دوم و در خواس�ت وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی   دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می 
ش�ود ت�ا خوان�دگان مجهول المکان ظرف یک ماه از تاریخ نش�ر آگهی و اط�اع از مفاد آن به  دادگاه مراجعه و ضمن ا عام  نش�انی  
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم و پاسخ استعامات را دریافت نمو ده و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و ماحظه پاسخ 

استعام در این دادگاه حضور یابند. 
10999921 منشی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اردبیل – بهنام 
محمدی شام اسبی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای امین سپهری پرایواتلو فرزند محمد 
خواه�ان آق�ای حبیب اعیادی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان به نام های 1. برات بهنژاد س�ادات 2.  قوتاز ندائی3. امین س�پهری 
پرایواتلو و 4. حمزه عیس�ی زاده   دابانلو  5. یاس�ر زرخواه  6. بانک مسکن شعبه   خیابان  امام خمینی به خواسته الزام خواندگان به 
تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن مورد معامله و  ششدانگ یک واحد آپارتمان به پاک ثبتی قطعه 4 از 30312 مجزا از 1315 
فرعی از 33 اصلی بخش 3 اردبیل با احتساب  کلیه خسارات قانونی مقوم به 3/000/000 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاس�ه  9709980404600136 ش�عبه 6 دادگاه  عمومی حقوقی  شهرس�تان اردبیل ثبت گردیده همچنین آقای برات بهنژاد 
)خوان�ده  ردیف اول  دعوی اصلی( دادخواس�تی با  وکالت رس�ول احمدزاده به طرفیت خوانده  بن�ام حبیب اعیادی )خواهان دعوی 
اصلی( به خواس�ته دعوی تقابل در  پرونده کاس�ه فوق و محکومیت  خوانده   به پرداخت مبلغ 377/500/000 ریال مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709980404600368  ثبت گردیده و پس از صدور قرار رسیدگی   توامان  وقت رسیدگی به 
روز پنج ش�نبه  مورخ 1397/11/25 س�اعت 11:00  تعیین که حسب دستور  دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی  مدنی  
به علت مجهول المکان بودن خوانده   ردیف سوم دعوی اصلی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر اانتشار 
آگهی می گردد تا خوانده  مذکور ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن ا عام نش�انی کامل خود 
نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را دریافت و  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی توامان به هر دو دعاوی مذکور در دادگاه حاضر گردد. 
10999922 منشی دادگاه حقو قی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل – بهنام 
محمدی شام اسبی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  به آقای فرهاد حق پرست 
 خواه�ان آق�ای  ولی ایم�ان زاده کرکرق  فرزند  نظرعلی با وکالت  آقای صالح بایرامی دادخواس�تی به طرفی�ت خوانده  آقای فرهاد 
حق پرس�ت به خواس�ته صدور حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ 487/500/000 ریال  با احتس�اب کلیه خسارات قانونی و 
خس�ارت تاخیر تادیه ا ز تاریخ تقدیم دادخواس�ت لغایت زمان اجرای حکم مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  
9609980404600428 و کاس�ه بایگانی 960551 ش�عبه 6 دادگاه  عمومی حقوقی شهرس�تان اردبیل ثبت و وقت رس�یدگی به روز 
چهارش�نبه مورخ 1397/12/01 ساعت 13:30 تعیین که حس�ب دستور  دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی  مدنی  به 
علت مجهول المکان بودن خوانده   ردیف س�وم دعوی اصلی و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر اانتشار 
آگهی می گردد تا خوانده  مذکور ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن ا عام نش�انی کامل خود 
نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را دریافت و  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی توامان به هر دو دعاوی مذکور در دادگاه حاضر گردد. 
10999923 منشی دادگاه حقو قی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل – بهنام 
محمدی شام اسبی 

آگهی مزایده اول 
محکوم له: خانم کبری یاحقی محکوم علیه: آقای قدرت اله دهقان  به موجب پرونده 961355 اجرایی محکوم علیه  محکوم است به 
پرداخت مهریه در حق محکوم لها  با عنایت به توقیف یک قطعه باغ نخلی پاک شماره 5190 بخش یک بهبهان موازی ده سهم مشاع 
از نود و شش سهم ششدانگ عرضه یک باغ نخلی به مساحت  2000 متر مربع به قیمت هر متر مربع 750/000 ریال می باشد و به نام 
آقای رمضان دهقان و به صورت س�هم اارثی می باش�د که توسط کارشناس به مبلغ 1/500/000/000 ریال ا رزش 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 یک نوبت در رو زنامه های محلی آگهی تا چنانچه شخصی مایل به خرید باشد در مورخ 97/11/10 ساعت 10 صبح الی 11 ظهر 
در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگس�تری بهبهان  که با حضور نماینده محترم دادس�تان 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 یک ماه 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 نقل و انتقال، مالیات و مستغات و هزینه درج در آگهی و هزینه های دیگر به 
عهده برنده مزایده خواهد بو دو کسانیکه مایل به شرکت در مزایده می باشند می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه اجرای 

احکام حوقی دادگستری  بهبهان مراجعه و اطا عات مربوطه را کسب نمایند. 
474 مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان – مهدی نوریان 

مفقودی
برگ سبز سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 به رنگ مشکی متالیک مدل 1382 به شماره 
پاک 952ج23- ایران 75  و ش�ماره موتور 22568217082 و ش�ماره شاس�ی 0082016827  

مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
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آگهی 
با عنایت به اینکه در پرونده کاس�ه 920137 این دادیاری متهم یوس�ف ش�هنوازی به اتهام س�رقت از سوی این شعبه تحت تعقیب 
است و اباغ ا حضاریه  به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده فلذا بدینوسیله در اجرای ماده 174 ق.آ.د.ک  مراتب 
به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی   در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ایرانشهر  جهت دفاع از خود 

حاضر شوند پس از یک ماه از انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خو اهد شد. 
1505 دادیار شعبه دوم دادسرای ایرانشهر – ناصر صالحی 

16- حصروراثت
آقای عباس مروجی مقدم فرزند امیر دارای شناس�نامه 478 ش�رح دادخواست ش�ماره 717 مورخ 1397/10/8 توضیح داده شادروان علی 
مروجی مقدم فرزند عباس  بشناس�نامه 2980742376  در تاریخ 97/7/21 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- عب�اس مروج�ی مقدم فرزند امیر متول�د 1350 ش.ش 478 صادره ازباقرآباد ریگ- اختیارآباد- کرمان پدر متوف�ی. 2- زهرا رضا زاده 
فرزن�د م�راد متول�د 1350 ش.ش 1152 صادره از کرمان مادر متوفی. تعداد ورثه 2 نفر می باش�ند .  لذا مراتب ی�ک 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.
717 شورای حل اختاف شماره 11 شهرستان کرمان

17- اباغ وقت
آقای سیدمحمدعلی مهدوی دادخواستی به شماره 9709983468900727 به طرفیت آقایان حسین نوذری و محمدرضا نوذری مبنی بر الزام 
به تنظیم سند خودرو به این شورا تقدیم داشته اند لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
وقت رسیدگی 1397/11/17 ساعت 9 صبح یک نوبت درج تا خوانده با اطاع از وقت رسیدگی در جلسه شورا واقع در کرمان بلوار 22 بهمن 
بعد از چهارراه شعبانیه کوچه مجتمع قضایی 22 بهمن اداره کل شوراها مراجعه و در جلسه شورا جهت دفاع از خود شرکت نمایند و یا ایحه 

ای ارسال نمایند و عدم حضور نامبرده مانع رسیدگی نخواهد شد و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
727 شورای حل اختاف شماره 9 کرمان

18- حصروراثت
خانم زهرا پاش�ی با وکالت محسن اسماعیلیان فرزند کوچکعلی دارای شناسنامه 417 شرح دادخواست شماره 610- 29-97 مورخ ----  
توضیح داده شادروان صادق پاشی فرزند محمد  بشناسنامه 598  در تاریخ 1396/9/11 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- محمدعلی پاشی فرزند صادق ش.ش 3020630746 متولد 1379 فرزند متوفی. 2- محمدامین پاشی فرزند صادق  ش.ش 
3020897602 متولد 1388 فرزند متوفی. 3- زهرا پاشی فرزند کوچکعلی ش.ش 417 متولد 1355 همسر متوفی. 4- پروین پاشی فرزند 
محمد ش.ش 67 متولد 1334 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.
610 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

19- مفقودی
برگ س�بز س�واری پژو پارس مدل 1386 به رنگ خاکستری – متالیک به شماره پاک 45- 533 د 
92 و ش�ماره موتور 12486172376 و ش�ماره شاسی 50338924  بنام هوشنگ کاظمی فر  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

20- اباغ وقت رسیدگی
خواهان علی شهریاری کیا به طرفیت خواندگان امان اله قنبرزهی – میراحمد جدکار ریگی به خواسته مطالبه وجه به شماره پرونده 356- 97 
ثبت و وقت رسیدگی 1397/11/16 ساعت 8/5 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
و موافقت شورا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 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 
ش�ورا مراجعه و یا در وقت رس�یدگی مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختاف 

غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
356 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

آگهی اباغ اجرائیه کاسه 9702766
بدینوس�یله به آقای علی لباف فرزند حس�ن به شماره شناسنامه 
1913 صادره از تهران به نش�انی تهران  نظام آباد 14 متری لش�کر  
خ گردون کوچه ش�ادان پ 2 اباغ می گردد که خانم زهرا فرهادی 
به استناد سند نکاحیه 7370 مورخ 1374/06/09 دفتر ازدواج 114 
تهران جهت وصول تعداد 100 س�که طای تمام بهار آزادی مهریه 
خود علیه ش�ما مبادرت به صدور اجرائیه نموده پس از تش�ریفات 
قانون�ی اجرائیه صادر و به کاس�ه 9702766 در این  اجراء مطرح 
می باش�د لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس�ناد رس�می 
به ش�ما اباغ می گردد از تاریخ انتش�ار این آگهی که تاریخ اباغ 
اجرائیه محسوب است ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتش�ار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب  خواهد شد. 
19766 اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی حصر وراثت 
متقاضی  آقای فراهم رضائی فرزند حس�ین دادخواس�تی مبنی  بر گواهی حصر وراثت تقدیم نموده که پس از ارجاع به این ش�عبه به 
کاس�ه 970516 حقوقی ثبت گردیده اس�ت و چنین توضیح داده که ش�ادروان حسین رضائی فرزند آدش�یرین به شماره شناسنامه 
6049841608 ص�ادره از اه�ر در تاری�خ 1396/05/04 در  محل اقامت�گاه دائمی خود از دنیا رفته و  وراث حی�ن الفوت عبارتند از: 1.  
فراهم رضائی فرزند حس�ین ش ش  6049636826  صادره از اهر متولد 1358  نس�بت پسر متوفی 2. رقیه رضائی فرزند حسین ش 
ش  6049636419 صادره از اهر متولد 1347 نسبت دختر متوفی 3. اسفندیار رضائی فرزند حسین ش ش  5048894286 صادره از 
پارس اباد متولد 1360  نسبت پدر متوفی 4. بهار رضائی فرزند حسین ش ش  5049670594 صادره از پارس آباد متولد 1362 نسبت 
دختر متوفی 5. حس�ن رضائی فرزند حس�ین کد ملی  5049840406 صادره از پارس اباد متولد 1366 نس�بت پس�ر متوفی 6. رحیم 
رضائی فرزند  حس�ین  کد ملی 6049626591 صادره از اهر متولد 1350 نس�بت پسر متوفی  7. ابراهیم رضائی فرزند حسین کد ملی 
6049636362 صادره از اهر متولد 1345 نس�بت پس�ر متوفی 8.  اسکندر رضائی فرزند حسین کد ملی 6049636605 صادره از اهر 
متولد 1352 نسبت پسر متوفی اینک با انجام تشریفات  مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض 
و یا و صیت نامه ای از متوفی دارد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نماید در غیر اینصورت گواهی صادر و هر و صیت  

نامه ای  غیر سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز گردد از در جه ا عتبار ساقط و بااثر خو اهدبود. 
10999930 رئیس شورای حل اختاف شعبه یازده پارس آباد  

آگهی 
خواهان آقای فریدون غامی فرزند غام دادخواستی به طرفیت  خوانده  آقای غامرضا یوسفی سید شکری فرزند  قجر به خواسته 
ابطال مبایعه نامه )مالی غیر منقول( ابطال مبایعه نامه مورخ 1370/02/07   موضوع یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 متر مربع 
واقع در کرمانشاه جعفراباد با احتساب  خسارات دادرسی وارده و حق الوکاله وکیل مقوم به 15/600/000 ریال استرداد ثمن معامله به 
نر خ روز با تعیین ش�اخص س�الیانه بانک مرکزی با احتساب کلیه  خسارات دادرسی  وارده و حق الوکاله وکیل به مبلغ 300/000 ریال 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709988312200626 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه 
ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1398/01/25 س�اعت 10:30 تعیین که  حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن  خوانده  و در خواس�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 این دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه 

آگهی مزایده و فروش اموال منقول )نوبت اول( موضوع  پرونده 960272 شعبه اول ا جرا
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرائی  فوق محکوم علیه ش�مس الدین آروس محکوم به پرداخت مبلغ 526/531/270 ریال در حق 
محکوم له بانک ملت و مبلغ 15/000/000 ریال نیم عشر اجرائیه   گردیده که از اموال محکوم علیه یک دستگاه سواری پراید به شماره 
پاک الصاقی  ایران 167ط48 ایران 49  مدل 1386  و تخلفات معوقه ی راهنمایی و رانندگی 3/200/000 ریال خودرو تک س�وار و از 
ناحیه کاپوت   جلو گلگیر جلو راست درب جلو راست تعویض و رنگ شده سینی زیر رادیاتور تعویض و سینی باای رادیاتور رنگ و 
بتونه ش�ده س�ر شاسی جلو ضربه دارد و جوشکاری شده، سینی زیر شاسی ترک  دارد سر شاسی جلو سمت چپ ترک و جوشکاری 
دارد خ�ودرو ف�وق از نظر  عاج اس�تیک ضعیف و موتور نس�بتا س�الم بوده تاریخ انقضای بیمه نامه ی ش�خص ثال�ث آن در مورخه 
97/12/05 به اتمام می رس�د که توس�ط کارش�ناس ارزیابی و قیمت 97/000/000 ریال و در قبال بدهی محکوم علیه معرفی توقیف و 
در تاریخ 97/10/26 ساعت 10 تا 12 صبح در دفتر دادگاه به فروش می رسد قیمت خودرو  به مبلغ مذکور طبق نظر  کارشناس اعام 
گردیده خودرو متعلق به ش�خصی می باش�د که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید متقاضیان پنج )5 روز( قبل از تاریخ فوق الذکر می 

توانند خودرو را در پارکینگ آتش زمزم مشاهده نمایند. 
رئیس شعبه دوم اجرای مدنی دادگستری دهدشت

آگهی مزایده فروش اموال منقول نوبت اول
برابر اجرائیه ش�ماره 950086 ش�عبه اول اجرای احکام مدنی ش�وط محکوم علیه ش�رکت تولیدی آجر پزی قره آغاج ماکو محکوم 
گردی�ده به مبلغ 764348240ریال بابت مابقی اصل خواس�ته درحق محکوم له محمدعل�ی یگانه لذا اموال ذیل توقیف برابر ارزیابی 
کارشناس منتخب دادگستری به شرح ذیل قیمت گذاری شده است1.دودستگاه خشب برمستعمل  اولی بشماره موتور232kgشماره 
شاس�ی28092804032دومی بشماره موتور232kgشماره شاسی 21109280463هردودس�تگاه مدل 2011 میادی هرکدام به قیمت 
130000000ریال دربازار که جمعا 260000000ریال محاس�به وارزش گذاری گردیده اس�ت2.تراکتور رومانی مدل 1362 به شماره موتور 
65030334 بدون متعلقات ومس�تعمل و وضعیت ظاهری موجود به قیمت 90000000ریال برآورد وارزش گذاری ش�ده است لذا اموال 
موصوف و فروش ان بابااترین قیمت پیش�نهادی درمورخه 97/11/11 س�اعت 11 صبح دردفتر اجرای احکام مدنی ش�وط برگزار می 
شود لذا خریداران می توانند پنج روز قبل از زمان برگزاری مزایده اموال فوق را با هماهنگی دادگستری مشاهده نمایند و مزایده از 
مبلغی که کارش�ناس تعیین کرده اس�ت شروع می شود و اموال متعلق به کسی خواهدبود که بااترین قیمت را بپردازد پس از وصول 

کل مبلغ مزایده ملک تحویل خواهدشد.
3654-مدیردفترواحداجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوط

رونوشت آگهی حصر وراثت
طاهرجهان بخش آقگنبد دارای شناس�نامه ش�ماره 1012 بشرح دادخواست به کاسه 701232/از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ن جهان بخش آقگنبد بشناس�نامه 1329 در تاری�خ 97/8/22 اقامتگاه دائمی 
خ�ود بدرود زندگی گفت�ه ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1-حمیدجهان بخش آقگنبدفرزندحس�ن فرزندمتوفی2.طاهرجهان بخش 
آقگنبدفرزندحسن فرزندمتوفی3.حلیمه اسمعیلی فرزنداسمعیل همسرمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به 
استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3635- رئیس شعبه 67 شورای حل اختاف ارومیه-شاه مرادی

آگهی اباغ وقت 
ش�رکت تعاونی اعتباری ثامن اائمه به وکالت علیرضاایمان فردبه طرفیت سجادنعمتی وفرامرزتشویق به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
ش�ورا نموده که به ش�عبه ث58 ارجاع به کاسه /970572 ثبت گردیده و به روز 97/11/13 س�اعت 9 تعیین وقت رسیدگی گردیده 
چون خواهان خوانده فوق الذکر را مجهول المکان اعام نموده لذا با اس�تناد ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی یک نوبت دریکی 
از جراید کثیراانتش�ار آگهی و خوانده می تواند با اطاع از ان درمحل ش�ورا واقع دروالفجر2 مجتمع ش�ورای حل اختاف حاضر و 
نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم آن را دریافت ودرموعد مقرر درش�عبه مزبور حاضر ش�وددرغیراینصورت غیابا رسیدگی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.
3634- رئیس شعبه 58 شورای حل اختاف ارومیه

اجرائیه
بت�ول  علی�ه  محک�وم  ای-مش�خصات  س�وره  خ  س�لماس  فرزندصمدبنش�انی  طالب�ی  غامحس�ین  ل�ه  محک�وم  مش�خصات 
پیراکندفرزندعبادال�ه بنش�انی مجه�ول المکان-مش�خصات نماینده محکوم له حس�ین رحیم لو فرزندعلی بنش�انی س�لماس امام 
می�دان توحید فلکه ش�هرداری دفتر وکالت رحیم لووکیل غامحس�ین طالبی-بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره 
مربوطه9709974429800226محکوم علیه محکوم اس�ت به الزام به تنظیم وانتقال س�ند سه دانگ مشاعه ازشش دانگ پاک ثبتی 
1727بخش12وهزینه دادرس�ی655000ریال وحق الوکاله ونیم عش�ردولتی میباش�د.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه 

ظرف10روزمفادآنرابه موقع اجراگذارد.
3631-مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه3دادگاه خانواده سلماس

رونوشت آگهی حصر وراثت
یاش�ارفخری دارای شناس�نامه ش�ماره 2740259190 بش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 57/971247از این دادگاه در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان کاظم فخری بشناس�نامه 1567 در تاریخ 97/9/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1-یاش�ارفخری فرزندکاظم ش ش2740259190فرزندمتوفی2.س�اناز فخری فرزندکاظم 
ش ش2741306451فرزندمتوفی3.فریده منطقی قره آغاج فرزندکاظم ش ش1487همس�رمتوفی.اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور به اس�تناد ماده 362 قانون امور حس�بی 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.
3656- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

اجرائیه
کاس�ه پرونده دادرسی 39-97/91 مشخصات محکوم له :جبیب امینی کرد کندی فرزند رسول شغل :کارمند نشانی:تبریز جاده ائل 
گلی-رجائی ش�هر روبروی مخابرات پاک 51  -ش�ماره ملی 1718053509، مش�خصات محکوم علیه: اکبر شوقی یوسف آباد فرزند 
:جعفر  نش�انی:مجهول المکان  ش�ماره ملی:1360561501،محکوم به :بموجب دادنامه شماره 39 مورخ 97/7/17 شورای حل اختاف 
ایثارگران ش�عبه 91 که وفق دادنامه ش�ماره  39ش�عبه بدلیل عدم اعتراض شورای حل اختاف  اس�تان –قطعیت حاصل کرده است 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت  مبلغ 3فقره چک)96/11/20-35/000/000 ریال (و)96/12/20-23/000/000ریال( و)96/10/20-
35/000/000 ریال( - اصل خواس�ته 93/000/000 ریال به انضمام 1/465/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ 300/000 ریال بابت نش 
آگهی در حق خواهان و نیم عش�ر  اجرایی - محکوٌم علیه مکلف اس�ت از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- پس از اباغ اجرائیه ظرف ده روز 
مف�اد آن�را بموقع اجرا گذارد2- ترتیب�ی برای پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوٌم به از آن 
میسرباشد. و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی  خود را به  قسمت  
اجرا تس�لیم  کند  اگر مالی  ندارد  صریحا  اعام نماید  هر گاه  ظرف س�ه س�ال  بعد از انقضاء مهلت  مذکور  معلوم ش�ود که قادر به 
اج�رای حک�م  و پرداخ�ت  محکوم به  بوده اید  لیکن  برای  فرار  در پرداخت  اموال خ�ود  را معرفی  نکنید یا صورت خاف  واقع  از 
دارایی خود بدهید  بنحوی  که اجرای  تمام  یا قس�متی  از مفاد اجرائیه  متعس�ر باش�د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم  
خواهید شد 4- عاوه بر موارد  باا که قسمتی  از ماده  34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام  مدنی و قانونی  آیین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین  مفاد قانون نحو اجرایی محکومیت های مالی  مصوب 10 آبان  1377 که ظهر برگ اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
ح/3521 شعبه 91 شورای حل اختاف ایثارگران  تبریز - عابدینی

اجرائیه
کاس�ه پرونده دادرس�ی 40-97/91 مش�خصات محکوم له :جبیب امینی فرزند رسول شغل :کارمند نش�انی:تبریز ائل گلی-رجائی 
ش�هر -روبروی مخابرات پاک 51  - ، مش�خصات محکوم علیه: بهرام پارس�ایی افشرد فرزند :هاش�م  نشانی:مجهول المکان  شماره 
ملی:1382110121،محک�وم به :بموجب دادنامه ش�ماره 40 مورخ 97/7/17 ش�ورای حل اختاف ایثارگران ش�عبه 91 که وفق دادنامه 
ش�ماره 40 شعبه بدلیل عدم اعتراض ش�ورای حل اختاف  استان –قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ یک فقره چک به میزان58/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ940/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ 300/000 ریال 
بابت نش�ر آگهی در حق خواهان بعاوه نیم عش�ر اجرایی - محکوٌم علیه مکلف اس�ت از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- پس از اباغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوٌم 
به از آن میسرباشد. و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی  خود را به  
قس�مت  اجرا تس�لیم  کند  اگر مالی  ندارد  صریحا  اعام نماید  هر گاه  ظرف س�ه س�ال  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  بنحوی  که اجرای  تمام  یا قس�متی  از مفاد اجرائیه  متعس�ر باش�د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم  
خواهید شد 4- عاوه بر موارد  باا که قسمتی  از ماده  34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام  مدنی و قانونی  آیین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین  مفاد قانون نحو اجرایی محکومیت های مالی  مصوب 10 آبان  1377 که ظهر برگ اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
ح/3520 شعبه 91شورای حل اختاف ایثارگران  تبریز -عابدینی

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

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسفراین تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو 

نوبت به فاصله 15روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیر اانتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5:

 پاک 1 - اصلی روئین  
1.کاسه 1394114407116000433 اداره اوقاف و امور خیریه اسفراین شش دانگ  مغازه به مساحت 22 /11 متر  از پاک 256 فرعی  از محل 

مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2309 /97
2.کاسه 1394114407116000434 اداره اوقاف و امور خیریه اسفراین شش دانگ  مغازه به مساحت 16 /16 متر  از پاک 256 فرعی  از محل 

مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2227 /97
3.کاسه 1394114407116000435 اداره اوقاف و امور خیریه اسفراین شش دانگ  مغازه به مساحت 16 /25 متر  از پاک 256 فرعی  از محل 

مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2225 /97
4.کاسه 1394114407116000442 اداره اوقاف و امور خیریه اسفراین شش دانگ  مغازه به مساحت 17 /37 متر  از پاک 257 فرعی  از محل 

مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2229 /97
5.کاس�ه 1395114407116000343 آقای احمد روحانی فرزند علی ش�ش دانگ  منزل به مس�احت 95 /258 متر  از پاک 1781 فرعی  از 

محل مالکیت غامرضا روحانی برابر رای2215 /97
6.کاسه 1395114407116000371 خانم فاطمه صارمی فرزند احمدرضا شش دانگ  منزل به مساحت 63 /704 متر  از پاک 331 فرعی  از 

محل مالکیت حسین سپاهی و حسن صارمی و332 فرعی  از محل مالکیت حسین سپاهی وحسن صارمی  برابر رای2217 /97
پاک 11 - اصلی ایرج 

7.کاسه 1395114407116000043 آقای عیسی عاقلی ایرج فرزند گل محمد شش دانگ  منزل به مساحت 96 /444 متر  از پاک 177 فرعی  
از محل مالکیت جعفرقلی ولیان ایرج برابر رای2621 /97

8.کاسه 1395114407116000160 آقای الهقلی عاقلی ایرج فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت 32 /154 متر  از پاک 177 فرعی  از 
محل مالکیت جعفرقلی ولیان ایرج برابر رای2623 /97

پاک 56 - اصلی امین آباد 
9.کاس�ه 1395114407116000294 آقای هادی نیکویان فرزند غام رضا ش�ش دانگ  کارگاه به مساحت 23 /926 متر  از پاک 0 فرعی  از 

محل مالکیت غامرضا گلی فرزند عیدمحمد برابر رای2625 /97
10.کاسه 1397114407116000028 آقای باقر علی اکبری فرزند قربانعلی شش دانگ  منزل به مساحت 339 متر  از پاک 0 فرعی  از محل 

مالکیت قربانعلی علی اکبری برابر رای2640 /97
پاک 60 - اصلی پشت جوی 

11.کاسه 1393114407116000168 آقای فیض محمد  فیاض فرزند محمدعلی شش دانگ  منزل به مساحت 78 /475 متر  از پاک 21 فرعی  
از محل مالکیت صدیقه فیاض  و583 فرعی  از محل مالکیت فیض محمد فیاض  برابر رای اصاحی

12.کاسه 1395114407116000182 آقای فاطمه اخوان فرزند ابراهیم شش دانگ  منزل به مساحت 4 /103 متر  از پاک 1337 فرعی  از محل 
مالکیت مشاعی خود متقاضی و1337 فرعی  از محل مالکیت علی بهادری چادرنشین شور  برابر رای3265 /95

13.کاس�ه 1396114407116000419 آقای امین اله علی پور اردغان فرزند علی اکبر ش�ش دانگ  منزل به مس�احت 95 /100 متر  از پاک 0 
فرعی  از محل مالکیت مهران روشنی زعفرانلو فرزند محمد  برابر رای2730 /97

14.کاسه 1397114407116000120 آقای علی اکبر محبتی فرزند حسین شش دانگ  منزل به مساحت 77 /95 متر  از پاک 0 فرعی  از محل 
مالکیت ورثه سلیمان روشنی)محمدعلی( برابر رای2405 /97

15.کاس�ه 1397114407116000144 آقای احمدرضا بهادری فرزند عبدالحسین ش�ش دانگ  منزل به مساحت 31 /164 متر  از پاک 913 
فرعی  از محل مالکیت مسلم غامی برابر رای2711 /97

پاک 63 - اصلی قلعه کریم 
16.کاس�ه 1391114407116000344 آقای رضا علیزاده فرزند امان ش�ش دانگ  منزل و مغازه  به مساحت 29 /83 متر  از پاک 0 فرعی  از 

محل مالکیت غامرضا رستگار برابر رای2627 /97
17.کاسه 1395114407116000071 خانم مریم کمالی فرزند غامحسین شش دانگ  منزل به مساحت 21 /190 متر  از پاک 736 فرعی  از 

محل مالکیت محمد ابراهیم حق شناس برابر رای2007 /95
18.کاسه 1396114407116000281 آقای حسین گل محمدی فرزند اسمعیل شش دانگ  منزل به مساحت 71 /159 متر  از پاک 1160 فرعی  

از محل مالکیت مجید کامیار برابر رای2221 /97
19.کاس�ه 1396114407116000465 خانم طاهره آقائی فرزند عطاءاله ش�ش دانگ  منزل به مس�احت 6 /99 متر  از پاک 0 فرعی  از محل 

مالکیت ورثه میرزاعلی اصغر موسوی پور)معصومه ، فاطمه بیگم ، ایران بیگم،مریم بی بی و حسن( برابر رای2419 /97
20.کاس�ه 1397114407116000068 آقای برات محمدپور فرزند بابامحمد ش�ش دانگ  منزل به مس�احت 113 متر  از پاک باقیمانده 157 

فرعی  از محل مالکیت برات ولی پور سرچشمه فرزند قربان محمد  برابر رای2835 /97
21.کاسه 1397114407116000158 آقای محمدعلی خاکسار فرزند محمدحسن شش دانگ  منزل به مساحت 24 /189 متر  از پاک 0 فرعی  

از محل مالکیت عیسی خان حاتمی برابر رای2874 /97
22.کاسه 1397114407116000284 آقای سیدمهدی رامشینی فرزند سیدعلیرضا شش دانگ  منزل به مساحت 4 /200 متر  از پاک 142 

فرعی  از محل مالکیت شرکت جین و53 فرعی  از محل مالکیت شرکت جین  برابر رای2829 /97
پاک 64 - اصلی خرینان 

23.کاسه 1395114407116000189 آقای ابراهیم شم آبادی فرزند قربانعلی شش دانگ  منزل به مساحت 52 /245 متر  از پاک 0 فرعی  از 
محل مالکیت مجتبی کانتری فرزند صنعت اله برابر رای2219 /97

24.کاسه 1395114407116000267 آقای عزیزاله شیرخانی فرزند شیر شش دانگ  منزل به مساحت 84 /130 متر  از پاک 1989 فرعی  از 
محل مالکیت ایرج ناصری و3208 فرعی  از محل مالکیت محمدرضا قدیمی علی الو  برابر رای2713 /97

25.کاس�ه 1397114407116000077 آقای عباس�علی غامی فرزند حسین شش دانگ  منزل به مساحت 56 /130 متر  از پاک 0 فرعی  از 
محل مالکیت ورثه بگلر صفا منصوری و  ورثه علی اکبر صفا منصوری برابر رای1663 /97

26.کاس�ه 1397114407116000125 خانم زهرا علی زاده فرزند عباس�علی شش دانگ  منزل به مساحت 59 /202 متر  از پاک 0 فرعی  از 
محل مالکیت بگلر و علی اکبر صفا منصوری برابر رای2413 /97

27.کاس�ه 1397114407116000198 آقای احمد خاکسار فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت 59 /85 متر  از پاک 2380 فرعی  از 
محل مالکیت حمید رضا ساجدی برابر رای2850 /97

پاک 65 - اصلی حسن آباد قصبه 
28.کاسه 1396114407116000377 آقای هادی غامپور فرزند غامرضا شش دانگ  منزل به مساحت 32 /68 متر  از پاک 262 فرعی  از 

محل مالکیت هادی غامپور برابر رای2643 /97
29.کاسه 1396114407116000457 آقای علی اصغر شاه محمدی فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت 14 /138 متر  از پاک 2 فرعی  

از محل مالکیت شاهدخت ناظر حسن آبادی برابر رای2841 /97
30.کاس�ه 1397114407116000072 آقای مجتبی ش�ورزاده ارگ فرزند ابوالقاس�م شش دانگ  منزل به مساحت 43 /99 متر  از پاک 113 

فرعی  از محل مالکیت اله قلی لعل منصوری فرزند رحمت اه  برابر رای2870 /97
31.کاسه 1397114407116000132 آقای عباسعلی عرب زاده فرزند اسماعیل شش دانگ  مغازه به مساحت 72 /24 متر  از پاک 174 فرعی  

از محل مالکیت علی علیمحمدی برابر رای2845 /97
32.کاسه 1397114407116000188 آقای زهره سهرابی فرزند برات شش دانگ  منزل به مساحت 43 /109 متر  از پاک 9 فرعی  از محل 

مالکیت حسن ناظر حسن آبادی برابر رای2699 /97
پاک 67 - اصلی قریه قصبه 

33.کاسه 1396114407116000029 آقای محمد تقی چوپانی آب بخش فرزند غامعلی شش دانگ  منزل به مساحت 37 /129 متر  از پاک 
867 فرعی  از محل مالکیت خانم عصمت محمدیان برابر رای4604 /96

34.کاس�ه 1396114407116000283 آقای ناصر ناصری فرزند رحمت اله ش�ش دانگ  منزل به مساحت 1 /188 متر  از پاک 23 فرعی  از 
محل مالکیت شهرداری اسفراین برابر رای1625 /97

35.کاسه 1397114407116000055 آقای علی اصغر صحرا نورد فرزند خداداد شش دانگ  کارگاه  به مساحت 52 /747 متر  از پاک 544 
فرعی  از محل مالکیت احمد روشنی زعفرانلو  برابر رای2287 /97

36.کاسه 1397114407116000153 آقای اردشیر ابراهیمی فرزند رمضانعلی شش دانگ  منزل به مساحت 83 /157 متر  از پاک 23 فرعی  
از محل مالکیت دکتر عبدالرضا روشنی  برابر رای2866 /97

37.کاس�ه 1397114407116000155 آقای محمد غامی کاته حبیب فرزند حس�ین شش دانگ  منزل به مساحت 18 /132 متر  از پاک 1 
فرعی  از محل مالکیت غامرضا خیرخواه برابر رای2476 /97

38.کاس�ه 1397114407116000247 آقای مهدی صالحی فرزند حس�ن شش دانگ  منزل به مساحت 39 /219 متر  از پاک 23 فرعی  از 
محل مالکیت عبدالرضا روشنی فرزند سلیمان  برابر رای2872 /97

پاک 69 - اصلی قریه کشتان 
39.کاسه 1391114407116001001 خانم معصومه سادات شریفیان فرزند سید ابراهیم شش دانگ  منزل به مساحت 01 /138 متر  از پاک 

2098باقیمانده فرعی  از محل مالکیت حمید شیر پور برابر رای2685 /96
40.کاسه 1396114407116000063 شرکت گاز  استان خراسان شمالي شش دانگ  ایستگاه تقلیل فشار گاز  به مساحت 169 متر  از پاک 

15 فرعی  از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2878 /97
41.کاس�ه 1396114407116000411 آقای بهروز ثابتی فرزند نصراله ش�ش دانگ  منزل به مساحت 01 /119 متر  از پاک 621 فرعی  از محل 

مالکیت نهضت الزمان صدرائی فرزند رجبعلی برابر رای2407 /97
42.کاسه 1397114407116000051 خانم خورشید کهنسال فرزند قدرت اله شش دانگ  منزل به مساحت 151 متر  از پاک 300 فرعی  از 

محل مالکیت علیرضا قوسی برابر رای2775 /97
43.کاسه 1397114407116000104 آقای مظفر خانی فرزند محمود شش دانگ  منزل به مساحت 63 /94 متر  از پاک 515 فرعی  از محل 

مالکیت محمد حقیقی مقدم فرزند نصرت اه برابر رای2378 /97
44.کاسه 1397114407116000167 خانم سهیا فتحی فرزند محسن شش دانگ  منزل به مساحت 27 /178 متر  از پاک 1342 فرعی  از 

محل مالکیت علی فتحی  برابر رای2207 /97
45.کاسه 1397114407116000170 آقای محمد برات نیا فرزند احمد شش دانگ  منزل به مساحت 84 /101 متر  از پاک 160 فرعی  از محل 

مالکیت ورثه صغری ابراهیم زاده)علی اکبرادریسیان( برابر رای2279 /97
46.کاسه 1397114407116000194 آقای علی اسماعیل زاده فرزند حسن شش دانگ  زمین متصل به منزل به مساحت 5 /56 متر  از پاک 

632 فرعی  از محل مالکیت محمد حسین ادرسیان فرزند غامحسین برابر رای2596 /97
پاک 71 - اصلی میان آباد 

47.کاسه 1397114407116000166 خانم سهیا فتحی فرزند محسن شش دانگ  مغازه به مساحت 51 /8 متر  از پاک 61 فرعی  از محل 
مالکیت علی فتحی  برابر رای2205 /97

48.کاسه 1397114407116000235 آقای محمدرضا رامشی فرزند محمد شش دانگ  مغازه به مساحت 14 /20 متر  از پاک 1153 فرعی  از 
محل مالکیت زیا روشنی زعفرانلو برابر رای2777 /97

پاک 72 - اصلی کاته کاهی 
49.کاسه 1397114407116000030 خانم جواهرسلطان جواهری فرزند میرزاحسین شش دانگ  منزل به مساحت 28 /189 متر  از پاک 0 

فرعی  از محل مالکیت ورثه نرجس منصوریان  برابر رای2732 /97
50.کاسه 1397114407116000063 آقای سهیل کریمی فرزند احمد شش دانگ   اعیان منزل به مساحت 51 /202 متر  از پاک 0 فرعی  از 

محل مالکیت موقوفه  غامحسین ادریسیان برابر رای2839 /97
51.کاسه 1397114407116000169 آقای علی اکبر تمیمی فرزند امراله شش دانگ  منزل به مساحت 92 /75 متر  از پاک 0 فرعی  از محل 

مالکیت محمدعلی توحیدی فرزند غامرضا برابر رای2876 /97
52.کاسه 1397114407116000180 آقای خلیل اله فخروحید فرزند محمدتقی شش دانگ  منزل به مساحت 8 /174 متر  از پاک 0 فرعی  

از محل مالکیت شهرداری اسفراین برابر رای2728 /97
پاک 73 - اصلی قریه حسین 

53.کاسه 1395114407116000053 خانم بهناز بختیاری فرزند مجید شش دانگ  مغازه به مساحت 57 /32 متر  از پاک 102 فرعی  از محل 
مالکیت فاطمه ناظرحسن آبادی برابر رای2833 /97

54.کاسه 1395114407116000054 خانم ساناز بختیاری فرزند مجید شش دانگ  مغازه به مساحت 84 /24 متر  از پاک 102 فرعی  از محل 
مالکیت فاطمه ناظرحسن آبادی برابر رای2384 /97

55.کاسه 1395114407116000346 آقای محمود امانی فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به مساحت 100 متر  از پاک 124 فرعی  از محل 
مالکیت حجیه خانم عبدی جوشقان برابر رای0148 /97

56.کاسه 1396114407116000064 شرکت گاز  استان خراسان شمالي شش دانگ  ایستگاه تقلیل فشار گاز به مساحت 108 متر  از پاک 
1947 فرعی  از محل مالکیت شرکت گاز خراسان شمالی  برابر رای2787 /97

57.کاسه 1396114407116000136 آقای منصور غامی نژاد فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت 3 /221 متر  از پاک . فرعی  از محل 
مالکیت غامحسن صمدی رضایی برابر رای0129 /97

58.کاسه 1396114407116000448 آقای حمید رضا  پیری فرزند قربانعلی شش دانگ  منزل به مساحت 04 /221 متر  از پاک 477 فرعی  
از محل مالکیت غامحسین ثابتی برابر رای2580 /97

59.کاسه 1397114407116000142 آقای محمدعلی قهرمانلو فرزند علی اکبر شش دانگ  منزل به مساحت 03 /157 متر  از پاک 19 فرعی  
از محل مالکیت غامرضا ناظر حسن آبادی فرزند حسن برابر رای2285 /97

60.کاس�ه 1397114407116000143 آقای محمدعلی رضائی کش�تان فرزند غامرضا شش دانگ  منزل به مساحت 88 متر  از پاک 136 
فرعی  از محل مالکیت منوچهر حاتمی برابر رای2269 /97

پاک 74 - اصلی قریه خواجه ها 
61.کاسه 1397114407116000073 آقای محمدعلی جعفری فرزند ابراهیم شش دانگ  منزل به مساحت 55 /249 متر  از پاک 36 فرعی  

از محل مالکیت ورثه اسماعیل حاتمی میانلو)اکرم( برابر رای2197 /97
62.کاسه 1397114407116000156 آقای علیرضا نژادی فرزند عبدالحسین شش دانگ  منزل به مساحت 0006 /197 متر  از پاک 1 فرعی  

از محل مالکیت خود متقاضی  برابر رای2868 /97
پاک 75 - اصلی کوشکی 

63.کاسه 1397114407116000157 آقای معصومه حسین زاده فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به مساحت 82 متر  از پاک 0 فرعی  از 
محل مالکیت حسین اکرمی برابر رای2423 /97

پاک 76 - اصلی کاته بربریها 
64.کاسه 1395114407116000370 آقای محمد گریوانی فرزند رضا شش دانگ  منزل به مساحت 32 /207 متر  از پاک 4 فرعی  از محل 

مالکیت نصراله فاح و25 فرعی  از محل مالکیت غدیر کشاورز  برابر رای4357 /96
پاک 77 - اصلی جوشقان 

65.کاسه 1393114407116000195 آقای علی اکبر ثنائی جوشقان فرزند علی شش دانگ  دامداری به مساحت 83 /180 متر  از پاک 595 
فرعی  از محل مالکیت غامرضا علیرضائی  و595 فرعی  از محل مالکیت پیرعلی عباسی  برابر رای0199 /96

66.کاس�ه 1394114407116000518 آقای علی الهامی فرزند غامحس�ین ش�ش دان�گ  مزرعه به مس�احت 24 /69526 متر  از پاک 0 
فرعی  از محل مالکیت مش�اعی خود متقاضی و ورثه غامحس�ین الهامی و  ورثه رمضان دش�تی جوش�قان و اسمعیل الهامی ف حسین 

برابر رای2537 /97
پاک 97 - اصلی رحیم آباد 

67.کاس�ه 1395114407116000295 آقای علی اصغر رضازاده فرزند محمدرضا ش�ش دانگ  منزل  به مس�احت 8 /2452 متر  از پاک 0 
فرعی  از محل مالکیت ورثه براتعلی کیوانلو شهرس�تانکی )بابا جان ، علی و حس�ین( و0 فرعی  از محل مالکیت ورثه محمدرضا رضازاده  

برابر رای1092 /97
پاک 197 - اصلی کاته مهدی آباد 

68.کاسه 1396114407116000289 خانم الهه شیخ امیرلو فرزند برات محمد شش دانگ  باغ به مساحت 34956 متر  از پاک 0 فرعی  از 
محل مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2831 /97

بخش13   : 
 پاک 15 - اصلی مزرعه نوده بام 

69.کاسه 1397114407116000076 خانم قدسیه عباسی نوده فرزند علی شش دانگ  باغ به مساحت 13 /26342 متر  از پاک 0 فرعی  از 
محل مالکیت قربانعلی نودهی فرزند آدینه محمد برابر رای2880 /97

پاک 129 - اصلی صفی آباد 
70.کاس�ه 1393114407116000165 آقای علی اصغر مینائی فر فرزند براتعلی ش�ش دانگ  مزرعه به مساحت 5 /51066 متر  از پاک 803 

فرعی  از محل مالکیت علی ارغیانی فرزند علی برابر رای2253 /97
پاک 142 - اصلی گپز 

71.کاسه 1395114407116000073 آقای بابا محمد رضوانی فرزند حسین شش دانگ  باغ به مساحت 30102 متر  از پاک 0 فرعی  از محل 
مالکیت ابوالمجن رضوانی فرزند غامرضا برابر رای1444 /97

لذا به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعام شده اباغ میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ 
انتش�اراولین اگهی و در روس�تاها از تاریخ الحاق درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس�لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس�ت ب�ه دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم 
دادخواس�ت به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به 
دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت محل  برابر مقررات مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمن اینکه صدور سند مالکیت جدید 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .     50
تاریخ انتشار نوبت اول:  سه شنبه 27           /09           /97 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 12           /10           /97
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511/225آگهی ااغ اجرائیه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه  زهرا علی پور اصل فرزند بال ، فاطمه جعفر نژاد فرزند نوروز که مجهول المکان 
می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977458300192 مورخ 97/03/20  صادره ازشعبه53 درپرونده970008 درخصوص 
دعوی بانک ملت محکومین  متضامنا محکومند به پرداخت 1-مبلغ48/543/049 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ2/508/576 ریال بابت 
هزینه های دادرسی و450/000ریال هزینه نشرآگهی 3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه 
ازباقیمانده تسیهات اعطائی به مبلغ 44811912 ریال از تاریخ 96/12/2 تایوم الوصول به ماخذ 27 درصد مانده بدهی قابل محاسبه دراجرای 
احکام درحق خواهان 5-نیم عشردولتی درحق صندوق دولت برعهده محکومین می باشد.درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد-فاطمه محمدی

511/226آگهی اباغ اجرائیه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکومین مهدی احمد پور فرزند محمود، محمدوظیفه دان فرزند غامحسین که مجهول 
المکان می باش�د اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9609977458301070 مورخ 96/11/15  صادره ازش�عبه53 درپرونده960551 
درخصوص دعوی  بانک سینا محکومین  متضامنا محکومند به پرداخت 1-مبلغ145/000/000ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ4/295/000 ریال 
بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی وحق الدرج آگهی روزنامه 3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکاء دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررسید چک مورخ96/06/20 لغایت اجرای حکم براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان5-نیم عشردولتی درحق 
صندوق دولت برعهده محکومین می باشددرغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام 

خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد-فاطمه محمدی

511/227آگهی اباغ اجرائیه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکومین 1-هادی محمودی فرزند غامعلی2-جابر قائمی فرزند حسن که مجهول المکان 
می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977458300057 مورخ 97/1/29  صادره ازشعبه53 درپرونده960725 درخصوص 
دعوی اعتماد ایرانیان محکوم علیه متضامنا محکومند به پرداخت 1-مبلغ57/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 2/485/000 ریال 
بابت هزینه دادرس�ی ابطال تمبر ودرج درآگهی 3-خسارت تاخیرتادیه ازسررسید چک 91/11/16 الی اجرای احکام براساس شاخص نرخ 
تورم بانک مرکزی باحتس�اب دردایره اجرای احکام درحق خواهان 4-نیم عش�ردولتی درحق صندوق دولت برعهده محکومین می باشد 

.درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد-فاطمه محمدی

511/228آگهی اباغ اجرائیه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیهم زهرا رشادتی فرزند مراد، حسین صادقی فرزند غام ، هوشنگ مرادی فرزند 
جال الدین که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9609977458300625 مورخ 96/07/10  صادره ازشعبه53 
درپرونده960353 درخصوص دعوی بانک انصار محکوم علیهم متضامنا محکومند به پرداخت 1-مبلغ190/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
2-مبلغ5/425/000 ریال بابت هزینه های دادرسی3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکاء دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه اززمان 
سررسید چک مورخ 96/03/18 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم در حق خواهان5-نیم 
عشردولتی درحق صندوق دولت برعهده محکومین می باشد  درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد-فاطمه محمدی

511/229آگهی اباغ اجرائیه
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیهم س�عید محمودی فرزند محمد، جواد بی باعث ثانی فرزند نوروز، مهدی 
آرین فرزند محمد که مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9609977458300914 مورخ 96/10/11  صادره 
ازشعبه53 درپرونده960465 درخصوص دعوی موسسه ملل محکوم علیهم متضامنا محکوم است به پرداخت 1-مبلغ73/020/960 ریال 
بابت اصل خواسته 2-مبلغ3/600/000 ریال بابت هزینه های دادرسی ودرج درآگهی3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکاء دادگستری 
4-خسارت تاخیرتادیه ازباقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 51/856/000 ریال ازتاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/7/11 لغایت اجرای حکم 
برمبنای 32درصد نرخ نسهیات قابل محاسبه دراجرای احکام درحق خواهان 5-نیم عشردولتی درحق صندوق دولت برعهده محکومین 

می باشد  درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد-فاطمه محمدی

511/230آگهی اباغ اجرائیه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم محمدرضا پورآبکش فرزند یاسین که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977458300667 مورخ 97/06/19  صادره ازشعبه53 درپرونده970191 درخصوص دعوی تعاونی ثامن اائمه )ع( 
محکوم علیه متضامنا محکومند به پرداخت 1-مبلغ100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ2/470/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 
ونشرآگهی 3-حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکاء دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک مورخ 95/03/24 تااجرای 
حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم در حق خواهان5-نیم عشردولتی درحق صندوق دولت برعهده 

محکومین می باشد  درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد-فاطمه محمدی

511/231آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه محسن حمیدی تایباد که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره9609977507800353  صادره ازشعبه320 درپرونده شماره 960050 محکوم به پرداخت 1- مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته دوفقره چک به شماره های 1483/563660/13 تاریخ95/6/10 به مبلغ سیزده میلیون ریال و1483/56367/39 تاریخ 95/6/15 به 
مبلغ بیست وسه میلیون ریال بانک ملت جمعا به مبلغ 36/000/000 ریال 2-مبلغ 1/535/000 ریال هزینه دادرسی شامل الصاق تمبر وحق 
الدرج آگهی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک ها ، تایوم ااداء که برمبنای نرخ تورم بانک مرکزی 
درحق محکوم له علیرضا آزادی ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام 

نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه 193شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/232آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای احمدصبوری کریم آباد که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون 
وفق دادنامه ش�ماره9709977515000755  صادره ازشعبه 320 درپرونده شماره 970440 محکوم به پرداخت مبلغ 1-پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواس�ته یک فقره چک به ش�ماره وتاریخ 0464/740627-95/4/20 به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک صادرات 2-یک 
میلیون وسیصدهزارریال بابت هزینه دادرسی 3-خسارت تاخیرتادیه ازسررسید چک موصوف 95/4/20 تایوم ااداء برمبنای تغییر شاخص 
نرخ تورم اعامی بانک مرکزی 4-هزینه درج آگهی به مبلغ چهارصدو پنجاه هزارریال درحق محکوم له آقای محمدعلی امیری قلعه نو ونیم 
عش�ردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/233آگهی
آقای بهنام سیاهپوش پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای محمد یساقی به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 
970502 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر درخواست اجرای حکم مربوط به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709977507100931 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و مبلغ دویست و دو هزار ریال بابت هزینه تعرفه خدمات قضایی و خسارت تاخیر تادیه وفق تبصر الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک و مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ گواهی عدم پرداخت که مقارن به تاریخ سر رسید است )94/8/30( لغایت یوم ااداء 
که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد و چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه درج آگهی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در 
حق دولت. گردیده است لذا مرتب وفق مواد 19� 118�119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه 
ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه 

محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجراء اعام نمایید.
مسئول دفتر شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/234آگهی
آقای  مسعود ولینی و مجید رهگذر پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای محمد یساقی به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود 
که پرونده کاسه 970503 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر درخواست اجرائیه علیه شما مبنی بر درخواست اجرای حکم مربوط 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709977507100928 محکوم علیها محکوم اند به پرداخت تضامنی مبلغ سی وهفت میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ دویست و بیست 
و چهار هزار ریال بابت تعرفه خدمات قضایی و خسارت تاخیر تادیه وفق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و مصوبه مجمع  تشخیص 
مصلحت نظام از تاریخ گواهی عدم پرداخت که مقارن با تاریخ سر رسید است 95/10/18 لغایت یوم اادا و پرداخت  چهارصد و پنجاه هزار 
ریال حق درج آگهی در حق محکوم له و پراخت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است. لذا مرتب وفق مواد 19� 118�119 قانون اجرای 
احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده  خواهد  شد و پس از این برای 

عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجراء اعام نمایید.
مسئول دفتر شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/235آگهی
بدینوسیله به آقای حمید اسدی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای ابوالحسن ربانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
شما به شعبه 186 شورای حل اختاف مشهد ارائه و به کاسه 971019 ثبت و روز شنبه مورخه 97/11/27 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده اس�ت لذا به اس�تناد ماده 73 ق.آ.د.م مرابت یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد . شما می توانید قبل از رسیدگی به 
دبیرخانه ش�ورای حل اختاف شعبه 186 شهرستان مستقر در مجتمع ش�ماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید 
خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 186 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/236آگهی اباغ  وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای امیر ترابیان
خواهان س�ید جواد اس�حاقی دادخواستی به طرفیت خوانده امیر ترابیان به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 303/970837 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 
8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع  73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/237آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای ابراهیم عثمانی فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست بهیه نامدار علیه شما به خواسته 
مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513301240 در پرونده کاسه 970617 خوانده محکوم است به مبلغ پرداخت مبلغ 3/900/000 ریال 
بابت وجه چک شماره 402531 و مبلغ 45/000/000 ریال بابت وجه حواله ها به شماره های 642124 و 647129 و مبلغ 2/267/250 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه اوراق و تعرفه خدمات قضایی و خسارت تاخیر تادیه چک شماره 402531 از تاریخ صدور چک 85/9/18  و حواله ها از تاریخ 
صدور حواله ها به شماره 647129 به تاریخ 88/9/11 و حواله شماره 642124 به تاریخ 88/8/22 و هزینه آگهی روزنامه به مبلغ 450/000 ریال در 

حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
منشی شعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/238آگهی
ش�ماره بایگانی : 972308. خواهان رونوش�ت حصر وراثت زهرا  عورزاده فرزند اس�معیل به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت شده به  کاسه  
9709987506702295 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد  حسین خیاطان در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� زهرا عور زاده )همسر( 2 � فاطمه الهه آبادی )همسر( 3� ریحانه 4� 
طاهره 5� محمد سجاد 6� ربابه همگی خیاطان )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 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

511/239آگهی
شماره بایگانی : 972279. خواهان رونوشت حصر وراثت علی شیر محمدی فرزنه ئی فرزند فیض محمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به  کاسه 9709987506702266 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف سادات عطا شمائی 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود  حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� مهری 2� علی 3� امید 4� آرزو 5� سیما 6� شیرین 7� 
مینا همگی شیر محمدی )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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 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

511/240آگهی
شماره بایگانی : 972293. خواهان رونوشت حصر وراثت  بمانعلی غام زاده فرزند رجبعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به  کاسه  
9709987506702280 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مهدی مفیدی در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� صفیه نمازی )همسر( 2� حمید 3� محمد صادق 4� نرجس 5� زهرا 6� سمیه 
همگی مفیدی )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 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

511/241آگهی
ش�ماره بایگانی : 972302. خواهان رونوش�ت حصر وراثت  فرزانه خراسانی نیا فرزند محمد  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه  
9709987506702289 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه نادعلی زاده قناد در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� محمد خراسانی نیا )همسر( 2� فرزانه 3� محمد علی 4� فروغ همگی 
خراسانی نیا )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 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

511/242آگهی
ش�ماره بایگانی : 972043. خواهان رونوش�ت حصر وراثت احمد مختاری فرزند فرج اه به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت شده به  کاسه  
9709987506702032 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره نصیری در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� احمد مختاری )همسر( 2� مهسا 3� احسان 4� آرمان 5� افسانه همگی مختاری 
)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 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

511/243آگهی
ش�ماره بایگانی : 972361. خواهان رونوشت حصر وراثت حس�نعلی ازغندی راد فرزند حسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به  
کاس�ه  9709987506702346 از این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه قربانی در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� بتول 2� جواد 3� حسنعلی 4� ابوالقاسم همگی ازغندی 
نژاد )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 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

511/244آگهی
شماره بایگانی : 972287. خواهان رونوشت حصر وراثت محمد علی مظفری حسن بلبل فرزند محمد ابراهیم به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت شده به  کاسه  9709987506702274 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
ابراهیم مظفری حسن بلبل در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� خدیجه خادم )مادر( 2� 
سمیه 3� زهرا 4� محمد علی همگی مظفری حسن بلبل )فرزند( 5� طاهره جعفری )همسر(. 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.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل

511/245آگهی
شماره بایگانی : 972321. خواهان رونوشت حصر وراثت زینب تودرواریانی فرزند احمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به  کاسه  
9709987506702308 از این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه فرجاد پزش�ک در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� زینب 2� مریم 3�معصومه 4� محمد 5� ابراهیم همگی 
تودرواریانی )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 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

511/246آگهی
ش�ماره بایگانی : 971669. خواهان رونوش�ت حصر وراثت محمد قربانی فرزند حسین به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به  کاسه 
9709987506701664 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین قربانی اینچه کیکانلو 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� فریبا برزگر اینچه کیکانلو )همسر( 2� حامد 3� مژگان 
4� مریم 5� زینب 6� مرجان 7� محمد همگی قربانی )فرزند( . اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 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

511/247آگهی
ش�ماره بایگانی : 972307 خواهان رونوشت حصر وراثت بهروز سلطانی بجستانی فرزند محمد حسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت 
شده به  کاسه 9709987506702294 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کاوه سلطانی 
بجستانی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� بهروز سلطانی بجستانی )پدر( 2� مهستی 
محبی )مادر(. 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.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل

511/248آگهی
ش�ماره بایگانی : 972335 خواهان رونوش�ت حصر وراثت زهرا بیکی فرزند شاه بیک به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به  کاسه 
9709987515000866 از این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد حس�ن سلطان زاده 
مزرجی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� فاطمه بختیار )مادر( 2� زهرا بیکی )همسر( 3� 
زهره 4� سمیه 5� سهیل 6� سمیرا 7� سوده همگی سلطان زاده مزروجی )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 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

511/249آگهی
شماره بایگانی : 972331 خواهان رونوشت حصر وراثت گل عظیمی شاهرک فرزند حسن  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به  کاسه 
9709987506702317 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن طاهرنیا در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� رضا 2� جواد 3� محمود 4� سارا 5� سمیه 6� ساناز همگی طاهرنیا )فرزند( 
7� گل عظیمی شاهرک )همسر(. 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.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا 
لعل

511/250آگهی
ش�ماره بایگان�ی : 972354 خواه�ان رونوش�ت حصر وراثت نجمه فخری غامرضا به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به  کاس�ه 
9709987506702339 از این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان میثم انتظاری سر کاریزی در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� نجمه فخری)همسر( 2� علی اصغر انتظاری سرکاریزی )پدر( 
3� امیر حسین انتظاری )فرزند( 4� پروین حسین پور )مادر(. 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.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/251آگهی
ش�ماره بایگانی : 972291 خواهان رونوش�ت حصر وراثت فاطمه ضامن فرزند محمد علی به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به  کاسه 
9709987506702278 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان راضیه یزدان خواه در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� فاطمه ضامن )مادر( 2� محمدرضا گنجعلی )همسر( 3� مهدیار گنجعلی 
)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 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

511/252آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محمد ناصر خدادادی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9509977515101161 صادره از شعبه 321 در پرونده شماره 950771 محکوم به پرداخت 1� مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� 
حق الوکاله وکیل وفق تعرفه وکا  3� 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه 4� مبلغ 450/000 ریال به عنوان هزینه دادرس�ی 5� 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک )95/4/28( لغایت یوم ااداء که بر مبنای شاخص بانک مرکزی و توسط دایره محترم اجرای احکام 
محاسبه و تعیین می گردد در حق محکوم له علیرضا آزادی ونیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه  اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به صول 

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

511/253آگهی اباغ وقت رسیدگی
طی درخواست به شماره 9709987515100979 خواهان مسلم آرزومند دادخواستی به طرفیت خواندگان رقیه نادری و محمد خورسندی نخود 
بریز و علی خورسندی نخود بریز و مهدی خورسندی نخود بریز و طاهره خورسندی نخود بریز و صدیقه خورسندی نخود بریز و طیبه خورسندی 
نخود بریز و مرضیه خورسندی نخود بریز و مریم خورسندی نخود بریز 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 970990 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/23 و ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت  مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

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

511/254آگهی اباغ وقت رسیدگی
طی درخواست به شماره 9709987515100969 خواهان سارا ظفردوست دادخواستی به طرفیت خوانده سلمان حداد خواه مقدم خواسته 
مطالبه وجه تقدیم شوراهای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش 
شهرس�تان مشهد واقع در بلوار کوثر � کوثر 15 ارجاع و به کاس�ه 970980 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/23 و ساعت 8/30 
صبح تعیین ش�ده است به علت  مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان 
مشهد

511/255آگهی
خواهان جمال شهید دادخواستی به طرفیت خوانده رضا مومن به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع در بلوار کوثر � کوثر 15 ارجاع و به کاسه 
183/971009 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/24 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است به علت  مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید 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.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/256آگهی
خواهان حس�ین گلچین دادخواس�تی به طرفیت خوانده سیدغامحس�ین کاظمی به خواس�ته ابطال اجرائیه  تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع در بلوار کوثر � 
کوثر 15 ارجاع و به کاسه 971006ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/23 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است به علت  مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا 
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.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/257آگهی
شماره بایگانی : 971033 خواهان فاطمه فردی دادخواستی به طرفیت خواندگان نرگس احمدی بازه و هاشم شه پوری به  خواسته الزام به 
تنظیم سند تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش 
شهرستان مشهد واقع در بلوار وکیل آباد � بلوار کوثر نبش کوثر 15 ارجاع و به کاسه 9709987515000829 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1397/11/24 و س�اعت 9/30 تعیین ش�ده اس�ت به علت  مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 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.
شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/258آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی : 970680 بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای ایمان صنعتی اسفیخونی فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد 
دادخواس�ت ش�رکت یونیلیور ایران س�هامی خاص با نمایندگی ابراهیم اوزگور علیه شما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 
9709977515001174 مورخ 1397/08/29 در پرونده کاسه 9709987515000494 خوانده محکوم است به پرداخت 1� مبلغ هفت میلیون 
و هش�تاد هزار ریال بابت اصل چک 2� مبلغ پانصد و پنجاه هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرس�ی 3� مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال 
بابت هزینه آگهی روزنامه 4� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 5� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 1395/4/11 تا یوم ااداء که بر مبنای 
نرخ تورم طبق شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل 

واخواهی در همین شعبه است.
شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/259آگهی
ش�ماره بایگانی : 970264 پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آذر قائمی که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977515000770 صادره از شعبه 320 در پرونده شماره 9709987515000260 محکوم به پرداخت مبلغ 
هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 2� یک میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار ریال بابت ابطال تمبر دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 97/3/27 مطالبه رسمی وجه مورد ادعا تا یوم ااداء بر مبنای تغییر شاخص نرخ تورم اعامی بانک مرکزی در حق  
محکوم له جلیل انصاری و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید 

در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان  
مشهد� زکیه زشکی

511/260آگهی
بدینوسیله به آقای میاد رضائیان فعا مجهول المکان اباغ می شود که خانم آوین میرزایی به دادخواست به خواسته مطالبه خسارت  به 
طرفیت شما به شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع 4 ارائه و به کاسه 194/970890 ثبت و مورخه 1397/11/24 ساعت 8 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی 
به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 194 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه و با ارائه آدرس 
جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه  شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد� فاطمه 
عنوانی

511/261آگهی
بدینوس�یله به آقایان 1� حجت دلیری چایدره 2� روح اله جمالی گوش فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای عبدالرحیم رشید به 
دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو به طرفیت شما به شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع 4 ارائه و به کاسه 194/970752 
ثبت و برای مورخه 1397/11/24 س�اعت 9 وقت رس�یدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار درج می گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 194 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع 
ش�ماره 4 به نش�انی کوثر شمالی 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه  شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد� فاطمه 
عنوانی

511/262آگهی
بدینوسیله به آقای نعمت اله نعمتی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای سید  محمد رضوی به دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت ش�ما به ش�عبه 194 شورای حل اختاف مجتمع 4 ارائه و به کاسه 194/970776 ثبت و برای مورخه 1397/11/24 ساعت 8/30 
وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد. شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 194 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد� فاطمه 
عنوانی

511/263آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمود اورعی ماپور که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977506301049  صادره ازشعبه183 درپرونده شماره 970541-183 محکوم به پرداخت مبلغ 68/000/000ریال 
بابت اصل  خواسته وفق فاکتور پیوست پرداخت مبلغ 910/000 ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی 
مبلغ 180/000 ریال بابت هزینه تعرفه خدمات قضایی خسارت تاخیرتادیه باتوجه به احراز شرایط ماده 522 قانون ائین دادرسی مدنی ازتاریخ 
تقدیم دادخواست 97/5/22 لغایت یوم ااداء درحق خواهان صادرو اعام می گردد درحق محکوم له محسن رجبعلی زاده ونیم عشردولتی 
ش�ده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
شعبه183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/264آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به خانم نیره علیزاده که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه318 
درپرونده کاسه 9709987514800358 وشماره بایگانی 970363به موجب دادنامه شماره 97099775148000914 مورخ 97/7/11 صادره 
ازشعبه 318 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ جمعا 149/671/700 ریال بابت اصل خواسته وبابت دو فقره چک موصوف ومبلغ 
2/080/896ریال بابت هزینه دادرس�ی ومبلغ366/000ریال بابت تعرفه خدمات وهزینه اوراق ومبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکا وخس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک ها 94/10/15 و94/10/28 تایوم ااداء که برمبنای 
شاخص نرخ تورم اعامی بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهدشد درحق محکوم له و پرداخت نیم عشردولتی بدیهی است باتوجه 
به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا اباغ وقاعی اجرائیه به محکوم 
علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 آ.د.م  وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی ازجراید کثیراانتشار 
درج می گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
متصدی اموردفتری شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4شهرستان مشهد

511/265آگهی
خواهان تعاونی ثامن اائمه دادخواس�تی به طرفیت خوانده1-جعفرحمزه ئی جاغرق بس�ته بخواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل 
اختاف شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع درمشهد 
بلوارش�هید قره نی-نبش قره نی 31 ارجاع وبه کاس�ه53/970849 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ1397/11/24 ساعت 8/45 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقاب درامورمدنی ودستور شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطاع از مفاد 
ان به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه 53شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/266آگهی رسیدگی
خواهان تعاونی ثامن اائمه دادخواس�تی به طرفیت خوانده 1-معصومه شکاری بافقی بسته بخواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع درمشهد-
بلوارش�هید قره نی-نبش قره نی 31 ارجاع وبه کاس�ه53/970848 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ1397/11/24 ساعت 8/30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقاب درامورمدنی ودستور شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطاع از مفاد 
ان به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه 53شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/267آگهی
بدینوسیله به آقای مجتبی افشار مجهول المکان اباغ می شود که آقای سید مسعود صدری خلیل آباد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت شما به شعبه 186 شورای حل اختاف مشهد ارائه وبه کاسه971007 ثبت وبرای روز سه شنبه مورخ 97/11/23 ساعت 9 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشار درج می گردد.شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه 186 شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه وباارائه آدرس جدیدخود نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید.درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه186 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

512/268رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي سید رفیع قدمگاهی داراي شناسنامه شماره 5740053900 به شرح دادخواست به کاسه 970015 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مجید قدمگاهی به شناسنامه 1296 در تاریخ 97/7/13 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- سید رفیع قدمگاهی ف مجید ش ش 5740053900 ت ت 72/11/5 فرزند مرحوم 
2- معصومه ایروانی ف محمد ش ش848 ت ت 1348/1/5 3- سید حسین قدمگاهی ف بزرگ ش ش 903 ت ت 1315/7/1 پدر مرحوم. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/269آگهی
آقای آرش مدیر بادلو پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای سعید کوهستانی به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 
194/970332 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر 1� مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ جمعا یک میلیون و چهارصد و 
سی و پنج هزار ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و تعرفه خدمات  و درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت به عنوان تاریخ 
مطالبه از 1395/05/12 تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق محکوم له ونیم عشر دولتی در حق دولت گردیده 
است لذا مرتب وفق مواد 19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار به 
موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به 

قسمت اجراء اعام نمایید.
رئیس دفتر شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/270آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به جواد رضا پور
شماره بایگانی: 970890 خواهان مهدی یزدانی دادخواستی به طرفیت خوانده جواد رضا پور به خواسته تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه 9709987514600884 شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
97/11/24 س�اعت 9 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � مریم پژند

511/271آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مهدی عباس زاده
شماره بایگانی: 970900 خواهان محمد عیدی دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی عباس زاده به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه 9709987514600894 شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
97/11/27 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی  به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � مریم پژند

511/272آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید  بدینوسیله به محکوم  علیه مریم اشرف نژاد  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
ش�ماره 9709977514600539 صادره از ش�عبه 316 در پرونده کاسه 970199 محکوم به پرداخت 1� مبلغ 6/000/000 ریال بابت یک فقره چک 
به شماره 004/661519 مورخ 92/11/30 و مبلغ 829/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای 
حکم که بر مبنای نرخ تورم ش�اخص بانک مرکزی در حق محکوم له الهه باقری بجدنی و نیم عشر دولتی ش�ده اید.  ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه  اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � مریم پژند

511/273آگهی
آقای احسان غفاری رشتخوار پیروآگهی های قبلی درخصوص دعوی خانم معصومه زیبایی به طرفیت شما بدینوسیله شما بدینوسیله اباغ می 
شود که پرونده کاسه 951254 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9709977580701079 محکوم علیه محکوم است به پرداخت هفتاد و هشت میلیون و دویست هزار ریال برای مدت 291 روز به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 2/700/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له به انضمام نیم عشر دولتی درحق دولت گردیده است لذا مرتب وفق مواد 
19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد 

شد و پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجراء اعام نمایید. 
مسئول دفتر شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/274آگهی
آقای/ خانم سعید سقط چی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای/ خانم محمد جواد شریفیان به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود 
که پرونده کاسه 970332 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر پرداخت  یکصد و چهل و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت یک 
میلیون و نهصد و هفت هزار و پانصد ریال هزینه دادرسی ویکصد و هشتاد و شش هزار ریال بابت تعرفه خدمات قضایی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 97/3/31 لغایت یوم ااداء بر مبنای نرخ تورم اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی و پرداخت چهارصد و پنجاه هزار ریال حق الدرج 
در حق محکوم له به انضمام نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مرتب وفق مواد 19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در 
روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار به  موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار 

دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خو را کتبا به قسمت اجراء اعام نمایید.
مسئول دفتر شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/275رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای  سید هادی حسینی دارای شناسنامه شماره 922350602 به شرح دادخواست به کاسه 230/970/724 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عفیفه حبیبی به شناسنامه 92244200418 در تاریخ 1397/7/15 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مصطفی حسینی فرزند هادی به ش  ش 92237500641 متولد 1375 
فرزند متوفی. 2� هانیه  حسینی فرزند هادی به ش ش 92248000339 متولد 1380 فرزند متوفی. 3� سید هادی حسینی فرزند سید محمود ش 
ش 922334400242 متولد 1334 همسر 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./. م
قاضی شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف شهرستان مشهد مقدس

511/276رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم مریم حاتم خو دارای شناسنامه شماره 1371 به شرح دادخواست به کاسه 230/970/749 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین حاتم خو به شناسنامه 1032 در تاریخ 89/9/29  در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� گوهر کاغی فرزند برات به ش ش 41 متولد 1315 صادره از  مشهد 
همسر متوفی. 2� علی حاتم خو فرزند حسین به ش ش 476 متولد 1357 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� ماشااله حاتم خو فرزند حسین 
به ش ش 686 متولد 1354 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 4� مریم حاتم خو فرزند حس�ین به ش ش 137 متولد 1337 صادره از مش�هد 
فرزند متوفی. 5� منصوره حاتم خو فرزند حس�ین به ش ش 1372 متولد 1338 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 6� فاطمه حاتم خو فرزند 
حسین به ش ش 1494 متولد 1345 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./. م
قاضی شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف شهرستان مشهد مقدس

511/277رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم سیروس فکور عباس آبادی  دارای شناسنامه شماره 240 به شرح دادخواست به کاسه 230/970698 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عذرا صابر صمدی  به شناس�نامه 24396 در تاریخ 97/8/8 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� پروین فکور عباس فرزند محمد مهدی ش ش 515 
ت ت 1330 صادره مشهد فرزند متوفی.  2� پیروزه  فکور عباس فرزند محمد مهدی ش ش 325 ت ت 1334 صادره مشهد فرزند متوفی.  
3� احمد فکور عباس فرزند محمد مهدی ش ش 339 ت ت 1325 صادره مشهد فرزند متوفی.  4� فرخ فکور عباس فرزند محمد مهدی ش 
ش 42859 ت ت 1328 صادره مش�هد فرزند متوفی. 5� هایده فکور عباس فرزند محمد مهدی ش ش 47102 ت ت 1337 صادره مش�هد 
فرزند متوفی. 6� س�یروس فکور عباس فرزند محمد مهدی ش ش 240 ت ت 1339 صادره 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 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./. م
  رئیس شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف شهرستان مشهد مقدس

511/278رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم بی بی زینب میرحسینی دارای شناسنامه شماره 1852 به شرح دادخواست به کاسه 230/970/744 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید موسی میر حسینی به شناسنامه 48 در تاریخ 1397/9/12 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� کاوه میر حسینی فرزند سید موسی به ش ش 518 
متولد 1353 صادره از مشهد فرزند متوفی.2� یاسر میر حسینی فرزند سید موسی به ش ش 35 متولد 1355 صادره از مشهد فرزند متوفی. 
3� سهیل میر حسینی فرزند سید موسی به ش ش 3863 متولد 1361 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� ندا میر حسینی فرزند سید موسی 
به ش ش 696 متولد 1363 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 5� بی بی زینب میر حس�ینی فرزند باقر به ش ش 1852 متولد 1333 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 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./. م
قاضی شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف شهرستان مشهد مقدس 

511/279رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای  مجید مهدوی عادلی دارای شناسنامه شماره 132 به شرح دادخواست به کاسه 230/970746 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد مهدی صمدی عادلی به شناس�نامه 6577 در تاریخ 1397/7/17 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محمد ناصر مهدوی عادلی فرزند محمد مهدی ش 
ش 493 ت ت 1332 صادره از مشهد فرزند متوفی.2� حمیدرضا مهدوی عادلی فرزند محمد مهدی ش ش 482 ت ت 1330 صادره از مشهد 
فرزند متوفی. 3� محمد  جواد مهدوی عادلی فرزند محمد مهدی ش ش 133 ت ت 1348 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� مجید مهدوی 
عادلی فرزند محمد مهدی ش ش 132 ت ت 1348 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� محمد سعید مهدوی عادلی فرزند محمد مهدی ش ش 
231 ت ت 1339 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� محمد هادی مهدوی عادلی فرزند محمد مهدی ش ش 954 ت ت 1342 صادره از مشهد 
فرزند متوفی. 7� فرح ناز مهدوی عادلی فرزند محمد مهدی ش ش 174 ت ت 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 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./. م
رئیس شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف شهرستان مشهد مقدس 

511/280رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای  حس�ین خوارزمی خراس�انی دارای شناسنامه شماره 6686 به شرح دادخواست به کاس�ه 230/97/730 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه شکفته بنزینی به شناسنامه 762 در تاریخ 1396/6/2 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1�  حسین خوارزمی خراسانی فرزند صفر به ش ش 
6686 متولد 1349 صادره از مشهد فرزند متوفی. 2� زهرا  خوارزمی  خراسانی فرزند صفر به ش ش 5899 متولد 1348 صادره از مشهد 
فرزند متوفی. 3� زهره خوارزمی خراس�انی فرزند صفر به ش ش 1988 متولد 1353 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 4� حس�ن خوارزمی 
خراسانی فرزند صفر به ش ش 3742 متولد 1344 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� محسن خوارزمی خراسانی فرزند صفر به ش ش 1989 
متولد 1355 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 6� زینب خوارزمی خراس�انی فرزند صفر به ش ش 3385 متولد 1361 صادره از مشهد فرزند 
متوفی. 7� صفر خوارزمی خراسانی فرزند حسن به ش ش 446 متولد 1321 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 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./. م
قاضی شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف شهرستان مشهد مقدس 

511/281رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم فاطمه عظمتی دارای شناسنامه شماره 14281  به شرح دادخواست به کاسه 230/970/745 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین عظمتی به شناسنامه 34 در تاریخ 1397/8/2 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� کبرا یعقوبی حسین آباد فرزند رمضان به ش ش 2 متولد 1329 
صادره از رشتخوار همسر متوفی. 2� محمدرضا عظمتی فرزند محمد حسین به ش ش 7277 متولد 1345 صادره از مشهد فرزند متوفی. 
3� علیرضا عظمتی فرزند محمد حسین به ش ش 5153 متولد 1348 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� زهرا عظمتی فرزند محمد حسین 
به ش ش 81 متولد 1361 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� مریم عظمتی فرزند محمد حسین به ش ش 1998 متولد 1358 صادره از مشهد 
فرزند متوفی. 6� مجتبی عظمتی فرزند محمد حسین به ش ش 17317 متولد 1366 صادره از مشهد فرزند متوفی. 7� فاطمه عظمتی فرزند 
محمد حسین به ش ش 14281 متولد 1353 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./. م
قاضی شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف شهرستان مشهد مقدس 

511/282رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم عزت ماه روئی مشهد دارای شناسنامه شماره 54670  به شرح دادخواست به کاسه 230/970/774 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حسین ماه روئی مشهد به شناسنامه 1087 در تاریخ 1397/9/14 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� عزت ماه روئی مشهد فرزند حسین به ش ش 
54670 متولد 1343 صادره از مشهد فرزند متوفی. 2� مهدی ماه روئی مشهد فرزند حسین به ش ش 12017 متولد 1354 صادره از مشهد 
فرزند متوفی. 3� لیا ماه روئی مشهد فرزند حسین به ش ش 2749 متولد 1360 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� حمید ماه روئی مشهد 
فرزند حسین به ش ش 5832 متولد 1347 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� وحید ماه روئی مشهد فرزند حسین به ش ش 9409 متولد 1350 
صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� هادی ماه روئی مشهد فرزند حسین به ش ش 4639 متولد 1345 صادره از مشهد فرزند متوفی. 7� نصرت 
نظیفی جعفرآباد فرزند محمد علی به ش ش 81 متولد 1326 صادره از تربت جام همسر 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./. م
قاضی شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف شهرستان مشهد مقدس 

511/283رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم سید غامرضا رسولی دارای شناسنامه شماره 5229731648 به شرح دادخواست به کاسه 230/970/758 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماشااله رسولی به شناسنامه 19 در تاریخ 1397/8/12 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� زهرا رسولی فرزند ماشااله به ش ش یک متولد 1330 صادره 
از مشهد فرزندمتوفی. 2� سید رحمت اله رسولی فرزند ماشااله به ش ش 154 متولد 1343 صادره از چناران فرزند متوفی. 3� بی بی عزت 
رسولی فرزند ماشااله به ش ش 160 متولد 1348 صادره از چناران فرزند متوفی. 4� بی بی نصرت  رسولی فرزند ماشااله به ش ش 7 متولد 
1338 صادره از چناران فرزند متوفی. 5� سید غامرضا رسولی فرزند ماشااله به ش ش 5229731648 متولد 1334 صادره از چناران فرزند 
متوفی. 6� راضیه ماشینی فرزند به ش ش 199 متولد 1349 همسر 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./. م
قاضی شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف شهرستان مشهد مقدس 

511/284آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم محمد دائی فرزند جعفر
خواهان آقای محمد کمالی فرزند پرویز دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد دائی فرزند جعفر به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987578900152  شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 12 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 میگردد 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 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/285آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای حمیدرضا سرش�ت طینت دادخواس�تی به طرفیت خواندگان نادیا سرش�ت طینت � فهیمه سرشت طینت � نرگس فداکار � 
مس�عود سرش�ت طینت به خواسته ابطال شناس�نامه �  حذف آثار ناشی از غصب اسناد س�جلی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709987578600593  شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/05 س�اعت 12 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن  خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از  جراید کثیراانتش�ار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی  شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد � مجتبی مهران فر
511/286آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید محمد موسوی فرزند سید 

علی
خواهان آقای کریم عطائی س�امی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای س�ید محمد موسوی فرزند سید علی به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی � مطالبه وجه چک � مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987578600728  
شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/05 ساعت 8/30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از  جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی  شعبه 36 دادگاه عمومی  حقوقی مجتمع  قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد � مجتبی مهران فر

511/287آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عباس محرری فرزند مصطفی
خواهان آقای جعفر علی پور دادخواستی به طرفیت خوانده عباس محرری به خواسته الزام به فک رهن و غیره  مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کاسه 9709987578500678  شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/12/13 ساعت 8/30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از  جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی  شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد 

511/288آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم پروین قاسمی فرزند اسماعیل
خواهان بانک ملی دادخواس�تی به طرفیت خانم پروین قاس�می به خواس�ته مطالبه وجه  مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه 9709987578500473  شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/12/12 س�اعت 11  تعیین که حس�ب دس�تور 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 کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی  شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد

511/289آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به فاطمه الهی فرزند حسین فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک ملی علیه شما 
به خواس�ته مطالبه وجه و خس�ارت تاخیر تادیه به موجب دادنامه ش�ماره 9709977578501341 � 1397/10/9 در پرونده کاس�ه شماره 
35/970618 خواندگان محکومند به پرداخت  تضامنی مبلغ 69/000/000 ریال بابت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/3/23 و 
از تاریخ مذکور روزانه معادل 2/47 ریال به ازای هر 3000 ریال مانده بدهی لغایت یوم الوصول و نیز هزینه دادرسی  به میزان 3/420/000 ریال 
و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی به میزان 2/484/000 ریال در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

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

511/290آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی  آقای احمد زارع فرزند عباسعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست شرکت تعاونی اعتبار 
ثامن اائمه علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه به موجب دادنامه شماره 9709977578501338 � 1397/10/8 
در پرونده کاسه شماره 35/970639 خوانده محکوم است  به پرداخت مبلغ 225/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک )1395/11/23( لغایت یوم الوصول که براساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد و هزینه دادرسی به میزان 
6/355/000 ریال وحق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی به میزان 6/600/000 ریال در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

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

اگهی مفقودی
 سند خودرو سواری پراید صبا GTXi _مدل 1388 نقره ای متالیک بشماره 
موتور 3139764 و ش�ماره شاس�ی S 1412288350629 بشماره پاک ایران 
62_411 ج 74 بنام محمود حس�نی صاحبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
ساری

آگهی فقدان سند مالکیت
خان�م فی�روزه اس�کو باارائ�ه دو ب�رگ استش�هادیه 88092-ب�ه تایی�د 
دفترخان�ه 186 آمل رس�یده طی تقاض�ای وارده به ش�ماره 97/36428 
-97/10/5 اعام داش�ته که اصل س�ند مالکیت به شماره چاپی 569624 
ج 91 شش�دانگ پاک 78 فرعی از 121-اصلی در بخش 9 ثبت آمل سند 
مالکیت ذیل ثبت-ص-ج-به نام فیروزه اسکود صادر و تسلیم گردید و در 
اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است که برابر نامه شماره 1472974 – 
97/10/4 ریاس�ت شعبه 103 جزایی آمل مورد بازداشت واقع گردید که در 
اجرای ماده 120-اصاحی آیین نامه قانون ثبت مبادرک به نشر این آگهی 
در روزنامه کثیراانتش�ار در یک نوبت می گردد چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود س�ند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز 
پس از تاریخ انتش�ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا 
س�ند معامله به این اداره اعام نمایند چنانچه پس از مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س�ند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نش�ود این اداره مطابق مقررات اقدام و به صدور س�ند مالکیت المثنی به 

نام مالک خواهد نمود. 
/م الف 96/150/362سیدمحمد حسن روشنایی -رئیس اداره ثبت 
اسناد و اماک آمل

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

برابر رای ش�ماره 139760301081005587    97/8/26  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و س�اختمانهای فاقد 
س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی محمد ابراهیمی ازندریانی 
فرزند علی احمد       به ش�ماره شناس�نامه 10626      صادره  از تهران  در ش�ش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 53         
مترمربع در قس�متی از پاک باقیمانده   8      اصلی واقع در بومهن روبروی آتش نش�انی قدیم پاک 1119 خریداری از مالک رس�می 
بنیاد مس�تضعفان انقاب اس�امی محرز گردیده اس�ت لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 15روز اگهی میش�ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 2ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي 

تقدیم کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول:97/9/27 تاریخ انتشار دوم:97/10/12
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد واماک پردیس

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

 برابر رای شماره 139760301081004941  مورخ   97/8/5  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد 
س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی حمزه آیتن فرزند چنگیز به 
ش�ماره شناس�نامه 201       صادره  از شبس�تر  در دو دانگ مشاع از شش  دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 183/25         
مترمربع در قس�متی از پاک 4  فرعی از 3      اصلی واقع در س�یاه س�نگ گایل 6 غربی پاک 48 خریداری از مالک رسمی حسین 
صادقی پور محرز گردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند میتوانند از تاریخ انتش�ار اولین اگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم کنند در صورت 

انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول: 97/9/27 تاریخ انتشار دوم:97/10/12
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد واماک پردیس

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

 براب�ر رای ش�ماره 139760301081006096  م�ورخ   97/8/5  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و س�اختمانهای 
فاقد س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی وحید حاجی س�لمانی 
فرزند علی به ش�ماره شناس�نامه 7786       صادره  از تهران  در دو دانگ مش�اع از ش�ش  دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مس�احت 183/25         مترمربع در قس�متی از پاک 4  فرعی از 3      اصلی واقع در س�یاه س�نگ گایل 6 غربی پاک 48 خریداری 
از مالک رس�می حسین صادقی پور محرز گردیده اس�ت لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 15روز اگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 2ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول: 97/9/27 تاریخ انتشار دوم:97/10/12
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد واماک پردیس

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

برابر رای شماره 139760301081004940  مورخ   97/8/5  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد 
س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی داود عباس�قلی زاده بنیسی 
فرزند محمد باقر به ش�ماره شناس�نامه 428       صادره  از شبس�تر  در دو دانگ مشاع از شش  دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 183/25         مترمربع در قسمتی از پاک 4  فرعی از 3      اصلی واقع در سیاه سنگ گایل 6 غربی پاک 48 خریداری 
از مالک رس�می حسین صادقی پور محرز گردیده اس�ت لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 15روز اگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 2ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول: 97/9/27 تاریخ انتشار دوم:97/10/12
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد واماک پردیس
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرون�ده: 612/16/97  وقت رس�یدگی: یکش�نبه 97/12/5 س�اعت 9:30 خواه�ان: مهدی 
اوسطی  خوانده: رضا عبدی  خواسته: مطالبه خسارت خواهان آقای مهدی اوسطی فرزند حاجیعلی  
دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه  16 شورای حل اختاف بخش 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ  97/12/5  روز یکش�نبه ساعت 9:30 تعیین شده و 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور ش�ورا و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین 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.  
           2006  دبیر حوزه  16  شورای حل اختاف قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ثب�ت ش�ده  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  فرزن�د محم�د  بام�ری  مغروی�ان  اله�ام  رونوش�ت حصروراث�ت     خواه�ان 
9709981720300678بایگانی970694-ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان قاس�م 
سنچولی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-پری سنچولی مادرمتوفی2-الهام مغرویان بامری 
همسرمتوفی3-مبین سنچولی فرزندمتوفی4-مازیار سنچولی فرزند متوفی 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.
 1136-شعبه3شورای حل اختاف شهرستان گرگان-رحیمی

آگهی درخواست حصر وراثت
خانم پوران دخت بش�یری ضیا بری با وکالت ملیحه جرجانی فرزند میرکمال  بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه970741-این ش�ورا ثبت 
گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته که مریم جرجانی فرزند حسن بشماره شناسنامه3025صادره ازگرگان 
درتاریخ1397/9/10دراقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-پوران دخت 
بش�یری ضیا بری ف میر کمال ش ش50مادرمتوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی 
مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید 

واا گواهی صادر خواهد شد.
1131-عضوشعبه 10شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم س�مانه الس�ادات حسینی فرزند سید علی اکبر بش�رح درخواستی که بکاسه 970726-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که معصومه طاوس�ی مفرد فرزند حسین بشماره شناسنامه746صادره از گرگان در 
تاریخ 97/6/29دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت از1-س�ید 
مجتبی حس�ینی ف س�یدعلی اکبرش ش45ت ت 1352فرزند متوفی2-س�ید مصطفی حسینی ف س�یدعلی اکبر ش ش504ت ت 
1355فرزند متوفی3-سیدعلی اصغرحسینی ف سیدعلی اکبرش ش10176ت ت1367 فرزندمتوفی متوفی4-مریم بیگم حسینی ف 
سیدعلی اکبر ش ش506ت ت1349فرزند متوفی5-سمیه بیگم حسینی ف سیدعلی اکبر ش ش199ت ت1361فرزندمتوفی6-سمانه 
الس�ادات حس�ینی ف س�یدعلی اکبر ش ش175ت ت1363فرزندمتوفی7-سمیرا سادات حسینی ف س�یدعلی اکبر ش ش470ت 
ت1365فرزند متوفی8-س�یدعلی اکبر حس�ینی ف محمد آقا ش ش905ت ت1319همس�ر متوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینمای�د تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباش�د 

ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1132-شعبه 8شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم مرضیه رئیس�ی فرزند س�یدعلی بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه970862-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که همس�رش بنام یوس�ف وکیل آزاد فرزند علی اصغربشماره شناس�نامه 106صادره ازسراب در 
تاریخ12 /1397/4دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان گنبدکاووس فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-

مرضیه رئیس ف س�یدعلی ش ملی4822879303ت ت1340/9/5همسرمتوفی2-الهه وکیل آزاد ف یوسف ش ملی2121603999ت 
ت1359/6/30دخترمتوفی3-امین وکیل آزاد ف یوس�ف ش ملی 2031730878ت ت1362/1/3پس�رمتوفی واغیر اینک شورا پس 
ازانج�ام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگه�ی مینماید تاهرکس اعتراض�ی دارد ویاوصیت نام�ه ای از متوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1118-قاضی شعبه4 شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس-تلنده

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم نوربی بی یزدانی فرزند رجب قلیچ بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه 970893-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصاروراث�ت نموده واعام داش�ته که پدرش بنام رجب قلیچ یزدانی فرزند یانق بش�ماره شناس�نامه 1419ص�ادره ازگنبد کاووس 
درتاری�خ 1397/8/14دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان گنبد کاووس)روس�تای آق آباد(فوت نموده وورث�ه/ وراث حین الفوت وی 
عبارتنداز/عبارتس�ت از1-خانم دردی بیکه ایگ�دری ف آتش ش م2031813201ت ت1331/5/12همس�رمتوفی2-محمد یزدانی ف 
رج�ب قلیچ ش مل�ی2030717266ت ت1355/12/20فرزند متوفی3-حاجی بی بی یزدانی ف رج�ب قلیچ ش ملی5319719221ت 
ت1343/6/9فرزند متوفی4-نوربی بی یزدانی ف رجب قلیچ ش ملی2030715001ت ت 1353/4/17فرزند متوفی واغیر اینک شورا 
پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 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.
 1113-قاضی شعبه 4شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس-تلنده

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به نبی اه محمودی ینگجه
   خواهان محمدحس�ین ش�اهینی دادخواس�تی بطرفیت خوانده نبی اه محمودی ینگجه فرزند محمود به خواسته  مطالبه خسارت 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاسه 9709981721000742بایگانی970750/ش�عبه10 شورای حل اختاف مجتمع 
شهید قدوسی شهرس�تان گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/17ساعت10تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار 
آگه�ی میگ�ردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی 

دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1139-مسئول دفترشعبه 10شورای حل اختاف گرگان-شجاعی

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم مرضیه رئیس�ی فرزند س�ید علی بشرح درخواستی که بکاسه 4/970862ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که همس�رش بنام یوس�ف وکیل آزاد فرزند علی اصغر بش�ماره شناس�نامه 106صادره ازس�راب 
درتاریخ 1397/4/12دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان گنبد کاووس فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت 
از1-مرضیه رئیسی ف سید علی ش م 4822879303ت ت1340/9/5همسرمتوفی2-الهه وکیل آزاد ف یوسف ش م2121603999ت 
ت1359/6/30دخترمتوفی3-امی�ن وکیل آزاد ف یوس�ف ش م2031730878ت ت 1362/1/3پس�رمتوفی واغیر اینک ش�ورا پس 
ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزب�وررا یکنوبت آگه�ی مینماید تاهرکس اعتراض�ی دارد ویاوصیت نام�ه ای ازمتوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1118-قاضی شعبه 4شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس- تلنده 

آگهی درخواست حصر وراثت
   آق�ای رحی�م بردی روزبه�ی فرزند انا بردی بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه7/970798 ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت 
صدورگواه�ی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که انا بردی روزبهی فرزند قره جه بش�ماره شناس�نامه379 صادره ازرازوجرگان 
درتاریخ 89/3/15دراقامتگاه دائمی خود شهرستان گنبد کاووس فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-
آنه گل داویز ف مراد ش ش 472ت ت 32/2/6همس�رمتوفی2-تاج گزل روزبهی ف آنابردی ش ش 694ت ت 51/6/3دخترمتوفی 
3-قرب�ان گ�زل روزبهی ف آناب�ردی ش ش860ت ت 44/10/7دخت�ر متوفی4-دنیا روزبهی ف آناب�ردی ش م 5919377763ت ت 
56/9/6دخترمتوفی5-امان س�لطان روزبهی ف آناب�ردی ش ش 24ت ت 62/6/4دخترمتوفی6-رحیم بردی روزبهی ف آنابردی ش 
ش 1622ت ت65/1/1پسرمتوفی7-بایرام محمد روزبهی ف آنابردی ش ش 1073ت ت61/5/1پسرمتوفی8-سعید روزبهی ف آنابردی 
ش م2020160870ت ت69/2/20پس�رمتوفی9-بهنام روزبهی ف آنابردی ش ش 926ت ت 59/4/2پس�رمتوفی واغیر اینک ش�ورا 
پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
1109-قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم بی بی نعیمه دیبائی فرزند گلدی بشرح درخواستی که بکاسه 6/970817 ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که عبدالمجید نیرومند فرزند محمد بش�ماره شناس�نامه 7896صادره ازگمیش�ان درتاریخ 16/ 
1397/9دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان گرگان فوت نم�وده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-عبدالجلیل 
نیرومن�د ف عبدالمجی�د ش م 2121783342ت ت 1364ص�ادره ازگرگان پس�ر متوفی2-عبدالخلیل نیرومن�د ف عبدالمجید ش م 
2230042556ت ت1369صادره ازبندرترکمن پسرمتوفی3-محمد امین نیرومند ف عبدالمجید ش م2110687541ت ت 1376صادره 
ازگرگان پس�رمتوفی4-اوغل بخت نیرومند ف عبدالمجی�د ش م 2122593377ت ت1365صادره ازگرگان دخترمتوفی5-نورجهان 
نیرومن�د ف عبدالمجی�د ش م 2122742283 ت ت 1367ص�ادره ازگ�رگان دخترمتوفی6-ب�ی ب�ی نعیم�ه دیبائ�ی ف گلدی ش م 
6289217542ت ت 1336صادره ازگمیش�ان همس�رمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا 

مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1115-رئیس شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس- بارانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای حبیب اه بخارائیان دارای ش�ماره شناسنامه10548بش�رح دادخواس�ت بکاس�ه 970854/ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهی 
حصروراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان جواد بخارائیان خراس�ان به شناس�نامه 497درتاری�خ 1397/8/11دراقامتگاه 
دائم�ی خ�ود ب�درود زندگی گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-امیرهوش�نگ بخارائیان ف ج�واد ش ش8741ت 
ت1341پسرمتوفی2-حبیب اه بخارائیان ف جواد ش ش10548ت ت 1343پسر متوفی3-شهناز بخارائیان ف جواد ش ش8739ت 
ت1335دخترمتوفی4-مهناز بخارائیان ف جواد ش ش8740ت ت 1337دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 
مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1116-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای ابراهیم دولت خواه دارای شماره شناسنامه258بشرح دادخواست بکاسه 970850/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نم�وده وچنی�ن توضیح داده که ش�ادروان نیازقلی دولت خواه به شناس�نامه1425درتاریخ1381/1/8 دراقامت�گاه دائمی خود بدرود 
زندگ�ی گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-ابراهیم دولت خ�واه ف نیازقل�ی ش ش258متولد1330صادره ازکاله 
پس�رمتوفی2-محمود دولت خواه ف نیازقلی ش ش 153متولد 1347صادره ازگنبد پس�رمتوفی3-حمید دولت خواه ف نیازقلی ش 
ش165متولد1349ص�ادره ازگنبد پس�رمتوفی4-رحیم دولت خواه ف نیازقلی ش ش 76 متولد1339ص�ادره ازگنبد دخترمتوفی5-

اغ�ول جه�ات عالم ف ارازگل�دی ش ش 166ت ت 1293صادره ازکاله همس�رمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 
مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1114-قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس 

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای س�تار قول لرعطا دارای شماره شناسنامه 1194بشرح دادخواست بکاسه 970870/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان عاش�ر قول لرعطا به شناس�نامه 166درتاریخ96/11/19 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-جبار قول لرعطا ف عاشر ت ت 1353ش ش600پسرمتوفی2-ستار قول لرعطا ف 
عاش�ر ت ت1358ش ش 1194پس�رمتوفی3-عبدالغفار قول لر عطا ف عاشر ت ت1360ش ش11پسرمتوفی4-بی بی سارا قول لرعطا 
ف عاش�ر ت ت1354ش ش601دختر متوفی5-اغول گل قول لرعطا ف موام بردی آقا ت ت 1320ش م2021263568همس�رمتوفی 
اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد 

اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
1103-قاضی شعبه 12شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای ابراهیم عشقی کارمطلق دارای شماره شناسنامه1745بشرح دادخواست بکاسه 7/970775ش ازاین شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین عش�قی کار مطلق به شناس�نامه 10372 درتاریخ97/9/9 دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-ابراهیم عشقی کارمطلق ف حسین ش ش1745صادره 
ازگنبد کاووس پس�رمتوفی2-اعظم عش�قی کارمطلق ف حس�ین ش ش 536صادره ازگنبد کاووس دخترمتوفی3-نس�یم عش�قی 
کارمطلق ف حس�ین ش ش4006صادره ازگنبد کاووس دختر متوفی4-زهرا عش�قی کار مطلق ف حس�ین ش ش1810صادره ازگنبد 
کاووس دخترمتوفی5-فاطمه عش�قی کار مطلق ف حس�ین ش ش218صادره ازگنبد کاووس دخترمتوفی6-احترام بلبلی ف ابوالقاسم ش 
ش645صادره ازتهران همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1108-رئیس شعبه 7شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای ارازمحمد دالی چه عطا دارای ش�ماره شناسنامه39بشرح دادخواست بکاس�ه 97/876/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان بای محمد آقا دالی چه عطا به شناسنامه269درتاریخ 97/9/21 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-نورمحمد دالیچه عطا ف بای محمد ش ش451ت ت1345پسرمتوفی2-خلیل دالی چه 
عطا ف بای محمد ش ش40ت ت1351پسر متوفی3-نوریاقدی دالیچه عطا ف بای محمد ش ش450ت ت1344پسرمتوفی4-ارازمحمد دالی 
چه عطا ف بای محمد ش ش39ت ت1350پس�رمتوفی5-حیدر دالی چه عطا ف بای محمد ش ش19ت ت1337پس�رمتوفی6-قربان بیکه 
دالی چه عطا ف بای محمد ش ش232ت ت1330دخترمتوفی7-تاجگل دالیچه عطا ف بای محمد ش ش449ت ت1341 دخترمتوفی اینک 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1110-قاضی شعبه 12شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس حاجی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم نادیا آلوس دارای ش�ماره شناسنامه2032250241بش�رح دادخواست بکاسه 970863/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان یاشا خرمالی به شناس�نامه2031858530درتاریخ 97/09/03 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-نادیا آلوس ف عطا ش م2032250241ص گنبد کاووس همسرمتوفی2-س�انای خرمالی ف یاشا ش م 
2022054202ص گنب�د کاوس دخترمتوفی3-زلیخا گرگانی ف عبدالحلی�م ش م2031819631ص گنبد کاوس مادرمتوفی4-مهیار خرمالی ف 
خداقلی ش م 2020268167ص گنبد کاوس برادرمتوفی5-صوفی خرمالی ف خداقلی ش م2031868160ص گنبد کاوس برادرمتوفی6-گلشاد 
خرمالی ف خدا قلی ش م2031854380ص گنبد کاوس خواهرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید 

تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1111-رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس-هاشم آبادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای عبدالرضا کر ف انه محمد دارای شماره ملی4979118348بشرح دادخواست بکاسه97/0069ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان مبین کر به شناسنامه 4970285624در تاریخ97/5/8دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-عبدالرضا کر ف انه محمد ش م4979118348صادره ازآق قا ت ت1354/3/19پدرمتوفی2-اجو بی 
بی تمری ف رحمن قلی ش م6289255630صادره ازبندرترکمن ت ت1355/6/30مادرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1104-رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف علی آباد کتول-عبداللهی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای عبداه کرد کتولی دارای ش�ماره شناس�نامه 2269271874بشرح دادخواست بکاس�ه3/970011ش ازاین شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان کلثوم بس�طامی کتولی به شناس�نامه 2269268962درتاریخ29 /1396/7دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به1-عبداه کرد کتولی ف علی ش ش1191صادره ازعلی آباد ت 
ت1335/1/1 فرزند متوفی2-ش�اهزاده کرد کتولی ف علی ش م2269357671ص�ادره ازعلی آباد ت ت1343/1/1فرزند متوفی3-ثریا کرد 
کتولی ف علی ش م2269274318صادره ازعلی آباد ت ت 1347/1/4فرزند متوفی4-خاتون کرد کتولی ف علی ش م 2269272919صادره 
ازعلی آباد ت ت1341/6/1فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1107-شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان علی آباد کتول

حصروراثت
خانم ریحانه نقی زاده ماهانی فرزند اکبر دارای شناسنامه 325 شرح دادخواست شماره 9709983467200676 مورخ 1397/10/9 توضیح 
داده ش�ادروان رامین ش�جاعی باغینی فرزند ناصر بشناس�نامه 2980424080  در تاریخ 97/8/23 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الف�وت وی عبارتن�د از : 1- ریحانه نقی زاده ماهانی فرزند اکبر ش.ش 325 متولد 1354 مادر 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.
676 شورای حل اختاف شماره 199 شهرستان کرمان

2- حصروراثت
خانم س�هیا ترابی لنگری فرزند یداله دارای شناسنامه 2980064645 ش�رح دادخواست شماره 970719 مورخ 1397/10/9 توضیح 
داده ش�ادروان اکبر پهلوان زاده لنگری فرزند محمد  بشناس�نامه 1510  در تاریخ 97/7/16 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین 
الف�وت وی عبارتند از : 1- س�هیا تراب�ی لنگری فرزند یدال�ه ش.ش 2980064645 متول�د 1368 صادره از کرمان همس�ر متوفی. 
2- فردوس لنگری زاده فرزند اکبر ش.ش 39 متولد 1333 صادره از ماهان مادر متوفی. 3- س�تایش پهلوان زاده لنگری فرزند اکبر 
ش.ش 2982045362 متول�د 1387 ص�ادره از کرمان فرزند متوفی. 4- زهرا پهل�وان زاده لنگری فرزند اکبر ش.ش 2982828227 
متولد 1393 صادره از کرمان فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
719 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان

3- حصروراثت
آقای مرتضی ش�عاعی فرزند حسین دارای کدملی 2992834343 ش�رح دادخواست ش�ماره 970672 مورخ 1397/10/5 توضیح داده 
ش�ادروان حس�ین ش�عاعی ش�اهرخ آبادی فرزند محمدرضا و فاطمه کدملی 2993634062  در تاریخ 97/9/9 در شهر کرمان فوت 
ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- مرتضی ش�عاعی فرزند حس�ین دارای کدملی 2992834343 پس�ر متوفی. 2- آقای 
حمی�د ش�عاعی فرزند حس�ین دارای کدملی 2991030380 پس�ر متوف�ی. 3- آقای مصطفی ش�عاعی فرزند حس�ین دارای کدملی 
2992166499 پس�ر متوفی. 4- آقای س�عید شعاعی فرزند حسین دارای کدملی 2991485401 پسر متوفی. 5- آقای فرهاد شعاعی 
ش�اهرخ آبادی فرزند حس�ین دارای کدملی 2980355496 پس�ر متوفی. 6- خانم فاطمه شعاعی شاهرخ آبادی فرزند حسین دارای 
کدملی 2993639021 دختر متوفی. 7 – خانم عصمت ایرانمنش ش�اهرخ آبادی فرزند حاجی دارای کدملی 2993634550 )همس�ر( 
زوجه متوفی. براس�اس اظهار خواهان ماترک متوفی نامحدود )بیش از س�ی میلیون ریال( می باش�د.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک 
ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
672 شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان کرمان

4- حصروراثت
آقای علیرضا صداقت شیرازی فرزند محمود دارای شناسنامه 5842 شرح دادخواست شماره 661/21/97 مورخ 1397/10/10 توضیح 
داده ش�ادروان محمود صداقت ش�یرازی فرزند محمدجعفر بشناسنامه 12734  در تاریخ 97/5/19 در شهر کرمان فوت شده و وراث 
حی�ن الف�وت وی عبارتند از : 1- علیرضا صداقت ش�یرازی فرزند محم�ود ش.ش 5842 متولد 1364 صادره از تهران پس�ر متوفی. 
2- ساناز صداقت شیرازی فرزند محمود ش.ش 244 متولد 1356 صادره از تهران دختر متوفی. 3- فرشته قائمی فرزند ناظم ش.ش 
233 متولد 1331 صادره از کرمان همس�ر 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 اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
661 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

5- حصروراثت
خانم زهرا علی زاده س�یرچی فرزند ماش�االه دارای شناسنامه 3639 شرح دادخواست ش�ماره 726 مورخ 1397/10/10 توضیح داده 
ش�ادروان رمضان ش�عبانی پور خبیصی فرزند اسداله  بشناس�نامه 929  در تاریخ 97/8/11 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- زهرا علی زاده س�یرچی فرزند ماش�االه متولد 1348 ش.ش 3639 صادره از شهداد همسر متوفی. 2- امین 
شعبانی پور خبیصی فرزند رمضان متولد 1366 ش.ش 5880 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- محمدرضا شعبانی پور خبیصی فرزند 
رمضان متولد 1368 ش.ش 1960044400 صادره از مس�جد س�لیمان هفت کل فرزند متوفی. 4- ایمان  ش�عبانی پور خبیصی فرزند 
رمض�ان متول�د 1381 ش.ش 2981411411 صادره از کرمان فرزند متوفی. تعداد ورثه 4 نفر می باش�ند.  لذا مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت 
یک ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
726 شورای حل اختاف شماره 11 شهرستان کرمان

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر 
رای ش�ماره 139760331055002247 مورخه 1397/09/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای سید حمید میر قاسمی 
فرزند س�ید رمضان بش�ماره شناسنامه 202 صادره از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 200 متر مربع پاک 36 اصلی 
واقع در صالح آباد خریداری از مالک رس�می ش�هرداری نظرآباد موضوع س�ند 194493 مورخه 1382/04/26 دفترخانه 309  تهران 
محرز گردیده اس�ت . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نسبت به 
صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت 

اول : 97/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/12
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :1820

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر 
رای ش�ماره 139760331055002239 مورخه 1397/09/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی خانم پروین طالبی فرزند 
محمد ابراهیم بش�ماره شناس�نامه 111 صادره از س�اوجباغ نس�بت به 0/54 دانگ مشاع از شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مس�احت 35000 متر مربع پاک 2 فرعی از 37 اصلی واقع در خس�روآباد خریداری از مالک رس�می آقای عباس زعیم یکه از صفحه 
525 دفت�ر 148 مح�رز گردیده اس�ت . لذا به منظور اط�اع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم 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 : 97/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/12
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :1821

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر 
رای ش�ماره 139760331055002240 مورخه 1397/09/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان 
های فاقد س�ند رس�می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای مقصود طالبی فرزند 
محمد ابراهیم بش�ماره شناس�نامه 33 صادره از س�اوجباغ نس�بت به 1/81 دانگ مش�اع از شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مس�احت 35000 متر مربع پاک 2 فرعی از 37 اصلی واقع در خس�روآباد خریداری از مالک رس�می آقای عباس زعیم یکه از صفحه 
525 دفت�ر 148 مح�رز گردیده اس�ت . لذا به منظور اط�اع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم 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 : 97/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/12
منصور هدایتکاررئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :1822

احضارمتهم
باتوجه به اینکه وحدت رزاقیه که درپرونده کاسه970084 ازطرف این شعبه به اتهام ضرب و جرح عمدی باچاقو و شرکت درتخریب 
عمدی احضاریه به واس�طه نامعلوم بودن محل اقامات نامبرده ممکن نش�ده بدینوسیله دراجرای ماده174قانون ائین دادرسی کیفری 
اصاحی به نامبرده اباغ میش�ود تاظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی درشعبه 12 دادیاری دادسرای عمویم و انقاب ارومیه جهت 
اخ�ذ دفاع وآخرین دفاع ازاتهام خویش حاضرش�وددرصورت عدم حضور پس ازیکماه از تاریخ انتش�ارآگهی اقدامات قانونی معمول 

خواهدشد ضمنا میتوانید به همراه وکیل دراین شعبه حضور یابید.
3664-دادیارشعبه 12 دادسرای عمومی وانقاب ارومیه-بهرامی 

اباغیه
باتوج�ه ب�ه اینکه مرتضی پرتونیا که درپرونده کاس�ه 970853 ازطرف این ش�عبه به اتهام خیانت درامانت و س�رقت تحت تعقیب 
قضایی اس�ت و اباغ احضاریه به واس�طه نامعلوم بودن محل اقامات نامبرده ممکن نش�ده بدینوس�یله دراجرای ماده174قانون ائین 
دادرس�ی کیفری به نامبرده اباغ میش�ود تاظرف یکماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی باحق همراهی وکیل درشعبه 5 دادیاری دادسرای 
عمومی و انقاب ارومیه جهت پاس�خگویی و دفاع ازاتهام خویش حاضرش�وددرصورت عدم حضور پس ازیکماه از تاریخ انتشارآگهی 

اقدامات قانونی معمول خواهدشد.
3663شعبه5دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ارومیه

اباغیه
باتوجه به اینکه حجت مش�هدی کهان فرزنداحرام بنشانی ارومیه خ آهندوست 220متری رستمی ک دوم دست راست پاک نوساز 
که درپرونده کاسه 970853 ازطرف این شعبه به اتهام خیانت درامانت و سرقت تحت تعقیب قضایی است و اباغ احضاریه به واسطه 
نامعلوم بودن محل اقامات نامبرده ممکن نش�ده بدینوس�یله دراجرای ماده174قانون ائین دادرس�ی کیفری به نامبرده اباغ میشود 
تاظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی باحق همراهی وکیل درشعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ارومیه جهت پاسخگویی و 

دفاع ازاتهام خویش حاضرشوددرصورت عدم حضور پس ازیکماه از تاریخ انتشارآگهی اقدامات قانونی معمول خواهدشد.
3662-شعبه5دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ارومیه

اباغیه
باتوجه به اینکه امیدمحمدنژاد که درپرونده کاس�ه 971018 ازطرف این ش�عبه به اتهام س�رقت خودرو درشب تحت تعقیب قضایی 
اس�ت و اباغ احضاریه به واس�طه نامعلوم بودن محل اقامات نامبرده ممکن نشده بدینوس�یله دراجرای ماده174قانون ائین دادرسی 
کیفری به نامبرده اباغ میش�ود تاظرف یکماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی باحق همراهی وکیل درشعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و 
انقاب ارومیه جهت پاس�خگویی و دفاع ازاتهام خویش حاضرش�وددرصورت عدم حضور پس ازیکماه از تاریخ انتشارآگهی اقدامات 

قانونی معمول خواهدشد.
3661-شعبه5دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ارومیه

اباغیه
باتوج�ه به اینکه علیرضافتاحیانی فرزنداحمد که درپرونده کاس�ه 971220 ازطرف این ش�عبه به اته�ام ایرادصدمه بدنی غیرعمدی 
براثرتصادف رانندگی باوصف فرارازصحنه تصادف تحت تعقیب قضایی اس�ت و اباغ احضاریه به واس�طه نامعلوم بودن محل اقامات 
نامبرده ممکن نش�ده بدینوس�یله دراجرای ماده174قانون ائین دادرس�ی کیفری به نامبرده اباغ میش�ود تاظرف یکماه پس ازتاریخ 
انتشارآگهی درشعبه 14 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ارومیه جهت پاسخگویی و دفاع ازاتهام خویش حاضرشوددرصورت عدم 

حضور پس ازیکماه از تاریخ انتشارآگهی اقدامات قانونی معمول خواهدشد.
3659-شعبه14دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ارومیه

اباغیه
باتوجه به اینکه حس�ین به نژاد فرزنداس�معیل که درپرونده کاسه 970976 شعبه دوم بازپرس�ی دادسرای عمومی و انقاب ارومیه 
موضوع ش�کایت امیرباورازطرف این دادس�را به اتهام کاهبرداری رایانه ای تحت تعقیب اس�ت و اباغ احضاریه به واس�طه نامعلوم 
بودن محل اقامات نامبرده ممکن نش�ده بدینوس�یله دراجرای ماده174قانون ائین دادرس�ی کیفری به نامبرده اباغ میش�ود تاظرف 
یکماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی باحق همراهی وکیل درش�عبه دوم بازپرسی دادس�رای عمومی و انقاب ارومیه باداشتن حق همراه 
داش�تن وکیل جهت پاس�خگویی و دفاع ازاتهام خویش حاضرش�وددرصورت عدم حضور پس ازیکماه از تاریخ انتشارآگهی اقدامات 

قانونی معمول خواهدشد.
3660-شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ارومیه

متن آگهی
شماره بایگانی شعبه:960266 خواهان: آقای حیدر احمدی فرزند یعقوب به نشانی استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - شهر 
تبریز - خیابان حافظ-کوی دلگش�ا-پ 50-خوانده: آقای جواد عبدالهی خیابانی به نش�انی آذربایجان ش�رقی - تبریز - آخر شهناز 
مجتمع زمرد طبقه 3 واحد35 خواسته ها: .1. تامین خواسته 2. مطالبه وجه چک به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی گردشکار: 
خواهان دادخواستی / درخواستی بخواسته بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکاسه 
فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر حوزه بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید-"رای شورا" در خصوص دعوی خواهان 
آقای حیدر احمدی به طرفیت خوانده آقای جواد عبدالهی خیابانی به خواس�ته مطالبه 1 فقره چک به مبلغ 30/000/000 ریال ش�ماره 
9134/604783-12 مورخه 94/4/7 بانک کش�اورزی به انضمام کلیه خس�ارات قانونی و خس�ارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
لغای�ت زمان اجرای حکم به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی نظر به جمی�ع اوراق و محتویات پرونده و وجود اصل مس�تندات دعوا در ید 
خواه�ان و امض�ای خواندگان در ذیل آنها ک�ه مصون از ایراد و تعرض بوده و نظر به صدور گواهی عدم پرداخت از س�وی بانک محال 
علیه که حاکی از اش�تغال ذمه خواندگان به دین مذکور می باش�د و خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلس�ه ش�ورا حضور نیافته و 
ایحه ای نیز تقدیم ننموده اس�ت علی ایحال ش�ورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانس�ته و به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 
از قان�ون آیین دادرس�ی و دادگاههای عمومی و انق�اب در امور مدنی و مادتین 310 و 310 از قانون تج�ارت و تبصره الحاقی به ماده 
2و22 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال از بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/640/000 ریال 
بابت هزینه دادرس�ی ونیز پرداخت خس�ارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک فوق لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص اعامی بانک 
مرکزی محاسبه خواهد شد از باب قاعده تسبیب در حق خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی بوده ، ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این ش�عبه و پس از انقضاء ظرف بیس�ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان تبریز می باشد. .
ح/9703813قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف تبریز-یعقوب ابراهیمی

دادنامه 
کاس�ه پرونده:6-97/91 ش�ماره دادنامه:6  مرجع رس�یدگی: ش�ورای حل اختاف ویژه ایثارگران -خواهان : آقای حمید حاج علی 
اکبری فرزند پرویز به نشانی : تبریز ، خیابان مطهری ) راسته کوچه ( ، بازار جدید صاحب اامر ، راه پله وسط ، فروشگاه امید عالم ، 
پاک 22- خوانده: آقای بابک بختیاری شیشوان فرزند کیانوش به نشانی : مجهول المکان . خواسته: مطالبه وجه گردشکار: خواهان 
دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر جلسه شورا تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.-
رأی قاضی ش�ورا در خصوص دعوی آقای حمید حاج علی اکبری بطرفیت آقای بابک بختیاری شیش�وان بخواس�ته خس�ارت تاخیر 
تادیه سه فقره سفته به شماره های 341207-486120-26324 جمعا به مبلغ 5/000/000 ریال از زمان صدور حکم ) 1380/5/16 ( با 
احتساب هزینه دادرسی ، با امعان نظر بر محتویات پرونده و با توجه به بقای اصول سفته ها در ید خواهان و دادنامه های اصداری به 
شماره 790 به تاریخ 1380/5/16 مثبوت در پرونده که نسبت به اصل مبلغ سفته ها قبا طی دادنامه فوق الذکر رسیدگی و حکم صادر 
گردیده ولی خس�ارت تاخیر تادیه مطرح نبوده اس�ت ، فلذا استحقاق خواهان در مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته ها بر شورا محرز 
و مس�لم می باش�د ، خوانده نیز علیرغم نشر آگهی بدلیل مجهول المکان بودن در جلسه رس�یدگی حاضر نشدند و دفاعی بر برائت 
ذمه خویش ارایه ننمودند، لذا ش�ورا دعوی خواهان را وارد دانس�ته و مس�تند به مواد 198 ، 515- 522 از قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه 3 فقره س�فته بشرح مذکور از تاریخ محکومیت حکم صادره ) 80/5/16 
( لغایت زمان وصول طبق ش�اخص بانک مرکزی بابت اصل خواس�ته و پرداخت 1/555/000ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز از اباغ قابل واخواهی در این ش�ورا ، س�پس بعد از اتمام مهلت واخواهی 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی تبریز می باشد .
ح/3522 قاضی شورای حل اختاف ویژه ایثارگران شعبه 91تبریز-عابدینی

متن آگهی
آگه�ی احضار متهم-نظر به اینکه در پرونده کاس�ه 960823 این ش�عبه آقای جلیل اکبری فرزند محمد ب�ه اتهام حریق عمدی در 
مناطق حفاظت شده و تمرد به مامورین در حین انجام وظیفه و توهین به مامورین دولتی تحت قرار گرفته است ، با عنایت به مجهول 
الم�کان ب�ودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 به نامب�رده اباغ میگردد تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتش�ار آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در این ش�عبه حاضر شود بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقرات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
ح/9702342دادیار شعبه 19 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان تبریز - رضا خطابخش

اجرائیه
ش�ماره پرونده:84/15-787 مش�خصات محکوم له / محکوم لهم : 1- صفورا ایپکچیان فرزند: غامحسین نشانی: استان آذربایجان 
ش�رقی - شهرس�تان تبریز - تبریز -ولیعصر-لیدای قدیم-کوچه نرگسک37طبقه 1- مش�خصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
1 عل�ی فره وش فرزند: مجید نش�انی:مجهول المکان- مش�خصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم ل�ه /محکوم علیه : )1-صمد-

مظفرزاده پیوس�تی 2-طناز رضازاده مقدم نشانی:تبریز-چهارراه منصور -جنب برج ابریشم -ساختمان باراما-ط2-واحد4- محکوم 
به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 85/03/31-350 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 21/900/000ریال بابت اصل خواس�ته)صدور یک فقره چک بش�ماره19427-77/1/14( وخس�ارت تاخیر تادیه س�الیانه از زمان 
سررس�ید چک تا زمان اجرای حکم براس�اس ش�اخص تورم س�الیانه اعامی بانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران و پرداخت مبلغ 
451/200 ریال از بابت هزینه دادرس�ی ومبلغ 1/405/400 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان وپرداخت نیم عش�ر اجرایی در 
حق صندوق دولت که اجرای احکام موقع اجرا محاسبه واخذ خواهد نمود -. محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مف�اد آن�را بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(.2- ترتیبی ب�رای پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوٌم به از آن میسرباش�د. و چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف س�ی روز کلیه 
اموال خود را ش�امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ،به طور مش�روح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسس�ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مش�خصات دقیق حس�ابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اش�خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اش�خاص ثالث و نیز فهرس�ت نقل و انتقاات و هرنوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واا به در خواست محکوم 
له بازداش�ت می ش�ود )مواد8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال 
ب�ه منظ�ور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م .ا و ماده 
16 قان�ون نح�وه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5- انتقال مال ب�ه دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
ش�ود . )ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ی روز ارائه ش�ود آزادی محکوم 
علی�ه از زن�دان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس�ط محکوم علی�ه خواهد بود .) تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (.
ح/- )دو /سیار(مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تبریز-  علی زارع 

گواهی حصروراثت
خانم فرزانه باباپور بشماره شناسنامه 0010737642 فرزند اروجعلی متولد 1368 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1083/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان اروجعلی 
باباپورس�لطان آباد فرزند موان به ش�ماره شناس�نامه 4 درتاریخ 97/8/12 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی 
عبارتند از ...1- س�کینه قدامی فرزند محمدعلی ش.ش0049243675همس�رمتوفی2- طاهره باباپورس�لطان آب�اد فرزند اروجعلی 
ش.ش10341دخترمتوفی3- افس�انه باباپورسلطان آباد فرزند اروجعلی ش.ش31447 دخترمتوفی4- فرزانه باباپورسلطان آباد فرزند 
اروجعلی ش.ش0010737642دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت 
منتشرش�ود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باش�د ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد 

واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3568 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای وحید س�لیمی ترکمانی بش�ماره شناس�نامه 4779 فرزند برجعلی متولد 1365 صادره مشهد ازبه اس�تناد شهادت نامه گواهی 
فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1128/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان 
برجعل�ی س�لیمی ترکمانی فرزند قوچعلی به ش�ماره شناس�نامه 3007 درتاری�خ 97/6/20 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه 
حین الفوت وی عبارتند از ..1- معصومه بابایی فرزندعلی فرمان ش.ش158همس�رمتوفی2- وحید س�لیمی ترکمانی فرزند برجعلی 
ش.ش4779پس�رمتوفی3- حمید س�لیمی ترکمانی فرزند برجعلی ش.ش5560258288پس�رمتوفی4- س�عید س�لیمی ترکمانی 
فرزند برجعلی ش.ش432پس�رمتوفی5- رضا س�لیمی ترکمانی فرزند برجعلی ش.ش680پسرمتوفی6- زهرا سلیمی ترکمانی فرزند 
برجعلی ش.ش4386دخترمتوفی7- مریم س�لیمی ترکمانی فرزند برجعلی ش.ش263دخترمتوفی8- اعظم س�لیمی ترکمانی فرزند 
برجعلی ش.ش1319 دخترمتوفی9- نس�رین س�لیمی ترکمانی فرزند برجعل�ی ش.ش دخترمتوفی10- رویا س�لیمی ترکمانی فرزند 
برجعلی ش.ش0012264518دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�ار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت 
منتشرش�ود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد 

واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3555 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای علی بیک وردی خمس بش�ماره شناس�نامه 5560302996 فرزند پرویز متولد 1374 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نامه 
گواه�ی ف�وت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1127/13/97 تقدی�م این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که 
ش�ادروان ثریا بهرام پورپاش�ا فرزند حشمت اله به ش�ماره شناس�نامه 50 درتاریخ 97/7/2 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه 
حی�ن الف�وت وی عبارتند از ..1- حش�مت اله بهرام پ�ور فرزند فرج ال�ه ش.ش8پدرمتوفی2- پرویز بی�ک وردی خمس فرزند فرخ 
ش.ش3همسرمتوفی3- علی بیک وردی خمس فرزند پرویزش.ش5560302996پسرمتوفی4- صادق بیک وردی خمس فرزند پرویز 
ش.ش5560038024پس�رمتوفی5- صفورا بیک وردی خم�س فرزند پرویز ش.ش3889دخترمتوف�ی6- صدیقه بیک وردی خمس 
فرزند پرویز ش.ش5560038032دختر متوفی7- صالحه بیک وردی خمس فرزند پرویز ش.ش5560086517دخترمتوفی اینک پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه 

ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3556 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای میثم صحرائی بش�ماره شناس�نامه 40634 فرزند علی اکبر متولد 1366 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 1090/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که شادروان علی اکبر 
صحرائی فرزندعلیداد به ش�ماره شناس�نامه 249 در تاریخ 97/5/2 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از ..1- زهرا موس�یوند فرزند محمدعلی ش.ش336همس�رمتوفی2- داود صحرائی فرزندعلی اکبرش.ش3362پسرمتوفی3- مهدی 
صحرائ�ی فرزندعلی اکبرش.ش4572پس�رمتوفی4- مه�رداد صحرائی فرزندعل�ی اکبرش.ش 3188پس�رمتوفی5- میثم صحرائی 
فرزندعلی اکبرش.ش40634پس�رمتوفی6- هم�ا صحرائی فرزندعلی اکبرش.ش3252دخترمتوف�ی7- معصومه صحرائی فرزندعلی 
اکبرش.ش3094دخترمتوف�ی8- آزاده صحرائی فرزندعل�ی اکبرش.ش20910دخترمتوفی9- نیلوف�ر صحرائی فرزندعلی اکبرش.ش  
556280932دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�ار در جرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا 
چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی 

ازم صادرخواهد شد.م الف 3573 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

اجرائیه بشماره بایگانی شعبه  960371
مشخصات محکوم له: 1- رقیه محمد حسین فرزند اصغر بنشانی تهران- اسامشهرشهرک مهدیه ک22پ20مشخصات محکوم علیه: 
1- یداله ثابتی فرزند- بنشانی مجهول المکان محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710092885101353 و 
شماره دادنامه مربوطه 9709972885100539محکوم علیه محکوم است به پرداخت 37/500/000 تومان بابت اصل خواسته وپرداخت 
هزینه دادرس�ی باتوجه به پذیرش اعس�ار ازپرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 116000 تومان وخس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ 93/6/13 
لغایت زمان پرداخت مطابق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران درحق محکوم له وپرداخت مبلغ 1875000 تومان بعنوان نیم 
عش�ردولتی درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 
34قانون اجرای احکام مدنی 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن 
میس�ر باش�د.چنانچه خودرا قادربه اجرای مفاداجرائیه نداند باید ظرف س�ی روز کلیه اموال خودرا ش�امل تعدادیا مقداروقیمت همه 
اموال منقول وغیرمنقول را به طور مشروع مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که اوبه هرنحوه نزد اشخاص ثالث وکلیه مطالبات اوازاشخاص 
ثالث ونیزفهرست نقل و انتقاات وهرنوع تغییر دیگردر اموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوی اعساربه ضمینه دادخواست 
اعس�اربه مقام قضائی ارائه نماید واا به در خواس�ت محکوم له بازداش�ت می ش�ود )م�واد 8و3قانون نحوه اج�رای محکومیت مالی 
1394(4- خ�ودداری محک�وم علیه ازاعام کامل ص�ورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم حبس تعزی�ری درجه هفت را درپی دارد 
)م�اده34 قانون اج�رای احکام مدنی و ماده 20ق،م،ا و ماده16 قانون نحوه اجرای محکومی�ت مالی1394(5- انتقال مال به دیگری به 
هرنحوه با انگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه ش�ش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود.)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت 
اموال پس ازمهلت س�ی روزارائه ش�ود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موفقت محکوم له یا تودیع وثیغه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394 م الف 3572
مدیردادگاه شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسامشهر

اباغ وقت رسیدگی 
در خصوص ش�کایت آقایان  1- محمد امین  امانی فرزند غامحس�ین 2- سجاد فروغی فر فرزند ابراهیم  علیه 1- جواد کسکنی فرزند 
عبدالحسین 2- احمد رجبی فرزند ابراهیم  دایر بر مشارکت در آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب و جرح  عمد بعاوه  متهم 
ردیف  اول دایر بر نگهداری چهار پاکت مشروب الکلی  و همچنین  اتهام دیگر متهم ردیف دوم  دایر بر لواط  در تاریخ و مکان دیگر  با 
توجه به صدور  قرار رسیدگی  غیابی نسبت  به متهمان  در راستای  مواد 394 و 395 قانون آئین دادرسی  کیفری بدینوسیله  به متهمان  
اباغ  می گردد  جلسه  رسیدگی  برای مورخه  1397/11/28 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده تا در جلسه حاضر شوند که در صورت  عدم 
حضور متهمان  یا عدم ارسال ایحه دفاعیه  مطابق دایل موجود در پرونده و ادعای شاکی ، رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد . 8
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد – جواد کبودی 

آگهی مفقودی
س�ند کمپان�ی و اص�ل شناس�نامه مالکی�ت خ�ودروی س�واری پ�ژو 405 م�دل 1394 ب�ه 
ش�ماره پ�اک ای�ران 26- 798 ص  52  و ش�ماره موت�ور 139B0096312 و ش�ماره شاس�ی 
NAAM31FE0FK715013 به نام س�ید محمدرضا رضا زاده س�که  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. شیروان

احضار متهم 
در پرونده کاس�ه 970518 ش 1 ب آقای قاس�م شجاع  اتهامی توهین و تهدید از طریق  نشر آگاهی تحت تعقیب می باشد به واسطه 
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 آن در ش�عبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شیروان حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در 

زمان مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می گردد . 8
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شیروان – مسعود امانی 

احضار متهم 
در پرونده کاس�ه 970154 ش 1 ب آقای مهدی کریم زاده  اتهامی س�رقت و کاهبرداری مرتبط با رایانه تحت تعقیب می باش�د به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی  تا ظرف 30 روز از 
تاریخ نشر آن در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شیروان حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور 

در زمان مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می گردد . 8
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شیروان – مسعود امانی 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و اصل شناسنامه مالکیت خودروی سواری سمند مدل 1390 به شماره پاک ایران 
 NAACJ1JCXBF285617 26- 416 ص  22  و شماره موتور 14790010843 و شماره شاسی

به نام حسن جمعه دیزاوندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان

آگهی مزایده نوبت اول
در م�ورد پرون�ده اجرائی کاس�ه 940963 ش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد، فیمابین محکوم له وحید پور برات و علیه حس�ن رحیم 
زاده که محکوم علیه محکوم به پرداخت علی الحساب 000/ 000/ 500 ریال بابت اصل خواسته که با عنایت به انجام کارشناسی ملک 

به مشخصات ذیل الذکر : 
مشخصات ملک : 1 - پاک 1313 فرعی از 177 اصلی مفروز ومجزی از 335 فرعی از اصلی مذکور بنام مالک محمد رحیم زاده ینگه 

قلعه فرزند محمد رحیم به شماره ملی 0682060194 
2- مح�ل وق�وع و توصیف اجمالی ملک : ملک در بجنورد جاده روس�تای ینگه قلعه، قبل از روس�تا که بصورت چها دیواری وکاربری 
موج�ود دامداری با مس�احت 1162/32متر مربع با دهان�ه 28/31 متصل به جاده ینگه قلعه ، حدود 380 متر مربع بنای سرپوش�یده 

دامداری با سقف چوبی ودیوارهای اجری می باشد . 
3 - ملک در زمان بازدید به صورت چهار دیواری ومتصرف اننا مشخص بود . 

-4 حدودات: شماا 28/31 متر درب ودیوار متصل به معبر ، شرقا 39/97 متر متصل  دیوار به دیوار همسایه ، جنوبا 32/26 متر دیوار 
به پی همسایه ، غربا 37/73 متردیواریست متصل به زمین همسایه . 

-5 ارزش زمین با عنایت به موقعیت ملک کاربری غیرمس�کونی ملک ، مس�احت عرصه واعیان ، کیفیت اعیان ، عرف محلی ، معبر 
، نوع و قدمت بنا توس�ط کارشناس رسمی دادگس�تری مبلغ 000/ 000/ 550 /1 ریال ارزیابی گردیده است و اینکه پس از سیر مراحل 
قانونی مقرر گردیده ملک مذکور در روز س�ه ش�نبه مورخ 1397/10/25 ساعت 00/ 12 الی 12/30 و از طریق مزایده حضوری در محل 
اجرای احکام مدنی دادگس�تری بجنورد به فروش برس�د ، بنابراین متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند پنج روز قبل از موعد 
مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند . بدیهی اس�ت مزایده از قیمت 
کارشناس�ی ش�روع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی را باید شرکت کنندگان به حساب 
س�پرده دادگس�تری واریز نمایند و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی )نود  درصد( در 

مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد . 15
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد – محمد حسن ارغیانی 

آگهی مزایده  اموال غیر منقول 
دادنام�ه  دوم  ش�عبه  از  ص�ادره   9609971425201050 دادنام�ه  حس�ب  اجرای�ی970306  پرون�ده  در   
9709971336700235 صادره از  ش�عبه 21 دادگاه تجدید نظر اس�تان گیان دایر بر فروش ماترک اموال مورد 
نش�ر حس�ب نظریه کارشناس�ی به قرار ذیل از  طریق مزای�ده به فروش می رود. محل وق�وع اماک به آدرس 
شهرستان رودسر کاچای ، روستای بیجارگاه سفلی 1. یک باب منزل مسکونی و محوطه و باغ مرکبات اطراف 
منزل مزبور که مس�احت آن  برابر با 3979/81 متر مربع که با حدود اربعه :ش�مااً به خانه و محوطه آقای علی 
اکبر حس�ینی و باغ آقای الیاس طلوعی،جنوبًا خانه و محوطه آقای عیس�ی حس�ینی و جاده محل غربًا:به باغ 
آقای یعقوب میرزاپور و ش�رقًا به زمین آقای مختار حس�ینی و کوچه محدود می گردد.خانه مسکونی با قدمت 
حدود   24 س�ال و در تصرف آقایان احمد و مس�لم جملگی حس�ینی بیجارگاه می باشد و در ضلع جنوبی یک 
اطاق آشپزخانه توسط آقای احمد حسینی احداث و هزینه نموده است و کلیه باغ مرکبات اطراف خانه موصوف 
در تصرف آقایان:احمد،مسلم ،ذکریا و وراث متوفی منصور جملگی حسینی )انیس همسر و فرزندان(می باشد 
و قیم�ت پای�ه آن به نرخ روز به ازای هر مت�ر مربع برابر با مبلغ 42000 تومان و قیم�ت کل زمین موصوف برابر 
ب�ا 167152020 تومان و به اضافه بهای منزل مس�کونی موصوف برابر ب�ا 45000000 تومان که مجموع کل باغ و 
متحوط�ه و اعیان�ی   برابر با 212152020 تومان ب�رآوردو اعام می گردد.2.یک قطعه ب�اغ مرکبات و چایی که  
مس�احت آن برابر با 7363/40 متر مربع واقع در روس�تای کلجار)معروف به نصرت باغ(با حدود اربعه:شمااً به 
باغ آقای یزدان طلوعبان جنوب به باغ آقای حس�ن عسس�وری غربًا به باغ وراثت آقای موس�ی و علی جملگی 
اموری و ش�رقًا به باغ وراث س�لمان رضائی محدود می گردد.و باغ مزبور به مقدار یک هزار متر مربع در تصرف 
خانم منظر حس�ینی و بقیه آن در تصرف آقایان احمد و مس�لم جملگی حسینی می باشد بهاء هر متر مربع به 
قیمت پایه به نرخ روز برابر با 25000 تومان که بهاء کل زمین موصوف برابر اس�ت با 184085000 تومان برآوردو 
اع�ام م�ی گردد.3.ی�ک قطعه باغ چایی که بخ�ش دیگر کلجار باغ می باش�د معروف به در گنته به مس�احت  
68//2612 مترمرب�ع که با حدود اربعه :ش�مااً به زمین باغی آقای ولی اصغ�ری جنوبًا به زمین باغی آقای امیر 
ش�عبانی و غربًا به زمین مزروعی آقای علی بزرگی و ش�رقًا به زمین وراث هدایت حسینی محدود می گردد.که 
به مقدار یک هزار متر مربع در تصرف خانم زلیخا حس�ینی و مابقی آن در تصرف وراث متوفی منصور حسینی 
انیس همس�ر و فرزندان می باشد.بها هر مترمربع قیمت پایه به نرخ روز برابر با 25000 تومان و قیمت کل زمین 
موص�وف برابر با 65317000تومان برآورد  و اعام می گردد.4. یک قطعه زمین باغی به مس�احت 5410/09 متر 
مربع معروف به در گنته واقع در روس�تای کلجار که با حدود اربعه  ش�مااً به نهر آب جنوبًا به زمین آقای امیر 
شعبانی و زمین وراث هدایت حسینی غربًا به زمین آقای ولی اصغری و شرقًا به نهر آب محدود می گردد.حسب 
دادنام�ه موج�ود در پرونده مقدار 3500 متر مربع که از ماترک خ�ارج  و مقدار 1910/09 متر مربع که از  ماترک 
زمی�ن باق�ی که بهای هر متر مرب�ع قیمت پایه  به نرخ روز برابر 25000تومان و به�ای کل زمین موصوف برابر با 
47752250 تومان  برآورد و اعام می گردد.5. یک قطعه زمین باغی به مساحت 15042/58 متر مربع واقع در 
روس�تای خسادان با حدود اربعه :شمااً به زمین باغی آقایان:ش�عبان و میرزاعلی آروندی جنوبًا به زمین باغی 
وراث یوس�ف نظاف�ت غربًا به زمین بایر موجود و ش�رقًا به نهر آب محدود می گ�ردد و در تصرف وراث متوفی 
منصور حس�ینی )انیس همس�ر و فرزندان(و همچنین در تصرف ذکریا و مسلم جملگی حسینی می باشد بهای 
ه�ر مت�ر مربع قیمت پایه به ن�رخ روز برابر با 12000تومان و بهای کل زمین موص�وف برابر با 180510960 تومان 
برآوردو اعام می گردد.6. یک قطعه باغ مرکبات )معروف به کندبن( بین کانال هوایی  به مساحت 991/78 متر 
مربع که با حدود اربعه شمااً به جاده موجود جنوب به خانه و محوطه آقای خیراله میرزاپور غرب به جاده خاکی 
محل و ش�رق به مزرعه آقای مختار حس�ینی  محدود می گردد و کًا در تصرف وراث مرحوم منصور حس�ینی 
)خانم انیس حسینی و فرزندان(می باشد بهاء هر متر مربع قیمت پایه به نرخ روز برابر با 26000 تومان که برای 
کل زمین موصوف برابر با 25786280 تومان  برآورد و اعام می گردد.7. خانه و محوطه زمین مزروعی مرحوم 
منصور حسینی بیجارگاه )خانم انیس حسینی همسر متوفی و فرزندان که در تصرف  آنان می . زمین مزروعی  
محاسبه که حدود اربعه آن عبارت است از:شمااً به خانه و محوطه آقایان:مصطفی و حسینعلی جملگی رضائی 
جنوبًا به زمین مزروعی حس�ن عش�وری غربًا به زمین مزروعی حسن عشوری وآقای سید رضا موسوی و شرقًا 
ب�ه جاده اصلی مح�دود می گردد.بهای هر متر مربع قیم�ت پایه به نرخ روز برابر ب�ا 50000 تومان که بهای کل 
مبلغ برابر با 136612500 تومان برآورد و اعام می گردد.8. یک قطعه زمین باغی که به باغ کیوی تبدیل ش�ده 
اس�ت  به مساحت 4110/73 متر مربع با توجه به کسر مقدار 1400 متر مربع براساس دادنامه شعبه دوم حقوقی 
ارث خانم انیس حسینی همسر متوفی منصور حسینی مساحت 2710/73 متر مربع باقی که بهای هر مترمربع  
قیم�ت پایه به نرخ روز برابر ب�ا 85000تومان و  قیمت کل زمین مذبور برابر با 230412050 تومان برآوردو اعام  
می گردد.9. یک قطعه زمین مزروعی به مس�احت 4418/76 متر مربع واقع در بیجارگاه س�فلی معروف به سله 
پشت که روبروی دهیاری محل می باشد با حدود اربعه:شمااً به خیابان اصلی جنوبًا به باغ خانم شیرین برجی 
و جاده آس�فالته محدود می گردد. و به مقدار یک هزار متر مربع در تصرفی خانم زهرا )حمیرا(تمدن حس�ینی 
و بقیه آن حس�ب دادنامه مذکور مقدار 1500 متر مربع از کل آن کس�ر و مابقی به مساحت 2918/76 متر مربع 
در تصرف آقای ذکریا حس�ینی می باش�د که از ماترک خارج می گردد.بهاءهر متر مربع قیمت پایه به نرخ روز 
براب�ر ب�ا 60000 تومان که بها کل زمین مصوف برابر با 175125600 توم�ان برآورد واعام می گردد.10.یک قطعه 
زمین مزروعی واقع در بیجارگاه سفلی به مساحت 5636/70 متر مربع که حدود اربعه شمااً به زمین مزروعی 
قربانعل�ی جانعل�ی پور جنوبًا به زمین مزروعی مختار حس�ینی ،غربًا به زمین مزروع�ی آقای صادق میرزاپور و 
ش�رقًا به زمین مزروعی آقای ش�عبان حسن زاده محدود می گردد. که مقدار یک هزار مترمربع در تصرف خانم 
مریم حس�ینی و بقیه در تصرف آقای احمد حس�ینی می باش�د بهاء هر متر مربع قیمت پایه به نرخ روز برابر  
40000 توم�ان و بهاء کل زمین موصوف برابر با  225468000 تومان برآورد واعام می گردد.11. یک قطعه زمینه 
مزروعی واقعی در بیجارگاه س�فلی به مس�احت 3955/87 متر مربع با حدود اربعه :ش�مااً به زمین مزروعی 
آق�ای طالب حس�ینی جنوبًا به زمین مزرونی آقای نصراله حس�ینی و آقای برزگر غرب�ًا به زمین مزورعی آقای 
هوش�نگ کوه پیما و زمین مزروعی آقای صادق میرزاپور و ش�رقًا به نهر آب محدود می گردد.و زمین مزروعی 
موصوف کًا در تصرف مس�لم حس�ینی میباشد و بهاء هر متر مربع قیمت پایه به نرخ روز برابر  10000 تومان که 
بهای کل زمین موصوف برابر با 39558700 تومان برآورد واعام می گردد.12. یک قطعه زمین مزروعی معروف 
به ات زمین به مس�احت حدود 3 هزار متر مربع که در تصرف وراث متوفی منصور حس�ینی )همس�ر وی خانم 
انیس حس�ینی و فرزندان(بوده با توجه به پیش�روی رودخانه که کامًا زمین در داخل حریم رودخانه که شن و 
ماس�ه آن مورد بهره برداری قرار می گیرد. از گزارش کارشناس�ی و از بقیه اموال متوفی خارج می گردد. ارزش 
کل ماترک متوفی هدایت حس�ین بیجارگاه براب�ر ب�ا 212153020+ 184085000+ 65317000+ 47752250+ 
15227803=39558700+225468000+175125600+230412050 +136612500+25786280 +180510960

60 تومان  معادل یک میلیارد و پانصد و بیس�ت و دو میلیون وهفتصد وهش�تاد هزار  وسیصدو و شصت تومان 
باب�ت ارزیاب�ی  کل ماترک مرحوم هدایت حس�ینی بیج�ار گاه  ب�ر آورد واعام می گردد. مزای�ده در  مورخه  
چهارشنبه  مورخ 97/11/10 ساعت 9 لغایت 11 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگستری رودسر 
با حضور نماینده دادس�تان محترم شهرستان رودس�ر قیمت پایه ارزیابی شده تشکیل و کسانیکه که بااترین 
مبلغ را پیش�نهاد نمایند برنده مزایده محس�وب می گردد.ده درصد مبلغ فروخته ش�ده فی المجلس وصول و 
خریدار مکلف است مابقی ثمن معامله را ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
و اصل قبض را تحویل و اجرا نماید.در صورت عدم پرداخت مابقی وجه در فرجه مقرر ده درصد وصولی به نفع 
دول�ت ضب�ط می گردد.کلیه هزینه انتقال بر عهده خریدار می باش�د.خریداران می توانند ظرف مدت 5 روز از 
شروع مزایده با هماهنگی اجرای احکام از ملک مورد مزایده بازدید بعمل آورند.این آگهی  وفق ماده 118 ق...م 
در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی درج و منتشر می گردد.در ضمن احراز صحت جریان مزایده منوط 

به تایید ریاست محترم صادرکننده رای می باشد.
ح  5814     دفتر اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودسر-ذکریاپور

  اباغیه
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970017 مش�خصات اباغ ش�ونده حقیقی : 1- نام : اکبر 2- نام خانوادگی : منافی  3- نام پدر : 4- کد پستی 
:5- کد ملی :6- نش�انی : 7- منطقه ش�هرداری:  مهلت حضور : 30 روز نوع علت حضور : اجرای حکم با توجه  به علت حضور مندرج 
در ای�ن اباغی�ه اجرائیه ش�ماره  9710425264300251 مورخه 97/10/4 به ش�ما اباغ می گردد. ظرف  مهلت مق�رر اقدام ، در غیر 

اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ح  5815   شعبه  سوم شورای  حل اختاف  شهرستان صومعه سرا

 آگهی مزایده 
 شماره بایگانی شعبه 960527 برابر محتویات پرونده اجرایی کاسه  م/960527 و به موجب رای شماره 114 مورخ  95/7/5 صادره از  
اداره کار شهرستان فومن شرکت مهندسی تلیان ایرانیان محکوم است بپرداخت  مبلغ 105/570/352 ریال در حق  محکوم له بهروز 
ش�عاعی مداح نودهی ومبلغ 1/000/000 ریال نیم عش�ر دولتی در حق صندوق دولت ، که با  توجه به عدم پرداخت منتهی به توقیف 
پنج دس�تگاه کانکس صحرایی موجود در محوطه س�اختمان جدید ااحداث دانش�گاه آزاد اس�امی  واحد فومن واقع در  فومن اول 
جاده  سراوان  حد فاصل بین ترمینال وتاار قصر سفید از مالکیت محکوم علیه  گردیده است. علیهذااین اجرا قصد دارد اموال فوق 
الذکر را بر اس�اس  قیمت پایه  به ش�رح  نظریه کارشناسی مورخ 97/8/9 طی مزایده  حضوری بفروش برساند. پنج دستگاه  کانکس 
صحرایی موجود در محوطه س�اختمان  جدید ااحداث دانش�گاه آزاد اسامی واحد فومن واقع در  فومن اول جاده سراوان حد فاصل 
بین ترمینال و تاار قصر س�فید از نوع ورقهای فلزی موجدار اس�ت که  به عنوان  فضاهای مدیریتی و یا کارگری مورد بهره برداری  
قرار دارد وابعاد کانکس ها : ) یکدس�تگاه2*2 متر( و ) یکدس�تگاه 2*3 ( و  ) یکدس�تگاه 3*3 متر ( و) یکدس�تگاه 3*5 متر ( و ) 
یکدس�تگاه 4*6 متر ( و ارتفاع کانکس ها  حداقل 2 متر میباش�د. با توجه  به جمیع عوامل موثر ارزش پایه کارشناسی پنج دستگاه 
کانکس موجود تعرفه شده  بمبلغ 377/000/000 ریال بر آورد و تعیین گردیده است. زمان بر گزاری مزایده به تاریخ 97/10/25 روزسه 
ش�نبه س�اعت 9 الی 10 صبح در محل  دفتر اجرای  احکام  مدنی دادگستری  فومن برقرار می باشد. مزایده با حضور  نماینده محترم 
دادستان  عمومی و انقاب  راس ساعت مقرر از قیمت  پایه ارزیابی  شده شروع  و به بااترین  قیمت پیشنهادی  فروخته  خواهد  شد 
10 درصد قیمت پیش�نهادی  فی المجلس بحس�اب سپرده دادگستری  واریز  و مابقی  حداکثر  ظرف مدت  یک ماه  وصول می گردد.  
خری�داران 5 روز  قب�ل از مزای�ده  می توانند  ضمن هماهنگی  با دفتر اجرایی از ملک موصوف  بازدید  و س�پس  در مزایده  ش�رکت 

نمایند این آگهی  فقط  در یک نوبت منتشر خواهد  شد.
 ح  5816   اجرای  احکام  مدنی دادگستری فومن 

 آگهی مزایده 
 ش�ماره بایگانی  ش�عبه 960032 براب�ر محتویات پرونده اجرای�ی م/960032 و به موجب رای ش�ماره 9609971336800368 مورخ  
96/8/3صادره از  ش�عبه 22 دادگاه تجدید نظر اس�تان گیان آقای داود مروت پس�ند گش�تی محکوم است بپرداخت قدرالسهم هر 
یک از خواهان ها1- اسماعیل 2- ابراهیم 3- زهرا 4- محمد ابراهیم فرزندان محمد حسین جملگی  آتش پرور از بابت مهریه مورث 
خود بنام ثریا آرس�ن طبق قانون ارث بمبلغ 255/769/638 ریال ومبلغ  11/872/819 ریال نیم عش�ر دولتی  در حق صندوق دولت 
، که با توجه به عدم پرداخت منتهی به توقیف 1- مقدار50 متر مربع زمین موضوع سند عادی 71/11/30 واقع در ضلع جنوبی  حیاط  
ومحوطه خریداری شده مورخ 69/8/5 و 2- مقدار  130متر مربع زمین موضوع سند عادی  72/11/2 جملگی واقع  در قریه سرابستان 
از مالکیت محکوم علیه گردیده است. علیهذا این اجرا قصد  دارد اماک فوق الذکر را بر اساس  قیمت پایه  به شرح کارشناسی هیات 
س�ه نفره مورخ  97/07/24 طی مزایده حضوری بفروش برس�اند. 1- مقدار 50 متر مربع   زمین  موضوع سند عادی71/11/30 واقع در  
ضلع جنوبی حیاط ومحوطه خریداری ش�ده مورخ96/8/5و 2- مقدار130 متر مربع زمین موضوع س�ند عادی 72/11/2 به مشخصات 
اربعه ش�رقا غربا جنوبا ش�ماا وصل به باقیمانده زمین  فروشنده ) منصور خوش تراش(2 قطعه  زمین فوق  به همراه  یک قطعه زمین 
دیگر مشتمل  بر خانه مسکونی بصورت یک قطعه تجمیع شده  و به عنوان  یک واحد مسکونی مشتمل برمحوطه در اختیار و تصرف 
محکوم له میباش�د وکل محوطه دارای یک دروازه ورودی  در اتباط با کوچه واطراف کل مجموع دارای  حصار بلوک س�یمانی و فاقد 
نقشه وضع موجود می باشد. با توجه به شرایط  زمانی وموقعیت مکانی و با توجه به جمیع عوامل موثر ارزش پایه کارشناسی هر متر 
مرب�ع از ام�اک فوق بمبلغ 2/300/000 ریال و ارزش مق�دار 180 متر مربع از  آن  بمبلغ  414/000/000  ریال  تعیین وبرآورد می گردد. 
زمان بر گزاری مزایده به تاریخ 97/10/26 روزچهار شنبه ساعت 10 الی 11 صبح در محل  دفتر اجرای  احکام  مدنی دادگستری  فومن 
برقرار می باش�د. مزایده با حضور  نماینده محترم دادس�تان  عمومی و انقاب  راس س�اعت مقرر از قیمت  پایه ارزیابی  ش�ده شروع  
و به بااترین  قیمت پیش�نهادی  فروخته  خواهد  ش�د 10 درصد قیمت پیش�نهادی  فی المجلس بحساب سپرده دادگستری  واریز  و 
مابقی  حداکثر  ظرف 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  5817   اجرای  احکام  مدنی دادگستری فومن 

 آگهی مزایده 
 ش�ماره بایگانی ش�عبه910229  برابر محتویات پرونده اجرایی کاسه 2/910229 و به موجب رای شماره 9209971313700060  مورخ 
92/126 صادره از ش�عبه  چهارم دادگاه تجدید نظر اس�تان گیان محمد رضا ش�بانی ماسوله فرزند احس�ان محکوم است بپرداخت 
مبلغ175/687/627 ریال در حق  محکوم له پری خلیقی ماس�وله ، که  باتوجه به عدم پرداخت منتهی به توقیف شش�دانگ عرصه 
واعیان  زمین بش�ماره 144 فرعی  از 8 اصلی  مجزی ش�ده از24 فرعی از  اصلی مذکور بخش 24 گیان بمس�احت 201/39 متر مربع 
واقع  در فومن روس�تای  حس�ین آباد جنب مس�جد کوچه بهش�ت روبروی منزل صابر از مالکیت محکوم علیه گردیده است. علیهذا 
این اجرا قصد دارد ملک فوق الذکر را بر اساس  قیمت پایه به شرح  نظریه کارشناس طی مزایده حضوری بفروش برساند. ششدانگ 
عرص�ه واعی�ان  زمین بش�ماره144 فرعی  از 8 اصلی مجزی ش�ده  از 24 فرعی از  اصلی مذکور بخش 24 گیان بمس�احت 201/39 
متر مربع  واقع در  فومن  روس�تای  حس�ین آباد جنب مس�جد کوچه بهش�ت روبروی منزل صابر  که هم اکنون  بش�کل  یک  قطعه  
زمین  فاقد هر گونه اعیانی اس�ت. با توجه به ش�رایط زمانی و  موقعیت مکانی ومس�احت ملک و با توجه  به جمیع عوامل  موثر ارزش 
پای�ه شش�دانگ ملک فوق بمیلغ 237/000/000 ریال بر آورد و ارزیابی  م�ی گردد. زمان بر گزاری مزایده به تاریخ 97/10/27 روزپنج 
شنبه ساعت 10 الی 11 صبح در محل  دفتر اجرای  احکام  مدنی دادگستری  فومن برقرار می باشد. مزایده با حضور  نماینده محترم  
دادس�تان  عمومی و انقاب  راس س�اعت مقرر از قیمت  پایه ارزیابی  ش�ده ش�روع  و به بااترین  قیمت پیشنهادی  فروخته  خواهد  
شد 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس بحساب سپرده دادگستری  واریز و مابقی  حداکثر  ظرف مدت یک ماه  وصول می گردد.  
خری�داران 5 روز  قب�ل از مزای�ده  می توانند  ضمن هماهنگی با دفتر اجرایی از ملک موضوف  بازدید  و س�پس  در مزایده  ش�رکت 

نمایند این آگهی  فقط  در یک نوبت منتشر خواهد  شد.
ح  5818     اجرای  احکام  مدنی دادگستری فومن 

  آگهی
 شماره بایگانی شعبه 970769 اداره اوقاف وتمور خیریه  شهرستان فومن با وکالت آقای  محمد خوش پسند دادخواستی  به طرفیت  
خواندگان 1- آتیه بهمنیان  2- سرور بهمنیان 3- ملوک بهمنیان 4- زهرا بهمنیان  5- بنی  بهمنیان 6- فاطمه  بهمنیان  7- زینب  
بهمنیان 8- حس�ن بهمنیان  9- ناهید آذر آئین   10- محمد جعفر بهمنیان  11- طاهره بهمنیان  12-  ربابه  راثی  فومنی  13- امید 
بهمنیان  14- س�هیل بهمنیان 15- س�هند بهمنیان   16- آرزو بهمنیان  17- س�نبل بهمنیان  18- اکرم ش�یر تری بخواس�ته  الزام 
به  تنظیم س�ند رس�می تقدیم  دادگاههای  عمومی شهرس�تان فومن که  جهت رسیدگی  به ش�عبه  دوم دادگاه  عمومی )  حقوقی ( 
دادگستری  فومن ارجاع و به کاسه پرونده  970769 ثبت گردیده و وقت رسیدگی  آن روز  دوشنبه  1397/12/06 ساعت  11 صبح  
تعیین شده است. به علت  مجهول المکان بودن  خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاههای  
عمومی و انقاب  در امور مدنی  ودس�تور دادگاه مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی  می ش�ود تا خواندگان پس 
از  نشر آگهی  و اطاع از مفاد آن به  دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی  کا مل خود  در وقت مقرر فوق در این دادگاه  حاضر گردد.
 ح  5819  مدیر دفتر شعبه  دوم دادگاه عمومی  حقوقی فومن- مرضیه فاحتی

 آگهی 
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970625 آقای علی  غامی  فرزند  ابوالحس�ن با وکالت حس�ین جهانی  علیس�رایی دادخواستی  به طرفیت 
خوانده  محمد غامی  شیر تری بخواسته  تقسیم  مال ) الزام خوانده  به تقسیم  ملک مشاعی( تقدیم دادگاههای  عمومی شهرستان  
فومن  که جهت رس�یدگی  به ش�عبه  دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگس�تری  فومن  ارجاع  و به کاس�ه  پرونده  970625 ثبت 
گردیده  و وقت رسیدگی  آن روز  سه شنبه  1397/12/07 ساعت  10 صبح  تعیین شده است. به علت مجهول المکان  بودن خوانده  
و درخواس�ت  خواهان  و به تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب 
یک نوبیت در یکی از  جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خواندگان پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد  آن  به دادگاه  مراجعه  و 

ضمن اعام  نشانی کامل  خود در وقت مقرر فوق   در این دادگاه حاضر گردد.
ح  5820    مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی  حقوقی  فومن- مرضیه فاحتی
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رییس کل دادگس��تری استان خراسان شمالی از کشف و شناسایی 
یک شبکه قاچاق س��ازمان یافته سوخت و دس��تگیری تعدادی از 

اعضای آن در این استان خبر داد.
حجت ااس��ام اس��ده جعفری با بی��ان اینکه پدی��ده قاچاق، 
ضرب��ه مهلکی ب��ر پیکر اقتص��اد ملی وارد می کند و س��وخت و 
حامل ه��ای انرژی قطع��ا یکی از نیازمندی های اساس��ی مردم 

و منابع ملی به ش��مار می رود، از کش��ف و شناسایی یک شبکه 
قاچاق سازمان یافته سوخت و دس��تگیري تعدادي از عوامل آن 

در اس��تان خراس��ان ش��مالی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان شمالی، وی با 
اش��اره به اینکه در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده است، 
گفت: این پرونده در دادسراي مرکز استان در حال رسیدگی است و 

مسئوان باید با تقویت نظارت ها و تاش هاي بیشتر اجازه ندهند 
که عده ای از افراد فرصت طلب و سودجو، منابع سوخت کشور را به 

راحتی در خارج از شبکه رسمي توزیع به فروش برسانند.
رییس کل دادگستری استان خراس��ان شمالی هشدار داد: دستگاه 
قضایی به ط��ور جدی و بدون کوچکترین اغماض��ي با متخلفان و 

مجرمان این حوزه برخورد خواهد کرد.

کشف یک شبکه قاچاق سازمان یافته سوخت در استان خراسان شمالی
ایجاد زمینه آزادی 50 درصد از 

زندانیان مهریه استان ایام
 مدیرکل زندان های استان ایام گفت: با 
تعامل مراجع قضایی و اجرای بخشنامه 
ریاس��ت قوه قضاییه، بی��ش از 50 درصد 
زندانیان مهریه این استان آزاد می شوند. 
عبدالمجید کش��وری بیان کرد: با تعامل 
مراجع قضایی و اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه، بیش از 50 درصد 
زندانیان مهریه استان ایام آزاد می شوند.  وی تصریح کرد: کاهش 
جمعیت کیفری و مساعدت در راستای تسهیل در پرداخت اعسار برای 
زندانیان مهریه، از سیاست های س��ازمانی و قوه قضاییه است که به 
صورت هدفمند و برنامه ریزی ش��ده در حال پیگیری است. مدیرکل 
زندان های استان ایام تاکید کرد: موضوع مهریه برخاف بسیاری از 
محکومیت های مالی، فاقد نیات مجرمانه است بنابراین حذف حبس 
از مجازات متعهدان ای��ن قبیل از دیون، می تواند ضمن حبس زدایی 
زندان ها، به میزان چشمگیری پرونده های قضایی مفتوح در این حوزه 

را از روند رسیدگی محاکم خارج کند.

بازدید از کانون اصاح 
و تربیت یاسوج

 مدیرکل زندان های اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد در مراس��می ب��ا حضور معاون 
ریی��س کل  قوه قضایی��ه،  فرهنگ��ی 
دادگستری و دادستان مرکز این استان، از 
کانون اص��اح و تربیت یاس��وج بازدید 
کردند. اسماعیل جمیاری در جریان بازدید معاون فرهنگی قوه قضاییه، 
رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از 
کانون اصاح و تربیت یاسوج، تشکیل هیئت متوسلین به اهل بیت 
علیهم السام زندانیان رای باز، اعزام زندانیان به مراسم اعتکاف خارج 
از زندان، اعزام زندانیان زائر اولی به مشهد مقدس، شرکت زندانیان در 
نمازهای جمعه و دیگر مناسبت های ملی و مذهبی، اجرای مسابقات 
قرآن و اذان در خارج از زندان، اعزام زندانیان به جشنواره های ورزشی 
و … را از جمله اقداماتی دانست که می تواند در جلب اعتماد عمومی 

و زدودن ذهنیت های منفی نسبت به زندانیان اثرگذار باشد.

افتتاح فاز نخست کانون اصاح و 
تربیت استان مازندران 

 مدیرکل زندان های استان مازندران، فاز 
نخست کانون اصاح و تربیت این استان 
را افتتاح کرد.  علی اکبر غفاریان در مراسم 
افتتاح فاز نخست کانون اصاح و تربیت 
استان مازندران بیان کرد: در کانون اصاح 
و تربیت ساختار زندان لحاظ نشده و همانند یک دبیرستان شبانه  روزی 
است. وی با بیان اینکه استان مازندران در چند سال گذشته شاهد افتتاح 
و بهره برداری زندان های ساری، بابل و آمل بوده است، افزود: دو پروژه 
جدید زندان تنکابن و زندان بهش��هر در حال ساخت هستند و زندان 
تنکابن با اعتبار ملی تا پایان سال افتتاح خواهد شد و زندان بهشهر با 

30 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج
 مدیر کل زندان های اس��تان البرز از ندامتگاه 
مرکزی کرج بازدید کرد. سید عبداه مرتضوی 
در حاش��یه بازدید از ندامت��گاه مرکزی کرج، 
حضور مداوم و موثر مسئوان و استماع مسایل 
و مشکات مددجویان و تاش در جهت حل 
آنها را از مصادی��ق عملی رعایت حقوق ش��هروندی و از عوامل موثر در 

کاهش تنش ها و آسیب ها و رفتارهای پرخطر در زندان ها برشمرد.

تاکید بر تسریع در اتمام نواقص
 پروژه جدیدااحداث زندان اهر

 مدیرکل زندان های استان آذربایجان شرقی 
بر تسریع در اتمام نواقص پروژه جدیدااحداث 
زندان شهرس��تان اه��ر تاکید کرد. خش��ایار 
جمش��یدی از پ��روژه در حال س��اخت زندان 
شهرس��تان اهر بازدی��د و بر تس��ریع در اتمام 
نواقص آن تاکید کرد. وی همچنین با حضور در تمامی قسمت های زندان 
جدیدااحداث اهر، از نزدیک در جریان روند اجرا و پیشرفت این پروژه قرار 

گرفت.
 

افتتاح مرکز یادگیری محلی 
شهید بابایی زندان قم

مرکز یادگیری محلی ش��هید بابایی زندان قم افتتاح شد. حجت ااسام 
س��یدعلی تهامی، مدیرکل زندان های اس��تان قم در مراسم افتتاح مرکز 
یادگیری محلی شهید بابایی زندان قم ضمن ارایه گزارشی از زندان های 
استان بر ضرورت امر آموزش زندانیان و اجباری بودن سوادآموزی برای 
زندانیان بی سواد تاکید و بیان کرد: با افتتاح مدرسه و مرکز یادگیری زندان، 

شرایط خوبی برای تحصیل و آموزش زندانیان فراهم شده است .
 

ضرورت کاهش جمعیت کیفری 
معاون پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری اس��تان خراسان رضوی بر 
ضرورت کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد. مرتضوی معاون پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی در زندان مرکزی مشهد 
حضور یافت و ضم��ن تاکید بر کاهش جمعیت کیفری گفت: بر کس��ی 
پوش��یده نیس��ت که افزایش جرم و بزهکاری در جامع��ه، باعث افزایش 
جمعیت کیفری زندان ها ش��ده  و در نتیجه آس��یب های جبران ناپذیری 

گریبان گیر جامعه خواهد شد.

با عنایت به اینکه وفق م�اده 41 قانون مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز مقرر شده اس�ت که ضابطان پس از دستگیری متهم، 
پرونده وی را نزد مرجع صالح ارس�ال کنن�د اما در ماده 42   
همان قانون ورود به انبار ها، اماکن و مستغات محل اختفا یا 
نگهداری کاا یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی 
از مرجع قضایی کرده، س�ؤال این اس�ت که در مواردی که 
موضوع با توجه به ماده 44   همان قانون در صاحیت سازمان 
تعزیرات حکومتی اس�ت، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد 
اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنای اخص کلمه به عمل 
آید یا اینکه با عنایت به قاعده »اذن در ش�ی ء اذن در لوازم 
آن نیز هست« اجازه ورود به این اماکن در صاحیت سازمان 

تعزیرات حکومتی است؟ 
با توجه به اطاق ماده 42 قانون قاچاق کاا و ارز مصوب 1392، چنانچه 
برابر م��اده 44   همان قانون، موضوع رس��یدگی به قاچ��اق کاا و ارز در 
صاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باش��د، اخذ مجوز بازرسی از مرجع 
قضایی مربوط توسط س��ازمان مزبور الزامی است و لذا سازمان تعزیرات 
حکومتی ح��ق صدور اجازه ورود به اماکن، مس��تغات و انبارهای محل 

نگهداری و اختفای کاا و ارز قاچاق به ضابطان را ندارد.

ب�ا توجه به م�اده 6 قان�ون حمایت خانواده مص�وب ۹2 که 
مقررداشته است »مادر یا هر ش�خصي که حضانت طفل یا 
نگهداري محج�ور را به اقتضاي ضرورت بر عهده دارد حق 
اقامه دعوا براي مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و….« 
آیا مقصود در ماده مذکور این اس�ت که مادر اصالتا مي تواند 
اقامه دعوي کند یا باید به نمایندگي از صغیر یا محجور اقامه 
دعوي کند؟ به عب�ارت دیگر مادر مي تواند در دادخواس�ت 
نام خود را به عنوان خواه�ان قید کند یا باید فرزند صغیر یا 
محجور را به عنوان خواهان در دادخواس�ت قید و خود را به 

عنوان نماینده در ستون نماینده دادخواست قید کند؟
در م��اده 6 قانون حمایت خانواده، نوعي نمایندگ��ي قانوني به مادر یا هر 
ش��خصي که حضانت طفل یا نگهداري ش��خص محج��ور را به اقتضاء 
ضرورت بر عهده دارد، داده شده است که بتواند نفقه ایشان را از کسي که 
قانوناً مکلف به انفاق است، مطالبه کند بنابراین طرح دعوي مزبور بااصاله 
نیست زیرا این مبلغ را براي خودش مطالبه نمي کند، در حقیقت با تصویب 
این ماده مادر یا هر ش��خص که حضانت طفل یا نگهداري محجور را بر 

عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا است.

چنانچه دادخواست مطالبه حق کسب و پیشه مستقا طرح 
شود، دعواي مطروحه از جمله دعاوي مربوط به حقوق مالي 

است یا غیرمالي؟ 
چنانچه دعواي مطالبه حق کس��ب و پیشه مس��تقا طرح شود، از جمله 
دعاوي مربوط به حقوق مالي اس��ت که باید با توجه به میزان خواس��ته، 

هزینه دادرسي پرداخت شود.

قبل از تصویب قانون مدنی، عقیده مشهور فقها این بود 
که تواف�ق و قراردادی که به ص�ورت یکی از عقود معین 
یا ضمن آن نباش�د، از درجه اعتبار س�اقط است. از این 
رو افراد، ق�راردادی را که از مصادیق عق�ود معین نبود و 
با ش�رایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی کرد، ضمن 
یکی از این عقود می آوردند و به این طریق به آنها قدرت و 
اعتبار می بخشیدند. در قانون مدنی نیز به اقتباس از فقه، 
این تاسیس، جایگاه خود را حفظ کرده است و موادی از 
قانون مذک�ور را به خود اختصاص می دهد اما تاس�یس 

دیگری نیز ایجاد شد.

قانونگذار هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را معتبر دانسته 
اس��ت. خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباش��د. اما توافقی که افراد 
ضمن عقد می کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از 
آن آمده اس��ت. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن 
عقد باید چه شرایطی داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعی که در یک 
قرارداد اصلی مندرج می شود، لزوماً باید شرایط اساسی صحت معامله 
را داشته باشد؟ در این مورد باید گفت با توجه به اینکه شرط ضمن عقد 
به عنوان یک تعهد فرعی از قرارداد اصلی کس��ب اعتبار می کند، ابتدا 
به ذهن می رسد که وابستگی شرط مندرج در عقد سبب می شود تعهد 
فرعی نیز همان شرایط اساسی صحت قرارداد اصلی را داشته باشد. از 
جمله اینکه ش��رط ضمن عقد، مانند مورد معامله، بر اساس ماده 216 
قانون مدنی باید مبهم نباشد. همچنین به موجب بند 3 ماده 190 قانون 
مدنی، تعهد فرعی )شرط( باید معین باشد اما با توجه به مواد 232 و 233 
قانون مدنی که شرایطی برای صحت و اعتبار شروط ضمن عقد بیان 
می دارد و در خصوِص »معلوم بودن« و »معین بودن«، ش��رط ضمن 
عقد، سکوت اختیار کرده و شرایط یادشده را برای صحت و اعتبار شروط 
ضمن عقد اعام نکرده اس��ت، به نظر می رسد که تعهد فرعی )شرط 
ضمن عقد(، از شرایط اساس��ی صحت معامله )از جمله معلوم بودن و 
معین بودن( تبعیت نمی کند.  افزون بر این، ظاهر مواد 190 قانون مدنی 
و مواد بعدی، این است که شرایط اساسی صحت معامله مذکور در آن 
مواد، درباره قراردادهایی است که مستقًا انشا می شود و از شروط ضمن 

عقد منصرف است.

 شرایط اساسی صحت معامات
برای صحت هر معامله شرایطی اساسی شامل قصد طرفین و رضای 
آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت 

جهت معامله )ماده 190 قانون مدنی( ازم است.
همچنی��ن در ماده 232 و 233 قانون مدنی، موارد ش��روط باطل و نیز 
شروط باطل و مبطل بیان شده اس��ت. این در حالی است که در موارد 
مربوط به شروط، ضابطه سلبی بیان شده و در مورد شرط صحت، مطلب 

صریحی مانند ماده 190 قانون مدنی نیامده است .

 رابطه عقد با شرط
در ای��ن باره دو نظ��ر وج��ود دارد؛ از دیدگاه بعض��ی حقوقدانان، عقد 

مجموعه ای هماهنگ است؛ هرچه در این مجموعه گنجانیده می شود 
جزیی از عقد اس��ت، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی؛ اراده 
مش��ترک بر این س��ازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آن را به 

یکباره انشا کرده است.
بنابر این بحث، درباره شروط ضمن عقد، چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد 
نیست )قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، انتشار 1393، جلد 3، 
ص 111( و از دیدگاهی دیگر شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته 
به عقد، جزء عقد یعنی منش��ا یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء 
عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطان ش��رط در حقیقت باید عقد 
تجزیه می شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء 

در صورت ایفا قابل استرداد بود.
این در حالی است  که با بطان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و 
هیچ قسمتی از موضوع مسترد نمی شود و تنها حق فسخ برای مشروط 
 له به وجود می آید. )حقوق مدنی، مهدی ش��هیدی، مجد، 1386، جلد 

4، ص 25(

 انواع شرط از جهت ارتباط با عقد
1- ش��رطی که پیش از عقد واقع می شود که شرط تبانی، از این قسم 

است.
2- ش��رطی که ضمن عقد، می شود که شروط صریح و ضمنی از این 

قسم است.
3- ش��رطی که بعد از عقد، به آن اضافه می ش��ود که شرط الحاقی، از 

این دسته است.

 شرط تبانی )شرط پیش از عقد(
ش��رط تبانی در جایی است که ش��رط قبل از عقد مورد توافق طرفین 
قرار گی��رد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای 

گفت وگوی مقدماتی سابق انشا شود. 
مشهور فقهای امامیه ش��رط بنایی را الزام آور نمی دانند و ذکر شرط در 
ضمن عقد را شرط صحت شرط می دانند. مرحوم بجنوردی در این باره 

می گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می کنند، 
امری قلبی است که به مرحله انشا نرسیده است. عده ای از فقها نیز تبانی 
بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور 

در عقد، قائل به لزوم وفای بر آن شده اند.
قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می کند 
اما در مسأله شروط تبانی، نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله 
ماده 1128 قانون مدنی در باب نکاح صریحاً بر اعتبار شروط تبانی، تأکید 
کرده است. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از 
عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف 
مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا 

عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

 شرط صریح )شرط ضمن عقد( 
این شرط »عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، 
مانند اینکه فروش��نده مبیع بگوید: این مبیع را به مبلغ 10 ریال به شما 
فروختم؛ به شرط این که فرآورده های آن را ظرف دو سال آینده در برابر 
قیمت روز به من بفروشید« بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم 

وفای به شرط بوده و ازم ااتباع است.

 شرط ضمنی )شرط ضمن عقد( 
شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره 
ذکر نمی شود، اما با لحاظ انس جامعه، وجود شرط، معهود در عرف و مورد 
شناسایی است؛ به گونه ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشا شود، وجود 

شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می یابد.
م��اده 225 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: متعارف  بودن امری در عرف 
و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باش��د، به 

منزله ذکر در عقد است.

 شرط الحاقی )شرط بعد از عقد( 
ش��رطی اس��ت که بعد از عقد ذکر شده اس��ت و به قرارداد منعقدشده 

ضمیمه می شود. حال در این  که ش��رط الحاقی شرطی الزام آور است 
و منش��أ الزام آن، چه خواهد بود، آیا نش��أت گرفته از الزام عقد است یا 
این  که شرطی مس��تقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است، میان فقها 

و حقوقدانان بحث است.

 اقسام شرط بر اساس ماده 2۳4 قانون مدنی
شرط صفت: عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله 
و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آنها 
در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر 
قاطع دارد. )ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی تهران، انتشار، 1376، ص147(

 اقسام شرط صفت
ناظر به کلی فی الذمه: اگر موضوع قرارداد یک مال کلی فی الذمه باشد 
و شرط صفت ناظر به آن باشد اما مشخص شود که مصداقی که متعهد 
تسلیم کرده اس��ت، اوصاف مقرره را ندارد، در این صورت مشروط  له 
می تواند مشروط علیه را به تحویل مصداقی با اوصاف مقرره، الزام کند 

و اگر الزام او ممکن نباشد، می تواند معامله را فسخ کند. 
ناظر به عین معین یا کلی در معین: اگر موضوع قرارداد یک عین معین یا 
مقداری کلی از یک مال معین باشد و بعدا معلوم شود که مال مزبور وصف 
مقرر را نداشته است، مشروط له می تواند به ترتیبی که گفته خواهد شد، 
معامله را فسخ کند. در این حالت الزام مشروط علیه به تحویل مصداقی 

که دارای اوصاف مقرره باشد، بی معنا است.
اقسام شرط صفت ناظر به مال معین و ضمانت اجرای آن: شرط صفت 
که ناظر به اوصاف موضوع معامله است، به اقسام ذیل تقسیم می شود:

1- شرط صفت ناظر به وصف اساسی است.
2- شرط صفت ناظر به وصف معمولی است که ممکن است در یکی از 
دو قسم زیر بگنجد: صفت ناظر به کیفیت است. صفت ناظر به کمیت 
است. )توکلی محمدمهدی، مختصر حقوق مدنی، چتر دانش، 1393، 

ص 101(
شرط نتیجه: شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. 
از این تعریف چنین برمی آید که ش��رط، ناظر بر ایجاد غایت و منظور 
دو طرف اس��ت و دو طرف می توانند »نتیجه« عقود یا ایقاعی را که در 
نظر دارند، در قرارداد اصلی به گونه ای که نیاز به سبب دیگری نداشته 

باشد، شرط کنند. 
از میان این نتیجه ها نیز پاره ای را که نیاز به س��بب خاص و تشریفاتی 
اضافه بر تراضی دارد، باید استثناء کرد. )ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی 

تهران، انتشار، 1376، ص152(
شرط فعل: شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از 
متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. همان گونه که ممکن است 
شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هردوی آنها باشد، ممکن است 
شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ 
و اعتبار چنین ش��رطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است 
بنابراین شرط فعل منحصراً ش��رط انجام یا خودداری از انجام فعل به 
وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور 

برعهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود.

انواعشروطضمنعقددرمعاماتوقراردادها

گزیده ها

رییس کل دادگس�تری اس�تان گلستان از 
آغ�از دوباره تولید در کارخانه آجرماش�ین 
گنبد کاووس خبر داد و گفت: این کارخانه از 
سه سال پیش به علت بدهی به شرکت های 
خدمات رسان مانند آب، برق و گاز تعطیل و 

120 کارگر آن بیکار شده بودند.

هادی هاش��میان در جلسه س��تاد اقتصاد مقاومتی 
قوه قضاییه اس��تان گلس��تان اظهار کرد: با موافقت 
ش��رکت های خدمات رس��ان، به صاح��ب کارخانه 
آجرماشینی  گنبد کاووس فرصت چند ماهه ای برای 
پرداخت بدهی  داده ش��د و به زودی گاز این شرکت 

وصل خواهد شد .
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، 
وی اف��زود: با وص��ل گاز این ش��رکت، تولید در این 
کارخانه از س��ر گرفته می شود و همه 120 کارگر آن 
که بیکار شده بودند، به سرکار خود باز خواهند گشت .
رییس کل دادگستری استان گلس��تان ادامه داد: در 
دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه این استان، 
پرونده واحدهای تولیدی که دچار مش��کل شده اند 
بررسی می ش��ود و پس از اطمینان از اینکه صاحبان 
این کارخانه ها، واقعا به دنبال تولید هس��تند، به آنان 
برای راه اندازی مجدد و برداشتن موانع کمک خواهد 
ش��د . وی تصریح کرد: پیش از ای��ن نیز بارها اعام 
کرده ایم که توقیف واحدهای تولیدی ممنوع اس��ت 
و باید بانک ها و مدیران س��ازمان های مرتبط مانند 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کش��اورزی با حضور 
دادگستری دور یک میز جمع شوند و برای ادامه تولید 

در واحدهای دچار مشکل، راهکار ارایه دهند.
هاش��میان بیان کرد: از ابتدای امس��ال تاکنون 21 
واحد تولیدی برای حل مش��کات خود به دبیرخانه 
ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان گلستان 

مراجعه کرده اند که با کمک دبیرخانه ستاد دوباره به 
چرخه تولید بازگشتند. به گفته رییس کل دادگستری 
اس��تان گلس��تان، راه اندازی ش��عب ویژه رسیدگی 
ب��ه پرونده های واحده��ای تولیدی در دادس��راها، 
دادگاه های ب��دوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری 
دوره های آش��نایی قضات با محیط کس��ب و کار، از 
دیگر اقدامات دس��تگاه قضایی این استان برای رفع 

مشکات پیش روی فعاان اقتصادی استان است.

 روسای بانک  ها بخشنامه ها را با رویکرد 
حمایت از تولید تفسیر کنند

حجت ااسام نوراه قدرتی، رییس کل دادگستری 
استان قزوین نیز در جلسه بررسی مشکات حقوقی 
و قضایی سیس��تم بانکی در حوزه صنعت و سرمایه 
گذاری و امورش��رکت ها، اظهار ک��رد: همه باید در 
راستای حفظ  و رعایت حقوق بیت المال گام برداریم و 
تاش کنیم ضمن روان سازی امور، از تولید و اشتغال 

موجود حمایت شود.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، 
وی اف��زود: بانک ه��ا باید مراقب باش��ند در اعطای 
تسهیات ابتدا اهلیت وام گیرندگان اثبات شود و پس 
از پرداخت وام، نس��بت به نظارت بر نحوه هزینه کرد 

دقت ازم صورت گیرد.
رییس کل دادگستری اس��تان قزوین تصریح کرد: 
قرار نیست بدون آورده تولیدکننده وام های میلیاردی 
بدهیم و در بازپرداخت آن سیس��تم را دچار مش��کل 
کنیم لذا بهتر اس��ت به توان مال��ی متقاضیان توجه 

شود و نگذاریم بیت المال هدر برود.
وی ادام��ه داد: آماره��ا نش��ان می دهد تع��دادی از 
کارخانه های مشکل دار و بدهکار به بانک ها سپرده 
ش��ده اند تا با ف��روش یا مدیریت آنه��ا بدهی خود را 
برداشت کنند که این روند منطقی نیست و بانک  ها 

نمی توانند بنگاه داری کنند زیرا آسیب می بینند.
قدرتی بیان کرد: جانشینی بانک ها نمی تواند موجب 
بازگشت سرمایه ش��ود و کارخانه نیز به چرخه تولید 

بازنخواهد گشت و اشتغال و تولید آسیب می بیند.

وی عنوان کرد: باید کم��ک کنیم کارخانه هایی که 
دچار مش��کل می ش��وند، س��رپا بمانند و تولیدشان 
متوقف نش��ود. برای کمک به تولید نباید جزیره ای 
عمل کنیم بلکه بهتر است کمیته مشترکی با حضور 
مجمع نمایندگان اس��تان، س��تاد اقتصاد مقاومتی، 
امور اقتصادی اس��تانداری و بانک ها تش��کیل شود 
تا کارها س��امان یابد. رییس کل دادگستری استان 
قزوین اضافه کرد: باید کم��ک کنیم واحدهایی که 
می توانند، احیا شوند تا به چرخه تولید بازگردند اما اگر 
سرمایه گذاری واقعا نمی تواند کارخانه ای را در چرخه 
تولید نگه��دارد، کارخانه باید تعیین تکلیف و تعطیل 
ش��ود. وی اضافه کرد: از مدیران بانک ها درخواست 
می کنیم بخشنامه ها و دستورالعمل های بانکی را در 

مسیر حمایت از تولید، تفسیر کنند.
قدرتی گفت: از سهم یک هزار و 300 میلیارد تومانی 
کم��ک به تولید چ��را باید فقط 10 درص��د پرداخت 
ش��ود و این فرصت را با کم کاری یا س��خت گیری، 
در کمک به تولید نادیده بگیری��م؟ در حالی که این 
تس��هیات می تواند بس��یاری از واحدها را به چرخه 

تولید بازگردانده و از بحران خارج کند.
وی عنوان کرد: کس��انی که بند »و« ماده 16 را اجرا 
کرده اند نباید از سوی بازرسی بازخواست شوند بلکه 
ازم است بخشودگی را شامل کرده و حقوق عامه را 
محقق کنید البته دریافت معوقات بانکی هم ضروری 

است تا کارها معطل نماند.
رییس کل دادگستری اس��تان قزوین تاکید کرد: در 
گرفتن معوقات فقط س��راغ افراد ضعیف و کم درآمد 
نروید و از افراد توانمند نی��ز طلب کنید تا عدالت زیر 

سوال نرود.
وی اظه��ار امی��دواری ک��رد که ب��ا تش��کیل اداره 
ش��رکت های ورشکس��ته، رس��یدگی به مشکات 

واحدهای صنعتی با سرعت بیشتری صورت گیرد.

با پیگیری ها و حمایت های قضایی انجام شد

آغازدوبارهتولیددرکارخانهآجرماشینی
گنبدکاووسپساز۳سال
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رایزنی با سران طوایف 
برای آزادی مرزبانان 

 فرمانده مرزبان��ی ناجا گفت: پیگیر 
آزادی دیگر مرزبانان ربوده ش��ده در 
م��رز ای��ران و پاکس��تان از طریق 
دیپلماس��ی مرزی و سران طوایف و 
بزرگان منطقه هستیم.سردار قاسم 
رضایی با یادآوری این که رایزنی ها 
برای آزادی ای��ن مرزبانان از طریق 
دیپلماسی مرزی با پاکستان درحال انجام است، اظهار کرد: از طریق سران 

طوایف و بزرگان نیز پیگیر موضوع آزادی مرزبانان هستیم. 

لزوم واگذاری پروژه های عمرانی 
به بخش خصوصی

 اس��تاندار ته��ران با تاکید ب��ر لزوم 
واگ��ذاری پروژه ه��ای عمران��ی به 
بخش خصوصی، گفت: با واگذاری 
پروژه ه��ا ب��ه بخ��ش خصوص��ی 
می توانی��م بهره ب��رداری بهت��ر و 
س��ریع تری از آنها داش��ته باش��یم. 
انوشیروان محس��نی بندپی تصریح 
کرد: پروژه ه��ای عمرانی در حوزه آب و فاض��اب از قابلیت خوبی برای 
واگذاری برخوردارند، به شکلی که می توان با واگذاری تمام آنها به بخش 

خصوصی قیمت تمام شده آب تصفیه شده را کاهش داد.

لغو یا کاهش قیمت روادید عتبات 
در دستورکار 

 مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت 
از تاش ب��رای لغو یا کاهش قیمت 
روادید عراق خبر داد و افزود: هرچند 
این موضوع امری دو سویه است، اما 
تاش هایی از سوی وزارت خارجه 
انجام ش��ده و این امر در دستورکار 
ق��رار دارد. مرتض��ی آقای��ی درباره 
اعزام های عتبات عالیات در بهمن ماه گفت: زائران می توانند برای تشرف 
به این س��فر با مراجعه ب��ه یکی از دفاتر مجاز حج و زیارت در ش��هرها و 

روستاها ثبت نام کنند.

اباغ شیوه نامه جدید 
جذب نیروی طرحی پرستاری

مدیرکل دفتر توانمندس��ازی و بهبود سرمایه های انسانی معاونت 
پرس��تاری از اب��اغ ش��یوه نامه جدید ج��ذب نی��روی طرحی به 
دانشگاه های علوم پزشکی خبرداد.احمد نجاتیان افزود: براساس این 
دستورالعمل، چنانچه دانشگاهی نتواند نیروهای در انتظار طرح که 
بومی آن دانشگاه محسوب می شوند را تا چهارماه پس از ثبت نام به 
کار گیرد، وزارت بهداشت برای این گروه افراد پایان طرح ارائه خواهد 
کرد. وی تصریح کرد: همچنین تمدید طرح گروه های پرستاری در 

دانشگاه هایی که نیروی پشت طرح دارند، ممنوع شده است.

15میلیون نفر هنوز 
کارت هوشمند ملی ندارند

معاون فناوری اطاعات سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه 10 تا 
15 میلیون نفر از افراد واجد شرایط هنوز کارت هوشمند ندارند، گفت: 
این افراد تازمانی که کارت های ملی شان اعتبار دارد، می توانند از آنها 
استفاده کنند. البته بهتر اس��ت تا قبل از اتمام مهلت کارت ها برای 
ثبت نام کارت هوشمند به دفاتر مراجعه کنند. حمید پارسایی افزود: 
سه میلیون نفر تا خردادماه امسال برای دریافت کارت های هوشمند 
ثبت نام کرده، اما به دایلی کارت های آنها چاپ نش��د، البته مقرر 
شده اس��ت؛ چاپخانه دولتی قرار است تا پایان سال کارت های این 

افراد را چاپ و آماده کند.

برنامه های جدید مناسب سازی 
معابر برای معلوان

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه 27درصد 
معابر و اماکن برای معلوان مناسب سازی شده اند، گفت: با توافق 
صورت گرفته با مسئوان دانشگاه ها قرار است کاس افراد داری 
معلولیت فعا در طبقات همکف دانشگاه برگزار شود تا در آینده و با 
مناسب سازی شرایط حضور آنها در سایر طبقات فراهم شود. حسین 
نحوی نژاد افزود: جلسات ستاد مناسب سازی به طور منظم در سطح 
استان ها و شهرستان ها درحال برگزاری است و مصوبات خوبی نیز 
درپی داش��ته اس��ت. به عنوان مثال می توان به ورود 200دستگاه 
اتوبوس مناسب س��ازی شده در اس��تان های خراس��ان رضوی و 

اصفهان اشاره کرد.

بهره برداری از خطوط جدید مترو
تا سال 1420

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در پاسخ به سئوالی 
مبنی بر اینکه آیا برنامه ای برای راه اندازی خط هشت مترو دارید یا 
خیر؟ اظهار کرد: نه تنها خط هشت بلکه خطوط 9، 10 و 11هم باید 
راه اندازی شوند.علی امام با بیان اینکه درحال حاضر مطالعات این 
کار تمام شده و اقدامات ازم درحال بررسی است، تصریح کرد: غیر 
از خطوط 6 و هفت که در حال تکمیل است، چهار خط دیگر هم باید 
بس��ازیم.وی درباره اینکه این چهار خط چه زمانی به بهره برداری 
می رسد، نیز بیان کرد: افق طرح تا سال 1420 است که البته بستگی 

به شرایط نقدینگی و ... دارد.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

در نشست جشنواره تولیدات مراکز استان ها مطرح شد

شبکه های استانی عامل ایجاد وحدت بین اقوام
 نشس�ت ش�ورای عالی بیس�ت و دومین جش�نواره تولی�دات مراکز اس�تانی

صدا و سیما برگزار شد.

علی دارابی معاون امور اس��تان های صدا و س��یما در این نشست با اش��اره به سیاست های اصلی 
جشنواره تولیدات مراکز استانی اظهار کرد: برگزاری جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما 

در استان های مرزی یا کمتر برخوردار، یکی از مهم ترین این سیاست ها به شمار می رود.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف رس��انه ملی حمایت از سرمایه های اجتماعی خود در اقصی نقاط 
کشور اس��ت افزود: این جشنواره فرصتی برای کاهش تبعیض و تحقق عدالت رسانه ای است که 

هر سال به میزبانی یکی از مراکز و با هدف نیل به سمت توسعه پایدار و متوازن برگزار می شود.

 ظهور سرمایه های اجتماعی در جشنواره تولیدات مراکز
حسن خجسته از اعضای شورای عالی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما 
نیز در این نشس��ت با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما اظهار 
کرد: این رویداد مهم فرهنگی و هنری، یکی از پرسابقه ترین جشنواره های کشور محسوب می شود 

و اثرگذاری آن هم بر هیچ کس پوشیده نیست.
س��عید اوحدی دیگر عضو این شورا نیز با بیان اینکه جش��نواره، ظرفیت خوبی برای ایجاد وحدت 
در بین همه اقوام و مذاهب ایرانی اس��ت، گفت: برای تحقق این وحدت، باید تولیداتی منسجم و 

هدفمند را در مراکز مد نظر قرار داد.
محمدحسین صوفی هم در نشس��ت این جشنواره عنوان کرد که شبکه های استانی بستر توسعه 
و محور پیش��رفت بوده اند و آینده نگری، یکی از موضوعاتی اس��ت که در تولیدات آنها مورد توجه 

قرار گرفته است.
 وی افزود: ازم اس��ت برای میزان اثربخش��ی برنامه ه��ای رادیویی و تلویزیونی مراکز اس��تانی
صدا و سیما، پژوهش های دقیق علمی صورت گرفته تا در ادامه راه، مورد استفاده سیاست گذاران 

و برنامه سازان قرار بگیرد.

صوفی با اش��اره به اهمیت برگزاری کارگاه های آموزش��ی و مردمی در حاشیه جشنواره به منظور 
ارتقای س��طح س��واد رس��انه ای هم بیان کرد: دعوت از مهمانان خارجی می توان��د بر غنا و تنوع 

جشنواره بیفزاید.
مریم جالی استاد دانش��گاه هم با بیان اینکه خاقیت و نوآوری یکی از اساسی ترین محورهای 
تولید برنامه در مراکز اس��تانی صدا و سیماست، گفت: این جش��نواره دارای ساحت های مختلف 
فرهنگی، هنری، اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی اس��ت و در هر یک از این حوزه ها توانسته  

است، راهگشا باشد.
وی با تاکید بر توجه به تولیدات مردمی در این جشنواره توضیح داد: ازم است فضایی ایجاد شود 
که مردم بتوانند تولیدات و نظرات خود را در متن جش��نواره مشاهده کنند. همچنین باید ارتباطات 
 گس��ترده ای با مراک��ز و نهادهای خارج از صدا و س��یما از جمله مجمع تقری��ب مذاهب و وزارت

امور خارجه برقرار شود تا شاهد تولیدات مشترک با کشورهای هم مرز و هم زبان باشیم.
پرویز ش��یخ طادی کارگردان و نویسنده سینما هم در س��خنانی اظهارکرد: تولید برنامه ای روتین 
در شبکه های استانی یا شبکه »ش��ما« با هدف حضور هنرمندان شاخص و نمایش آثار برجسته 
مراکز، می تواند گامی رو به جلو برای استمرار حرکتی باشد که هر سال با جشنواره شروع می شود.

حس��ن ریاحی دیگر عضو شورای عالی جشنواره تولیدات مراکز اس��تانی صدا و سیما نیز با اشاره 
به تنوع قومیتی در ایران گفت: جش��نواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما، تابلویی رنگارنگ از 
این تنوع خرده فرهنگ ها همراه با نوای خوش موس��یقی مقامی و محلی چهار گوشه ایران است؛ 
هنرمندان فراوانی در اقصی نقاط کشور مشغول فعالیت هستند که آثارشان در این جشنواره دیده 

و شنیده می شود و این ظرفیت، نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

 لزوم توجه به ظرفیت نیروی انسانی
عضو دیگر شورای عالی جشنواره، بر ظرفیت نیروی انسانی حاضر در مراکز صدا و سیما تاکید کرد.

حسن اسامی مهر گفت : ازم است فضایی برای ارتباط مستمر با برگزیدگان جشنواره های گذشته 
و آینده به وجود بیاید، سیس��تمی که عاوه بر حمایت های مادی و معنوی از این افراد از تجارب و 

خاقیت های آنها در پرداختن به ایده ها نو و کارآمد نهایت بهره برداری را داشته باشد.
علی بخشی زاده هم در این جلسه با بیان اینکه برپایی بازار تولیدات رسانه ای در حاشیه جشنواره های 
تولیدات مراکز استانی نقش مهمی در معرفی توانمندی های هنرمندان بومی دارد تصریح کرد: این 

بازار فرهنگی- هنری می تواند سبب تعامات گسترده میان مراکز شود.
علیرضا جالی هم با اشاره به وجود هنرمندان بنام و سرشناس در استان ها تصریح کرد: بسیاری از 
کارگردانان بنام ایران و شخصیت های فرهنگی و هنری برجسته ملی و بین المللی ایران از طریق 
شبکه های استانی به جامعه هنری و فرهنگی کشور معرفی شده اند که می توان از ظرفیت حرفه ای 

این افراد برای معرفی پتانسیل های همان مناطق استفاده کرد.
پروانه معصومی، بازیگر و عضو دیگر ش��ورای عالی جشنواره هم یادآورشد: شبکه های استانی با 

استفاده از ظرفیت زبان و گویش، مخاطبان فراوانی دارند.  
وی با بیان اینکه در طول سال های اخیر آثار نمایشی مطلوبی در شبکه های استانی تولید شده است 
خاطرنش��ان کرد: فیلم های تلویزیونی و سریال هایی که در استان ها در حال تولید است رشد قابل 

توجهی کرده و باید آثار برگزیده جشنواره از شبکه های سراسری روی آنتن برود.

 نماین��ده ش��رکت تعاون��ی 
تش��کل های چاپ سراس��ر 
کشور به جز تهران از موافقت 
بان��ک مرکزی ب��ا تأمین ارز 

واردات خبر داد.
غامرض��ا ش��جاع، نماینده 
ش��رکت تعاونی تشکل های 
چاپ سراس��ر کشور به جز تهران، در گفت وگو با تسنیم از موافقت 
بانک مرک��زی با تأمین ارزی واردات 300 ه��زار متر مربع زینک 

حرارتی توسط این تعاونی به کشور خبر داد.
وی گفت: به ما اطاع دادند که با درخواست تأمین ارز موافقت شده 
و باید معادل ریالی یک میلی��ون یورو را واریز تا بتوانیم ارز واردات 
300 هزار متر مربع را تأمین کنیم. ش��جاع همچنین با اش��اره به 
کمبود زینک در کشور اظهارکرد: زینک یکی از مواد اولیه صنعت 
چاپ اس��ت که در کشور تولید نمی ش��ود.  در ماه های اخیر در بازار 
زینک، ما با مشکاتی مواجه شدیم؛ از جمله کمبود آن و خودداری 
فروش��ندگان از فروش و باا رفتن 30 ت��ا 40 درصدی قیمت آن. 
وی ادامه داد: زینک به عنوان یک کاای اس��تراتژیک در صنعت 

چاپ شناخته می شود و اهمیتی به مراتب بااتر از کاغذ نیز دارد. 
شجاع خاطرنشان کرد: 85 درصد محصوات چاپی نیاز به زینک 
افس��ت دارند. یک ورق زینک دو تا س��ه هزار کیلو سفارش چاپی 
را پوش��ش می دهد  و چون اصًا در کشور تولید نمی شود ، اهمیتی 
دوچندان دارد. اکنون قیمت هر ورق زینک به 23 تا 25 هزار تومان 
رسیده و پیش بینی می شود که تا ماه های آینده به باای 35 هزار 

تومان برسد.

 نشر

موافقت بانک مرکزی 
با تأمین ارز واردات زینک 

معاون فرهنگی - هنری ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد از برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره 
مدهامتان در 8 رشته خبر داد و گفت: نام نویسی برای حضور در جشنواره تا نیمه دی ماه ادامه دارد.

س��عید سعادت در گفت وگو با فارس اظهارکرد: نام نویس��ی این رقابت ها که از چندی پیش آغاز شده است تا 
روز 15 دی ماه تمدید شده است.

وی در خصوص اهداف برگزاری مس��ابقات ادامه داد: کش��ف و شناس��ایی اس��تعدادهای برتر قرآنی فعال 
کانون های فرهنگی هنری مس��اجد کشور در قالب ایجاد رقابت س��الم، شناسایی و ارتقای سطح اطاعات 
عمومی و تخصصی نوجوانان و جوانان عاقه مند به فعالیت های قرآنی، ترغیب و تش��ویق مدیران کانون ها 
به کشف استعدادهای محلی و منطقه ای فعال قرآنی و آشنایی بیش از پیش مسئوان و مردم با استعدادها و 

ظرفیت های قرآنی موجود در کانون های فرهنگی و هنری مساجد از اهداف برگزاری آن است.
س��عادت همچنین در خصوص رشته های جشنواره اظهارکرد: این مسابقات در رده سنی 16 تا  30 سال در دو 
بخش خواهران و برادران در دو رشته »قرائت تحقیق« و »حفظ کل« و رده سنی هفت تا 16 سال در 6 رشته 
»قرائت ترتیل«، »حفظ جزء 30«، »نقاشی آیات«، »قرائت تقلیدی«، »اذان« و »قرائت نماز« برگزار می شود.

وی ادامه داد: رتبه های اول تا سوم مرحله کشوری دوره های یازدهم و دوازدهم مسابقات مدهامتان، کسانی 
که در مس��ابقات بین المللی حضور پیدا کرده اند، برگزیدگان مس��ابقات اوقاف در سال های گذشته 95 تا 97 
 اعم از رتبه عالی، ممتاز و شایسته تقدیر و برگزیدگان مرحله کشوری مسابقات بسیج و آموزش و پرورش در 

رشته های مذکور نمی توانند در این دوره از مسابقات شرکت کنند.

معارف

مدیر روابط عمومی جشنواره هنر مقاومت گفت: جوان گرایی و تمرکززدایی از مهم ترین اتفاقات پنجمین 
جشنواره هنر مقاومت به شمار می رود که این دوره را از سال های قبل متمایز کرده است.

امین صافی زاده در گفت وگو با میزان، درباره ویژگی این دوره جش��نواره هنر مقاومت اظهارکرد: یکی از 
مهم ترین اتفاقات پنجمین جشنواره هنر مقاومت، در بخش طراحی پوستر و تبلیغات است به طوری که 
ما در این دوره به نقاط مثبت انقاب اس��امی فکر کردیم و به عن��وان نهادی که کار هنری می کند از 

هنرمند خواستیم تا از موضوعات ژن خوب و اشرافی گری آثار هنری خلق کند.
وی درباره اهدافی که در پس این تصمیم وجود داش��ته اس��ت هم اظهار کرد: ما خواستیم تا با پرداخت 
هنری به این مضامین، مردم و دولتمردان آنچه در حال ترویج است را ببینند تا شاید تذکری برای افراد 

باشد. رسالت هنر همین است.
مدیر روابط عمومی جش��نواره هنر مقاومت تاکید کرد: سال های گذش��ته تهران یک جشنواره برگزار 
می کرد و سایر استان ها در گالری هایشان پایگاه نمایش آن می  شدند و هنرمندان باید در طول برگزاری 
جش��نواره آثار را ارس��ال می کردند؛ در حالی که طبق فرمایش مقام معظم رهبری ما تمرکززدایی را در 

دستور کار قرار دادیم.
وی افزود: بر اس��اس بودجه ای که داشتیم کارگاه آموزشی در 11 استان برگزار کردیم. همچنین با مبلغ 
2 میلیون تومان سه روز کارگاه آموزشی با تمام هزینه هایش را در اصفهان برگزار کردیم تا افراد امکان 

استفاده از اطاعات و تجربیات اساتید این حوزه را پیدا کنند.

   محمدرضا ورزی کارگردان »معمای ش��اه« در تاش است در تاار وحدت یک نمایش ایرانی روی صحنه برد. علی اکبر صفی پور، جوان گرایی، وجه تمایز جشنواره هنر مقاومت
مدیرعامل بنیاد رودکی با تأیید درخواست ورزی برای اجرا در تاار وحدت، تأکید کرد: درخواست او در حال بررسی است و هنوز تصمیمی 

برای تعیین وقت اجرای برای این کارگردان تلویزیونی گرفته نشده است.

   سه فیلم کوتاه »دریای تلخ«، »گسل« و »رورانس« از سوی انجمن فیلم کوتاه ایران به دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم 
فجر معرفی شد. مهدی بوس��تانی رییس هیأت مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران درباره شرایط حضور فیلم های کوتاه در سی و هفتمین 
جشنواره ملی فیلم فجر اظهارکرد:طبق آخرین نامه انجمن فیلم کوتاه ایران به دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر فیلم های 
»دریای تلخ« به کارگردانی فاطمه احمدی، »گسل« به کارگردانی سهیل امیرشریفی و »رورانس« به کارگردانی سوگل رضوانی برای 
حضور در این رویداد جش��نواره معرفی شده اند. از آنجایی که امسال فیلم های زیر 15 دقیقه که مشمول قوانین حضور در جشنواره ملی 
فیلم فجر باشند کم اس��ت، انجمن از جشنواره خواسته است که زمان فیلم ها را تا 20 دقیقه در نظر بگیرد تا بتوان در کنار این سه فیلم، 

پنج فیلم دیگر نیز حضور داشته باشند.

   بهروز غریب پور سرپرس��ت گروه تئاتر »آران« از بازسازی و تعمیرات سالن فردوس��ی خبر داد و گفت: به محض تمام شدن 
تعمیرات تمرینات »اپرای عش��ق« آغاز خواهد ش��د. وی در گفت وگو با فارس اظهارکرد: صحنه نمایش س��الن فردوسی از 15 
س��ال پیش تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته و طبیعی است که نیاز به اصاحات و تعمیرات داشت، کل پل های صحنه سالیان 
س��ال اس��ت که 25 تا 30 نفر روی آن حرکت می کنند و نیاز به کار بیش��تر داش��ت تا خدایی نکرده اتفاقی نیافتد؛ این روزها هم 
روزهای پایانی بازس��ازی است و ان ش��اءاه به زودی کار به اتمام می رسد. وی افزود: ان ش��اءاه به زودی کار استحکام بخشی 

تمام می ش��ود و بهمن ماه اپرای عش��ق به صحنه خواهد رفت.

تیترواره

برگزاری جشنواره قرآنی »مدهامتان« در ۸ رشته
گفت وگو

اعتیاد معضلی محس�وب می شود که به 
گفته دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
علت بی�ش از ۳0 درصد م�وارد ابتا به 
ایدز را در بر می گیرد و 55 درصد طاق ها 
در کش�ور ب�ه علت مصرف م�واد مخدر 
اس�ت، آنچه که موجب ش�ده تا اکنون 
حذف ردیف بودجه بیم�ه درمان اعتیاد 
از اعتبارات وزارت بهداشت به دغدغه 

جدی در زمینه این آسیب تبدیل شود.

درحالی که گفته می شود بودجه وزارت بهداشت 
 برای س��ال 98 در مقایسه با س��ال جاری حدود
پنج هزار میلیارد تومان رشد داشته است، اما حذف 
ردیف بودجه بیم��ه درمان اعتیاد از اعتبارات این 
وزارتخانه در ایحه بودجه سال آینده دلنگرانی 
به ش��مار می رود که اکنون ایجاد شده است. این 
درحالی است که براساس پژوهش  های صورت 
گرفته، اعتیاد از دغدغه های جدی و مهم در جامعه 
به ش��مار می رود که 11/7 درصد تولید ناخالص 
ملی کشور نیز برای جبران خسارات ناشی از آن 
هزینه می شود. آنچه که سردار اسکندر مومنی، 
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز از آن سخن 

گفته است.

 سرانجام یک قانون بعد از 8سال
از سوی دیگر باید گفت؛ بیمه درمان اعتیاد که در 
سال 89 در اصاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر 
گنجانده شده، در تبصره دو ماده 15 قانون مبارزه 

با مواد مخ��در وزارت رفاه و تامی��ن اجتماعی را 
مکلف می کرد، عاوه بر تحت پوش��ش درمان و 
کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام 
هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه 
و بستری قرار دهد. البته در این تبصره دولت هم 
مکلف بود، همه س��اله در لوایح بودجه، اعتبارات 
ازم را پیش بین��ی و تامین کند. با این وجود ولی 
بودجه ازم برای اجرایی ش��دن آن تا س��ال92 
تخصیص داده نش��د.هرچند که در آن سال نیز 
مبلغ اختصاص داده شده هم ناچیز بود و هم  این 
اعتبار اندک جذب نشد، روندی که در سال های 
بع��دی نیز ادامه یاف��ت. البته در س��ال 96 و 97 
وضعیت جذب بودجه نسبت به سال های گذشته 
بهتر و به گفته متولیان امر در بیمه سامت حدود 
یک چهار این بودجه نیز جذب ش��د. با این وجود 
ولی اکنون با حذف این ردیف اعتباری از بودجه 
سال آینده به نظر می رسد زنگ خطر در این زمینه 
به صدا درآمده است، آنچه می تواند پایانی برای 

اجرایی شدن بیمه درمان اعتیاد باشد.

 اعتی�اد عل�ت ۳0 درصد م�وارد ابتا 
به ایدز

این در حالی اس��ت که اعتیاد معضلی محسوب 
می ش��ود که به گفته دبیر کل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر علت بیش از 30 درصد موارد ابتا به ایدز را 
در بر می گیرد و دلیل 55 درصد طاق ها در کشور 
به علت مصرف مواد مخدر است، عاوه براینکه 
منشا بسیاری از جرایم از جمله قتل و سرقت نیز 
به ش��مار می رود. هرچند که به نظر می رسد یکی 
از دایل اصلی ح��ذف ردیف بودجه بیمه درمان 
اعتیاد، جذب نشدن بودجه های تخصیص یافته 
در این زمینه توس��ط سازمان بیمه سامت برای 
کمک به معتادان بی بضاعت بوده، ولی مرتضی 
ادیانی معاون بیمه خدمات سامت سازمان بیمه 
سامت ایران، با بیان اینکه از زمان برنامه پنجم 
توسعه، نظام سامت به طور دائم از تجمیع منابع 
سخن گفته شده و سیاست گذاری  نیز در این زمینه 
مد نظر قرار گرفته، بیان کرده اس��ت: حذف بیمه 

درمان اعتیاد، مغایر با این حرکت و روند است.

 افزایش بودجه درمان اعتیاد
 ستاد مبارزه با مواد مخدر

در ای��ن میان هرچند که دبیرکل س��تاد مبارزه با 
موادمخدر به این موضوع اش��اره دارد که بودجه 
درمان اعتیاد در ایحه سال آینده در بخشی که 
مربوط به ستاد است و ش��امل حوزه پیشگیری، 
درمان و مقابله می ش��ود نه تنه��ا کاهش نیافته، 
بلکه افزایش هم یافته است، اما از نظر ادیانی  اگر 
قرار باشد، این بودجه در اختیار ارگان های دیگر 
هم قرار داده شود، در مسیر صحیح هزینه نخواهد 
نشد و این اقدام به نوعی پاک کردن صورت مسئله 
است. چون دستگاه های مرتبط دیگر هیچ کدام 
س��از و کار ازم را برای هزینه کرد این بودجه در 
زمین��ه درمان معتادان بی بضاع��ت ندارند و این 
احتمال زیاد اس��ت که بودجه مذکور در جایی به 

غیر از موضوع مورد نظر هزینه شود زیاد است. 
ضمن اینکه وی تاکید دارد؛ اگر ردیف بودجه ای 
بیمه درم��ان اعتیاد از ایحه بودجه س��ال آینده 
حذف نشود، می توان امیدوار بود که از یک طرف 
با خدمات رسانی بهتر به مراکز درمان اعتیاد تعداد 
بیش��تری از آنها را برای ق��رارداد با بیمه ترغیب 
کرده، از سوی دیگر هم با اطاع رسانی به مردم 
در م��ورد مراکز درمان اعتیادی که طرف قرارداد 
با بیمه هس��تند، به معتادان بی بضاعت بیشتری 

خدمات بیمه ای ارائه کنیم.
 آنچه ک��ه در کنار اهمیت این موضوع و اینکه به 
نظر می رسد حذف بودجه بیمه درمان اعتیاد یک 
قدم ب��زرگ رو به عقب تلقی می ش��ود، باید دید 
دولت و مجلس درنهایت برای حل این مش��کل 
احتمالی که ضریب وقوع آن نیز زیاد اس��ت، چه 
ایده ای خواهند داش��ت و چگونه این دلنگرانی را 

رفع خواهند کرد.

زنگخطرحذفاعتباردرماناعتیاد
ازایحهبودجه98

»حمایت« بررسی می کند

تهران، پنجمین کانشهر پر ریسک جهان در برابر زلزله
رییس س��ازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اینکه مدیریت بحران تبدیل به مدیریت 
مقابله شده است، گفت: مدیریت ریسک حوادث باید در ادبیات جایگزین بحث مدیریت بحران شود، به عبارت 
دیگر پیشگیری باید مقدم بر مقابله باشد. احمد صادقی اظهار کرد: روستای اولیه تهران و هسته اولیه این شهر 
در جای خوبی پایه گذاری ش��ده بود، همچنین مردمی که در آنجا مستقر شدند، به این موضوع توجه داشتند 
که روستاها را روی گسل نسازند، اما با توسعه شهر تهران به تدریج به حریم گسل ها تجاوز شد، به طوری که 

اکنون پایتخت پنجمین کانشهر پر ریسک دنیا در برابر حوادثی چون زلزله است.

اجاره سالن ورزشی دانش آموزان به بخش خصوصی
معاون امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از دغدغه های 
ما این اس��ت که فضاهای آموزش��ی و پرورشی توسط دانش آموزان مورد اس��تفاده قرار گیرد، اظهار کرد: در 
بازدیدهایی که انجام دادیم محرز ش��د، سالن های ورزشی صبح ها به مدارس غیردولتی و عصرها به بخش 
خصوصی اجاره داده می شود در حالی که این سالن ورزشی برای استفاده دانش آموزان است. فرج اه فتح اه پور 
با اشاره به اینکه هم اکنون آموزش و پرورش در سراسر کشور 720 منطقه آموزشی دارد، افزود: مشکات این 

وزارتخانه فقط مباحث مالی نیست، بلکه باید اصاح روش ها و فرایندها ایجاد شود. 

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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رئیس جمهور پیشین آمریکا درباره خطرات ورود به جنگ سرد با چین 
هش��دار داد و از هر دو قدرت بزرگ جهان خواست که در توسعه آفریقا 
با یکدیگر مشارکت کنند. به نوشته روزنامه »واشنگتن پست«، جیمی 
کارتر، رئیس جمهور پیشین آمریکا در چهلمین سالگرد عادی سازی 
و ارتقای روابط با چین در س��ال 1979 نسبت به اظهارات مقامات دو 
کش��ور مبنی بر اعام یکدیگر به عنوان تهدید ابراز نگرانی کرد. این 
رئیس جمهور پیش��ین آمریکا، گفت: اگر مقامات ارشد هر دو کشور، 
اظهارات خطرناکی را تأیید می کنند، در این صورت جنگ سرد مدرن 
میان دو کشور غیرقابل اجتناب است. وی در یادداشتی در این روزنامه 
نوشت: در چنین دوران حساسی سوءتفاهم ها، محاسبات غلط و ناکامی 
در پی��روی از قوانین در مورد مناطقی همچ��ون تایوان و دریای چین 
جنوبی می تواند باعث افزایش تنش و حتی بروز درگیری نظامی شود 
که در چنین صورتی فاجعه جهانی رخ می دهد. وی ادامه داد: با همکاری 
یکدیگر در حوزه آفریقا، آمریکا و چین می توانند به یکدیگر برای رفع 

بی اعتمادی و تأسیس دوباره این روابط حیاتی کمک کنند.

 
رسانه های اس��رائیلی فاش کردند که رژیم صهیونیستی تجهیزات 
حفاری مهندسی را برای کار در عملیات موسوم به "سپر شمال" در مرز 
لبنان اجاره کرده که هزینه هفت میلیون داری برایش داشته است. به 
گزارش روزنامه »یدیعوت آحارونوت« که در زمینه اقتصادی فعال است، 
در گزارشی نوشت که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در قراردادهایی به 
ارزش )25 میلیون ِشِکل( معادل هفت میلیون دار تجهیزات حفاری 
مهندسی برای کار در عملیات موسوم به سپر شمال در مرزهای مشترک 
با لبنان را اجاره کرده است و با چند شرکت ساختمانی هم قرارداد بسته 
است. طبق این گزارش، ش��رکت های مذکور بدون اعام هیچ گونه 
جزئیاتی درباره برنامه ها و ماهیت کار خود، قراردادهای محرمانه را امضا 
کرده اند. در میان این قراردادها هم قراردادهای موقت و هم قراردادهای 
تمدید شده وجود دارد. ارتش رژیم صهیونیستی به فرماندهی منطقه 
ش��مالی و با مشارکت س��رویس اطاعات و بخش مهندسی خود در 
عملیات سپر شمال در مرزهای شمالی سرزمین های اشغالی با لبنان 
حضور دارد. هدف از این عملیات انهدام تونل های "هجومی" منسوب 

به حزب اه لبنان در داخل اراضی اشغالی است.

 
به رغم استقبال گرم مسئوان برزیلی از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی، صدها تن از گردشگران و شهروندان برزیلی تحت 
تدابیر شدید امنیتی و سردادن ش��عارها و بوق های ممتد خودروهای 
خود مانع از بازدید وی از "تندیس مس��یح" ش��دند. به نوشته روزنامه 
»الشرق ااوس��ط«، در حالی که نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی با 
استقبال گرم رئیس جمهوری منتخب برزیل و مقامات دولتش روبه رو 
شده صدها تن از گردشگران و شهروندان برزیلی در قالب اعتراضاتی 
مردمی و تحت تدابیر ش��دید امنیتی مانع از بازدید نتانیاهو از تندیس 
مشهور مسیح در ریو دو ژانیرو شدند و وی را مجبور کردند در خودروی 
خود بماند و نتواند از این تندیس بازدید کند. این در حالی است که منابع 
اعام کردند که مسئوان برزیلی در ابراز عاقه و محبتشان به نتانیاهو 
از حد ازم فراتر رفتند و تمبری با تصویر وی به او تقدیم و از تشکیل دولت 
اسرائیل ابراز خرسندی کرده و گفتند، قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل 
به رسمیت می شناسند و این مسئله زمان زیادی نمی برد. آن ها همچنین 

با نخست وزیر اسرائیل شماری توافقنامه همکاری امضا کردند.

 
فرماندهی راهبردی آمریکا که نظارت بر زرادخانه هسته ای این کشور 
را بر عهده دارد، ش��ب سال نو میادی که معموًا همه آرزوی صلح و 
آرامش برای جهان دارند، در پیام توییتری عجیبی آمادگی خود را برای 
بمباران هرجایی که ازم باشد، اعام کرد. به گزارش نشریه »واشنگتن 
اگزمینر« نوشت در این توئیت با اشاره به سنتی که به موجب آن توپ 
کریس��تالی بزرگی که به مناسبت آغاز س��ال نوی میادی از یکی از 
برج های میدان تایمز )تایمز اسکوئر( لندن به پایین رها می شود، آمده 
است: »در صورت نیاز، آماده ایم چیز بسیار بسیار بزرگ تری بیندازیم.«  
در توئیت مذکور از مخاطبان خواسته شده بود تا ویدئوی ضمیمه شده 
را »تا پایان« ببینند. در این ویدئو، انفجارهای حاصل از بمب هایی که 
جنگنده های B-2 در پایگاه نیروی هوایی وایتمن در ایالت میسوری 
می افکندند، به نمایش درآمده بود.  بزرگ ترین کاهک هس��ته ای 
آمریکا در زمان حاضر بمب هس��ته ای B83 است که حدود 2 هزار و 

چهارصد پوند وزن و18 اینچ قطر دارد. 

 
جشن سال نوی میادی در نیویورک تحت شدیدترین تدابیر امنیتی 
برگزار شد. به گزارش روزنامه »نیویورک تایمز«، جشن سال نو میادی 
)2019( به روال هر س��اله در میدان تایمز نیویورک برگزار شد. جشن 
س��ال نو امسال تحت ش��دیدترین تدابیر امنیتی برگزار شد. از همان 
ساعات ابتدایی مراسم شمار زیادی از نیروهای امنیتی تاش کردند تا 
امنیت این جشن را حفظ کنند. پلیس و مقامات آمریکایی نگران بودند 
فردی مسلح وارد جمعیت شده و به سوی حضار شلیک کند. نگرانی از 
تهدیدهای امنیتی باعث شده بود تا نیروهای امنیتی از مردم بخواهند در 
هوای بارانی از باز کردن چترهای خود بپرهیزند تا بتوانند نظارت دقیقی 
روی جمعیت داشته باشند. پلیس همچنین از چندین فروند پهپاد برای 
نظارت بر امنیت جمعیت استفاده کرد. قانون آزادی حمل ساح باعث 

شده است تا تیراندازی های مرگباری در آمریکا رخ دهد. 

 جلد روز
درحالی ک��ه »دونال��د ترام��پ« 
رئیس جمهور آمری��کا در پیام به 
مناس��بت س��ال نو به مردم وعده 
ی��ک س��ال عال��ی داده، روزنامه 
»واشنگتن پست« خبر داده که او 
سال گذش��ته میادی را در حالی 
به پایان رسانده که در آن هر روز 15 
ادعای نادرست مطرح کرده است. 
در تازه تری��ن گزارش ای��ن روزنامه 
آمریکایی آمده اس��ت: »یک س��ال 
فریبکاری بی س��ابقه: ترامپ س��ال 
2018 به طور متوس��ط در هر روز، 15 
ادعای غلط مطرح کرده است.« طبق 
تحقیق روزنامه واشنگتن پست، دونالد 

ترامپ رئیس جمهور آمریکا س��ال 2018 ه��زاران اظهارنظر غلط انجام داده 
و به طور متوسط هر روز 15 ادعا نادرس��ت انجام داده است. بنابراین گزارش، 
رئیس جمهور آمریکا در ابتدای سال 2018 کارش را با 1989 ادعای غلط آغاز 
کرد و به تدریج تا پایان سال روند ادعاهای نادرستش ادامه یافته است. ترامپ 
س��ال 2018 را با مجموعه ای از توئیت های »گمراه کننده« و »غلط« درباره 
»هیاری کلینتون«، ایران، و روزنامه »نیویورک تایمز« آغاز کرد و این توئیت ها 
ازجمله 5600 دروغ، ادعای نادرست و مغایر با حقیقت او در کل سال هستند. طبق 
تحقیق این روزنامه، قیاس سال های 2017 و 2018 نشان می دهد که ترامپ 
در س��ال گذشته تقریباً سه برابر بیشتر از سال قبل از آن دروغ گفته و ادعاهای 
غلط مطرح کرده است. واشنگتن پست خبر داده که با احتساب آخرین روز سال 
2018، ترامپ در کل دوران ریاست جمهوری خود تابه حال 7600 اظهارنظر 
نادرس��ت یا گمراه کننده کرده است. در این گزارش به نظرسنجی ماه دسامبر 
)آخرین ماه میادی( واشنگتن پست هم اشاره شده که در آن آمده است، کمتر 
از 30 درصد از آمریکایی ها به اظهارات و س��خنان ترامپ باور دارند و آن ها را 
قبول می کنند. طبق این نظرسنجی، از هر 10 آمریکایی کمتر از سه نفر بیانیه ها 
و اظهارات ترامپ در مسائلی از قبیل مهاجرت، دیوار مرزی و تحقیقات درباره 
ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و تبانی کارزار 
انتخاباتی او با مسکو را باور کرده اند. واشنگتن پست در گزارش تحقیقی خود 
خبر داده که ترامپ در ابتدای سال 2018 همانند سال قبل از آن ماهانه بین 200 
تا 250 ادعای نادرست مطرح کرده اما در ماه ژوئن و آغاز فعالیت او برای کارزار 
انتخابات میان دوره ای کنگره این رقم به 500 ادعای نادرست افزایش یافته است.

گزارش
العربی الجدید بررسی کرد 
تطهیر بن سلمان 

به بهانه صلح در افغانستان!
آمریکا به دنبال اجرای طرحی از طریق میزبانی ریاض از مذاکرات صلح 
میان طالبان و افغانستان اس��ت تا بتواند چهره محمد بن سلمان را که به 
خاطر پرونده هایی ازجمله قتل جمال خاش��قجی و احتمال دست داشتن 
او در این قتل، جنگ یمن و محاصره قطر مخدوش ش��ده است، در چشم 

غربی ها خوب جلوه دهد.
منابع عربی پیگیر پرونده افغانستان به سایت روزنامه قطری العربی الجدید 
گفتند: یک مسئول آمریکایی عالی رتبه از مس��ئوان پاکستانی در دولت 
هم پیمان ریاض خواس��ت بر جنبش طالبان افغانس��تان فش��ار بیاورند تا 
مذاکرات سیاسی با دولت افغانس��تان را به ابوظبی منتقل کنند. این گامی 
مقدماتی است تا بعداً پرونده به عربستان منتقل شود. بر اساس طرح آمریکا 
قرار اس��ت در صورت موفقیت مذاکرات، توافق صلح میان طالبان و دولت 
افغانستان در ریاض امضا شود. این مسئله در راستای خوب جلوه دادن چهره 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در چشم غربی هاست تا وی را یک پیام آور 
صلح و میانجیگری موفق در حل نزاع ها نشان دهند. سایت این روزنامه افزود 
که امارات سه میلیارد دار به بانک مرکزی پاکستان به عنوان بخشی از "رشوه 
سیاسی" انتقال داده تا به این ترتیب به فشار پاکستان بر طالبان برای مذاکره 
با دولت افغانستان و طرف آمریکایی در ابوظبی و سپس در ریاض ادامه دهد. 
امارات دو ماه پیش هم سه میلیارد دار به بانک مرکزی اتیوپی منتقل کرده 
بود تا نقش میانجیگری میان اتیوپی و اریتره را برای آشتی میان دو کشور که 
امارات منافع مالی و نظامی در آنجا دارد، ایفا کند. امارات که به نیابت از ریاض 
به دنبال ایفای نقشی اصلی در میزبانی از مذاکرات طالبان و دولت افغانستان 
است همان کشوری است که تا دیروز کمپین های تبلیغاتی و رسانه ای علیه 
قطر به ویژه درباره موضوع افتتاح دفتر سیاسی طالبان در دوحه به راه انداخته 
بود. دوحه از دوره باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا برای نظارت بر 
مذاکرات مسالمت آمیز تاش می کرد. به گفته مسئوان آمریکایی، طرح 
افتتاح دفتر سیاسی طالبان در قطر بنا به درخواست باراک اوباما در دوره اول 
ریاست جمهوری اش مطرح ش��ده بود و دوحه در آن زمان این درخواست را 
قبول کرده و مجبور بود با اتهامات متعددی از سوی محور ریاض-ابوظبی 
که امروز برای میزبانی از این مذاکرات به ش��دت عجله دارند، روبه رو شود. 
عربستان و امارات خود به حمایت از طالبان به ویژه قبل از حوادث 11 سپتامبر 
2001 متهم شده اند و دوبی تا چند وقت پیش مقر اقامت تعدادی از حامیان 
افغانی و پاکس��تانی این جنبش بود. زلمای خلی��ل زاد از زمانی که به عنوان 
نماینده آمریکا در امور افغانستان تعیین ش��ده برای گردهم آوردن طالبان 
و دولت افغانستان بر س��ر میز مذاکرات تاش می کند. او برای تحقق این 
هدف 13 اکتبر با نمایندگان طالبان در دوحه دیدار کرد. بعدازاین نشس��ت 
خلیل زاد سفر دوره ای 11 روزه ای به افغانس��تان، پاکستان، امارات، قطر و 
عربستان داشت. طالبان بر این اساس که آمریکا تصمیم گیرنده کنونی در 
پرونده افغانستان است خواستار مذاکرات مستقیم با طرف آمریکایی شده 
اس��ت. این موضع موجب افزایش فشارهای آمریکا بر پاکستان برای 
ترغیب طالبان به مذاکره شده است. این پرونده امروز با تاش امارات 
ب��رای انتقال مذاکرات به ابوظبی و بعد به ریاض با هدف بهبود وجهه 

محمد بن سلمان وارد مرحله جدیدی شده است.

سودان
منابع خبری در س��ودان گزارش کردند که نیروهای امنیتی این کشور 
با تظاهرات و اعتراض ها در خارطوم و دیگر ش��هرهای سودان مقابله 
کردند.  معترضان بنا به درخواست انجمن مشاغل حرفه ای این کشور 
تظاهرات کرده و با راهپیمایی به سمت کاخ ریاست جمهوری، برکناری 
»عمر البشیر« رئیس جمهور این کشور از قدرت را خواستار شدند. طی 
دو هفته گذشته این دومین تظاهرات در اطراف کاخ ریاست جمهوری 
بود. شبکه خبری الجزیره نیز گزارش کرد که پلیس سودان تعدادی از 
معترضان ازجمله »زینب الصادق المهدی« عضو دفتر سیاسی حزب 
»اأمه« را بازداش��ت کرد. کمیته مرکزی پزشکان نیز اعام کرد که 
نیروهای امنیتی سودان برای سرکوب معترضان از گلوله جنگی استفاده 
کرده اند. در بیانیه این کمیته ادعاشده است که دولت همچنین به استفاده 
از نیروهای غیرنظامی در کن��ار نیروهای امنیتی، پلیس، ارتش و دفاع 
مردمی جهت سرکوب تظاهرات روی آورده است. تظاهرات در سودان 
در اعتراض به گرانی برخی کااهای اساس��ی ازجمله نان و اوضاع بد 
معیشتی از دو هفته پیش در شهر عطبره )شمال شرقی خارطوم( آغازشده 
و به سرعت به 15 ایالت دیگر از مجموع 18 ایالت سودان، گسترش یافت. 
رئیس جمهور سودان هم زمان با اعتراضات اخیر، در سخنانی به مناسبت 
شصت وسومین سالروز استقال سودان، گروه های سیاسی و حزبی را به 

تعامل مثبت با بحران اقتصادی کنونی فراخواند.

عکس نوشت 

ب��ر اثر ورود یک خودرو به جمعیتی که برای جش��ن س��ال ن��و میادی در 
خیابان های توکیو جمع شده بودند، دست کم هشت نفر مجروح شدند. پلیس 
اعام کرده است که یکی از مجروحان را نتوانسته شناسایی کند. همچنین 
پلیس افزوده اس��ت که به احتمال زیاد این حادثه تروریس��تی بوده اس��ت. 
سخنگوی پلیس توکیو گفت: راننده که فردی 20 ساله است بازداشت شده و از 
بازجویی هایش مشخص شده وی این کار را با نیات تروریستی انجام داده است.

از اواس��ط س��ال 2018 می��ادی رفت��ه رفته 
نش��انه هایی از نزدیک ش��دن س��وریه به پایان 
بحران هش��ت س��اله هویدا ش��د و ب��ا توجه به 
افزایش دامنه این نش��انه ها و جدی تر ش��دن 
آنها می توان پیش بینی کرد که با توجه به برخی 
تبریک ها از س��وی مقام های و شخصیت های 
سیاسی و دانشگاهی تقریبا این بحران روزهای 
آخر خود را س��پری می کند ولی به خاطر برخی 
موانع موجود اکنون وارد س��ال 2019 نیز ش��ده 
است. بازگش��ت آوارگان از کشورهای همسایه 
به سوریه ، بازگش��ایی دوباره برخی سفارتخانه 
های خارج��ی عربی ، راه اندازی پرواز ش��رکت 
ه��ای هواپیمایی خارج��ی ، بازگش��ایی برخی 

گذرگاه های مرزی ، آغاز س��فر دوباره س��ران 
کش��ورهای مختلف به س��وریه و عقب نشینی 
نیروهای متجاوز امریکایی از سوریه را می توان 
شش نش��انه بارز نزدیک شدن بحران سوریه به 

روزهای پایانی قلمداد کرد.
در آن سوی دنیا نیز در سال 2018، کیم جونگ 
اون رهبر کره ش��مالی س��ه بار با مون جائه این 
رییس جمهوری ک��ره جنوبی دی��دار و گفت و 
گو ک��رد که اولین دیدار آن به عنوان نخس��تین 
اجاس سران دو کشور از سال 2007 میادی، 
توافقات بسیار گسترده ای برای دو کشور داشت.

پس از این دیدارها بود که دو کش��ور توانس��تند 
بیانیه صلح امضا کنند و به س��مت رژیم دایمی 

صلح حرکت کنن��د دو کره پس��ت های مرزی 
نظام��ی را جمع آوری کرده و اقدام به مین روبی 

از مناطق مرزی کردند.
دو طرف توافقنامه بسیار مهم دفاعی امضا کردند 
که بر اساس آن دو کشور موافقت کردند اقدامات 
خصمان��ه نظامی علیه یکدیگ��ر در هوا، زمین و 
دریا را پایان دهند. در س��الی که گذشت دونالد 
ترامپ رییس جمهوری آمریکا یک دیدار مهم و 
تاریخی با کیم جونگ اون رهبر کره ش��مالی در 
س��نگاپور انجام داد که حاصل آن موافقت برای 
کاستن از تنش ها بود.اما هیچ یک از توافقات دو 
نفر اجرایی نشده است و از این نظر کره شمالی و 

آمریکا دستاوردی نداشته اند.

س��ال 2018 میادی، س��الی پر حادث��ه ای در 
تاریخ فلسطین بود، رویدادهایی همچون انتقال 
س��فارت آمریکا به قدس و عادی سازی روابط 
میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی تنها 
گوشه ای از اتفاقات سرنوشت ساز فلسطین، در 
سال گذشته میادی را تشکیل می دهند. سال 
2018 را می توان سال رقابت کشورهای عربی 
برای عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی 
دانست. تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی 
نیز در اقدامی متقابل برای عادی س��ازی روابط 
با کشورهای عربی بخصوص کشورهای حاشیه 
خلی��ج ف��ارس ، گام های به ظاه��ر کوچک اما 

موثری را در سال گذشته برداشته است.
در این سال همچنین مهمترین رویداد جهانی، 
ادام��ه تقابل آمریکا و روس��یه در صحنه جهانی 
بود. روابط مسکو و واشنگتن که انتظار می رفت 
در س��ال 2018 و در نتیج��ه توافق��ات رهبران 
دو کش��ور بهبود یابد، حتی در مقایس��ه با سال 
2017، به سمت تیرگی هر چه بیشتر پیش رفته 
و دورنمای روابط دوجانبه در سال 2019 هم به 
مراتب نامشخص تر از س��ال جاری است. سال 
2018  تاش ها ب��رای بهبود رواب��ط آمریکا و 
روسیه که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما 
به شدت تیره شده و در سال نخست دوره ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ هم از س��ر گرفته نشده 
بود، آغاز ش��د. در دکترین امنیت ملی آمریکا که 
در اواخر سال 2017 و در دوره ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ در آن تجدیدنظر شده بود، روسیه 
به عنوان یکی از تهدی��دات اصلی برای ایاات 
متحده نامیده شد و هیچ شانسی برای طرفداران 
عادی س��ازی روابط دو کشور باقی نگذاشت. در 
اروپا اما شرایط چندان هم برای سران کشورهای 

اتحادیه اروپا مساعد نبود.
 از یک سو هنوز مسئله خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا هنوز روی میز س��ران اتحادیه اروپایی قرار 
دارد و از س��وی دیگر اعتراضات جنبش موسوم 
به جلیقه زردها برای چند هفته متوالی توانست 
چهره خشن پلیس این کشور را به رسانه ها نشان 
داده و از سوی دیگر دولت ماکرون را با مشکات 

زیادی مواجه سازد. 

سال 2018  با پیروزی سوریه و شکست غرب به اتمام رسید

 س�ال 2018 میادی از بسیاری جهات، سال پر برکتی برای کش�ورهای حوزه خاورمیانه بود. گرچه جنگ یمن و سرکوب ها 
گروه

اعتراضات و انتقادات در عربستان و بحرین و جنگ های گاه و بیگاه صهیونیست ها با فلسطینیان، همچون سالهای گذشته در بین الملل
سال 2018 نیز ادامه یافت اما پیروزی سوری ها در جنگ با تروریسم و بازگشت تعدادی از سفرای کشورهای خارجی به دمشق 
نشان داد سوریه سال خوبی را پشت سر گذاشته و قرار است بعد از 7 سال جنگ، سال همراه با آرامشی را در 201۹ تجربه کند. 

پرچممقاومتبااست

چهره خبر

یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری در اولین روز سال ۲۰۱۹
نظامی�ان رژی�م صهیونیس�تی در اولی�ن روز س�ال جدی�د 
میادی)201۹( به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

نظامیان ارتش رژیم اشغالگر قدس روز گذشته هشت شهروند فلسطینی 
را در جری��ان یورش ب��ه کرانه باختری دس��تگیر کردن��د. ارتش رژیم 
صهیونیستی در بیانیه ای با اذعان به بازداشت هشت شهروند فلسطینی در 
کرانه باختری، آنها را افراد تحت پیگرد به ادعای انجام فعالیت هایی مرتبط 
با مقاومت مردمی توصیف کرد. در این حمات، سه شهروند فلسطینی 

در شهرک بیت امر در ش��مال الخلیل، یک شهروند در شهر طوباس در 
ش��مال قدس اش��غالی و چهار کودک هم در روستای دیرنظام در غرب 
رام اه بازداشت شدند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین بروشورهای 
هش��دارآمیز در شهرک جیوس در شرق قلقیلیه در شمال قدس اشغالی 
پخش کرد، پایگاه خبری ش��هاب همچنین از ب��روز درگیری هایی در 
روستای ابوش��خیدم در پی یورش نظامیان صهیونیست خبر داد.  خبر 
دیگر اینکه گروه هایی از شهرک نشینان صهیونیست همزمان با اولین 
روز سال جدید میادی)2019( به مسجدااقصی یورش بردند و بار دیگر 

حرمت این مکان مقدس را شکستند. نظامیان صهیونیست مطابق معمول 
به حمایت گسترده از شهرک نشینان متجاوز پرداختند.

ش��یخ عزام الخطیب مدیرکل اوقاف اسامی در قدس اشغالی گفته بود 
که در س��ال 2018 میادی، در مجموع حدود 30 هزار شهرک نش��ین 
صهیونیست به مسجدااقصی یورش برده بودند که افزایش 17 درصدی 
نسبت به سال قبل آن)2017( نشان می دهد. قبله نخست مسلمانان همه 
روزه شاهد تعدی گروه هایی از شهرک نشینان صهیونیست است که با 

ورود به آن به اقدامات تحریک آمیز دست می زنند. 

هشدار اون به ترامپ در پیام سال نو میادی  نتانیاهو: استعفا نمی دهم
نخست وزیر رژیم صهیونیستی تأکید کرد، حتی اگر به فساد هم متهم شود، استعفا نخواهد داد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جواب یک روزنامه نگار اسرائیلی گفت حتی اگر دادستان 
کل این رژیم هم وی را برای توضیح احضار کند، هرگز استعفا نخواهد داد. طبق قوانین رژیم صهیونیستی 

احضار دادستان مرحله پیش از تفهیم اتهام رسمی است.
وی در کنفرانس مطبوعاتی در راستای سفر رسمی اش به برزیل گفت: قصد ندارم استعفا دهم. اوا آن ها 
نمی توانند هیچ اتهامی را علیه من ثابت کنند و دوما قانون مرا مجبور به این مسئله نکرده است. درخواست 
برای اس��تعفای من لطمه ای به "دموکراسی" اسرائیل می زند. نتانیاهو افزود: شهروندان اسرائیلی تعیین 

می کنند که من نخست وزیرشان باشم یا نه.
رژیم صهیونیس��تی اخیرا اعام کرد که انتخابات زودهن��گام نهم آوریل برگزار 
خواهد ش��د. نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 
طی انتخابات آتی ب��ر بقیه احزاب برتری خواهد داش��ت و نتانیاهو مجددا 
می تواند نخست وزیر شود. معاون اول دادستان کل اسرائیل اواسط دسامبر 
گفته بود که پیشنهاداتش را درباره سه پرونده فساد که نتانیاهو در آن دست 

دارد به مدیرش منتقل کرده است.
پلیس رژیم صهیونیستی نیز اوایل دسامبر خواهان تفهیم اتهام 
نتانیاهو و همسرش درباره یکی از پرونده های فساد شده بود.

رهبر کره ش��مالی روز گذشته بار دیگر بر تصمیمش برای خلع س��اح هسته ای کامل در شبه جزیره کره 
تاکید کرد اما در عین حال هشدار داد، چنانچه ایاات متحده همچنان پیونگ یانگ را به یک اقدام یکجانبه 

وادار کند احتماا مسیر جایگزینی را انتخاب خواهد کرد.
کیم جونگ اون،  رهبر کره شمالی در پیام سال نوی میادی تاکید کرد، برای دستیابی به خلع ساح اتمی 
مایل اس��ت تا هر زمانی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند و از واشنگتن خواست تا اقدام 
مشابهی برای سرعت بخشیدن به روند متوقف شده مذاکرات انجام دهد. او تصریح کرد، روند خلع ساح 
اتمی تسریع خواهد یافت اگر آمریکا گام هایی در مقابل بردارد. کیم جونگ اون تاکید کرد: اگر ایاات متحده 
صبر و تحمل مردم ما را غلط تفسیر کرده و چیزی را به ما تحمیل کند و به تحریم ها ادامه دهد و فشارها را 

بدون عمل به وعده ای که مقابل جهان داده است، شدت ببخشد کره شمالی گزینه ای ندارد 
جز اینکه یک مسیر جدید بیابد تا از حاکمیت ملی خودش دفاع کند.

این اظهارات ممکن است تردیدها درباره نیت پیونگ یانگ برای کنار گذاشتن برنامه 
تسلیحات هسته ای را تش��دید کند. کیم و ترامپ در نشست ژوئن 2018 در سنگاپور 

متعهد شدند تا روی خلع ساح هسته ای کار کرده و یک نظام صلح پایدار و ثابت 
ایجاد کنند اما از آن زمان پیش��رفت چندانی حاصل نش��ده است و تصاویر 
ماهواره ای از تداوم فعالیت در تاسیس��ات هسته ای و موشکی کره شمالی 

حکایت دارند.

دموکرات ها در مجل�س نمایندگان آمریکا 
قصد دارند تا روز پنجشنبه روی بسته تامین 
مالی به منظور پایان تعطیلی 10 روزه دولت 
بدون تامین پنج میلیارد دار بودجه مورد نظر 
رئیس جمهوری برای ساخت دیوار مرزی با 

مکزیک رای دهند.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز، این رای گیری، 
نمایش��ی از س��وی دموکرات ها مقابل جمهوری 
خواهان هم حزبی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکاست اما برخاف 2017 که ترامپ با کنگره 
تحت رهبری حزبش کار خ��ود را آغاز کرد، این بار 

اکثریت با دموکرات ها در مجلس نمایندگان است.
دموکرات ها رس��ما کنترل مجلس نمایندگان را از 
جمهوری خواه��ان می گیرند چ��ون اکثریت را در 
انتخابات نوامبر 2018 از دس��ت جمهوری خواهان 
گرفتند. بسته دو بخشی دموکرات ها که روز دوشنبه 
در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه ش��د ایحه ای در 
زمینه تامین بودجه مالی برای دپارتمان امنیت کشور 
در س��طوح کنونی تا هشتم فوریه بدون تامین مالی 
برای ساخت دیوار و نیز ش��ش اقدام دیگر به ارزش 

قریب به 265 میلیارد دار اس��ت که به تامین مالی 
س��ایر وزارتخانه ها و آژانس های تعطیل شده تا 30 
سپتامبر و پایان سال مالی کنونی را شامل می شود. این 
آژانس های غیرمرتبط با امنیت مرزی شامل دپارتمان 
کشاورزی، کشور، حمل و نقل، دادگستری و تجارت 
هستند. دو بخش به صورت جداگانه روز پنجشنبه در 
صحن مجلس نمایندگان به رای گذاشته می شوند. 
اگر این دو بخش رای بیاورند، بس��ته تامین مالی به 
سنای تحت رهبری جمهوری خواهان می رود. میچ 
مک کانل، رئیس جمهوری خواهان در س��نا گفت: 
واضح اس��ت؛ س��نا چیزی را برای رئیس جمهوری 
نمی فرستد که او امضایش نکند. دموکرات ها مخالف 
درخواست ترامپ برای تامین مالی این دیوار مرزی 
هس��تند به طوریکه نانسی پلوس��ی، رهبر اکثریت 
مجلس نمایندگان آمریکا این دیوار را پر هزینه، بدون 
اثر و غیراخاقی خوانده است. دموکرات ها امیدوارند 
که این رویکرد، جمهوری خواهان سنا را در موضعی 
سخت قرار دهد. اگر جمهوریخواهان این تامین مالی 
را برای دپارتمان های غیرمرتبط با امنیت مرزی رد 
کنند، آن وقت به آنها به چش��م گروگان گیرندگان 

آژانس ها و 800 هزار کارمند نگاه می شود.

نخس�ت وزیر انگلیس در آس�تانه سال نو 
می�ادی از اعض�ای پارلم�ان این کش�ور 
خواست، با تایید توافق برگزیت، کشور را 

از مرحله بحران عبور دهند.

»ترزا می« نخس��ت  وزیر انگلیس در پیام سال نو 
میادی، خطاب به نمایندگان پارلمان این کشور 
خواهان حمایت آنها از توافق برگزیت شد و وعده 
داد که به این ترتیب، کشور از شرایط بحرانی خارج 
ش��ده و دولت هم مجال تمرکز بر حل مشکاتی 
مانند مس��کن و کمبود نیروی کار ماهر را خواهد 
یافت. این اظهارات در حالی مطرح ش��د که تا 2 
هفته دیگر، پارلمان باید درباره طرح وی مبنی بر 

خروج از اتحادیه اروپا رای گیری کند.
این در حالی اس��ت که انگلیس با یا بدون حصول 
تواف��ق، باید در تاریخ 29 م��اه میادی مارس، از 

اتحادیه اروپا خارج شود.
گفتنی است ترزا می در ماه میادی دسامبر از بیم 
مخالفت اعضای پارلمان، رای گیری درباره توافق 
برگزیت را به تعویق انداخت. اعضای پارلمان حتی 
آنهایی که به »توری« حزب متبوع ترزا می تعلق 

دارند، وی را به نرمش و واگذاری امتیاز به اتحادیه 
اروپا متهم می کنند.

در همین حال یکی از موافقان اصلی خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا )برگزیت( که دارای مقام باایی در 
دولت انگلیس است باور دارد اگر پارلمان انگلیس 
توافق نامه  بین »ترزا می« نخست وزیر این کشور 
و اتحادیه اروپا در خصوص »برگزیت« را رد کند، 
احتمال متوقف شدن این طرح 50-50 می شود.

»لیام فاک��س« وزیر تجارت بین المللی انگلیس، 
به نش��ریه »س��اندی تایمز« گفت رد شدن این 
توافق نام��ه باعث خدش��ه دار ش��دن اعتماد بین 
مجلس و رای دهندگان خواهد شد. هفته گذشته 
»جرم��ی کوربین« رهب��ر حزب کارگ��ر، از می 
درخواست کرد تعطیات کریسمس مجلس عوام 
را کوتاه کند تا رأی گیری زودهنگام برگزار شود.

فاکس به نمایندگان مجلس عوام هشدار داد اگر 
این توافق نامه رد شود »موجب آتش افروزی« و 
حمایت مجلس از آن »مایه افتخار« خواهد بود. 
وی افزود رد این ایحه توسط مجلس عوام »برای 
من این حس را تداعی می کند که به مردمی که در 

انتخابات رأی دادند خیانت کرده ایم«.

طرح دموکرات ها برای پایان تعطیلی 
دولت آمریکا

درخواست می از پارلمان انگلستان 
درباره توافق برگزیت
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ارتقاء درجه 14 داور بین المللی 
کشتی ایران

 رییس کمیس��یون داوران کشتی کشور 
گفت: بنابر اعام اتحادیه جهانی کشتی، 
ایران در سال 2019 میادی در مجموع 
129 داور بین الملل��ی در کش��تی جهان 
دارد.محمدابراهی��م امامی با اش��اره به 
ارتقاء درجه 14 داور بین المللی کش��تی 
ایران افزود: اتحادیه جهانی کش��تی نیما صادقی و س��عید عباسی 
داوران درجه یک بین المللی کشورمان به درجه S1 )المپیکی( ارتقاء 
داد، همچنین رضا علی اصغری و محسن جلیلیان داوران درجه دو 

بین المللی به درجه یک بین المللی ارتقاء یافتند.

معافیت هیات های ورزشی
 از قانون بازنشستگی

 معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزیر ورزش گفت: طبق استعامی که از 
ریاس��ت جمهوری و مجلس داش��تیم، 
و  اس��تان ها  ورزش��ی  هیات ه��ای 
شهرس��تان ها ش��امل قان��ون من��ع به 
کارگی��ری بازنشس��تگان نمی ش��وند.

محمدرضا داورزنی افزود: براین اس��اس افراد بازنشسته می توانند 
کم��اکان در مس��ئولیت های هیات ه��ای ورزش��ی اس��تان ها و 
شهرس��تان ها به فعالیت خود ادامه دهند و ورزش کشور از ظرفیت 

این افراد استفاده کند. 

مشهد میزبان حساس ترین بازی 
هفته لیگ برتر والیبال  

 دیدارهای هفته ش��انزدهم رقابت های 
 لی��گ برتر والیب��ال امروز ب��ا برگزاری
6 دی��دار پیگی��ری خواه��د ش��د. در 
حس��اس ترین بازی هفت��ه دو تیم پیام 
خراس��ان و خاتم اردکان در مشهد رو در 
روی هم قرار خواهند گرفت. ش��اگردان 
جبار قوچان نژاد در پیام که هفته گذش��ته نتیجه بازی را مقابل تیم 
پیکان واگ��ذار کردند، این هفته در دیدار مهم، میزبان خاتم اردکان 
خواهند بود و برای حفظ جایگاهش��ان در بین چهار تیم برتر جدول 

به پیروزی نیاز دارند. 

شرط سپاهان 
برای جذب مهاجم سابق استقال

 باشگاه سپاهان برای به خدمت گرفتن 
عل��ی قربانی مهاجم س��ابق اس��تقال 
ش��روطی را تعیین کرده اس��ت. اما این 
بازیک��ن ب��ا باش��گاه اس��پارتاک ترناوا 
اس��لواکی ق��رارداد دارد. با ای��ن وجود 
سپاهانی ها اعام کرده اند در صورتی این 
بازیکن را جذب می کنند که وی قراردادش را با تیم فعلی خود فسخ 

کند تا مشکلی برای به خدمت گرفتنش نداشته باشند. 

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

ایران با پیروزی به استقبال جام ملت ها رفت

طلسم۴۳سالهمیشکند؟
از  بس�یاری  نظ�ر  از 

گــــروه
ورزشی

کارشناس�ان داخل�ی و 
خارجی در حوزه فوتبال 
ایران بین 24 تیم حاضر 
در رقابت های جام ملت های آسیا 201۹ 
ش�انس باای�ی ب�رای قهرمان�ی دارد، 
رویکردی که بعد از پیروزی دو بر یک تیم 
مل�ی مقابل قطر ق�وت بیش�تری به خود 

گرفت.

  قطر به تجربه ایران باخت
بعد از اینکه فوتبالیست های تیم ملی توانستند در 
آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از جام ملت های 
آسیا 2019 با نتیجه دو بر یک تیم ملی قطر، میزبان 
خود را شکست دهند و طلسم 568 روزه گلزنی تیم 
ملی فوتبال را بشکند، این امیدواری قوت بیشتری 
به خود گرفت که بازیکنان مستطیل سبزرنگ تیم 
ملی کشورمان بتوانند موفقیت قابل توجهی را در 
این دوره از مسابقات به نام خود ثبت کنند. به عبارتی 
گل هایی که مهدی طارمی و سردار آزمون به ثمر 
رساندند، موجب شد تا روحیه اعضای این تیم برای 
حضور در بزرگ تری��ن آوردگاه فوتبالی قاره کهن 
بیش از پیش افزایش یابد. هرچند روزنامه قطری 
»الرایه« در گزارش��ی از این بازی دوس��تانه که در 
ورزش��گاه خلیفه برگزار شد، عنوان کرد: این بازی 
دوستانه تجربه بزرگی برای عنابی ها بود و قطر به 
تجربه ایران باخت، اما این امر به خوبی مشهود است 
که تیم ملی کشورمان برای قهرمانی همه تاش 

خود را خواهد کرد.

  تمرکز بازیکنان روی اولین بازی 
این درحالی است که کارلوس کی روش، سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران نیز پس از دیدار دوستانه برابر 
قطر با اش��اره به اینکه یک هفته تمرین سخت، با 
مقداری خستگی بیش��تر برای بازیکنان را پشت 
سر گذاشتیم، بیان کرده است؛ با این حال مسابقه 

تدارکاتی خوبی را مقابل قطر برگزار کردیم، برای 
نتیجه جنگیدیم و برای ایران یک پیروزی معتبر به 
دست آوردیم. به گفته وی اکنون تمامی بازیکنان 
روی اولین بازی  در جام ملت ها مقابل یمن تمرکز 
کرده اند. با این وجود اما از نظر بیژن طاهری، مربی 
اس��تقال قهرمانی در جام ملت ها بس��یار سخت 
است، ضمن اینکه کشورهایی مثل کره و ژاپن هم 
جام ملت ه��ا را کامًا جدی می گیرند و دقیقاً مانند 
جام جهانی برایشان اهمیت دارد به همین دلیل با 
تمام قوا در این مسابقات شرکت می کنند. هر چند 
که وی معتقد است این تیم ملی لیاقت قهرمانی را 
دارد. براین اساس همه باید حامی تیم ملی باشیم و 

نگاهی رنگی به این مسابقات نکنیم.

  سه بار قهرمانی پیاپی در جام ملت ها
در این میان ولی نباید از یاد برد؛ ایران تنها کشوری 
به شمار می رود که سه بار پیاپی به عنوان قهرمانی 
جام ملت ها دس��ت یافته است، زمانی که تیم ملی 
در س��ال های 1968، 1972 و 1976 قهرمان شد، 
هرچند از آن زمان به بعد به فینال نرسیده است، اما 

اکنون با توجه به عملکرد بسیار درخشان ایران در 
جام جهانی روس��یه، این امی��دواری به وجود آمده 
است که تیم ملی کشورمان در این دوره از مسابقات 
جام ملت های آس��یا بتواند جایگاه شایس��ته ای را 
کسب کند.به اعتقاد، س��عید مراغه چیان، بازیکن 
اس��بق تیم ملی فوتبال ایران نی��ز این تیم یکی از 
شانس های مسلم کس��ب عنوان قهرمانی در جام 
ملت های آسیا محسوب می ش��ود و این توانایی را 
دارد تا در این رویداد مهم آسیایی به موفقیت برسد. 
البته همه تیم های حاضر در این تورنمنت هدفشان 
قهرمانی است و ما باید با تیم های درجه یکی چون 
ژاپن، کره، استرالیا، عربستان و عراق که هم سابقه 
قهرمانی دارند و هم تدارک خوبی دیده اند، مبارزه 
کنیم تا بتوانیم موفق باش��یم. از نظر وی کار برای 

ایران در جام ملت های آسیا سخت است.

  نیمه نهایی برای ایران حداقل است
با این وجود اما س��ایت فاکس اس��پورت آس��یا در 
بررس��ی تیم ملی فوتبال ایران پیش از آغاز رسمی 
رقابت های جام ملت های آسیا 2019 آورده است؛ 

به رغم شرایط خوبی که این تیم در رقابت های جام 
جهانی 2018 روسیه داش��ت، اما باید گفت دیدار 
تیم ملی فوتبال ایران براب��ر تیم های کره جنوبی 
یا عربستان س��عودی می تواند یکی از سنتی ترین 
و حس��اس ترین دیدار های فوتبال ملی آسیا باشد 
ک��ه در طول س��الیان اخیر ای��ن اتف��اق رخ نداده 
اس��ت. ضمن اینکه با در نظر گرفتن کیفیت تیم ها 
نیز هر رقابتی برای تیم ملی فوتب��ال ایران می تواند 
دشوار باش��د.  این در حالی است که سرمربی پرتغالی 
 تیم ملی فوتبال ایران مدعی ش��د رسیدن تیمش به 
نیمه نهایی یک رویا است و بر خاف فاکس اسپورت 

که نیمه نهایی را برای ایران حداقل می داند.

  شانس باای ایران
این درحالی است که از نظر بسیاری از کارشناسان 
داخلی و خارجی در حوزه فوتبال ایران بین 24 تیم 
حاض��ر در رقابت های جام ملت های آس��یا 2019 
ش��انس باایی برای قهرمان��ی دارد، ضمن اینکه 
به نظر می رس��د؛ کی روش برای کسب قهرمانی 
در جام ملت های آس��یا و شکستن طلسم 43ساله 
ناکامی در این رقابت ها روی توانایی های بازیکنان 
خود به وی��ژه طارمی و آزمون که در تمرینات اخیر 
تیم ملی از آماده ترین نفرات بوده اند، حساب خاصی 
باز کرده است. اکنون اما به نظر می رسد سرمربی تیم 
ملی کشورمان ترکیب اصلی تیم خود را با توجه به 
مهره هایی که در اختیار دارد در دو قالب هجومی و 
هم دفاعی تعریف کرده است، البته در این میان یک 
ابهام  نی��ز وجود دارد که به انتخاب هافبک دفاعی 
کنار امید ابراهیمی مربوط می ش��ود. حال باید دید 
تیم ملی ایران که از آن به عنوان چهارمین تیم گران 
جام ملت های آسیا یاد شده است، چه ارمغانی برای 
بیش از 80میلیون ایرانی که چشم انتظار موفقیت 
تیم کشورش��ان در این دوره از بازی ها هس��تند به 
ارمغان خواهد آورد.گفتنی اس��ت؛ تیم ملی فوتبال 
کش��ورمان در نخستین دیدار خود در گروه D جام 
ملت های آسیا 17 دی به مصاف یمن خواهد رفت.

ورزش جهان

40 میلیون یورو ارزش
 جوایز اپن استرالیا 

مسئول برگزاری نخس��تین رقابت مهم جهان تنیس در سال جدید اعام 
کرد که ارزش جوایز تنیسورها به حدود 40 میلیون یورو خواهد رسید. این 
بااترین رقم در تاریخ این رقابت ها محس��وب می ش��ود و نسبت به سال 
گذشته 14 درصد افزایش یافته اس��ت. کریگ تیلی گفت: می خواهیم از 
تنیسورهای خوبی که می توانیم داشته باشیم مراقبت کنیم و به آنها اطمینان 
خواهیم داد که تجربه فوق العاده ای در تنیس اپن استرالیا خواهند داشت. 

درآمد یک میلیارد درهمی برای امارات 
رییس کمیته اجرایی جام ملت های آس��یا عنوان کرد: درآمد حاصل از این 
رقابت ها در بخش های بازاریابی، بلیت فروشی و سایر موارد به بیش از یک 
میلیارد درهم می رس��د. عارف العوانی افزود: با توجه به اینکه هزینه های 
کلی کشور امارات برای ساخت ورزشگاه ها و برگزاری این رویداد کمتر از 
یک میلیارد درهم بوده، در نهایت پانزدهمین دوره جام ملت های آسیا برای 
کشور میزبان س��ودآور خواهد بود.وی اضافه کرد: در این مسابقات امکان 
اختصاص بلیت رایگان به هیچ وجه وجود ندارد البته تخفیف های ویژه ای 

برای برخی از مراکز در نظر گرفته شده است.

درخواست آمریکا برای لغو عضویت 
روسیه در وادا 

تراویس تیگارات، رییس آژانس ضد دوپینگ آمریکا از آژانس بین المللی ضد 
دوپینگ )WADA( خواست تا عضویت روسیه در این نهاد را به خاطر 
عدم همکاری ازم در ماجرای دسترسی کامل به نمونه های آزمایشگاه ضد 
دوپینگ مسکو لغو کند. گفتنی است؛ کمیته اجرایی آژانس بین المللی ضد 
دوپینگ در ماه سپتامبر 2018 )شهریورماه( با شرط دسترسی به نمونه های 
آزمایشگاه مسکو تا پایان روز 31 ماه دسامبر رای به بازگرداندن عضویت 

مجدد روسیه در این نهاد داده بود. 

هاردن از رکورد اسکار رابرتسون گذشت
در دیدارهای لیگ بس��کتبال حرفه ای آمریکا، تیم هیوس��تون راکتس با 
بازی درخشان جیمز هاردن مقابل میهمان خود ممفیس گریزلیز در سالن 
تویوتا س��نتر به پیروزی رسید. هاردن در این دیدار 43 امتیاز، 13 پاس گل 
و 10 ریباند داش��ت تا برای چهارمین بازی متوالی بیش از 40 امتیاز کسب 
کرده باشد.هاردن با ثبت هش��تمین بازی با بیش از 35 امتیاز و 5 ریباند از 
رکورد اسکار رابرتسون گذشت و برای سی و نهمین بار در دوران حرفه ای 

خود، تریپل دابل کرد.

آگهی

نماد بانک پاس��ارگاد در نخس��تین روز بازگشایی روی تابلوی بورس با ۳۳ درصد 
رش��د مواجه ش��د و هر س��هم این بانک بورس��ی در پایان معامات دیروز تاار 
شیشه ای ۱۳۲۸ ریال قیمت خورد تا در نخستین روز سال جدید میادی لبخند 
بر لب های سهامداران بانک پاسارگاد نقش ببندند. استقبال چشمگیر سهامدارن 
از س��هام بانک پاس��ارگاد پس از ماه ها صبر و انتظار قابل پیش بینی بود چرا که 
پ��س از برگزاری موفقیت آمیز مجمع عمومی عادی س��الیانه س��ال های ۱۳95 و 
۱۳96 و با انتش��ار عملکرد درخش��ان 6 ماهه ی بانک پاسارگاد، نماد این بانک در 
یازدهم دی ماه ۱۳97 و اول ژانویه س��ال ۲0۱9 میادی بازگش��ایی شد. بر این 
اس��اس، با استقبال چشمگیر سهامداران، تعداد یک میلیارد و ۲00 میلیون سهم 
بانک پاس��ارگاد با رشد ۳۳ درصدی در قیمت توسط سهامداران در بورس معامله 

ش��د. این گزارش می افزاید: 7۸.۸ درصد از خریداران س��هام بانک پاس��ارگاد در 
معامات دیروز را سهامداران حقیقی و ۲۱.۲ درصد را خریداران حقوقی تشکیل 
دادند و سهامداران حقوقی 9۸۲.۸ درصد از ترکیب فروشندگان سهام را به خود 
اختص��اص دادند. البته ارزش هر س��هم بانک پاس��ارگاد در آخرین معامله انجام 
ش��ده با جهش��ی ۳7 درصدی به ۱۳6۸ ریال رس��ید و انتظار می رود در روزهای 
آینده رقابت بین بانک های بورس��ی با ورود بانک پاس��ارگاد جدی تر شود. گفتنی 
اس��ت نماد بانک پاسارگاد در روز نخس��ت آإرماه ۱۳95 با قیمت هر سهم 999 
ریال بس��ته شده بود و حاا مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد خوشحال از 
بازش��دن نماد این بانک، برای س��ود آوری بیشتر این بانک بزرگ بورسی گام های 

بلندتری را باید بردارد.

لبخند روی لب های سهامداران نشست
جهش ۳۳ درصدی سهام بانک  پاسارگاد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول مربوط به کاسه 9602262 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت 134/95 متر مربع که مقدار 10/80 متر 
مربع آن بالکن اس�ت قطعه دوم تفکیکی به ش�ماره 1023 فرعی از 30 اصلی مفروز از 834 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران  با قدر الس�هم از عرصه و 
سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها   محدود به حدود شماا در سه قسمت اول و دوم دیوار و درب به راه پله سوم دیوار پنجره به فضای حیاط 
خلوت شرقا  دیوار به قطعه 78 جنوبا لبه بالکن به فضای حیاط غربا در 5 قسمت اول و پنجم دیوار به دیوار قطعه 30 دوم الی چهارم دیوار و پنجره به هو اکش کف و 
سقف اشتراکی است، ذیل صفحه 594 دفتر 872/2 شماره ثبت 194766 ثبت و مع الواسطه به آقای سید حسن مهرپور منتقل گردیده و برابر سند رهنی 32389- 
94/9/3   دفتر خانه 887 تهران در رهن بانک سپه قرار گرفت که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کاسه 9602262 در این اداره گردیده است 
و در نشانی اجودانیه خیابان شهید سباری کوچه 12 شرقی بن بست دوم  انتهای کو چه پاک 2 و اقع است و طبق نظریه  مورخه 97/7/28  کارشناس تجدید نظر 
مورد ارزیابی عبارتند از یک ساختمان شامل 3 طبقه زیرزمین و همکف و اول با نمای سنگ و قدمتی حدود  23 سال که مطابق پایانکار شماره 8990 اسکلت آن 
فلزی و مساحت عرصه 212 متر مربع می باشد دارای یک سالن )هال و پذیرایی( و آشپزخانه  اوپن با کابینت ام دی اف و دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی حمام 
و دستشویی و کف آپارتمان ا ز  کفپوش و دیوارها از کاغذ  دیواری و سقف کاذب با نورپردازی می باشد و در زمان بازدید بنام آرایشگاه فرانک مشغول به فعالیت 
بود  و به مبلغ 17/200/000/000 ریال )هفده میلیارد و دویست میلیون ریال(  ارزیابی  گردیده است و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کاسه فوق الذکر  
در روز دوشنبه  مورخ 97/11/1 از ساعت  9 صبح الی 12 ظهر در محل اد اره سوم اجرای اسناد رسمی   واقع در تهران چهارراه جهان کو دک  پاک  34  ساختمان 
معاونت اجرای اسناد رسمی – سالن مزایده  از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده  از مبلغ 17/200/000/000 ریال   هفده میلیارد و دویست میلیون 
ریال شروع و به بااترین قیمت که خریدار داشته باشد  فروخته خو اهد شد . شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد و فروش کا نقدی است چنانچه روز تعیین 
شده با تعطیل رسمی  مصادف گردد روز بعد از تعطیلی جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خو اهد شد. طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در 
مزایده در وقت مقرر با ارائه چک تضمین شده بانک ملی به مبلغ پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. ضمنا بدهی های مربوط به آب، برق،  گاز، اعم از حق انشعاب 
و اش�تراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی، عوارض ش�هرداری و غیره که رقم قطعی  آنها برای این اد اره معلوم نش�ده است به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند 

انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و ... خو اهد بود. تاریخ انتشار آگهی  مزایده: 97/10/12
19622 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی – نقیبی 

آگهی مزایده 97/11
س�ازمان س�اماندهی  مشاغل ش�هری و فرآورده های کشاورزی  شهرداری س�منان در نظر دارد تعداد 5 باب واحد تجاری را بصورت اجاره یا سرقفلی یا فروش 
با ش�رایط مش�خص ش�ده در اسناد مزایده  واگذار نماید. لذا از کلیه افراد واجد الشرایط که متقاضی  ش�رکت در مزایده هستند دعوت می گردد  از تاریخ در ج 
آگهی  در روزنامه 97/10/12 تا مورخ 97/10/21 از طریق سایت اینترنتی http://www.mayadin.Semnan.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام فرمایند. 
ضمنا مهلت ارسال اسناد تا تاریخ 97/10/21 می باشد که می بایست  پس از تکمیل مدارک و فرم  ها یا پاکات مربوطه صرفا از طریق دفاتر پستی  یا پست ویژه 
پیش�تاز به نش�انی سمنان، میدان عدالت،  خیابان شهدای دادگستری کوچه  مقداد به کد پس�تی 3514686511 ارسال گردد. یادآور می شود سازمان در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و تامین هزینه آگهی به تناسب بر عهده برندگان مزایده می باشد. 
نوع و اگذاری کاربریمکان وگذاری ردیف 

اجاره ماهیانه نانوائیمغازه شماره 6 بازارچه نگارستان غرف واقع در سطح شهر1

آزاد  کاربری غیر مرتبط بازارچه ممنوع مغازه شماره 3 بازارچه شهید  خالصی )مسکن مهر(2
می باشد.

اجاره ماهیانه 

آزاد کاربری  غیر مرتبط بازارچه ممنوع مغازه شماره 4 بازارچه شهید خالصی )مسکن مهر(3
می باشد.

اجاره ماهیانه 

کفاشی )فروش( – فروش لوازم دکه شماره 1 ضلع  جنوبی پل زیرگذر شهید خالصی )مسکن مهر(4
موتورسیکلت 

اجاره ماهیانه 

اجاره ماهیانه سوپرمارکت ) شبانه روزی(دکه میدان استاندارد5

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول مربوط به کاسه 9602262 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه زیرزمین به مساحت 137/45متر مربع که مقدار 10/80 متر مربع 
آن بالکن اس�ت قطعه اول تفکیکی به ش�ماره 1022 فرعی از 30 اصلی مفروز و مجزی ش�ده از 834 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران   به انضمام پارکینگ 
قطعه اول به مساحت 12  متر مربع واقع در طبقه همکف محدود به حدود شماا در سه قسمت اول و دوم دیوار و درب به راه پله سوم دیوار به شوفاژ خانه شرقا  دیوار 
به قطعه 78 جنوبا لبه بالکن حیاط غربا در 5 قسمت اول و پنجم دیوار به دیوار قطعه 30 دوم الی چهارم دیوار و دریچه به هو اکش کف روی عرصه قرار دارد  و  سقف 
اشتراکی است حدود پارکینگ شماا دیوار به قطعه 28 شرقا دیوار به قطعه 78 جنوبا و غربا به محوطه حیاط خلوت شمالی ، ذیل صفحه 592 دفتر 872/2 شماره ثبت 
194765 ثبت و مع الواسطه به آقای سید حسین مهرپور منتقل گردیده و برابر سند رهنی 32389- 94/9/3   دفتر خانه 887 تهران در رهن بانک سپه قرار گرفقت 
که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کاسه 9602262 در این اد اره گردیده است و در نشانی اجودانیه خیابان شهید سباری کوچه 12 شرقی بن 
بست دوم  انتهای کو چه پاک 2 و اقع است و طبق نظریه  مورخه 97/7/28  کارشناس تجدید نظر مورد ارزیابی در یک ساختمان شامل 3 طبقه زیرزمین و همکف و 
اول با نمای سنگ و قدمتی حدود  23 سال اسکلت آن فلزی و مساحت عرصه 212 متر مربع می باشد  و آپارتمان دارای یک سالن بزرگ و اتاق و سرویس بهداشتی 
و  آش�پزخانه و کف ها از پوش�ش کفپوش و دیوارها از گچ و رنگ رو غنی و س�قف کاذب با نورپردازی و در جنوب این و احد حیاط مش�اعی  واقع شده است و از طریق 
درب به آن دسترسی و جود دارد و جهت فروش لباس زنانه فعالیت د ارد و به مبلغ 15/600/000/000 ریال )پانزده میلیارد و ششصد میلیون ریال( ارزیابی  گردیده است 
و جهت و صول طلب بستانکار و حقوق دولتی کاسه فوق الذکر  در روز دوشنبه  مورخ 97/11/1 از ساعت  9 صبح الی 12 ظهر در محل اد اره سوم اجرای اسناد رسمی   
واقع در تهران چهارراه جهان کو دک  پاک  34  ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی – سالن مزایده  از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده  از مبلغ 
15/600/000/000 ریال )پانزده میلیارد و ششصد میلیون ریال( شروع و به بااترین قیمت که خریدار داشته باشد  فروخته خو اهد شد . شرکت در جلسه مزایده برای 
عموم آزاد و فروش کا نقدی است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی  مصادف گردد روز بعد از تعطیلی جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خو اهد شد. 
طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک تضمین شده بانک ملی به مبلغ پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. ضمنا بدهی های 
مربوط به آب، برق،  گاز، اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی، عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی  آنها برای این اد اره معلوم نشده است به 

عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و ... خو اهد بود. تاریخ انتشار آگهی  مزایده: 97/10/12
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس�کن اس�تان گیان محمود قاس�م نژاد فرماندار فومن و حجت 
ااس�ام افتخاری نماینده شهرس�تانهای فومن و شفت با اتفاق مهندس عفتی مدیر بنیاد مسکن 
فومن، ضمن حضور در روس�تای گشت از پروژه اجرای طرح هادی گشت ) اجرای آسفالت شبکه 

معابر روستایی ( بازدید کردند.
 این پروژه به مس�احت 12000 متر مربع در طول معادل حدود 2.5 کیلومتر میباش�د ش�ایان ذکر 
اینک�ه اعتب�ار این پروژه از ردیف مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرس�تان و س�همیه قیر رایگان 
بوده و از این پروژه 600 خانوار در روستای گشت از آسفالت راه روستایی بهره مند خواهند شد.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان 
گیان راهکارهای جلسه توسعه بخش کوچصفهان 
شهرستان رش��ت با حضوردکتر حس��نی نماینده 
م��ردم در مجلس ش��ورای اس��امی ،دکتر مومنی 
زاده فرماندار شهرس��تان رش��ت ،مهندس میرزایی 
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان رشت،یوسفی بخش 
کوچصفه��ان ،روس��ای ادارات ونهادها ،ش��وراهای 
اس��امی ودهی��اران بخش کوچصفه��ان در محل 
بخشداری کوچصفهان برگزار گردید. فرماندار رشت 
با اش��اره به صدور اسناد روستایی و به هنگام سازی 

طرح های هادی روستایی اذعان کرد: ساختمان سازی و توسعه روستا باید بر اساس 
طرح هادی روس��تایی صورت گیرد و در تاش��یم تا بازنگری این طرح با سرعت 
بیشتری انجام شود. وی با اشاره به اعتبارات عمرانی بخش کوچصفهان اذعان کرد: 
این اعتبارات علیرغم کاهش در سطح استان در بخش کوچصفهان با رشد ۱۳ و 

هشت دهم درصدی همراه است.
 دکتر حسنی جوریابی نیز دراین جلسه اظهار داشت: شهرستان رشت در راستای 
اج��رای پروژه های عمرانی عملکرد خوبی داشته اس��ت ،وی بر لزوم ارتقاء جایگاه 

شهرس��تان رش��ت و بخش های تابعه آن در 
شاخص های مختلف تأکید کرد و ابراز داشت: 
یکی از مهم ترین بخش هایی که باید توس��ط 
دستگاههای ذیربط در شهرستان رشت مورد 
توجه قرار گیرد. ارتقاء جایگاه بخش کشاورزی 
اس��ت. وی در ادامه به عملکرد دس��تگاه های 
رش��ت در حوزه جذب اعتبارات اشتغال زایی 
اش��اراتی داش��تند . دکترحس��نی جوریابی 
ضمن تشکر از اجرای پروژه های طرح هادی 
)آس��فالت ش��بکه معابر وکوچه ها( به طول 
۱۲.5 کیلومتر در6 روس��تا بخش کوچصفهان با اعتبار بالغ بر ۲.6 میلیارد تومان 
توسط بنیاد مسکن از سایر دستگاههای ذیربط در امرپروژه های عمرانی خواست 

با جدیت وتاش بیشتری در صحنه حضور داشته باشند.
 مهندس میرزایی نیز در این جلس��ه ضمن ارایه عملکرد بنیاد مسکن شهرستان 
رشت در بخش کوچصفهان در حوزه های اجرای طرح هادی )آسفالت شبکه معابر 
وکوچه ها(،بازنگری طرح هادی،صدور سند روستایی وارایه گزارش در حوزه اجرای 

طرح اقامتگاههای بومگردی شهرستان به سواات مطروحه پاسخ دادند.

بازدید مشترک فرماندار شهرستان فومن به اتفاق نماینده مردم شهرستانهای 
فومن و شفت از اجرای پروژه آسفالت روستای گشت فومن

برگزاری نشست راهکارهای جلسه توسعه بخش کوچصفهان با حضور بنیاد مسکن شهرستان رشت


