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اعتراف متهم در ارتباط با بدهی 
به سه شرکت سیم بکسل

آخرین جلسه علنی پرونده علی اکبر عمارت ساز برگزار شد

با حکم رهبر معظم انقاب صورت گرفت

رییس رسانه ملی از پشت صحنه سریال دهه فجر بازدید کرد

13 هزار خودروی دپو شده ترخیص می شوند

دادستان تهران :

 انتصاب حجت ااسام دکتر عاملی
 به عضویت  شورای عالی انقاب فرهنگی

»نفوذ«؛ روایت دسیسه چینی 
آمریکایی ها

 عبور خودروهای وارداتی 
از سد گمرک

 آسیب های اجتماعی زمینه ساز 
جرایم است

 بازداشت 3 نفر از مدیران 
میراث فرهنگی قزوین

دادستان کل کشور تاکید کرد
 برخورد قانونی با قصور و تقصیرها 

در حادثه اتوبوس دانشجویان
دادستان کل کش�ور، گفت: دس�تگاه قضایی این اطمینان را می دهد 
که حقوق آسیب دیدگان حتماً لحاظ و استیفا خواهد شد و با مقصران 
احتمالی برابر موازین برخورد می ش�ود.   حجت ااسام و المسلمین 
محمدجعفر منتظری در جلسه بحث و بررسی پیرامون حادثه واژگونی 
اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات ضمن ابراز تأسف 
از وقوع این حادثه، اظهارکرد: مطالبه همه این اس�ت که این حادثه از 
ابعاد مختلف بررسی و منتهی به تصمیاتی شود.وی با اشاره به ابعاد مورد 

توجه در این حادثه، بیان کرد: اواً در چارچوب قوانین اگر کسانی...
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1. »مای�ک پمپئ�و« وزیر ام�ور خارج�ه آمریکا و 
رژی�م  نخس�ت وزیر  نتانیاه�و«،  »بنیامی�ن 
صهیونیستی که برای ش�رکت در مراسم تحلیف 
»ژائر بولس�ونارو«، نخس�ت وزیر جدید برزیل به 
این کشور س�فر کرده بودند، دیدار و گفتگویی با 
یکدیگر داش�تند و در مورد موضوع�ات گوناگون 
ازجمله جمه�وری اس�امی یاوه س�رایی کردند. 
وزارت ام�ور خارج�ه آمریکا ب�ا انتش�ار بیانیه ای 
در خصوص ای�ن دیدار که در پ�ی تصمیم »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای 

آمریکایی از سوریه انجام شد...

استراتژی ضد ایرانی 
در سراشیبی افول

یاد د اشت
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  سید جعفر قناد باشی 

آگهی

  آگهی حصر وراثت
شماره پرونده 221/3/97/ح آقای/ خانم اسحاق جعفری  به شماره شناسنامه 8232 فرزند منصور  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  منصور جعفری  فرزند  بابا  در تاریخ 1397/7/27 در شهرستان   رودبار فوت نموده  است و ورثه آن 
مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده اند:1- پیام جعفری  شماره شناسنامه 3 نام پدر منصور نسبت پسر متوفی 2-  اسحاق جعفری  شماره شناسنامه 
8232 نام پدر منصور نسبت پسر متوفی 3-  حسین جعفری  شماره شناسنامه 89 نام پدر منصور نسبت پسر متوفی 4-  رضا جعفری  شماره 
شناسنامه 2650097094 نام پدر منصور نسبت پسر متوفی 5-  شوریده جعفری  شماره شناسنامه 710 نام پدر منصور نسبت  دختر متوفی 
6-  طاهره جعفری  شماره شناسنامه 2650124520 نام پدر منصور نسبت  دخترمتوفی 7-  ام البنین جعفری  شماره شناسنامه 2650220971 نام 
پدر منصور نسبت  دخترمتوفی 8- مهربان باقری  راجعونی  شماره شناسنامه 399 نام پدر بابا نسبت همسر متوفی و به غیر از وراث نامبرده باا 
ورثه دیگری ندارد. ایک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به  شماره 221/3/97/ح  درخواست مزبور را در یکنوبت 
آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض داردو یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه سوم شورای 

حل اختاف  رودبار تسلیم نماید. در غیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5848  رئیس دادگستری  و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهر رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
شماره پرونده 219/3/97/ح خانم  پروین خرداد کرارودی  به شماره شناسنامه 233 فرزند  خسرواز این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عوضعلی  محمد پور گنجه  فرزند  دوستی  محمد  در تاریخ 97/07/22 در شهرستان   رودبار فوت نموده  
است و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده اند:1- نقره محمد پور گنجه شماره شناسنامه 530 نام پدر دوستی محمد نسبت خواهر متوفی 
2- بمانی محمد پور گنجه شماره شناسنامه 763 نام پدر دوستی محمد نسبت خواهر متوفی 3- رکنی محمد پور گنجه شماره شناسنامه 553 
نام پدر دوستی محمد نسبت خواهر متوفی4- پروین خرداد کرارودی شماره شناسنامه 233 نام پدر خسرو نسبت همسر متوفی و به غیر از وراث 
نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به  شماره 219/3/97/ح  درخواست مزبور را 
در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض داردو یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه 

3 شورای حل اختاف  رودبار تسلیم نماید. در غیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5849  رئیس دادگستری  و قاضی شورای حل اختاف شعبه 3 شهر رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
شماره پرونده 220/3/97/ح  آقای ساارمحمدی کپته به شماره شناسنامه 113 فرزند  قنبر از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان  اصلی  احمدی کپته فرزند  شاباباشاشا در تاریخ 97/06/23 در شهرستان  رودبار فوت نموده  است و ورثه آن 
مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده اند:1- موسی رضا محمدی کپته شماره شناسنامه 789 نام پدر ساار نسبت پسر متوفی 2-  اصغر محمدی کپته 
شماره شناسنامه 908 نام پدر ساار نسبت پسر متوفی 3-  جعفر محمدی کپته شماره شناسنامه 907 نام پدر ساار نسبت پسر متوفی4-  فاطمه 
محمدی کپته شماره شناسنامه 7552 نام پدر ساار نسبت  دختر متوفی 5-   ثریا محمدی کپته شماره شناسنامه 790 نام پدر ساار نسبت  
دختر متوفی 6-  رقیه محمدی کپته شماره شناسنامه 906 نام پدر ساار نسبت  دختر متوفی 7-  ساار محمدی کپته شماره شناسنامه 113 
نام پدر  قنبر نسبت  همسر متوفی و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی 
و ثبت آن به  شماره 220/3/97/ح  درخواست مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض داردو یا وصیتنامه از متوفی  نزد 
او  باشد از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف  رودبار تسلیم نماید. در غیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5850  رئیس دادگستری  و قاضی شورای حل اختاف شعبه 3 شهر رودبار- بهزاد براری

آگهی مزایده
 ش�ماره بایگانی ش�عبه970670  اجرای  احکام حقوقی  دادگستری  شهرستان صومعه سرا در نظر دارد در اجرای دستور نیابت از شعبه  دوم  
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رشت به کاسه 970670 له آقای مسعود خاتمی دوست و علیه  آقای صابر محمد علی  پور  به خواسته  
2/529/010/018 ریال بابت اصل خواسته وهزینه های  کارشناسی ونشر آگهی ومبلغ  136/405/501 ریال بابت حق ااجراء دولت جلسه مزایده 
ای  به منظور فروش ششدانگ طلق یک قطعه  زمین صیفی کاری  به پاک ثبتی  583 فرعی از 30 اصلی مفروز  ومجزا شده از  8 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش  22 ناحیه 55 حوزه ثبت ملک صومعه سرا به مساحت 270 متر مربع  ملکی محکوم علیه محدود  به حدود  اربعه شماا 
: 14 متر به شماره  باقیمانده  هشت فرعی  از سی اصلی شرقا: پی مشترک به طول 21/50 متر به شماره باقیمانده  هشت فرعی  از سی اصلی 
جنوبا : فنسی به طول  22/90 متر به شماره  باقیمانده  هشت فرعی  از سی اصلی  ملکی محمد وظیفه شناس به آدرس صومعه سرا- روستای  دو 
گور – خیابان شهید قلی زاده- روبروی کوچه شهید فرزام حبیبی – جنب  خانه  ومحوطه خانم صبوری که هر متر مربع آن  به مبلغ  1/400/000 
ریال و جمعا 378/000/000 ریال ارزیابی گردیده و هم اکنون در تصرف مالک آن   می باشد برگزار نماید.طالبین میتوانند  5 روز قبل از  برگزاری  
مزایده در محل  از آن  پاک دیدن کرده  و جهت شرکت در خرید  در تاریخ  1397/11/03 از  ساعت 9 تا 10 صبح در  دفتر 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  5851   مدیر  اجرای  احکام  حقوقی  دادگستری  شهرستان  صومعه سرا- رافع مقدم

آگهی مزایده
 شماره بایگانی شعبه 970465 اجرای احکام حقوقی  دادگستری شهرستان صومعه سرا در نظر دارد در اجرای  دستور  نیابت  از شعبه  سوم 
اجرای  احکام  حقوقی شهرستان رشت در خصوص  پرونده  کاسه 970465 له اقای  رامین اصغر زاده  و علیه آقای  قاسم حاجی فرجی  بخواسته  
922/881/200 ریال بابت اصل خواس�ته و 46/144/060 ریال  بابت حق ااجرا در حق  دولت جلس�ه مزایده ای  به منظور  فروش  یک دستگاه  
خودرو پژو 206 اس دی  اتوماتیک س�فید رنگ مدل 78 به ش�ماره  موتور  13587001063 ، ش�ماره  شاسی  350422 و شماره  انتظامی 453 
س58 ایران 46 ملکی محکوم علیه  که در قسمتهای  گلگیر جلو سمت راست ، درب جلو سمت چپ ، گلگیر عقب سمت چپ و درب عقب 
سمت راست رنگدار و آثار خوردگی  در گلگیر عقب سمت  راست  بوده  تایرها  تا 50 درصد مستهلک و فاقد ضبط ، باتری  و بیمه میباشد.  و 
با توجه  به جمیع جهت به  مبلغ  250/000/000ارزیابی  و هم اکنون  در پارکینگ جعفر پور  صومعه سرا  متوقف می باشد  برگزار نماید.  طالبین 
میتوانند 5 روز قبل از  برگزاری  مزایده   در محل از آن  خودرو  دیدن  کرده و جهت شرکت در  خرید در تاریخ 1397/11/07 از ساعت 10 تا 11 در 
دفتر  این اجرا  احکام واقع در  دادگستری  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  و هزینه های  مربوطه را  متقببل شود.

ح  5852   مدیر اجرای  احکام حقوقی  دادگستری شهرستان صومعه سرا- رافع مقدم
آگهی مزایده اموال  منقول

 شماره بایگانی شعبه 960840  به موجب  اجراییه  شماره 9610421320200217 تاریخ 1396/10/25 موضوع پرونده  شماره 9609981320200713 
ش�عبه اجرای  احکام مدنی  دادگس�تری  رودبار  محکوم  علیه ش�رکت  کاشی و سرامیک گیانا  محکوم است  به پرداخت  محکوم  به و اموال  
مشروحه  ذیل  توقیف  و مورد ارزیابی  قرار گرفته  است مقرر  است از طریق مزایده  در تاریخ 1397/11/10 ساعت 10 صبح  در شعبه اجرای احکام  
مدنی دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان  رودبار  به فروش  برسد  که مزایده  از قیمت  مشروحه  ذیل  شروع  و مال   متعلق به کسی است که  
بااترین  قیمت را پیشنهاد  نماید تمامی  بهای  مال مورد  مزایده  دفعتا واحده از خریدار اخذ و مال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه روز 
مزایده مصادف با ایام تعطیل گردد  مزایده فردای اداری  همان روز  و در همان  ساعت و مکان برگزار می گردد. شکایت   از مقررات  مزایده  ظرف  
یک هقته از تاریخ  فروش  به دادگاه  داده می شود و قبل از  انقضای  مهلت مذکور  یا قبل از  اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت  وصل شکایت (  مال 
به خریدار تسلیم نخواهد  شد  ضمنا "  طالبین می توانند  پنج روز  قبل از  مرایده به  واحد اجرای  مراجعه و با هماهنگی اجراء  از مال بازدید نمایند.   
اموال  مورد مزایده  و بهای آن  به شرح  ذیل  است : الف – تجهیزات  و لوازم موجود در اتاق طراحی  شامل : 1- دوربین  صنعتی  آگرادیسمان  
مدل GZ PR 53 مستعمل  قابل   استفاده  و متناسب  با طرح  های کاشی  و سرامیک به همراه  خشک کن  نگاتیو – یکدستگاه  16/000/000 ریال  
2- پروژ کتور بزرگنمایی  تصویر 300 وات  آلمانی   ennascope  با کیفیت لنز     2800mm/mc1:35,5   یک دستگاه  2/200/000 ریال  3- پمپ  
 lg   یکدستگاه  2/500/000 ریال 4- کامپیوتر  مستعمل  قابل استفاده  شامل  ) مونیتورفلت  17 اینچ  ferrari   باد پیستونی با مخزن  10 لیتری
،کیس کیبورد ، موس و اسپیکر   ( یکدستگاه 2/000/000 ریال  5- میز  کامپیوتر فلزی  چوبی مستعمل  - یکعدد  1/500/000 ریال  6- میز   A0 فلزی  
مستعمل   Chemco قابل  استفاده و سالم  به ابعاد  140*100 سانتیمتر  با 4 کشو  و لوازم  ترسیم  و طراحی  -  یکدستگاه  2/600/000  ریال  7- میز  
نور چوبی  مستعمل  قابل  استفاده و سالم  به ابعاد  100*140 سانتمیتر -  یکدستگاه 800/000 ریال  8- اسکنر  رومیزی    canon-a4   مستعمل  
یکدستگاه  1/200/000 ریال  9- اسکنر  رومیزی       usb mustek-scan express a3 مستعمل  یکدستگاه  2/700/000 ریال  10-  چاپگر جوهر  
افشان     845e-a3-hp deskjet     مستمعل  یکدستگاه  500/000  ریال  11- چاپگر    a3-5100 hp laserjet  مستمعل  -  یکدستگاه  2/100/000 
    60m*122cm-901/din/Kodak ei camera – sp351 ریال  12- میز اداری فلزی  3 کشو -  -  یکدستگاه  800/000  ریال 13- فیلم  خام  کداک
یک  جعبه  36/000/000 ریال  14- میز  کاتر  کاغذ و فیلم عکاسی    rotatrim  به عرض  70  سانتیمتر  - یکدستگاه  700/000 ریال 15- قفسه های  
چوبی ، کابینت فلزی  و چوبی ،  تعدادی  ظرف پاستیکی بزرگ  و کوچک، تعدادی قطعه  و ظرف فلزی  و شیشه ای   دو عدد  صندلی چرخدار  
مستعمل   یکدستگاه  پنکه رومیزی  مستعمل  ، سینک و... 2/000/000 ریال . ب – اقام  موجود در انبار  روغن  شرکت  شامل : 1-  پانل  mdf  و نئو 
پان  با ابعاد  مختلف  - 70 برگ  42/000/000   ریال  2-  مجموعه اینرهای  سرامیکی  با لمیل ساخت آلمان 23جعبه 149/000/000 ریال ارزش  کلیه 

اقام فوق )الف و ب( به مبلغ 264/600/000 ریال دویست و شصت و چهار میلیون و ششصد هزار ریال براورد می گردد .
ح   5853     دادورز اجرای احکام مدنی رودبار- جوانمرد 

آگهی تغییرات شرکت سینا بهداشت تهران پارس سهامی خاص به 
شماره ثبت 509151 و شناسه ملی 14006747900 

به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : 
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، کاووسیه ، 
بزرگراه مدرس ، کوچه آناهیتا ، پاک 5 ، طبقه اول ، واحد جنوب غربی 
کد پستی 1917655915 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصاح گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )336393(

آگهی تغییرات شرکت سینا بهداشت نگین جام سهامی خاص به 
شماره ثبت 509150 و شناسه ملی 14006747841

 به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، کاووسیه ، 
بزرگراه مدرس ، کوچه آناهیتا ، پاک 5 ، طبقه اول ، واحد جنوب غربی 
کد پستی 1917655915 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )336394(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیانا انبوه سازان پیروز
 درتاری�خ 1396/09/08 ب�ه ش�ماره ثبت 519329 به شناس�ه ملی 
14007238706 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن 
به ش�رح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع : انجام امور 
در زمینه پیمانکاری ساختمان و انبوه سازی و ابنیه و امور تاسیساتی 
شرکت در نمایشگاهها و همایشهای داخل و خارج اخذ وام از بانکها 
ش�رکت در مزای�دات و مناقصات دولتی و خصوص�ی اخذ و اعطای 
ش�عب و نمایندگی واردات و صادرات کلیه کااهای مجاز بازرگانی و 
شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و عقد قرار داد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام از بانکها شرکت در نمایشگاهها 
و همایشها اخذ شعب و نمایندگی و واردات و صادرات کلیه کااهای 
مج�از بازرگانی .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع 
ذیرب�ط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران - 
شهرس�تان تهران - بخش مرکزی - ش�هر تهران-قیطریه-خیابان 
ش�هیدبرادران احمدی-بلوار صبا-پاک 0-ساختمان کیمیا-طبقه 
شش�م-واحد 43- کدپس�تی 1938738981 س�رمایه شخصیت 
حقوقی : 1,000,000 ریال می باش�د. اس�امی و میزان س�هم الشرکه 
شرکا : آقای غامحس�ین قدیمی نژاد به شماره ملی 0059705701 
دارنده 490,000 ریال سهم الشرکه خانم مریم سیدصالحی به شماره 
ملی 0059769521 دارنده 510,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران 
: آقای غامحس�ین قدیمی نژاد به ش�ماره مل�ی 0059705701 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مریم سیدصالحی 
به ش�ماره ملی 0059769521 و به س�مت عضو هیئ�ت مدیره و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : امضاء کلیه 
اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و 
قراردادها و عقوداس�امی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهرش�رکت معتبر اس�ت. اختیارات نماینده قانونی : طبق 
اساس�نامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )336396(

تاسیس شرکت سهامی خاص فناوران پارسیان توسعه راهکاران 
درتاریخ 1397/10/01 به ش�ماره ثبت 535362 به شناسه ملی 14008022289 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به ش�رح زیر جهت اطاع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اجرای طرح های جامع فن آوری اطاعات 
ش�امل تحلیل، تولید، استقرار،راه اندازی و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم 
افزار در بخش عمومی و دولتی، وزارتخانه ها، س�ازمان ها و شرکت های وابسته 
به دولت و بخش خصوصی، تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای 
جامع کاربردی، انجام خدمات مشاوره در زمینه های فناوری اطاعات، استراتژی 
و معماری س�ازمان، متدلوژی ، اج�را و نظارت بر پروژه های فن�اوری اطاعات، 
مهندس�ی و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریت، مشاوره و طراحی نظام های 
مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارآیی سازمان های فوق، تولید و پشتیبانی نرم 
افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزارهای ، 
ایجاد پورتال های اطاع رسانی ، مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های دستی 
و مکانیزه و پیاده سازی شبکه های نوین و تجهیزات جانبی تخصصی ، طراحی 
، تولید و اجرای سیستم های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با 
شبکه های مبتنی بر فیبر نوری و راه حل های ارتباط با اینترنت جهت سازمان 
های مذکور، آموزش تخصصی آی تی و آی س�ی تی، مش�ارکت با شرکت های 
داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و خدمات مشابه به منظور تکمیل، توسعه و 
ارائه واردات هرگونه تجهیزات تخصصی کامپیوتری و کااهای مجاز سخت افزاری 
و نرم افزاری مرتبط با فعالیت ش�رکت، صادرات خدمات مهندسی و محصوات 
مرتبط با شبکه های کامپیوتری و ایجاد و توسعه کسب و کار در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت، خرید و فروش تجهیزات شبکه و کااهای سخت افزاری و نرم 
افزاری در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایده در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت، عقد قرارداد با کلیه سازمانها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و 
خصوصی اعم از داخلی و خارجی ، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها 
از طریق سهام شرکتهای جدید و یا تعهد سهام شرکتهای موجود دریافت وام و 
تسهیات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
در زمینه موضوع فعالیت شرکت و به طور کلی صادرات و واردات کلیه تجهیزات 
کامپیوتری در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط در صورت 
ل�زوم پ�س از اخذ مجوزه�ای ازم از مراجع ذیربط درصورت ل�زوم پس از اخذ 
مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، ستارخان 
، کوچه سعید ، خیابان دستبند غربی ، پاک 18 ، طبقه سوم ، واحد 5 کدپستی 
1453773583 س�رمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی ش�ماره 101-826 مورخ 1397/09/13 
نزد بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر با کد 101 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره آقای علی عبدالخالقی به شماره ملی 0024530328و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم مریم کیوان به شماره ملی 0061594385و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای بهزاد عبدالخالقی به ش�ماره ملی 0071159878و به س�مت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسامی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا بمانی به شماره 
ملی 0044343116 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فرزانه 
جهانبخش به شماره ملی 0045419876 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
مالی روزنامه کثیر اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )336406(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیمیا سازه گستر پیروز 
درتاری�خ 1396/09/12 ب�ه ش�ماره ثبت 519490 به شناس�ه ملی 
14007246070 ثب�ت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خاصه 
آن ب�ه ش�رح زیر جهت اط�اع عموم آگه�ی میگ�ردد. موضوع : 
انجام ام�ور در زمینه پیمانکاری س�اختمان و انبوه س�ازی وابنیه 
و امورتاسیس�اتی ش�رکت درنمایش�گاه ها و همایش های داخل و 
خارج.اخذ وام از بانکها ،.ش�رکت در مزایدات و مناقصات دولتی و 
خصوصی اخذ و اعطای ش�عب و نمایندگی واردات و صادرات کلیه 
کااه�ای مجاز بازرگانی .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم 
از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-قیطریه-
خیاب�ان ش�هیدبرادران احمدی-بل�وار صبا-پاک 0-س�اختمان 
کیمیا-طبقه دوم-واحد 10- کدپس�تی 1938739443 س�رمایه 
ش�خصیت حقوق�ی : 1,000,000 ری�ال می باش�د. اس�امی و میزان 
س�هم الش�رکه ش�رکا : آقای غامحس�ین قدیمی نژاد به ش�ماره 
مل�ی 0059705701 دارن�ده 510,000 ری�ال س�هم الش�رکه خانم 
مریم س�یدصالحی به ش�ماره ملی 0059769521 دارنده 490,000 
ریال س�هم الش�رکه اولین مدیران : آقای غامحسین قدیمی نژاد 
به ش�ماره مل�ی 0059705701 و به س�مت مدیرعامل و به س�مت 
عض�و هیئت مدیره ب�ه مدت نامحدود خانم مریم س�یدصالحی به 
ش�ماره ملی 0059769521 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واس�ناد بهاداروتعهد آور 
ش�رکت از قبیل چک � س�فته � براوات قراردادها وعقود اسامی 
وکلیه اوراق عادی واداری با امضاءمدیرعامل همراه با مهر ش�رکت 
معتبر میباش�د. اختی�ارات نماینده قانونی : طبق اساس�نامه ثبت 
موض�وع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و ص�دور پروانه فعالیت نمی 

باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )336397(

آگهی تغییرات شرکت پاکان تجارت سبز میهن سهامی خاص به 
شماره ثبت 525780 و شناسه ملی 14007563134 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : محل ش�رکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس اس�تان ته�ران ، شهرس�تان تهران ، بخش مرکزی ، ش�هر 
تهران، نظامی گنجوی ، خیابان پیوند ، کوچه حماس�ی ، پاک 12 ، 
طبقه سوم کدپستی1434843374 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )336410(
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی راکور سهامی خاص به شماره 

ثبت 42739 و شناسه ملی 10100881076 
به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : سرمایه ش�رکت در اجرای ماده 141 ایحه 
اصاحی م�وادی از قانون تجارت از 85000000000 ریال ) هش�تادو پنج 
میلیارد ریال ( به مبلغ 1000000 ریال ) یک میلیون ریال ( منقسم به 100 
س�هم 10000 ریالی کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساس�نامه 
اصاح گردید: س�رمایه شرکت مبلغ 1000000 ریال ) یک میلیون ریال ( 

منقسم به 100 سهم 10000 ریالی بانام می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )336413(

هراس صهیونیست ها در پی خروج آمریکا از سوریه هر روز آشکارتر می شود

التماس کودک کش 
به کدخدا!
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پذیرایی آمریکا  از مهاجران 
با شلیک گاز اشک آور

پیش بینی ها در خصوص عکس العمل وحشیانه دولت ترامپ نسبت به پناه جویان درست از آب درآمد

همان طور که از قبل نیز پیش بینی می شد، ورود مهاجران و پناه جویان به مرزهای جنوبی آمریکا با واکنش نیروهای نظامی 
آمریکا مواجه شد و آن ها به س�مت مهاجران گاز اشک آور ش�لیک کردند. مأموران مرزبانی آمریکا به منظور دفع حرکت 

گروهی از مهاجران که در حال گذر از منطقه تیخوانا بودند، به سمت خاک مکزیک گاز اشک آور شلیک کردند.
شاهدان عینی گزارش کردند، انبوهی از گازهای شلیک شده در اطراف حصار مرزی بین آمریکا و مکزیک به هوا برخاسته 
بود. یک مهاجر نیز اقدام به برداشتن یکی از نارنجک های گاز اشک آور شلیک شده و پرتاب آن به سمت خاک آمریکا کرد. 
مقام های آمریکایی اظهار کردند، این گروه با پرتاب اشیا به مأموران آمریکایی حمله کردند اما یک شاهد عینی به رویترز 

گفت، به هیچ وجه شاهد پرتاب هیچ گونه سنگی از سوی مهاجران به سمت مأموران مرزبانی آمریکا نبوده است.
تیخوانا یکی از نقاط مناقشه مهم در سیاست های مهاجرتی آمریکا اس�ت. اخیراً تنش ها بر سر سیاست مهاجرتی آمریکا 
بعد از مرگ دو مهاجر غیرقانونی خردس�ال در بازداشتگاه مأموران آمریکایی و تعطیل ش�دن دولت آمریکا به خاطر عدم 
دریافت بودجه مربوط به ساخت دیوار در مرز با مکزیک تشدید شده است. در حادثه مشابهی در ماه نوامبر گذشته مأموران 

آمریکایی اقدام به پرتاب گاز اشک آور به سمت مکزیک به منظور متفرق کردن مهاجران کردند و این رخداد...

 پمپئو  برای وضعیت بحرانی نتانیاهو وعده حمایت از تل آویو در برابر ایران را به پیش کشید

حذف کنکوربرای ۸۵ درصد رشته ها  »حمایت« از تصمیمات جدید درباره آزمون سراسری گزارش می دهد
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نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح انتقال وزارتخانه های 
دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک 

دوره 5 ساله مخالفت کردند.
وکای ملت در نشست علنی روز گذشته، در ادامه بررسی های خود درباره 
اصاح ایحه نحوه اس��تفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی در 
مصوبه ای تصویب کردند که اطاعات س��امانه مؤدیان محرمانه اس��ت و 
سازمان امور مالیاتی  مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون و یا مرجع قضایی 
نیست. همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف شد در ایجاد و استقرار سامانه 
نسبت به صیانت و حفظ اطاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای 
تبادل اطاعات اقدام کند. نمایندگان در جریان بررسی طرح اصاح قانون 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و در تامین نیازهای کشور و تقویت 
آنها در امر صادرات هم مصوب کردند که افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی 
ناشی از تجزیه ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ ازم ااجرا شدن این قانون 
به مدت 5سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به 
نسبت استهاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات 

اصاح شود و بنگاه یاد شده طی 5سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
 تکلیف وزارت اقتصاد براي حمایت از کااي ایراني

وکای ملت در ادامه نشست علنی روز گذشته خود، وزارت امور اقتصادی 

و دارایی را موظف کردند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک 
مرکزی جمهوری اس��امی ایران و وزارتخانه ه��ای ذی ربط در جهت 
حمایت از تجمیع توانمندی شرکت ها و تقویت آنها، با رعایت قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار، ظرف مدت شش ماه پس از ازم ااجراءشدن 
این قانون، آیین نامه »تشویق به مشارکت« با رویکرد تجمیع توان فنی، 
مالی، تسهیاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکت هایی 
که به ش��کل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک )کنسرسیوم(، با 
یکدیگر مشارکت می کنند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

در ادامه نشست علنی روز گذشته خانه ملت، فردین فرمند نماینده میانه و 
عضو فراکسیون امید به حالت تحصن و اعتراض مقابل جایگاه هیأت رییسه 
ایستاد. فرمند ضمن نشان دادن کتاب قانون اساسی به نمایندگان اعام 
کرد که هم اکنون در شرایط اضطراری هستیم و ایحه بودجه نمی تواند 
پاسخگوی نیازهای کشور باشد به همین جهت باید در جلسه غیرعلنی این 
موضوع مورد بررسی قرار گیرد. فرمند با اشاره به اینکه بنده در مراسم پدرم 
گریه نکردم اما برای این بودجه و وضع مردم گریه می کنم، تصریح کرد: 
شما از مقام معظم رهبری درباره بودجه خرج کردید و زمانی که از آقا خرج 
می کنید من قاطی می کنم. اما ما دیگر نمی توانیم بودجه را برگردانیم و امروز 
بودجه به مجلس آمده است و ما باید آن را مورد توجه قرار دهیم و می ترسم 
که اگر جلسه غیرعلنی برای بررسی بودجه سال آینده برگزار نشود، دار به 

باای 20هزار تومان هم برسد. پس از این اعتراض نماینده میانه، پارلمان 
با درخواست تعدادی از نمایندگان برای برگزاری نشست غیرعلنی جهت 
بررسی ایحه بودجه سال 98 با 76 رأی موافق، 104 رأی مخالف و 4 رأی 

ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
نمایندگان همچنین با بررس��ی یک فوریت��ی و دو فوریتی طرح انتقال 
وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک 
دوره 5 ساله مخالفت کرد. در همین رابطه، محمدرضا صباغیان نماینده 
مردم بافق در مجلس در تش��ریح دایل درخواست دوفوریت برای طرح 
انتقال وزارتخانه ها به استان های مستعد گفت: درخواست انتقال برخی 
ادارات از تهران به سایر استان ها با هدف انتقال پایتخت نبوده بلکه هدف 
اصلی رفع مشکات کنونی پایتخت است، بنابراین پیشنهاد می کنم که در 
گام نخست یک یا دو وزارتخانه به دیگر استان ها منتقل شوند. وی افزود: 
ما در برابر مشکاتی که تهران را فراگرفته و مردم بیش از ما آنها را درک 
می کنند، اعم از آلودگی هوا و ترافیک سنگین که مردم را فلج کرده و ساعات 
عمر آنها را تلف می کند، همچنین مهاجرت و افزایش جمعیت که زندگی در 

این شهر را آپارتمانی کرده، مسئول هستیم.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیأت رییس��ه مجلس 
هم در گفت وگو با فارس، اظهار داش��ت: کمیس��یون تلفیق بودجه سال 

98 یکشنبه آینده نخستین جلسه خود را به صورت رسمی آغاز می کند.

مخالفت مجلس با انتقال وزارتخانه ها از تهران
در صحن علنی پارلمان صورت گرفت

حجت ااسام حسن روحانی، فعالیت های   سیاست  
اقتص�ادی کش�ور را مثب�ت و امیدوارکننده 
 دانس�ت و تاکی�د ک�رد: ب�ه هی�چ عن�وان
 آمریکایی ها به اهداف خود برای جلوگیری از 
صادرات نفت ومش�تقات آن دست نخواهند 

یافت.

رییس جمهوری روز گذش��ته در جلسه هیات دولت 
گفت: در 9ماهه گذشته تراز تجاری ناشی از صادرات 
غیرنفتی با رقم حدود 750میلی��ون دار، دارای تراز 
مثبت بوده که این رقم نش��ان دهن��ده تاش های 
موفقیت آمیز فعاان اقتص��ادی بخش خصوصی و 
دولتی اس��ت. روحانی افزود: بر اساس گزارش وزیر 
نفت، فروش نفت به هم��ان صورتی که مدنظر بود 
ادامه دارد و برخی مشکات جزئی که وجود دارد قابل 
حل بوده و بزودی برطرف خواهد شد. وی با اشاره به 
گزارش ارائه شده در زمینه اشتغال تصریح کرد: این 
آمار در پاییز امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
623 هزار نفر اشتغال خالص را نشان می دهد و این با 
توجه به شرایط کشورمان امیدوارکننده است و برای 
اولین بار آمار اشتغال خالص تقریبا به مرز 24 میلیون 
نفر رسیده است. این آمار نشان می دهد ما می توانیم 
بی��کاری را مهار کنیم. رییس جمه��وری با تاکید بر 
اینکه در زمینه تقویت و ارتقاء قدرت دفاعی سرزمین  
خود هیچ وقت تردید نمی کنیم، اظهارداشت: یکی از 
اهداف بلند دولت، تقویت بنیه دفاعی بوده و همه آمار 
و ارقام نشان می دهد که عملکرد این دولت نسبت به 
دولت های قبل در زمینه تقویت بنیه دفاعی پیشتاز 

بوده است.
روحانی در ادامه به تشریح و تبیین مسایل منطقه ای 
پرداخت و گفت:  م��ا اخیرا ش��اهد حادثه مهمی در 
منطقه بودیم. آمریکایی ها از س��ال 2003 میادی 
مدعی هستند که عراق و افغانستان را نجات داده  اند 
اما اگر این ادعا درست است چرا شما سفر رسمی علنی 
به عراق  انجام نمی دهید. وی خطاب به سردمداران 
کاخ سفید، افزود: این حرکت همچنین بدان معناست 
که شما موفق نبوده اید و می دانید مردم عراق از شما 
ناراضی هستند و جرأت آن را ندارید که در میان آنان 
ظاهر شوید، حاا س��وریه ، لبنان و یمن را که اصًا 
ج��رأت رفتن نداری��د. روحانی با بیان اینکه دس��ت 
برداش��تن آمریکا از مداخله در امور منطقه به معنای 

ایجاد منطقه امن و باثبات خواهد بود، اظهارداشت: 
هدف م��ا در این منطقه امنیت و ثبات کامل اس��ت 
و می خواهی��م م��ردم در یک مردم س��ااری که به 
دست خودشان حکومت شان برقرار می شود، بتوانند 
زندگی کنند. رییس جمهوری در ادامه فعالیت های 
اقتصادی کش��ور را با وجود فش��ارهای دش��منان، 
مثبت و امیدوارکننده دانس��ت و تاکید کرد: به هیچ 
عنوان آمریکایی ها به اه��داف خود برای جلوگیری 
از صادرات نفت ومشتقات آن دست نخواهند یافت 
و ایران اسامی در این مسیر، اقدامات خود را با قوت 

ادامه می دهد.

 انتخاب 4 استاندار
هیات دولت هم در جلسه روز گذشته خود به ریاست 
روحانی، به اس��تانداران خراس��ان رضوی، قم، یزد و 
فارس رای اعتماد داد. به موجب این تصمیم، علیرضا 
رزم حسینی، بهرام سرمس��ت، محمدعلی طالبی و 
عنای��ت اه رحیمی به ترتیب به عنوان اس��تانداران 
خراسان رضوی، قم، یزد و فارس انتخاب شدند. هیات 
دولت در ادامه جلسه روز گذش��ته خود و در راستای 
حمایت از ناوگان ملی و توسعه صادرات، میزان سهمیه 

دولتی نفت گاز ب��رای ناوگان ایرانی و همچنین نرخ 
فروش آن به ناوگان ایرانی و خارجی خروجی از کشور 
را تعیین کرد. به موجب این تصمیم، سهمیه دولتی 
نفت گاز برای ناوگان ایرانی خروجی)گازوئیل سوز( 
به مقصد کشورهای ارمنستان، نخجوان، ترکمنستان، 
عراق، آذربایجان و افغانستان 200لیتر، اقلیم عراق و 
ترکیه 300لیتر و به مقصد کشورهای ثالث 500لیتر 
تعیین شد. دولت همچنین نرخ فروش نفت گاز را در 
صورت تقاضای راننده، به می��زان 90 درصد قیمت 

رسمی طرف مقابل تعیین کرد.

 تنه�ا راه ملت فلس�طین ب�رای آزادی، 
مقاومت است

رییس جمهوری همچنین سه شنبه گذشته در دیدار 
»زیاد النخاله« دبیرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین 
و هیات همراه وی، با بیان اینک��ه از ابتدای پیروزی 
انقاب اس��امی ما همواره حامی ملت فلس��طین 
ب��وده و خواهیم بود، گفت: از آغاز نهضت اس��امی 
در سال42، فلسطین یکی از مسایل مورد نظر همه 
انقابیون در ایران بود و امام خمینی)ره( پیوس��ته در 
همه سخنرانی هایشان علیه رژیم ش��اه، از قدس و 

فلسطین یاد می کردند. وی با اشاره به ایستادگی 70 
ساله ملت فلسطین در برابر تجاوز، ظلم و اشغالگری 
صهیونیس��ت ها، افزود: جهاد ملت فلسطین، باید تا 
تعظیم دشمن صهیونیستی در برابر حق ملت فلسطین 
ادامه یابد. رژیم صهیونیستی با کمک حاکمان جدید 
کاخ سفید به دنبال تحقق برنامه سلطه بر کل منطقه 
است که فلسطین نیز بخشی از این برنامه کلی است. 
روحان��ی با م��رور تجربیات تلخ برخ��ی گروه ها که 
می کوشیدند از طریق مذاکره با دشمن صهیونیستی 
به حقوق ملت فلسطین دست یابند، گفت: اسرائیلی ها 
به رغم نشست ها و توافق های مادرید و اسلو، هرگز 
حق ملت فلسطین را نپذیرفته اند و بنابر این تنها راه 
مبارزه و مقاومت تا رسیدن به حقوق حقه خود است. 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی ریاست جمهوری، 
وی اظهارداشت: گروه های فلسطینی و جهادی در 
این مبارزه 70ساله، به رغم ناکامی ارتش های برخی 
کشورهای عربی در برابر دشمن صهیونیستی، موفق 
ش��ده اند به پیروزی های بزرگی در برابر توطئه های 
دشمن دست یابند و پیروزی و موفقیت های شما در 
غزه و ملت های سوریه، عراق ، یمن و لبنان، نشانه های 

بزرگی از یک پیروزی بزرگتر است.

آمریکا به اهداف شوم خود دست نمی یابد
رییس جمهوری در جلسه هیات دولت:

  سید جعفر قناد باشی 
یادداشت

استراتژی ضد ایرانی در سراشیبی افول
1. »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا و »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی که برای شرکت در مراسم تحلیف »ژائر بولسونارو«، 
نخست وزیر جدید برزیل به این کشور سفر کرده بودند، دیدار و گفتگویی با 
یکدیگر داشتند و در مورد موضوعات گوناگون ازجمله جمهوری اسامی 
یاوه سرایی کردند. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای در خصوص 
این دیدار که در پی تصمی��م »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا برای 
خ��روج نیروهای آمریکایی از س��وریه انجام ش��د، اعام ک��رد که محور 
گفت وگوهای این دو، تقویت همکاری در زمینه های امنیتی و اطاعاتی و 
انجام عملیات مشترک در سوریه و نقاط دیگر برای جلوگیری از به اصطاح  
تحرکات ایران بوده است. در این گفتگوها همچنین در مورد تحریم های 
ایران نیز س��خن به میان آمد؛ راهکاری ک��ه ناکارآمدی آن اکنون بر همه 

ثابت شده است.
2. آمری��کا در حال��ی از تقویت همکاری امنیتی و اطاعاتی در س��وریه با 
صهیونیس��ت ها علیه ایران س��خن به میان آورده است که یکی از دایل 
عمده فرار واشنگتن از این کشور، به دست وپا زدن آن ها در باتاق مشکات 
اقتصادی بازمی گردد. رئیس جمهور آمریکا مکرراً گفته است که کشورش 
در غرب آسیا هفت تریلیون دار هزینه کرده؛ بدون اینکه عایدی و منفعتی 
داشته باشد. تحلیل آمار و ارقام و شاخص های اقتصاد به اصطاح برتر دنیا 
نیز نشان می دهد که اظهارات پمپئو بلوفی بیش نیست و آمریکا نمی تواند 
از پس هزینه ه��ای ماجراجویی جدید، این بار در حوزه امنیتی و اطاعاتی 
برآید. از یاد نبریم که آمریکا با تمام ادعای خود در خصوص رشد اقتصادی، 
کشوری بدهکار به نظام بانکی و پولی بین المللی است. دفتر بودجه کنگره 
پیش بینی کرده است که در صورت ادامه این روند، بدهکاری واشنگتن به 
نهادهای بین المللی، 36 درصد از بودجه س��ال 2030، 58 درصد از بودجه 
سال 2040 و درنهایت 85 درصد از بودجه سال 2050 این کشور را تشکیل 
خواهد داد. صندوق بین المللی پول هم طی برآوردی اعام کرده است که 
برای حفظ ت��وان موجود آمریکا به منظ��ور بازپرداخت بدهی ها به صورت 
منظم، مالیات ها باید دو برابر ش��وند و چنانچه این اتفاق بیفتد، این امر به 
معنای افت معاش و اقتصاد خانواده ها و س��قوط آن ها از سطح متوسط به 

سطح کم درآمد جامعه است.
عاوه ب��ر این، آمریکا برای ش��روع جنگی جدید یا هم��کاری امنیتی – 
اطاعاتی به بودجه بیشتری نیاز دارد و این بودجه از سازمان ها و نهادهای 
بین المللی پولی استقراض می شود. برخی کارشناسان اقتصاد جهانی اظهار 
کرده اند که حتی اگر همین روند ادامه یابد و هیچ بدهی جدیدی به آن اضافه 
نش��ود، آمریکا تا سال 2050 نمی تواند قرض خود را تسویه کند. این یعنی 
واشنگتن در صورت افزایش بدهی، به کش��وری بحران زده و ورشکسته 
تبدیل خواهد شد. در چنین ش��رایطی، امکان ایجاد جبهه ای جدید برای 
لشکرکشی نیروهای نظامی کاخ سفید فراهم نمی شود و گمانه زنی برخی 
مبنی بر انتقال بحران از سوریه به ایران و کلید خوردن جنگ با کشورمان، 

تقریباً صفر است.
3. گنده گویی پمپئو که پیش ازاین نیز تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه را 
بی تأثیر بر همکاری واشنگتن - تل آویو و تاش ها برای مبارزه با جمهوری 
اسامی دانسته بود و همچنین احتمال لشکرکشی پنتاگون به نقطه ای دیگر 
از یادآوری این نکته روشن می شود که »کمیسیون استراتژی دفاع ملی« 
)سازمان مشورتی کنگره آمریکا در امور نظامی و استراتژیک( یک ماه پیش 
در گزارشی نسبت به »بحران امنیت ملی« و »ضعف نظامی« این کشور 
هش��دار داد و نتیجه گیری کرد که آمریکا به دلیل کاهش برتری تاریخی 
خود دچار بحران امنیت ملی شده و وزارت دفاع این کشور نه به لحاظ مالی 
و نه از جنبه استراتژیک توان پیروزی در مناقشات و جنگ های چندجانبه 
را نخواهد داشت. در گزارش کمیسیون استراتژی دفاع ملی همچنین آمده 
است که: »ارتش آمریکا در درگیری های آینده می تواند تلفات غیرقابل قبول 
و زیادی را متحمل شود و بسیاری از منابع و دارایی های مهم خود را در جنگ 
از دست بدهد.« با این حساب، اف در غریبی آمریکا فاقد فکت و فاکتورهای 
واقعی است و ارزشی جز فرافکنی و تأمین سوخت برای عملیات روانی ندارد.
4. صهیونیست ها از تشدید عملیات خود علیه نیروهای مستشاری ایران در 
سوریه پس از خروج آمریکا خبر داده اند و نتانیاهو در دیدار اخیرش با پمپئو، 
کپی برابر اصل این اظهارات را تکرار کرد. ادعای گزاف صهیونیست ها در 
حالی مطرح می شود که اسرائیل از جنگ 51 روزه به جنگ دو روزه رسید؛ 
آن هم با خواهش و التماس از کشور ثالث برای توقف موشک باران شهرها 
و شهرک های صهیونیستی از سوی مقاومت! گزارش شبکه صهیونیستی 
»کان« درباره توان پوش��الی ارتش این رژیم خواندنی است. این شبکه در 
تابستان امسال طی گزارشی به نقل از واحد نظارت در وزارت امنیت داخلی 
اسرائیل اعام کرد که واحدهای نظامی شامل نیروی هوایی، ارتش زمینی 
و س��اح زرهی این رژی��م در صورت بروز جن��گ، به هیچ وجه با یکدیگر 
هماهنگ نیستند. طبق این گزارش، از دیگر نقاط ضعف ارتش این رژیم، 
عدم صاحیت افرادی است که در سمت هایی در مراکز »نظامی- عملیاتی« 
گمارده شده اند؛ ضمن اینکه ارتش از کمبود نیرو رنج می برد که این امر، تأثیر 
منفی بر آمادگی این رژیم داشته است. در این گزارش همچنین از قول یکی 
از ژنرال های سابق صهیونیست نقل شده که وی از شدت نگرانی و تردید در 
خصوص آمادگی ارتش اسرائیل برای جنگ در آینده، خواب خوش ندارد و 

همواره در اضطراب به سر می برد!
5. روی دیگر سکه اما افزایش توان نظامی ایران در برابر هرگونه تعرض به 
منافعش است؛ خواه این تعرض و تهدید از جانب صهیونیست ها و آمریکا یا 
از سوی کوتوله های منطقه باشد. بر اساس گزارش »شاخص توان نظامی 
2018« که در پایگاه اینترنتی »گلوبال فایر پاور« منتشر شد، ایران در رتبه ای 
بااتر از رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی منطقه قرارگرفته و در مقوله 
توانمندی حمله به رژیم صهیونیستی از مزیت های روشنی در حوزه پرتاب 
موشک و نیروهای دریایی برخوردار است. تعداد زیردریایی های ایران پنج 
برابر تل آویو است و می تواند عاملی مهم در توانمندی های حمات ثانویه 
باشد. نیروی نظامی ذخیره کشورمان سیزده برابر ارتش رژیم اشغالگر قدس 
است؛ این در حالی است که شمار نیروهای نظامی فعال ایران بیش از سه 

برابر نیروهای نظامی فعال صهیونیست هاست.
6. افول قدرت نظامی آمریکا و صهیونیسم کم بود، اعتراضات داخلی و رو 
شدن مفاسد نتانیاهو و ترامپ هم به آن افزوده شده است. این دو می خواستند 
که از طریق شلیک تحریم ها، جمهوری اسامی را وادار به دست کشیدن 
از مؤلفه های قدرتش کند )موشکی و منطقه ای( اما تیرشان کمانه کرد! دو 
هفته پیش بود که جلیقه زردهای اسرائیلی در اعتراض به اوضاع نابسامان 
معیشتی به خیابان های بیت المقدس ریختند و فریاد سر دادند. گرانی مواد 
غذایی و افزایش هزینه های زندگی، کارد را به اس��تخوان شهرک نشینان 
رساند و آن ها را به خیابان ها کشاند، به نحوی که خواستار برکناری نتانیاهو 
ش��دند. در آمریکا هم اعتراضات به گونه ای دیگر س��ر باز ک��رده و روزی 
نیست که در اطراف واکناف این کشور، تجمعی و تظاهراتی اعتراض آمیز 
به معضات فراگیر ازجمله قانون حمل س��اح، آمار باای کشته شدگان 
در حوادث تیراندازی و تبعیض نژادی برگزار نش��ود و معترضین خواستار 
استعفا یا استیضاح ترامپ نگردند. از برآیند آنچه شرح آن گذشت باید نتیجه 
گرفت که قدرت و هژمونی آمریکا در ابعاد خرد و کان در حال افول است. 
این س��رازیری و افول تنها مختص کدخدا نیس��ت بلکه صهیونیست ها و 
حکومت های اقماری و قرون وسطایی منطقه هم به این بلیه دچار شده اند؛ 
همان گونه که از هم اکنون، نشانه ها و شواهد آن هویدا و نمایان شده و در 

آینده ای نه چندان دور شاهد آن خواهیم بود.

خبر

گزیده ها

با حکم رهبر معظم انقاب صورت گرفت
انتصاب حجت ااسام دکتر عاملی به 
عضویت  شورای عالی انقاب فرهنگی

رهب��ر معظم انق��اب اس��امی در حکمی حجت ااس��ام دکتر 
سیدسعیدرضا عاملی را به عضویت شورای عالی انقاب فرهنگی 

منصوب کردند.

دیدار نماینده رهبری 
با اسقف مسیحیان سوریه

س��یدابوالفضل  آی��ت اه   
طباطبایی اش��کذری نماینده 
مقام معظم رهبری در سوریه 
به مناس��بت آغاز س��ال جدید 
میادی با »بطریک الیازجی« 
اسقف مسیحیان سوریه دیدار 
و گفت وگ��و کرد. ب��ه گزارش 
روابط عمومی دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در سوریه، آیت اه 
طباطبایی در این دیدار گفت: اسام و مسیحیت و همه ادیان متکامل 
هم دیگر هستند نه متناقض همدیگر، یعنی نقض نمی کنند همدیگر 
را بلکه همدیگر را کامل می کنن��د. وی در ادامه افزود: یکی از ابعاد 
کمال و تکامل در میان ادیان آن بُعد محبت و انس��ی است که میان 
اصحاب و ادیان مختلف وجود دارد و آنچه که دشمنان در این روزها 
از آن احس��اس خوف می کنند، همین محبت میان اصحاب و ادیان 
است.آیت اه طباطبایی ادامه داد: جمهوری اسامی آنچه از روز اول 
بر مبنای امام راحل و مقام معظم رهبری پی می گرفته، تشکیل امتی 
واحد و یکپارچه اما متشکل از عقائد و مذاهب گوناگون بوده است که 
این امت واحده می تواند جبهه شکس��ت ناپذیری در مقابل دشمنان 
باشد و امروز اسرائیل غاصب از همین اتحاد و یکپارچگی می ترسد.

پاایشگاه ستاره خلیج فارس
 نماد خودباوری جوانان ایرانی

 سرلشکر محمد باقری رییس 
س��تادکل نیروهای مس��لح، 
پاایشگاه ستاره خلیج فارس را 
نماد خودب��اوری و توانمندی 
جوانان ایرانی توصیف و اظهار 
داش��ت: متخصصان قرارگاه 
سازندگی خاتم اانبیاء)ص( با 
اجرای این پروژه نش��ان دادند که می توانند کارهای بزرگی را بدون 
اتکا به شرکت های خارجی انجام دهند. سعید محمد فرمانده قرارگاه 
س��ازندگی خاتم اانبیاء)ص( نی��ز در این بازدید با ارائه گزارش��ی از 
اقدامات قرارگاه، خاطرنش��ان کرد: این پروژه پیش از ورود قرارگاه 
س��ازندگی خاتم اانبیا)ص( در اختیار شرکت های خارجی بود که با 
شروع تحریم ها، این شرکت ها اجرای پروژه پاایشگاه را رها کردند 
و رفتن��د. به گزارش باش��گاه خبرنگاران، وی اف��زود: پس از خروج 
ش��رکت های خارج��ی این پ��روژه عظیم ب��ه قرارگاه س��ازندگی 
خاتم اانبیاء)ص( س��پرده شد و این دس��تاورد بزرگ ملی با همت و 

مدیریت جهادی و انقابی به ثمر نشست.

پاکستان پیگیر آزادی 
مرزبانان ایرانی است

 مرتضی صفاری نطنزی رییس 
کمیته روابط خارجی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از دیدار خود با س��فیر 
پاکستان درباره آخرین وضعیت 
مرزبانان ربوده شده ایرانی خبر 
داد. وی ب��ا بیان اینکه س��فیر 
پاکس��تان می گوید مرزبانان ربوده ش��ده ایرانی در سامت کامل 
هستند، اظهار داشت: طبق گفته سفیر پاکستان، دولت این کشور به 
طور جدی این موضوع را دنبال می کند و در تاش است تا جایگاه و 
مخفیگاه گروه های شروری که مرزبانان ایرانی را ربوده اند، پیدا کند. 
رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در گفت وگو با مهُر تصریح کرد: مرزبانان ربوده ش��ده ما در 
دست گروه شرور منطقه هستند و صرفاً در یک گروه ثابت نیستند. 
بلکه مدام گروه هایی که آنان را نگه می دارند، تغییر می کنند. صفاری 
نطنزی بیان کرد: ارزیابی ما این است که دولت جدید پاکستان همراه 
تر از دولت قبلی این کش��ور است و در این زمینه متعهد شده است تا 
مرزبانان ربوده شده ایرانی را هرچه سریعتر پیدا کند. وی خاطرنشان 
کرد: سفیر پاکستان زمان دقیقی به بنده برای حل و فصل این موضوع 
نداد ام��ا امیدواریم که پیش از پایان س��ال، ب��ا پیگیری های دولت 

پاکستان این اتفاق محقق شود.

ایران، اسد را به آغوش
جهان عرب برگرداند

 کان��ال 10تلویزی��ون رژی��م 
صهیونیستی در گزارشی اعام 
کرد که علیرغم گذشت هشت 
سال از جنگ س��وریه، کشته 
ش��دن صدها هزار نف��ر و نیز 
آوارگ��ی میلیون ه��ا نف��ر از 
اس��د«  س��وری ها، »بش��ار 
رییس جمهور سوریه موفق شد بار دیگر به جهان عرب بازگردد. در 
ادامه این گزارش آمده اس��ت: اسد با کمک ایران بار دیگر به آغوش 
جهان عرب بازگش��ت خصوصا پ��س از آنکه موفق ش��د در مقابل 
شورشی ها و داعش بایستد و نیروهایش را در مکان های بسیاری که 
پیش تر توسط داعش و ُکردها اشغال شده بود، مستقر کند. به گزارش 
ف��ارس، در ادامه این گزارش آمده اس��ت تحریم س��وریه توس��ط 
کشورهای عربی تمام ش��د، آنها دیگر تمایلی به مخالفت با سوریه 
ندارند، اسرائیل فرصت ترور بشار اسد را از دست داد و به همین دلیل 
تل آویو تنها بازنده بازگش��ت اسد به آغوش کشورهای عربی است. 
این رسانه صهیونیست ادعا کرد: اگر از آن فرصت استفاده می کردیم 

اخراج نیروهای ایرانی از سوریه آسان بود.

 HEMAYATONLINE. 
IR

وزیر دفاع با بیان اینکه رشد بودجه دفاعی با 
تحقق پیش بینی ها ممکن می شود، گفت: اگر 
پیش بینی های مدنظر سازمان برنامه درباره 
بودجه دفاعی به همان ش�کل محقق نشود، 

می تواند مشکل ایجاد کند.

امیر حاتمی وزیر دفاع در حاشیه جلسه هیات دولت در 
جمع خبرنگاران در ارتباط با اخباری مبنی بر کاهش 
بودجه دفاعی کشور گفت: همان طور که همه کسانی 
که درب��اره بودجه دفاعی صحب��ت کردند، گفته اند، 
 بودجه دفاعی در دوسطح دیده شده است. یک سطح 
آن بودجه ای است که در سقف چهارصد و هفت هزار 
میلیارد تومان بودجه عمومی کشور دیده شده است. 

یک سطح دیگر آن در صورتی تامین خواهد شد که 
بخش بیش تری از منابع دولت تامین شود. اگر هر دو 
این ها تامین ش��ود بودجه ما از رشد خوبی برخوردار 
است. حدود 21 درصد نسبت به سال 97 رشد خواهد 
داشت. وزیردفاع خاطرنشان کرد: آن چیزی که فکر 
می کنم مورد ابهام است همین دو سطحی بودن بودجه 
است که من امیدوار هستم با توجه به عزم جزمی که 
در اعضای هیات دولت برای تامین بودجه وجود دارد؛ 
بودجه به صورت کامل به دست می آید. حاتمی گفت: 
سازمان برنامه ترتیبی برای این شکل از بودجه اتخاذ 
کرده که اگر به همان ش��کل برایش منابع دوگانه در 
نظر گیرد، می تواند برای بودجه دفاعی فرصتی باشد 

و البته اگر محقق نشود می تواند مشکل ایجاد کند.

 افزایش بودجه دفاعی درصورت تامین 
درآمد مازاد کشور 

سردار رضا طایی نیک  معاون پارلمانی وزیر دفاع هم 
در حاشیه جلسه علنی روز گذشته خانه ملت، در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: با رایزنی هایی که در جریان 
است خوشبختانه نمایندگان اراده و اهتمام جدی برای 
رفع اشکال و ابهام بودجه دفاعی در جریان رسیدگی 
به ایحه بودجه سال98 دارند. در این ایحه 23 هزار 
میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی به درآمد مازاد مربوط 
شده که این نسبت از اعتبارات دفاعی برای تامین از 
درآمد مازاد بودجه 98 دغدغه های جدی ایجاد کرده 
است. وی افزود: به نظر می رسد باید اختصاص بخشی 
از منابع بودجه حوزه های دفاعی و غیر دفاعی به نسبت 

منطقی به منابع مازاد بودجه سال آینده وابسته شود. نه 
اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات دفاعی به بودجه 

مازاد وابسته شود.
به گزارش خبرگزاری ها، طایی نیک خاطرنش��ان 
کرد: با زمینه هایی که در مجلس وجود دارد نمایندگان 
عضو کمیسیون تلفیق ظرفیت و اراده جدی برای رفع 
دغدغه فرماندهان و مس��ئوان نیروهای مسلح در 
جهت شفاف سازی و رفع اش��کال ایحه بودجه در 
ارتباط با پایدار کردن اعتب��ارات اصلی و تقویت بنیه 
دفاعی را دارند. اگر ایحه در مجلس با ایجاد اطمینان 
در ارتباط با تامین از درآمد مازاد کشور به ردیف های 
اصلی اصاح شود افزایش مناسبی متناسب با نیاز بنیه 

دفاعی کشور در بودجه سال آینده خواهیم داشت.

   وزی�ر امورخارج�ه آمری�کا در دیدار با 
گروه

سیاسی
نخس�ت وزیر رژیم صهیونیستی به او 
اطمینان داد که واشنگتن کماکان با این 
رژیم ب�رای مقابل�ه با ای�ران همکاری 

خواهد کرد.

 خروج فرار گونه آمریکا از س��وریه و شکس��ت محاسبات جبهه غربی 
–عبری-عربی در برابر مقاومت ، بیش از همه هراس به دل صهیونیست ها 
انداخته است .از همین روی، نتانیاهو به بهانه شرکت در مراسم تحلیف 
رییس جمهور برزیل ، در حاشیه آن با پمپِو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد.
تاش و تقای نتانیاهو این اس��ت که به نح��وی حمایت آمریکا از این 
رژیم را در شرایط بحرانی دولتش جلب نماید.البته التماس صهیونیست 
های کودک کش به کدخدا در حالی است که وضعیت دولت ترامپ نیز 

در شرایط بحرانی است. روز گذشته، وزارت امورخارجه آمریکا با انتشار 
بیانیه ای درب��اره دیدار پمپئو و نتانیاهو اعام کرد: در این دیدار که در پی 
تصمی��م »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا ب��رای خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه انجام ش��د، محور گفت وگوها تقویت همکاری در 
زمینه های امنیتی و اطاعاتی و انجام عملیات  مشترک در سوریه و نقاط 
دیگر برای جلوگیری از آنچه تجاوزات ایران خواندند، بوده است. پمپئو 
پی��ش از این نیز در اولین واکنش خود پس از اعام تصمیم ترامپ برای 
خروج نیروهای این کشور از سوریه گفته بود که این تصمیم به هیچ وجه 
تغییری در همکاری های دولت آمریکا با رژیم صهیونیستی ایجاد نخواهد 
کرد و تاش ها برای مبارزه با داعش و مقابله با جمهوری اس��امی در 
منطقه ادامه خواهد داشت. وزیر امور خارجه آمریکا در این دیدار، عملیات 
رژیم صهیونیس��تی در مقابله با تهدیدات ایران را مورد ستایش قرار داد. 
وی به او اطمینان داد که واشنگتن کماکان با این رژیم برای مقابله با ایران 

همکاری خواهد کرد.  در ادامه مواضع خصمانه مقامات واشنگتن علیه 
کشورمان، »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا هم با انتشار ویدیویی 
در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مدعی شد: خروج دولت وی از 
توافق هسته ای یکجانبه و وحشتناک با ایران، یکی از این دستاوردها است.

 آمریکا فقط از کره زمین خارج نشده است
محمدج��واد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز طی پیامی در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی به اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر 
خروج از یونس��کو واکنش نشان داد. وی در این ارتباط نوشت: بعد از برجام، 
نفتا)توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی(، پیمان مشارکت فراآتانتیک)اروپا- 
آمریکا( و معاهده آب و هوایی پاریس، رژیم ترامپ به همراه رژیم اسرائیل 
رسما از یونسکو خارج شدند. آیا چیز دیگری باقی مانده است که دولت ترامپ 

و رژیم نوچه او از آن خارج شوند؟! شاید هر دو با هم از سیاره زمین؟

رشد بودجه دفاعی با تحقق پیش بینی ها ممکن می شود

التماس کودک کش  به کدخدا!

امیر حاتمی:

هراس صهیونیست ها در پی خروج آمریکا از سوریه هر روز آشکارتر می شود
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انتشار 72 عنوان کتاب
توسط معاونت حقوقی دستگاه قضا

مدی��ر کل ح��وزه معاونت حقوق��ی قوه قضاییه، گف��ت: معاونت حقوقی 
قوه قضاییه تاکنون 72 عنوان کتاب در زمینه های مختلف حقوقی منتشر 

کرده است.
احمد نظری در رابطه با کتب منتش��ره در معاون��ت حقوقی قوه قضاییه، 
اظهارک��رد: معاون��ت حقوقی قوه قضایی��ه تاکنون 72 عن��وان کتاب در 
زمینه های مختلف حقوقی منتشر کرده است. از 72 عنوان کتاب یاد شده، 
44 عنوان در حوزه تدوین لوایح و مقررات، 16 عنوان در حوزه حقوقی، 6 
عنوان مربوط به حوزه تنقیح قوانین و مقررات و کودکان و 6 عنوان کتاب 

در حوزه اسناد و ترجمه رسمی است.
وی همچنین با اشاره به اینکه عاوه بر کتب یاد شده دو شماره از فصلنامه 
تخصصی »پژوهش های حقوقی و قضایی« نیز توسط این معاونت انتشار 
یافته است، افزود: انتشار مجموعه قوانین در قالب کتاب با هدف تسهیل 
دسترسی جامعه قضایی و حقوقی، همچنین عموم مردم به مجموعه های 

دقیق قوانین است.
مدیر کل ح��وزه معاونت حقوق��ی قوه قضاییه در ادامه با اش��اره به اتمام 
مراحل نشر سومین ش��ماره فصلنامه تخصصی »پژوهش  های حقوقی 
و قضایی«، گفت: با انتشار ش��ماره پاییز این فصلنامه نسخه های مربوط 
تا پایان ماه جاری به حوزه  های س��تادی و دادگستری های سراسر کشور 

ارسال خواهد شد.

پلمب در انتظار گرانفروشان مرغ
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: فروش مرغ گرانتر از کیلویی 
10 هزار تومان تخلف است، فروش هر کاایی گرانتر از مصوبه ستاد تنظیم 
بازار تخلف اس��ت. متخلفان بار اول جریمه می شوند اما در صورت تکرار 
پلمب واحد صنفی، مسدود شدن حساب و تعطیل شدن در انتظار متخلفان 
است. سید یاسر رایگانی اظهارکرد: تعزیرات مکلف است مادامی که مصوبه 
جدیدی از س��تاد تنظیم بازار اعام نشده است، هرگونه افزایش قیمت را 

مصداق گرانفروشی و تخلف بداند و با متخلفان برخورد کند.
وی افزود: تصمیم های حاکمیتی ستاد تنظیم بازار باید اجرایی شود؛ این 
حق مردم اس��ت و اقام مورد نیاز باید براساس نرخ مصوب اعام شده از 

سوی این ستاد در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: طبق قانون نظام صنفی، ابزار 
برخورد با متخلفان جریمه اس��ت اما در صورت تکرار تخلف، پلمب واحد 
صنفی، مسدودسازی حساب های مالی، ممنوع المعامله و ممنوع الخروج 
کردن متخلفان و در نهایت جلوگیری از فعالیت و تعطیلی واحد متخلف در 

مراحل بعدی برخورد قرار دارد و در صورت نیاز اعمال می شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نگاه تعزیرات این است که تولید کشور آسیب 
نبیند و از تولیدکنندگان داخلی حمایت ش��ود زیرا نمی خواهیم واحدهای 
تولیدی که کارگرانی در آن مش��غول فعالیت هستند، تعطیل شوند اما از 

سوی دیگر نیز حقوق مصرف کنندگان نباید پایمال شود.
رایگانی گفت: اکنون درباره قیمت ش��یرخام و لبنیات در ستاد تنظیم بازار 
تصمیم گیری شده است همچنین در مورد قیمت گوشت و مرغ نیز سازمان 
پش��تیبانی امور دام زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی متولی مستقیم 
عرضه گوشت و مرغ است و بارها وزیر جهاد کشاورزی اعام کرده است 
که قیم��ت نهایی هر کیلو مرغ 10 هزار تومان اس��ت اما در بازار 14 هزار 

تومان و برخی مناطق بااتر عرضه می شود.
وی یادآورشد: س��ازمان پشتیبانی امور دام طبق نظر کارشناسی قیمت را 
اعام می کند و در فرآیند قیمت گذاری، مرغداران، دامداران، تولیدکنندگان 
و توزی��ع کنندگان حضور دارند و قاعدت��اً بخش خصوصی باید همکاری 

بیشتری داشته باشد.
س��خنگوی تعزیرات درباره تخلفات ش��رکت های لبنی��ات اضافه کرد: 
بیشترین اولویت ما در برخورد با تخلفات شرکت های لبنی، تکرار تخلف 
در این حوزه است. اخیراً یکی از خطوط تولیدی در یک شرکت لبنیات به 
دلیل تکرار تخلف توقیف شد. ضمن اینکه کم فروشی در لبنیات مشکل 
دیگری اس��ت که وقتی وزن خالص را محاسبه می کنیم، مقدار وزن درج 

شده روی بسته بندی کاا از وزن واقعی کمتر است.

تشکیل تیم نظارتی ویژه برای مهار 
گرانفروشی تحت نظر دادستان ها

رییس کل دادگستری خراسان شمالی  از تشکیل تیم نظارتی ویژه برای 
مهار گرانفروشی تحت نظر دادستان ها خبر داد.

حجت ااس��ام و المس��لمین جعفری اظهارکرد: با وجود برقراری ثبات 
نسبی در بازار ارز، تاطم قیمت ها و گرانی های موجود به هیچ وجه قابل 
توجیه نیست. وی ضمن تشریح مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی 
دستگاه های نظارتی در حوزه مقابله با گرانفروشی، تصریح کرد: اقدامات 
نظارتی در جهت پیشگیری از روند رش��د نامتعارف قیمت ها باید مستمر 
باش��د. جعفری ضمن اعام خبر تش��کیل تیم نظارتی وی��ژه تحت نظر 
دادستان های شهرستان ها با عنایت به دستور اخیر ریاست قوه قضاییه برای 
مقابله با گرانفروشی های لجام گسیخته خاطرنشان کرد: نمی توان صرفاً با 
صحبت و تذکر و جریمه نقدی با محتکرین و گرانفروشان برخورد کرد، لذا 
به دادستان ها اباغ شد که در این حوزه با اعمال نظارت بر دستگاه هایی 
که برای مهار قیمت ها و برقراری ثب��ات در بازار وظیفه ذاتی دارند، بطور 
میدانی ورود پیدا کرده و با کسانی که با اقداماتشان باعث اخال در نظام 

اقتصادی می شوند به طور جدی و با قاطعیت برخورد کنند.

راه اندازی سامانه ها و سیستم های 
نوین در دستگاه قضایی 

رییس کل دادگستری استان زنجان استفاده از سیستم های نوین در نظام 
پزش��کی را جهت ارائه خدمات، نظارت و کنترل برکار ها ازم و ضروری 
برشمرد. حجت ااس��ام والمسلمین صادقی نیارکی در دیدار با رییس و 
اعضای نظام پزشکی این اس��تان زنجان، اظهارکرد: اهمیت، پیچیدگی 
و سختی کار پزش��کان برای آحاد مردم آشکار است و ارائه خدمات روان، 
نظم بخشی و تسهیل امور به جامعه هدف باید از رویکرد های مهم نظام 
پزشکی باشد. رییس شورای قضایی استان زنجان استفاده از سیستم های 
نوین در نظام پزشکی را جهت ارائه خدمات، نظارت و کنترل برکار ها ازم و 
ضروری برشمرد و گفت: در بهره گیری از این سیستم ها یک عقب ماندگی 
داریم که باید پیگیری و اقدامات اساس��ی در این خصوص صورت گیرد. 
رییس کل دادگستری اس��تان زنجان پایین بودن آمار شکایات از جامعه 
پزشکی در استان را نش��ان از صحت عمل این صنف بر شمرد. این مقام 
عالی قضایی اظهارکرد: با راه اندازی و ایجاد سامانه ها و سیستم های نوین 
در دس��تگاه قضایی جهت اباغ های قضایی وسامانه ثنا قدم های خوبی 
برداشته شده که در این راستا جزء کش��ور های برتر دنیا هستیم و جامعه 
پزشکان نیز ازم است خود را مجهز به فناوری های نوین کنند که سرعت، 

دقت و کنترل باا می رود.

روی خط خبر
دادستان کل کشور، گفت: دستگاه قضایی این اطمینان 
را می دهد که حقوق آسیب دیدگان حتماً لحاظ و استیفا 
خواهد ش�د و با مقصران احتمالی برابر موازین برخورد 

می شود.

 حجت ااسام و المسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه بحث و 
بررسی پیرامون حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه 
علوم و تحقیقات ضمن ابراز تأس��ف از وقوع این حادثه، اظهارکرد: 
مطالبه همه این است که این حادثه از ابعاد مختلف بررسی و منتهی 

به تصمیاتی شود.
وی با اش��اره به ابعاد مورد توج��ه در این حادثه، بیان ک��رد: اوًا در 
چارچوب قوانین اگر کسانی قصور و تقصیر داشتند میزان آن بررسی 
و متناس��ب با آن برخورد شود و بعد دیگر اینکه به عبرت و تجربه ای 

برای جلوگیری از تکرار آن تبدیل شود.
 دادس��تان کل کشور در بیان بعد سوم بررس��ی این حادثه نیز گفت: 
مدیران و مسئوان به گونه ای برنامه ریزی کنند که اگر کوتاهی در 
گذشته صورت گرفته و در نقاط دیگر کشور نیز مشکاتی مشابه این 

امر وجود دارد آن را رفع کنند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی این اطمینان را می دهد که حقوق 
آسیب دیدگان حتماً لحاظ و استیفا خواهد شد و با مقصران احتمالی 

برابر موازین برخورد می شود.

 عده ای می خواهند از این حادثه بهره برداری کنند 
دادس��تان کل کشور با اشاره به بازدید از دانشگاه علوم و  تحقیقات و 

دیدار با دانشجویان، بیان کرد: دستگاه قضایی مطالبات دانشجویان 
را پیگیری می کند اما در این میان عده ای به دنبال این هس��تند که 
از حادثه پلی برای رسیدن به اهداف خود درست کنند و دشمنان در 

پی موج سواری هستند.
وی تأکید کرد: مدیران و مسئوان امر و دانشجویان و خانواده های 
جانباختگان و حادثه دیدگان قطعاً می دانند که دش��من به دنبال این 

است که از این حوادث بهره برداری کنند.
منتظری از جریان های سیاس��ی خواست که نقد ها را در یک محیط 
آرام و س��الم و به گونه ای که دش��من نتواند از آن سوء استفاده کند، 

طرح کنند.
وی در ادامه گفت: میزان تقصیر را فعًا نمی توان مش��خص کرد و 
زمانی که دادگاه به نتیجه رس��ید و رأی داد آن وقت می توان در این 

زمینه اظهارنظر کرد.

 تعیین ش�عبه ویژه برای رسیدگی به حادثه دانشگاه 
آزاد

در این زمینه محمدجواد حش��متی، معاون حقوق عامه دادستان کل 
کشور، گفت: این حادثه از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ پیگیری ها 

و برخوردهای در این رابطه انجام شده است.
وی با بیان اینکه هیأت کارشناسی در این رابطه تشکیل شده است، 

گفت: شعبه ویژه برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده است.
حش��متی با بیان اینکه رییس دانش��گاه آزاد باید هم��ه ابعاد، حادثه 
را ببینی��د، گفت: با توج��ه به محل احداث س��اختمان دانش��گاه و 
صعب العبوربودن محل رفت و آمد، متأسفانه تدابیر ازم برای عبور 

و مرور دانشجویان و کارکنان اندیشیده نشده بود.
وی افزود: جاده تردد دانشجویان فاقد گاردریل و اتوبوس نیز فاقد 
معاینه فنی بود و دانش��گاه آزاد با امکاناتی که دارد می توانس��تد 
محیط را ایمن کنند اما متأس��فنانه این کار انجام نش��ده است و 
باید هرچه س��ریعتر اقدامات پیش��گیرانه در محیط دانش��گاه در 

نظر گفته ش��ود.

برخورد قانونی با قصور و تقصیرها در حادثه اتوبوس دانشجویان
دادستان کل کشور تاکید کرد

   حقوق جانباختگان و مصدومان حادثه دانشگاه استیفا می شود

مع�اون اجتماع�ی و پیش�گیری از وق�وع ج�رم 
قوه قضاییه، گفت:  تش�کیل نه�اد داوری ورودی 

پرونده های قضایی را کاهش می دهد.

محمدباقر الفت در همایش استانی مدیریت فرآیند داوری 
در ش��یراز با اشاره به صدور س��اانه هزاران رأی و قرار در 
دستگاه قضایی کش��ور، اظهارکرد: تشکیل نهاد داوری به 

کاهش تعداد ورودی این پرونده ها کمک خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، وی ادامه داد: تشکیل نهاد داوری 
ع��اوه بر یاری به طرفین دعوا، کم��ک می کند قضات از 

قرار گرفتن در معرض انتقاد دیگران دور بمانند و س��رمایه 
اجتماعی دادگستری نیز افزایش یابد.

معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع ج��رم قوه قضاییه،  
اظهارکرد: همچنین این نهاد کمک خواهد کرد که فرهنگ 

حقوقی در بین طبقات و صنوف گسترش یابد.

 راه اندازی سامانه هوشمند داوری الکترونیکی 
الف��ت با اش��اره ب��ه راه اندازی س��امانه هوش��مند داوری 
الکترونیک��ی، افزود: در معاونت اجتماعی و پیش��گیری از 
وقوع جرم قوه قضاییه تمام حمایت ها را برای فعال ش��دن 

نهاد داوری انجام می دهیم اما باید از این ظرفیت استفاده 
شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
ادام��ه داد: امیدواریم با فعالیت س��امانه هوش��مند داوری 
الکترونیکی، کار داوری به شکل مطلوبی سامان گیرد. وی 
ضمن تأکید بر لزوم گس��ترش حوزه فعالیت دفاتر خدمات 
قضایی نیز گفت: هم اینک این دفاتر عمده کاری که انجام 
می دهند دریافت دادخواست های حقوقی و ارسال آن برای 
مرجع ارجاع اس��ت تا آن مرجع نیز ب��دون دخالت طرفین 
پرونده این دادخواست را به شعبه ای که براساس نوبت باید 

دادخواست تحویل گیرد، ارسال کند.

دکتر الفت:
تشکیل نهاد داوری ورودی پرونده های قضایی را کاهش می دهد

دادس�تان ته�ران توج�ه ب�ه آس�یب های 
اجتماعی را از آن جهت که زمینه ساز و بستر 
سایر جرایم  هستند، ضروری خواند و گفت: 
دس�تگاه قضا با مفاس�د اخاقی و اجتماعی 

محکم برخورد می کند.

عباس جعفری دولت آبادی در جلسه ای با مسئوان 
مرتب��ط با آس��یب های اجتماعی با موضوع مفاس��د 
اخاقی و اجتماعی به وی��ژه جرایم مرتبط با مصرف 
مش��روبات الکل��ی، اظهارک��رد: توجه ب��ه موضوع 
آس��یب های اجتماعی در اس��ناد باادستی و از جمله 

برنامه ششم آمده اس��ت و رهبر انقاب نیز 7 جلسه 
در ای��ن زمین��ه برگ��زار کرده اند که این جلس��ات با 
حضور و مدیریت ش��خص ایش��ان بوده است و این 
 نش��ان دهنده توجه مس��ئوان عالی کش��ور به این 

موضوع است.
به گ��زارش خبرگزاری  ص��دا و س��یما، وی توجه به 
آسیب های اجتماعی را از آن جهت که زمینه ساز و بستر 
س��ایر جرایم اس��ت، ضروری خواند و گفت: بیکاری، 
طاق، اعتیاد و حاشیه نش��ینی کار ها را با موانع روبرو 
می کند و رفع زمینه این مشکات موجب آبادانی، رفاه 

و توسعه کشور می شود.

 تمرک�ز دش�من ب�ر ح�وزه اجتماع�ی و 
فرهنگی

دادستان تهران با اشاره به اینکه دشمن هم اکنون در 
حوزه اجتماعی و فرهنگی متمرکز شده است، گفت: 
در 40 س��ال گذش��ته راهبرد های سیاسی و نظامی 
دشمن علیه جمهوری اسامی ایران به نتیجه نرسید 
و امروز در دو حوزه ش��امل جنگ اقتصادی و مالی و 

حوزه های اجتماعی و فرهنگی متمرکز شده است.
جعف��ری دولت آب��ادی گف��ت: آن ها ب��ا تمرکز در 
حوزه ه��ای اجتماع��ی و فرهنگ��ی به دنب��ال تغییر 
رفتار مردم هس��تند تا بتوانند رفتار نظام سیاس��ی را 

نیز تغییر دهند.
دادستان تهران در ادامه گفت: اگر امروز می بینیم که 
صد ها شبکه تلویزیونی فارسی زبان و صد ها سایت 
و  روزنامه علیه ایران فعالیت می کنند به دنبال تغییر 

سبک زندگی و ذائقه مردم هستند.
دادستان تهران بیان کرد: دستگاه قضا با مفاسد اخاقی 

و اجتماعی محکم برخورد می کند.
وی راهکار ه��ای پیش��گیرانه، توانمندس��ازی و 
حمایت��ی، و اقدامات مقابله ای را س��ه راهکار مهم 
در بح��ث آس��یب های اجتماع��ی خوان��د و گفت: 
آس��یب های اجتماعی حدود 70 مورد اس��ت که 5 
آسیب آن مورد توجه اس��ت و یکی از آن آسیب ها، 
مفاس��د اجتماع��ی و اخاق��ی اس��ت ک��ه یکی از 
زیرمجموعه ه��ای آن جرای��م مرتب��ط ب��ا مصرف 

مش��روبات الکلی خواهد بود.
جعفری  دول��ت آبادی ادامه داد: در خصوص مفاس��د 
اخاق��ی بای��د توجه داش��ت ک��ه اگرچه کش��ور ما 
دموکراسی دارد و جمهوریت و رأی مردم در آن مهم 
است، اما مهمتر از همه ارزش های دینی است و اینکه 
برخی می گویند چه کسی گفته حجاب اجباری است، 

هیچ مبنایی ندارد.
وی افزود: جمهوری اسامی ایران نمی تواند به مساله 
حجاب بی توجه باشد، چون مفاسد اخاقی و اجتماعی 

ارزش های دینی جامعه را نقض می کند.
دادس��تان تهران در ادامه گفت: مس��اله بی حجابی با 
سیاست های حجاب و عفاف در کشور در تضاد است 
و در تغییر رفتار ها تأثیر می گ��ذارد و اگر گاهی اوقات 
می بینی��م که برخ��ی در خصوص موض��وع حجاب 
عقب نشینی می کنند این نشان می دهد که دشمن در 
حال سرمایه گذاری اس��ت تا بی حجابی امری مباح و 
بی اهمیت جلوه کند. دادستان عمومی و انقاب تهران 
با اش��اره به مصرف مشروبات الکلی از پلیس خواست 
در توقیف خودرو های رانندگان مس��ت هیچ تردیدی 
نکند و بدون دستور دادستان یا دادگاه این خودرو ها رفع 
توقیف نش��وند مگر اینکه زمان توقیف آن پایان یافته 
باش��د.  جعفری دولت آبادی، افزود: رانندگی در حین 
مس��تی در همه دنیا جرم است و در ایران که کشوری 
اسامی است هیچ کسی نباید به خودش جرأت دهد 
در حال مستی رانندگی کند که این اقدام برای دیگران 

هم خطرساز است. وی گفت: چندی پیش هم اتفاقی 
تلخ در خصوص مشروبات تقلبی اتفاق افتاد که تعداد 
زیادی فوت کردند و عده ای هم به دلسوزی پرداختند 
و ما هم اکنون در کشور مواجهیم که عده ای به تجارت 
مشروبات الکلی می پردازند و جان عده ای را می گیرند 
و عده ای هم با حالت مستی رانندگی می کنند که باید 

با آنان برخورد قاطع شود.

 عرضه مش�روبات الکلی ص�د در صد در 
رستوران ها جرم است

موضوع بعدی در حوزه مش��روبات الکلی، عرضه آن 
است و پلیس در موضوع قاچاق آن ورود می کند، اما ما 
گزارش هایی از عرض��ه آن در برخی اماکن داریم که 
زیبنده کشور دینی نیست و به هیچ وجه در رستوران ها 
و هتل ها و دیگر اماکن نباید اجازه عرضه مش��روبات 

الکلی داده شود و این صد درصد جرم است.
جعف��ری دولت آبادی گفت: به هیچ وج��ه نباید اجازه 
دهیم راننده مست پشت ماشین بنشیند و وقتی نشست 
بداند عاوه ب��ر مجازات های ح��دی، مجازات های 
تکمیل��ی از قبی��ل محرومی��ت از رانندگ��ی و ابطال 

گواهینامه خواهد داشت.
جعفری دول��ت آب��ادی گف��ت: از تمام دس��تگاه ها 
می خواهیم در این بخش مبارزه جدی تری کنند چراکه 
در جمهوری اسامی این جرایم باید به حداقل و صفر 

برسد و با متخلفان برخورد جدی شود.

آسیب های اجتماعی زمینه ساز جرایم است
دادستان تهران :

 رانندگی در حین مستی در همه جای دنیا جرم است

 HEMAYATONLINE. 
IR

پنجمین جلس�ه رس�یدگی به اتهام علی اکبر عمارت س�از 
معاون اجرایی وقت مدیریت ش�عب بانک تجارت استان 
کرمان در ش�عبه چه�ارم دادگاه ویژه رس�یدگی به جرایم 
مفسدان و اخالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، 

به صورت علنی برگزار شد.

 به گ��زارش می��زان، در ابتدای جلس��ه وکیل مدافع متهم در بخش��ی 
از دفاعی��ات خ��ود اظهارکرد: عناوی��ن اتهامی همچ��ون جعل چندین 
ضمانت نامه، اختاس و خیانت در امانت بار ها و بار ها در صفحات مختلف 

کیفرخواست ذکر شده است.
وی افزود: در خصوص اتهام اخال در نظام اقتصادی کش��ور دادسرا در 
تطبیق عمل موکل با عنوان اتهامی اخال در نظام اقتصادی کش��ور بر 
دو پایه اس��توار داشته اس��ت که یکی صدور چک های بین بانکی بدون 
 پش��توانه به تع��داد 342 فقره و ص��دور 63 فق��ره ضمانت نامه جعلی و
 بر پایه قرارداد های صوری به مبلغ بیش از 9 هزار میلیارد ریال بوده است.
وکیل مدافع متهم در بخش دیگری از دفاعیات خود اذعان کرد: درخواست 
می ش��ود قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات صادر ش��ود تا میزان دقیق 

خسارات برآورد شود.

 صدور حکم مدیرسابق بانک تجارت کرمان هفته آینده 
در ادامه حس��ینی، نماین��ده دادس��تان در جایگاه قرار گرف��ت و گفت: 
وکیل در بخش��ی از دفاعیات خود به مفاد کیفرخواست از این جهت که 

ضمانت نامه ها به سه دسته تقسیم شده و دو دسته آن جعلی و یک دسته 
واهی و جعلی اس��ت ایراد گرفته در حالی که موکل بار ها اذعان به جعلی 
بودن ضمانت نامه ها داش��ته است اما وکیل این س��ه تا را با هم مخلوط 

کرده است.
وی گفت: متهم خارج از حدود اختی��ار ضمانت نامه صادر کرده و دادگاه 
حقوقی در این خصوص رأی داده اس��ت. در باب تعدد جرم، استناد ما به 
تبصره یک ماده 134 قانون مجازت اسامی است و دادگاه باید برای هر 

عنوان جزایی مجازات تعیین کند.
نماینده دادس��تان در ادامه بیان کرد: در خص��وص ادعای وکیل مبنی بر 
اینکه وجه ضمانت نامه ها پرداخت شده است گفتنی است بازگشت وجه 
برخی از آن ها تا دو ماه طول کشیده است آنچه که مهم است متهم پی در 

پی چک های بین بانکی را صادر و جایگزین می کرده است.
وی ادامه داد: در خصوص وجوه تحصیل شده توسط متهم به اقاریر وی 
اس��تناد ش��ده و هر ضمانت نامه و چک بین بانکی که خود متهم اقرار به 
جعلی بودن آن ها کرده و عاوه بر آن عوایدی که از آن ها حاصل ش��ده 

مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه پنجمین جلسه رسیدگی متهم پس از حضور در جایگاه اظهارکرد: 
درباره ضمانت نامه ها باید این نکته را یادآوری کنم که بانک ها و مدیران 
بانک ها همیشه س��فارش و تأکید می کنند که ضمانت نامه صادر کنید تا 
مناب��ع به بانک ها بیاید من هم این اقدام را انجام می دادم و چندین نوبت 
از سوی بانک تشویق شده و پاداش گرفته ام، لذا صدور ضمانت نامه یک 

کار عجیبی نبوده است.

وی بیان ک��رد: من در ای��ن موضوع تأکید دارم که هی��چ جعلی در بحث 
ضمانت نامه ها صورت نگرفته است.

متهم عمارت س��از گفت: این ضمانت نامه هایی که صادر ش��ده اس��ت 
مربوط به کل کش��ور نب��وده بلکه مربوط به بانک تج��ارت کرمان بوده 
اس��ت،  همچنین موضوعی که بس��یار حائز اهمیت اس��ت این است که 
اکنون ضمانت نامه هایی که موجود اس��ت باید پیگیری شوند، متأسفانه 
در مورد ضمانت نامه هایی که اکنون موجود اس��ت از س��وی بانک هیچ 
گونه رسیدگی برای پرداخت آنها صورت نگرفته است. در خصوص این 
ضمانت نامه ها باید بدهی ها پرداخت ش��ود و از سوی ضمانت نامه ها که 
ادعا می شود که مش��کل دارند باید گفت که این ضمانت نامه ها از طرف 

بانک مرکزی تصویب شده اند و اعتبار داشته اند.
متهم عمارت ساز با اشاره به قانون مبارزه با اخالگران در نظام اقتصادی 
گفت: دادستانی بنده را بر مبنای بند »الف« این قانون متهم کرده است 
اما بنده نه جعل اسکناس��ی و نه ضرب سکه ای داشته ام و نه قاچاق پول 

کرده ام، لذا از دادگاه تقاضا دارم که این اتهام از پرونده بنده حذف شود.
متهم عمارت ساز ادامه داد: در خصوص اتهام پولشویی و ارتشا هم باید از 
خود دفاع کنم و بگویم پولشویی یعنی ورود پول کثیف به چرخه اقتصادی 
و تطهی��ر کردن آن با برخی اقدامات، در حال��ی که چنین اقداماتی اصا 
از سوی بنده رخ نداده اس��ت و پول کثیفی وجود نداشته است. همچنین 
اتهام دیگری که به بنده زده اند تملک اموال غیر بوده است. تمامی اموال 
بنده شناسایی شده اس��ت و بنده صادقانه تمامی اموال و اماک خود را 

معرفی کرده ام.

این متهم گفت: اما متأسفانه اموال دیگران را به نام من زده اند در صورتی 
که صاحب آنها افراد دیگری هستند.

متهم عمارت ساز گفت: اتهام دیگر ارتش��ا است که بنده به آن هم ایراد 
دارم. مطلبی که اعام گردیده که بنده پولی گرفته ام و مبلغی به حساب 
من واریز ش��ده است. هیچ ریالی به حساب بنده واریز نشده است. لذا این 
مطلب صرفا از س��وی شاکی بیان شده است و صرفا فقط از طرف ایشان 

اعتبار دارد چون سندی موجود نیست.
متهم عمارت ساز درباره اتهام اختاس نیز گفت: بحث اختاس و صدور 
چک ها قبا مورد بررسی قرار گرفت و بحث آن کاما بسته شده است که 

البته اسناد آن هم موجود است و تقدیم می شود.
وی افزود: یکی دیگر از اتهاماتی که در پرونده برای بنده قید ش��ده است 
اتهام خس��ارت وارده به بانک تجارت اس��تان کرمان اس��ت. از دادگاه و 
شخص قاضی تقاضا دارم که بازرس��ی را برای اینکار تعیین کنند که آیا 

بانک تجارت از اقدامات بنده سود برده است یا متضرر شده است.
متهم عمارت س��از گفت: همچنین این بانک پرونده های سایر شعب را 
آورده است و آنها را جزو طلب خود از من بیان کرده است اما این درحالی 

است که در بسیاری از موارد بنده اصا مدیر آن شعب نبوده ام. 
متهم عمارت ساز در آخرین دفاعیات خود در ارتباط با بدهی سه شرکت 
سیم بکسل نیز گفت: این مطلب و بدهی درست است و این مبلغ به خاطر 

دیرکرد افزایش یافته است.
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه ختم رسیدگی به این پرونده را اعام 

کرد و گفت: حکم در مهلت قانونی صادر و اعام خواهد شد.

آخرین جلسه علنی پرونده علی اکبر عمارت ساز برگزار شد

اعتراف متهم در ارتباط با بدهی به سه شرکت سیم بکسل 
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چهره ها

خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند
نادر قاضی پور، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس با بیان 
اینک��ه خودروس��ازان باید به 
تعهدات خ��ود عمل کرده و در 
موع��د مق��رر خ��ودرو را ب��ه 
خریداران تحویل دهند، گفت: 
اختاف قطعه س��ازان جنگ 

زرگری است.
وی با بیان اینکه خودروسازان 
برای خروج از بحران به مدیریت کارآمد و توانمند نیاز دارد، گفت: گروه های 
خودروساز باید به قراردادهای خود پایبند باشند و علیرغم تحویل خودرو، به 

دلیل تاخیر در تحویل دیرکرد نیز به خریداران پرداخت کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه خودروسازان 
در پیش فروش های جدید باید تمام شرایط از جمله زمان تحویل و قیمت 
خودرو را واضح برای خریداران تشریح کنند، افزود: بایستی خودروسازان 
به وعده های خود عم��ل کرده و خودروهای پیش خرید ش��ده را نه تنها 
بدون افزایش قیمت به خودروس��ازان تحویل دهند بلکه س��ود دیرکرد 

را نیز بپردازند.
وی بیان کرد: اگرچه ممکن اس��ت به دایلی قیمت خودرو در زمان پیش 
فروش و تحویل با یکدیگر متفاوت باشد اما باید مبلغی که خریداران خودرو 
هنگام ثبت نام پرداخ��ت کردند در زمان تحویل براس��اس این تغییرات 
افزایش یافته و به نرخ روز محاس��به شود به این معنا که اگر قیمت خودرو 
هنگام ثبت نام 100 میلون تومان است و خریداران 60 میلیون تومان یعنی 
60 درصد از قیمت را پرداخت کردند در زمان تحویل تنها 40 درصد باقی 

مانده خودرو به قیمت روز محاسبه شود.
قاضی پور اظهار کرد: قطعه سازان باید با استفاده از تمام مواد اولیه موجود 
نیاز خودروسازان را تامین کنند چراکه در حال حاضر آبروی نظام به اجرای 
تعهدات توسط خودروسازان بستگی دارد و همگی باید دست به دست هم 

دهیم تا از گردنه تحریم به سامت عبور کنیم.
ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم با تاکید براینکه دولت باید مش��کل 
بانک کونلون چین را حل کند، خاطرنش��ان کرد: دولت باید برای واردات 
قطعات خودرو تس��هیات و اعتبارات ازم را به کار ب��رد. در حال حاضر 
بس��یاری از مواد اولیه و قطعات نیمه س��از خ��ودرو در گمرک باتکلیف 
مانده و قطعه سازان و خودروسازان با مشکل کمبود قطعه روبه رو شده اند؛ 

بسیاری از مشکات خودروسازان در اثر خود تحریمی ایجاد شده است.

هزینه اینترنت 
افزایش یافته است

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات با بی��ان اینکه ما بر 
بس��ته های اینترن��ت نظارت 
داریم و امروز 0.3 درصد هزینه 
اینترنت در سبد خانوار افزایش 
یافت��ه اس��ت، گف��ت: م��ا در 
بسته های اینترنتی کم فروشی 

نمی کنیم.
وزیر ارتباطات ب��ا بیان اینکه 
ما در بسته های اینترنتی کم فروشی نداریم، گفت: تاکنون اینترنت، 2.1 

درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص می داده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد ما برای کاهش هزینه فرکانس برای اپراتورها 
است. وی درباره ش��بکه ملی اطاعات افزود: با شبکه ملی اطاعات به 
دنبال س��هم خواهی ایران در فضای مجازی دنیا هستیم و همان طور که 
در معادات بین المللی جمهوری اس��امی ایران در فضای حقیقی نقش 

پررنگی دارد در فضای مجازی هم حرف های زیادی برای گفتن دارد.
آذری جهرمی گفت: قیمت خدمات ما نس��بت به هم��ه جای دنیا متمایز 
اس��ت و در ایه امنیت هم قبا مفصل صحبت کرده ام و کارمان را ادامه 
می دهیم و باید ممارست داشته باشیم و ادبیاتی را که دشمن درباره شبکه 

ملی اطاعات به کار می برد حداقل ما به کار نبریم.

کلید باز شدن قفل مسکن مهر 
در دستان بخش خصوصی

محمدمهدی افتخاری، عضو 
کمیس��یون عم��ران مجلس 
گف��ت: مس��ئوان وزارت راه 
اعام ک��رده اند که ت��ا پایان 
سال98 پرونده پروژه مسکن 
مهر بس��ته می ش��ود، اما در 
ش��رایط کنونی تح��رکات و 
اقدام��ات مس��ئوان ب��رای 

تکمیل پروژه مشهود نیست.
وی با اشاره به نیاز 11 هزار میلیاردی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل 
پروژه های مسکن مهر در کل کش��ور، گفت: وزارت راه و شهرسازی به 
دنبال تکمیل و افتتاح کامل پروژه مسکن مهر تا پایان سال 98 است، البته 
تحقق این مسئله نیازمند عوامل و ابزارهایی است که باید در دسترس قرار 
گیرد. نماینده مردم فومن و ش��فت در مجلس شورای اسامی ادامه داد: 
یکی از برنامه ها برای س��رعت بخشیدن به فرآیند تکمیل پروژه مسکن 
مهر، افزایش سقف تسهیات بانکی بود تا از این طریق، متقاضیان بتوانند 
به تعهدات مالی خود پاسخ بدهند، اما متأسفانه این مسئله تاکنون محقق 
نشده است. وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مطروحه، واگذاری پروژه های 
مس��کن مهر به بخش خصوصی بود که در این حوزه نیز باید تاش های 
بیشتری صورت گیرد.در شرایط کنونی پروژه مسکن مهر درگیر مشکات 
عدیده و بسیاری اس��ت که نبود زیرساخت های عمرانی و رفاهی از مهم 

ترین این مشکات محسوب می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مسئوان وزارت راه اعام کرده اند 
که تا پایان سال 98 پرونده پروژه مسکن مهر بسته می شود، اما در شرایط 
کنونی تحرکات و اقدامات مسئوان برای تکمیل پروژه مشهود نیست و 

مسکن مهر امروز درگیر همان مشکات گذشته است.
وی تصریح کرد: البته در بودجه اعتبارات خوبی برای تکمیل پروژه مسکن 
مهر در نظر گرفته شده است، اما به نظر من اکتفا کردن به اعتبارات مندرج 
در بودجه برای تعیین تکلیف این پروژه کارس��از نیس��ت و مسکن مهر با 

اختصاص اعتبارات دولتی در قالب بودجه سال 98 به اتمام نمی رسد.
عضو کمیس��یون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من کلید باز شدن قفل 
مس��کن مهر در دستان بخش خصوصی اس��ت و ورود بخش خصوصی 
ب��رای تکمیل بخش های باق��ی مانده این پروژه ضروری اس��ت، از این 
رو امی��دوارم دولت در م��اه های آتی از این ظرفیت ب��رای تعیین تکلیف 

موضوعات استفاده کند.

  اقتصادی  

مهرداد جمال ارونقی، مع��اون فنی و امور گمرکی 
گمرک از ترخیص 13 هزار خودرو دپو شده در گمرک 
طی هفته آینده خب��ر داد و اعام کرد: »با پیگیری 
های انجام شده در گمرک و وزارت صنعت و تصویب 
پیشنهاد جامع ارائه شده به شورای عالی هماهنگی 
سه قوه، فرآیند ترخیص بیش از 13 هزار خودروی 
دپو شده در گمرکات از هفته آینده آغاز خواهد شد.«  
فعاان بازار خودرو امیدوارند که ترخیص خودروهای 
وارداتی ت��ا حدودی بازار خودروه��ای داخلی را نیز 

ساماندهی و قیمت ها را تعدیل کند. 

   چال�ش های باتکلیف�ی خودروهای 
وارداتی

بنابر اعام سازمان ملی استاندارد ایران، بازرسان 

این س��ازمان از ش��نبه 1 دی ماه با پایان مهلت 
خودروس��ازان برای اعمال اس��تاندارد های 85 
گانه، فعالیت خود را برای بررس��ی خطوط تولید 
آغاز کرده و قرار است بر اساس استاندارد های 85 
گانه این خطوط تولید مورد بررسی قرار بگیرند. 
اما در بحث استاندارد های خودرویی آنچه شاید 
این روز ها کمتر به آن توجه شود بحث استاندارد 

خودرو های وارداتی است. 
اگرچه شهریور ماه امس��ال معاون سازمان ملی 
کش��ور عنوان کرده اس��ت تم��ام خودرو های 
وارداتی که از س��ال 95 وارد کش��ور شده اند 85 
مورد اس��تاندارد را دارا هستند، اما در حال حاضر 
بس��یاری از خودرو های وارداتی ش��رکت های 
مختل��ف در انتظار ترخیص، مدت هاس��ت که 

در گمرک خاک می خورند و در معرض آفتاب و 
تغییرات اقلیمی قرار گرفته اند.

آنچه سوال بر انگیز شد این موضوع است که آیا 
این خودرو های در گمرک مانده پس از ترخیص 
همه اس��تاندارد های ازم را دارا هستند و یا این 
خودرو هایی که مدت هاست بدون هیچ استارت 
خوردنی متوقف شده اند نیازمند سرویس و تعمیر 
برای تحویل به مشتریان هستند، که اگر نیازمند 
این س��رویس ها و تعمیرات باشند شرکت ها در 
مرحله بعدی با مش��کل تامین قطع��ات مواجه 
خواهند ش��د و ضرر هنگفتی را هم در این زمینه 

متحمل می شوند.
مهدی دادفر، دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو 
در این خصوص گفت��ه بود: »دپ��و خودروهای 

وارداتی فرس��ایش خودروها را در پی دارد و این 
موضوع خسارت هایی را وارد کرد است. از سویی 
دیگر موضوع کاهش درآمدهای دولتی نیز دیگر 
موضوعی بود که دادفر به آن اشاره کرد.«  وی  در 
خصوص احتمال کاهش درآمد گمرک در س��ال 
آینده و نق��ش خودروهای وارداتی در درآمدهای 
عملیاتی این سازمان گفت: »در بودجه 98 هیچ 
رقمی برای درآمدزایی از مح��ل واردات خودرو 
دیده نشده است و در واقع دولت هیچ درآمدی از 

این محل نخواهد داشت.«
دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو اظهار کرد: 
»واردات خ��ودرو ع��اوه بر باا ب��ردن کیفیت 
خودروهای مصرفی در کشور و کاهش آلودگی ها 
باعث می شود که دولت درآمد قابل ماحظه ای 
از این محل کس��ب کند به طور مثال فقط بابت 
ع��وارض گمرک��ی ب��ه ازای ارزش ه��ر خودرو 
150 درصد به عنوان ارزش گمرکی درآمدزایی 

می شود.«
دادفر تصری��ح کرد: »البت��ه دول��ت اکنون نیز 
خ��ودش را از درآمدهای این محل محروم کرده 
است. اکنون 15 هزار دستگاه خودرو وارداتی در 
گمرکات مختلف کش��ور وجود دارد که به دلیل 
صدور بخشنامه های آنی صاحبان آنها نتوانستند 
این خودروها را ترخیص کنن��د این یعنی هزار و 
ششصد میلیارد تومان عوارض گمرکی که دولت 

خود را از آن محروم کرده است.«
دبیر انجمن وارد کنن��دگان خودرو در خصوص 
تعه��د وارد کنن��دگان ب��رای تامی��ن قطع��ات 
خودروهای وارد ش��ده گفت: »متاس��فانه بسته 
بودن ثبت س��فارش و تحریم های بانکی باعث 
شده که ما در این حوزه مشکاتی زیادی داشته 
باشیم به طوری که اگر قیمت خودرویی سه برابر 
افزایش قیمت داش��ته قیمت قطعات آن تا شش 

برابر گران تر شده است.«
وی در خصوص علت بسته بودن ثبت سفارش 
گفت: »مهمتری��ن دلیل، انتقال ارز اس��ت زیرا 
بانک ه��ا نمی توانن��د ارزی را تخصیص بدهند 
البته صحبت هایی مبنی بر اس��تفاده از سیستم 
صرافی و یا به صورت شخصی مطرح شده است 
که منتظ��ر نظر نهای��ی وزارت اقتصاد و صنعت 

هستیم.«

13 هزار خودروی دپو شده ترخیص می شوند

عبور خودروهای وارداتی از سد گمرک
اخبار کوتاه

مرغ ارزان می شود
معاون وزیر جهاد کشاوری اعام کرد که مشکلی در تولید گوشت مرغ 
وج��ود ندارد و به زودی با برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته، قیمت این 

محصول پروتئینی به ثبات رسیده و ارزان خواهد شد.
مرتضی رضایی اظهار کرد: میزان تولید گوش��ت مرغ براساس میزان 
جوجه ریزی انجام شده در سال های پرورشی، محاسبه و ارزیابی می شود 
و محصولی که هم اکنون در بازار خرید و فروش می شود در دهه پایانی 
آبان ماه و نهایتا دهه اول دی ماه جوجه ریزی اش انجام شده است. آمارها 
نشان می دهد که جوجه ریزی که در سه ماهه پاییز داشته ایم هیچ کاهشی 
نداش��ته و حتی جوجه ریزی در آذر ماه بیشتر از ماه قبل از آن بوده است. 
بنابراین از نظر تولید هیچ مشکلی نداریم. وی با اشاره به نوسانات گوشت 
مرغ در بازار افزود: به نظر می رسد یکی از دایل نوسانات قیمت گوشت 
مرغ، جایگزینی این محصول به جای گوشت قرمز در پی نوسانات قیمتی 
آن بوده باشد و انتظارات تورمی موجود در بازار نیز می تواند روی این مسئله 
اثرگذار باشد اما مسلما در روزهای آینده قیمت این محصول به ثبات رسیده 

و تا پایان دی ماه شاهد کاهش قیمت آن خواهیم بود.
رضایی ادامه داد: گوشت مرغ در بازار با نوسانات قیمتی مواجه شده که البته 
بررسی های ما نشان می دهد یکی از دایل اصلی آن سودجویی هایی 
اس��ت که صورت می گیرد؛ چ��را که به عنوان مثال ام��روز قیمت این 
محصول در میدان بهمن 11 هزار تومان بوده است. حال آنکه مشاهده 
می کنیم که در بازار قیمت خرده فروشی گوشت مرغ فاصله زیادی با این 
نرخ دارد و نشان می دهد که دستگاه های نظارتی باید توجه بیشتری داشته 
باشند. وی اضافه کرد: برای اینکه مردم در تنگنا نباشند و بازار کنترل شود 
روزانه بیش از 500 تن گوشت مرغ منجمد شرینگ پک شده با کیفیت 
بسیار عالی توسط شرکت پشتیبانی امور دام به قیمت 8650 تومان عرضه 
می شود که در همه فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار قابل 
تامین است و برای همه دستگاه های اجرایی و آموزش عالی آن را در نظر 
گرفته ایم.  معاون وزیر جهاد کشاوری با بیان اینکه هیچ کمبودی در تولید و 
تامین گوشت مرغ وجود ندارد، تاکید کرد: تولید گوشت مرغ به اندازه کافی 
در کشور صورت گرفته و مسلما قیمت آن شکسته شده و به نرخ منطقی 
و متعادلش باز خواهد گشت. البته سیس��تم توزیع در کشور به صورت 
خرده فروشی بوده و نامناسب است که باید اصاح شده و دستگاه های 

نظارتی نظارت بیشتری روی آن داشته باشند.

حذف 4 صفر از پول ملی؟
بعد از کش وقوس های فراوان برای حذف صفر از پول ملی ظاهراً بانک 
مرکزی به این نتیجه رسیده است که در جهت حذف 4 صفر گام هایی 
را بردارد و این تصمیمش را در طراحی 50هزارتومانی جدید تا حدودی 
عملیاتی کرده است. روز سه شنبه در مراسمی با حضور رئیس کل بانک 
مرکزی و وزیر اقتصاد از اسکناس های جدید 50 هزار تومانی رونمایی 
شد. نکته مهم و البته مرتبط با این گزارش، در رونمایی از اسکناس های 
50 هزار تومانی این است که در طرح جدید این اسکناس ها تغییر واحد 
پول ملی به تومان عمًا اجرایی ش��ده اس��ت. همان طور که در ظاهر 
ایران چک های جدید 50 هزار تومانی پیداست، بانک مرکزی 4 صفر را 
کمرنگ کرده و با برجسته کردن 50 عمًا تومان را در این اسکناس ها 
زنده کرده است. بانک مرکزی در توضیح ایران چک های جدید نوشته 
است:  اسکناس یادشده که با تکنولوژی پیچیده ای تولید شده امکان جعل 
را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این فناوری در سال 2013 بر 
روی اس��کناس یورو اعمال ]شد[ و پس از آن تنها کشورهای معدودی 
موفق به انتقال دانش فنی، خط تولید و بهره برداری از این ویژگی امنیتی 
بر روی اسکناس های خود شده اند. نوار درخشان، چاپ نوری،  مغناطیسی 
متغی��ر، نخ امنیتی با قابلیت تغییر رن��گ از مختصات ایران چک جدید 
است. در نمونه های قبلی اسکناس و ایران چک باز هم ریال خودنمایی 
می کرد و این موضوع در نح��وه رنگ آمیزی صفرها کامًا نمایان بود. 
ایران چک ه��ای 50 هزار تومانی آبی که قبًا از س��وی رئیس جمهور 

رونمایی شد، شامل همین موضوع بوده و در آن ریال بارز است.

پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس 
از رشد اقتصادی ۹8

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسامی در گزارشی از رشد اقتصادی 
بین منفی 2.6درصد تا منفی 5.5درصد در پایان سال 97 و همچنین تداوم 
رشد اقتصادی منفی در سال 98 تحت تأثیر کاهش صادرات نفت خبر داد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسامی با در نظر گرفتن دو سناریو 
پیش بینی کرده که رشد اقتصادی سال 97 بین منفی 5.5 درصد تا منفی 
2.6 درصد و در سال 98 در خوش بینانه ترین حالت منفی 4.5 درصد و در 

بدبینانه ترین حالت منفی 5.5 درصد خواهد بود.
گزارش اخیر نش��ان می دهد که در برآورد جدید، رقم رش��د اقتصادی 
بدبینانه مرکز پژوهشهای مجلس تغییر نکرده، اما برآورد از رشد اقتصادی 

خوش بینانه کاهش پیدا کرده است.
 از آنجا که عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در س��ال های 97 و 98 بیش 
از هر چیز متأثر از وضع تحریم های جدید و بحران ارزی اس��ت، انتظار 
می رود در سال 98، شاهد وضعیت نسبتاً مشابهی با سال 91 از حیث تأثیر 
تحریم ها و واکنش عملی فعاان اقتصادی کشورهای طرف معامله بر 
عملکرد بخش حقیقی اقتصاد باشیم.  در سناریوی اول فرض شده است 
که در نیمه دوم س��ال 97، به طور متوسط حدود 800 هزار بشکه در روز 
صادرات نفت و میعانات گازی افت داشته باشد، در واقع به طور میانگین 
1.9 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال ثبت شود، 
عاوه براین، در س��ال 98 نیز به طور میانگین روزانه یک میلیون بشکه 
صادرات نفت و میعانات گازی داشته باشیم. در سناریوی دوم فرض شده 
است که صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال 97، کاهشی در 
حدود 1.6 میلیون بشکه در روز داشته باشد، به این ترتیب در کل سال 97، 
به طور میانگین 1.5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی 
ثبت شود، عاوه براین در سال 98 نیز روزانه به طور میانگین 900 هزار 

بشکه صادرات نفت و میعانات گازی انجام شود.

مصرف روزانه گاز در کشور 
به 700 میلیون مترمکعب رسید

میزان مصرف گاز با کاهش دمای هوا در نقاط مختلف کشور افزایش یافته 
به گونه ای که میزان مصرف از مرز روزانه 700 میلیون مترمکعب گاز در 

بخش های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی گذشته است.
مصرف گاز روز س��ه ش��نبه در بخش خانگی 480 میلیون مترمکعب، 
نیروگاه ها 106 میلیون مترمکعب و صنایع عمده 110 میلیون مترمکعب 
در روز بوده و روند تامین گاز به صورت مطلوب در همه نقاط کش��ور در 
جریان است. با توجه به ورود موج جدید سرما به کشور، شرکت ملی گاز 
هشدار داده است: مشترکان گاز باید از تبدیل وسایل نفت سوز به گازسوز 
بپرهیزند و از نیروهای متخصص برای نصب وس��ایل گازسوز استفاده 
کنند. سخنگوی شرکت ملی گاز با تاکید بر لزوم استفاده از بخاری های 
اس��تاندارد برای گرم کردن منازل و مح��ل کار، اظهار کرد: اطمینان از 
سامت کارکرد و استاندارد بودن دودکش و دقت در نصب اتصاات لوازم 

گازسوز، از راه های پیشگیری از خطر انتشار گاز منوکسیدکربن است.
مجید بوجارزاده افزود: مشترکان باید هنگام استفاده از وسایل گازسوز به 
 ویژه بخاری گازی از باز بودن مسیر دودکش و نصب کاهک مدل H در 
پشت بام مطمئن شوند، همچنین دقت کافی برای پیش بینی تبادل هوا و 
جریان اکسیژن کافی متناسب با نیاز دستگاه ها و سامانه های گرمایشی 

نصب شده در محیط های مسکونی را داشته باشند.
وی توصیه به استفاده از لباس و پوشش مناسب زمستانی در منزل و کم 
کردن درجه بخاری و وسایل گرمایش��ی، دمای رفاه را 18 تا 21 درجه 

سانتی گراد اعام کرد.

از ابتدای تیر ماه س�ال جاری با مصوبه دولت واردات تعدادی کاا از جمله خودرو ممنوع شد که به دنبال آن، از 
گروه

ترخیص خودروهای وارد شده به گمرک جلوگیری شد. حال خبرها حاکی از این است که  با پیگیری های انجام اقتصادی
شده در گمرک و وزارت صنعت و تصویب پیشنهاد جامع ارائه شده به شورای عالی هماهنگی سه قوه، فرآیند 
ترخیص بیش از 13 هزار خودروی دپو ش�ده در گم�رکات از هفته آینده آغاز خواهد ش�د.   ممنوعیت واردات 
خودروهای لوکس در چند ماه گذش�ته حاش�یه های زیادی را به وجود آورده بود. سرگردانی و زیان افرادی که این  خودروها را 
پیش خرید کرده بودند از سویی و خاک خوردن خودروها و باتکلیفی آنها از سویی دیگر بازار خودروهای وارداتی را با مشکات 

زیادی مواجه کرده بود. 
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پولی مالیارز

کاهش صف متقاضیان 
دریافت ارز از نیما 

با نزدیکی هر چه بیش��تر نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، صف متقاضیان دریافت ارز از دولت در قالب این 
سامانه کاهش یافته و اکنون، قیمت بازار آزاد با دولتی نزدیک شده است.

ب��ا مجموعه تدابیری که دولت در بازار ارز و تامین به موقع تقاضاهای مورد نیاز مردم در نظر گرفته اس��ت، 
اکنون چند هفته ای هست که نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما که محلی برای فروش ارز حاصل از صادرات 
پتروشیمی ها، فوادی ها و صادرکنندگان کااهای غیرنفتی است، به هم نزدیک شده و همین امر، جذابیت 

برای استفاده از ارز نیمایی را تحت الشعاع قرار داده است.
البته نزدیکی نرخ س��امانه نیما با بازار آزاد، به تنهایی جذابیت ازم برای واردکنندگان و متقاضیان دریافت 
ارز را ندارد، بلکه فرآیند طوانی بررس��ی پرونده ها و در صف ماندن برای دریافت ارز هم، موضوع دیگری 
 اس��ت که بسیاری از واردکنندگان را به سمت استفاده از ارز بازار آزاد یا صادرکنندگان در قالب توافقی، آزار 

می دهد.
این در حالی است که واردکننده می تواند در توافق با صادرکننده در خارج از سامانه نیما، نرخی را برای خرید 
ارز، با وی توافق کند که نه نرخ نیمایی و نه نرخ خرده فروشی ارز در بازار آزاد است، بلکه نرخی بینابین بوده و 
البته صف طوانی نیما با بروکراسی های پیچیده را هم ندارد. به همین دلیل، اکنون استفاده از ارز صادرات 
از س��وی واردکنندگان با جذابیت بیشتری مواجه بوده و به همین دلیل، کاهش صف متقاضیان دریافت ارز 

از نیما هم به خوبی مشهود است.
در عی��ن حال، بانک مرکزی نیز نرخ ه��ای ارز را که به صورت روزانه اعام می کن��د، کاهش داده و اگرچه 
نرخ دار همان 4200 تومان اس��ت، اما تنها به کااهای اساسی و دارو اختصاص می یابد و فردی نمی تواند 
از مناب��ع ارزی خود دولت و بانک مرکزی، به نرخ 4200 تومان��ی بابت واردات کااهایی غیر از دارو و اقام 

اساسی استفاده نماید.
نرخ هر دار آمریکا برای روز گذشته )چهارشنبه دوازدهم دی ماه( بدون تغییر نسبت به روز سه شنبه 42 هزار 
ریال قیمت خورد و در عین حال، هر پوند انگلیس با 152 ریال کاهش نسبت به روز سه شنبه 53 هزار و 483 

ریال و هر یورو نیز با 199 ریال افت در مدت مشابه 48 هزار و 75 ریال ارزش گذاری شد.

تخلف بانک ها برای پرداخت سود 
بیش از ۲۰ درصد

با وجود هشدار بانک مرکزی، برخی بانک ها هنوز راه هایی برای پرداخت سود سپرده بیش از 20 درصد 
پیش روی مشتریان می گذارند که احتمال به خطر انداختن سرمایه مشتریان را به همراه خواهد داشت.

اما این بار بانک مرکزی جدی تر از همیش��ه در پی آن اس��ت که با متخلفان پرداخت سود سپرده بانکی 
برخورد کند و در همین راس��تا همتی که در ابتدا هش��دار جدی به بانک هایی که سود باای 20 درصد 
پرداخت می کنند، داده بود، از اصاح ناترازی بانک ها به عنوان نخستین گام اصاح نظام بانکی سخن 

گفت.
پس از این هشدار رییس کل بانک مرکزی به بانک ها، تقریبا تمامی بانک ها سود سپرده های جدید خود 
را ب��ه کمتر از 20 درصد کاهش دادند، اما این در حالی اس��ت که هنوز برخی بانک ها روش هایی را برای 

پرداخت سود بیشتر به مشتریان ابداع می کنند.
محمدرضا جمشیدی،  دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، درباره تخلفات و اقدامات برخی 
بانک ها در دور زدن قوانین بانک مرکزی برای سودهای سپرده ، گفت: »بانک هایی که تاکنون نیز تخلف 
می کردند، هیچ گاه تخلف خود را به صورت کتبی انجام نمی دادند و در حال حاضر قرارداد تمام بانک ها برای 
سود سپرده بلندمدت 15 درصد است، اما با دادن قول هایی به مشتری، سودهای بااتری به او می دهند.«

وی با بیان اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که مشتری از این طریق به سود خود برسد، به ایسنا گفت: »اگر 
مثا 6 ماه بعد، بانک سود وعده داده شده را به مشتری ندهد، مشتریان باید از طریق بانک مرکزی اقدام 
به شکایت کنند و این در حالی است که آن ها قرارداد 15 درصد را امضا کرده اند، بنابراین تضمینی وجود 
ندارد که حتما با قول ش��فاهی به سود خود برسند.« جمشیدی تصریح کرد: »ممکن است بانک مرکزی 
در ماه های آتی هشدارش را جدی تر کند و بانک ها قول خود را عملی نکنند و ممکن است خاف این نیز 

اتفاق بیفتد، اما به هر حال مردم باید در این موارد به قوانین توجه داشته باشد.«
وی با انتقاد از عدم پای بندی برخی بانک ها به قوانین و مقررات س��ود سپرده، گفت: »افزایش نرخ سود 
سپرده در این بانک ها به دلیل مشکلی است که این بانک ها در جذب سپرده دارند و ممکن است برای  آنان 

مشکاتی ایجاد شود. این خطری است که متوجه سپرده گذاران این بانک ها خواهد شد.«

تازه ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می دهد که 
نرخ بیکاری در پاییز امسال به 11.7 درصد رسیده است. بر 
اس�اس اعام این مرکز نرخ بیکاری تابستان امسال 12.2 
درصد اعام ش�ده بود.  بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از 
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال 13۹7، بررسی 
نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیش تر نشان می دهد که 11.7 

درصد از جمعیت فعال کشور )شاغل و بیکار( بیکار بوده اند.

بررسی روند تغییرات نرخ مش��ارکت اقتصادی کل کشور افزایش 0.6 
درصدی این شاخص، نس��بت به فصل مشابه س��ال گذشته را نشان 
می دهد و جمعیت بیکار کش��ور با 56 هزار و 374 نفر افزایش به س��ه 

میلیون و 159 هزار نفر رسیده است.
در حالی که نرخ مشارکت مردان در پاییز سال گذشته 64 درصد و نرخ 
مشارکت زنان 15.6 درصد بوده این نرخ در پاییز امسال به 64.4 درصد 
در مردان و به 16.4 درصد در زنان افزایش یافته و از رشد مشارکت زنان 

و مردان حکایت دارد.
بررس��ی نسبت اشتغال جمعیت 10ساله و بیشتر نیز بیانگر آن است که 
35.7 درصد از جمعیت در س��ن کار )10 ساله و بیش تر( شاغل بوده اند؛ 
این ش��اخص در بین مردان بیش تر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از 

نقاط شهری بوده است.
جمعیت شاغلین 10 ساله و بیش تر در این فصل، 23 میلیون و 937 هزار 
و 300 نفر بوده که نس��بت به فصل مشابه سال قبل، 623 هزار و 879 
نفر افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز در پاییز 
امسال 31.1 درصد بوده که در مقایس��ه به مدت مشابه سال قبل 1.1 

درصد کاهش یافته است.
همچنین نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 27.5 
درصد از فعاان این گروه س��نی در پاییز 1397 بیکار بوده اند. بررسی 
تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد که این نرخ نسبت 
به فصل مشابه گذشته، با تغییر جزیی به 0.1 درصد افزایش یافته است.

 نرخ بیکاری در جمعیت 10 س��اله و بیش��تر در پاییز امسال برای فارغ 
التحصیان دانشگاهی 18.3 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل تغییری نکرده اس��ت. البته این نرخ در پاییز 97، برای مردان 13.4 
درصد و برای زنان 27.9 درصد بوده که نشان دهنده افزایش بیکاری در 

گروه فارغ التحصیان زن است.
برابر آمارها، بیش از سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد و ساانه 800 
ه��زار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار اف��زوده و وارد بازار کار 
می شوند که بر این اساس فراهم کردن فرصتهای شغلی مناسب برای 
جوانان جویای کار و تحصیلکردگان دانشگاهی امری ضروری به شمار 

می رود. دولت در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است نرخ بیکاری را تا 
چشم انداز 1400 به 8.6 درصد کاهش دهد. در حال حاضر دولت با اجرای 
طرح اشتغال روستایی و عشایری و طرح ساماندهی فارغ التحصیان 
بیکار به عنوان دو هدفگذاری مهم در حوزه اشتغال، به سمت مقابله با 
بیکاری گام برداشته است. البته در این مسیر موانع زیادی پیش روست 
که مهمترین آن به موضوع انباشت بیکاری دهه شصتی ها باز می گردد. 
بر اساس اعام مرکز آمار حدود 53 درصد جمعیت بیکار در کشور دهه 
شصتی ها هستند و این در حالی است که ساانه به این تعداد نیروهای 

فارغ التحصیل جدید اضافه می شوند. 

کاهش نرخ بیکاری بر اساس اعام مرکز آمار



512/19آگهي احضارمتهم 
درپرونده کاسه 970651 ک 103 شکایت آقاي رضا نوداماد علیه آقای حسین فکاری به اتهام جرح با چاقو تحت تعقیب مي باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور کیفري مراتب در روزنامه 
آگهي نامبرده مکلف است در مورخه 1397/11/14 ساعت 9 صبح در شعبه 103 کیفری قوچان حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری قوچان )103 جزایی سابق( 

512/20رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم منیژه دهقان حقیقی لطف آبادی داراي شناسنامه شماره 96 به شرح دادخواست به کاسه 311/97 از این شورا درخواست 
گواه�ي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان توران موافقی به شناس�نامه 106 در تاری�خ 1397/08/16 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- منیژه دهقان حقیقی لطف آبادی فرزند ابراهیم ش ش 96 متولد 
1339/4/16 دختر متوفی 2- محمد دهقان حقیقی لطف آبادی فرزند ابراهیم ش ش 387 متولد 1340/12/3 پسر متوفی3- فهیمه دهقان 
حقیقی لطف آبادی فرزند ابراهیم ش ش 359 متولد 1343/02/25 دختر متوفی 4- فرزانه دهقان حقیقی لطف آبادی فرزند ابراهیم ش ش 
11554 متولد 1345/06/20 دختر متوفی5- طاهره دهقان حقیقی لطف آبادی فرزند ابراهیم ش ش 364 متولد 1348/06/29 دختر متوفی . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 4 شوراي حل اختاف شهرستان درگز

512/21آگهی
ش�ماره بایگانی شعبه: 970823 خواهان حس�ین و کاظم صفرپور دادخواستی به طرفیت خواندگان محس�ن احمدیان، موسی احمدیان، 
مصطفی صادی ،س�ید مجید نبوی، س�ید جواد علمدار نقابی، فرهاد قاسم نژاد و حسین  نصیری به خواسته تقاضای جلب ثالث خواندگان 
در پرونده کاسه 960874 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشمر به خواسته اعام بی اعتباری ظهرنویسی یک فقره چک به 
شماره 1388/115817/37 بانک ملت بردسکن تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان کاشمر نموده که جهت رسیدگي به شعبه  اول دادگاه 
عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان کاشمر واقع در کاشمر ارجاع و به کاسه 970823 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/12/06 
س�اعت 12 تعیین ش�ده است. بعلت مجهول المکان بودن خوانده سید جواد علمدار نقابی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسي دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدني و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نش�ر آگهي و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی 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

512/22آگهی
کاسه پرونده:97/578 شماره احکام :725 تاریخ 1397/9/19 –رای شورا- در خصوص دعوی خواهان آقای مجید عایی فرزند محمد به 
وکالت خانم مرضیه صنعتیان بجستان فرزند غامرضا به نشانی بجستان شهرک فرهنگیان پایین تر از دادگستری به طرفیت خواندگان1- 
صالح احمدپور کاخکی فرزند ابوالقاسم به نشانی فعا مجهول المکان 2- مجتبی قدرتی فرزند رمضان به نشانی بجستان بلوار معلم جنب 
تراشکاری مرجانی هواشناسی، به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 334733 مورخه 97/1/25 عهده بانک انصار و به مبلغ پنجاه 
و پنج میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدین شرح که خواهان اعام نموده که از خوانده ردیف اول طلبکارم و 
خوانده ردیف دوم هم با امضای ظهر چک ضمانت پرداخت آن را نموده است واز این بابت نسبت به اینجانب مدیون و بدهکار می باشند و به 
رغم مراجعات مکرر از پرداخت دین خود امتناع می ورزند و تقاضای محکومیت تضامنی ایشان را به پرداخت اصل بدهی به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه وهزینه دادرسی نموده است و در مقابل خوانده ردیف اول به رغم اطاع از وقت رسیدگی) نشر اگهی در روزنامه( و خوانده ردیف 
دوم با اباغ اخطاریه در جلسه حاضر نگردیده و هیچ گونه ایحه و دفاعیه ای ارسال ننموده اند. با توجه به محتویات پرونده و با عنایت گواهی 
نامه عدم پرداخت چک در ید خواهان دالت بر بقای دین و ظهور در اشتغال ذمه خواندگاه را دارد و اینکه با صدور گواهی نامه عدم پرداخت 
از سوی بانک محال علیه عدم کارسازی وجه چک از سررسید از سوی خواندگان احراز شده است و با عنایت به اصل تجریدی بودن چک 
شورا ادعای خواهان را در این مرحله از رسیدگی وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 314 قانون تجارت و مواد 519و198و522 قانون آیین 
دادرس�ی مدنی و قانون استفس�اریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون اصاح موادی از قانون صدور چک و آراء وحدت 
رویه دیوان عالی کشور به شماره های 688- 1385/3/23 و 669-1383/7/21 ، خواندگان را به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال به 
صورت تضامنی بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
)97/1/25( الی یوم الوصول که بر مبنای شاخص بانک مرکزی و در زمان اجرای حکم محاسبه و تعیین خواهد شد در حق خواهان محکوم 
واعام می دارد رای صادره برای خواندگان غیابی و ظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�ورا و سپس ظرف مدت 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان بجستان می باشد.
غامرضا باقری – قاضی شورای حل اختاف بجستان

512/23آگهی
 پرونده کاسه: 9309985710500630شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز تصمیم نهایی شماره 9709975710500484 
خواهان ها: آقای عباس قنادرضائی فرزند محمدعلی با وکالت آقای محمد ارفع فرزند علی اکبر به نشانی مشهد – میدان سعدی- چمران 
4- پ 6 طبقه پایین و آقای مرتضی توداری فرزند غامحسن به نشانی تهران شهرک غرب عامه جنوبی خ 38 شرقی پ 7 واحد 1 . 2- خانم 
طاهره افتخار فرزند محدصادق با وکالت آقای مرتضی توداری فرزند غامحسن به نشانی تهران شهرک غرب عامه جنوبی خ 38 شرقی پ 
7 واحد 1 خوانده: سید محمد جعفر طباطبائی فرزند سیدعلی به نشانی مشهد – بلوار سجاد – نبش زنبق 11 خواسته ها: 1- پرداخت حق 
الوکاله 2- مطالبه خسارت 3- مطالبه خسارات دادرسی 4- مطالبه اجرت المثل اموال    – رای دادگاه- در خصوص دادخواست خواهان ها 
1- عباس قناد رضایی 2- خانم طاهره افتخار هر دو با وکالت آقای حسین روحبخش قهرمانی و 2- محمد ارفع مجتمعا منفردا به طرفیت 
خوانده سید محمد جعفر طباطبائی که بعدا خواهان ها احدی از وکای خود آقای روحبخش را عزل و جایگزین آقای مرتضی توداری انتخاب 
شده است به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از 1393/4/01 و 2- مطالبه خسارت اشجار و ابنیه و مستحدثات و جمع آوری خاک 
ها و زباله و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه به تصویر مصدق سند مالکیت خواهان، نظریه هیات پنج نفره کارشناسی و نظریه 
تکمیلی آنها به شرح صفحات 103-104-122 پرونده که اعام کرده اند که محل مورد تعرفه به عنوان ملک متنازع فیه حدود 575 متر مربع 
می شود که داخل در سند ملکیت خواهان قرار دارد که خوانده در هنگام تجدید بنا نخاله خای ساختمانی خاکهای حاصل از تسطیح قسمتی 
از اراضی شیب دار داخل ملک خواهان ریخته است و دراین راستا 575 متر مربع از باغ خواهان از حیز انتفاع خارج و همسطح جاده شده 
است و تعدادی از اشجار موجود در باغ صدمه دیده و خشک شده است و یک اطاق قدیمی داخل باغ خواهان ها در زیر خاک مدفون شده 
اس�ت و مقداری ازدیوار حاش�یه باغ خواهان تخریب گردیده است که این نظریه مصون از هر گونه ایراد و اعتراض اساسی باقی مانده است 
نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی به شرح صفحات 40 -127 ریال که جمع خسارات وارده بر درختان، 
دیوار و کاهش دهی محصول و اجرت المثل جمعا را 288500000 ریال اعام کرده است و این نظریه مصون از هر گونه ایراد و اعتراض اساسی 
باقی مانده اس�ت واینکه خوانده حاضر نش�ده و دفاعی به عمل نیاورده است و طبق قاعده اضرر و اضرار و تسبیب خوانده مسبب ورود 
خسارت های مذکور گردیده است و مکلف به جمع اوری نخالها و زبالها از ملک خواهان بوده، دعاوی خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد 
1و2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مدنی و مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 288500000 ریال بابت جمیع خسارات وارده و پرداخت مبلغ 10097500 ریال بابت هزینه دادرسی و به پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق 
تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ 260000000ریال بابت هزینه کاشناسی در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 

روز پس از اباغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. 
حسین علمدار – رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بینالود )طرقبه شاندیز(

محمد علیزاده – قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف چناران
512/24آگهی

 پرونده کاسه: 9709985168600136 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بردسکن تصمیم نهایی شماره 9709975168600668  
خواهان: آقای محمدرضا عبادین پور فرزند حسن با وکالت آقای محمد جهان بخش فرزند حسن به نشانی بردسکن میدان مرکزی ساختمان 
فیاض ط 2 خواندگان: 1- آقای حسن بمانی فرزند علی به نشانی خراسان رضوی – بردسکن- مطهری11- روبروی پاک 19 منزل شخصی 
2- آقای جواد علی محمدی فرزند رضا به نش�انی اس�تان خراسان رضوی شهرس�تان بردسکن شهر بردسکن خیابان 15 خرداد 12 پشت 
کانون 3- خانم نجمه کاظم زاده فرزند حبیب به نشانی خراسان رضوی – مشهد خ امام خمینی 66 نبش دهاویه 9 پاک 100  خواسته ها: 
1- اعتراض به عملیات ثبتی 2- الزام به تنظیم سند خودرو 3- اثبات وقوع بیع دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  به نام خدا  – رای دادگاه- در خصوص دادخواست خواهان محمدرضا عابدین پور فرزند حسن 
به طرفیت خواندگان1- جواد علیمحمدی فرزند رضا 2- نجمه کاظم زاده فرزند حبیب 3- حسن بمانی فرزند علی به به خواسته صدور حکم 
بر احراز وقوع عقد بیع ) مستند مبایعه نامه مورخ 1395/9/22( مقوم به 21000000 تومان و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک 
دستگاه اتومبیل سواری هیوندا سانتافه 3500 مدل 2010 موضوع قرارداد مقوم به 21000000 تومان واعتراض به دستور اجرا در خصوص توقیف 
یک دستگاه اتومبیل موضوع کاسه اجرایی شماره 9600286 اداره ثبت اسناد و اماک بردسکن، نظر به ماحظه محتویات پرونده و از آنجا 
که وکیل خواهان با اختیارات مندرج در قرارداد وکالت خواسته خود را در قسمت اعتراض به دستور اجرا در خصوص توقیف اتومبیل فوق 
الذکر مسترد نموده است، لذا دادگاه در این قسمت اعتراض به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعام می دارد و در مورد بقیه خواسته ها با توجه به مستندات ارائه شده و منضم به دادخواست 
که حکایت از خرید اتومبیل فوق الذکر توس�ط آقای جواد علی محمدی از خانم نجمه کاظم زاده دارد، نیز مبایعه نامه منعقده مابین آقای 
جوادعلی محمدی و محمدرضا عابدین پور که حکایت از وقوع بیع بین ایشان دارد و آقای جواد علی محمدی با حضور در جلسه دادرسی به 
وقوع بیع اذعان دارد، خوانده ردیف دوم خانم نجمه کاظم زاده علیرغم اباغ اخطاریه که از طریق درج آگهی مطبوعاتی در جلسه دادرسی 
حاضر نشده و در مقابل دادخواست و منضمات آن دفاعی به عمل نیاورده است علیهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد 
ماده های 219 و 220 قانون مدنی و 502 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی ضمن اثبات و احراز وقوع عقد 
بیع مابین خواهان و خوانده ردیف اول و دوم ) جواد علی محمدی و نجمه کاظم زاده( در مورد اتومبیل فوق الذکر حکم به محکومیت ایشان 
به تنظی سند و انتقال رسمی اتومبیل فوق الذکر و پرداخت مبلغ 14462000 ریال خسارات دادرسی در حق خواهان صادر واعام می دارد. 
رای صادره نس�بت به آقای جواد علی محمدی حضوری و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر 
استان خراسان رضوی می باشد و نسبت به خانم نجمه کاظم زاده غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 20 

روز پس از اباغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بردسکن

512/25آگهی
پیروآگهي هاي منتشره قبلي بدین وسیله به اقای محمد قلی پور فرزند علی اباغ می شود به موجب دادنامه شماره 9709975191801285 
در پرونده کاسه970571 این دادگاه، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت پانصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد وبیست و 
نه هزار و هشتاد و سه ریال بابت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ1397/4/11 به مبلغ سیزده میلیون وهفتصد و هشتاد و شش هزار 
و چهارصد و بیست و هفت ریال جمعا به مبلغ پانصد و نود و دو میلیون و چهارصد و پانزده هزار و پانصد و ده ریال از تاریخ 1397/4/11 روزانه 
مبلغ سیصد و هشتاد هزار و چهارصد و شصت و هشت ریال تا یوم الوصول به ماخذ 24 درصد نسبت به اصل بدهی )578629083ریال( 
و محکومیت آقای حسین حسن نژاد به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پانزده میلیون و 
چهارصد و هجده هزار ریال حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعام می گردد راي صادره غیابي وظرف بیست روز پس 
ازاباغ قابل اعتراض واخواهي در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراستان خراسان رضوي مي باشد.
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کاشمر

512/26رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد علیزاده مقدم داراي شناسنامه شماره 838 به شرح دادخواست به کاسه4  از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بحر حسینی به شناسنامه 7370در تاریخ  1397/6/1 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- پروین آیت الهی ش ش 16 ت ت 1323/1/7 فرزند متوفی2- منصوره آیت الهی 
ش ش 235 ت ت 1325/6/8 فرزند متوفی3- محمد قاسم آیت الهی ش ش 66 ت ت 1327/3/11 فرزند متوفی4- زهره آیت الهی ش ش 
190 ت ت 1338/6/30 فرزن�د متوف�ی5- محمد صادق آیت الهی ش ش 389 ت ت 1338/6/31 فرزند متوفی 6- محمدرضا آیت الهی ش 
ش 372 ت ت 1341/6/31 فرزند متوفی.  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه چهارم شوراي حل اختاف شهرستان کاشمر

512/27رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علیرضا عباسی داراي شناسنامه شماره 0901581712 به شرح دادخواست به کاسه 5/97/698 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد حس�ن عباسی به شناس�نامه 654 در تاریخ 1397/7/14 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- جهان آراء آدینه نیا شماره شناسنامه 0901452173 تاریخ 
تولد 1324/2/12 همس�ر متوفی2- زهرا عباس�ی شماره شناس�نامه 0901605141 تاریخ تولد 1348/4/1 فرزند متوفی3- مجتبی عباسی 
ش�ماره شناس�نامه 0900219254 تاریخ تولد 1358/9/2 فرزند متوفی4- محمدرضا عباسی شماره شناس�نامه 0901633216 تاریخ تولد 
1351/3/14 فرزند متوفی5- غامعلی عباسی شماره شناسنامه 0901741442 تاریخ تولد 1363/10/10 فرزند متوفی6- محمد عباسی شماره 
شناس�نامه 0890015279 تاریخ تولد 1368/2/8 فرزند متوفی7- مرتضی عباسی شماره شناسنامه 0901682365 تاریخ تولد 1357/1/2 
فرزند متوفی8- مهدی عباسی شماره شناسنامه 0901651257 تاریخ تولد 1354/1/11 فرزند متوفی9- علیرضا عباسی شماره شناسنامه 
0901581712 تاریخ تولد 1345/1/17 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه پنجم شوراي حل اختاف شهرستان کاشمر

512/28آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای مرتضی احمدی به آدرس: فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای محمدجواد مرادزاده با وکالت احسان روحانیان 
فرزند علی اصغر دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر ارائه و به شماره کاسه 6/585 
ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 97/11/23 ساعت 9 صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار درج میگرد. ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه 
ششم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر واقع در خیابان منتظری جنوبی نرسیده به منتظری 11 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/29رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي صیفور موسوی المجوقی داراي شناسنامه شماره312 به شرح دادخواست به کاسه 2/1418 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود موسوی به شناسنامه 63 در تاریخ 1373/2/15  در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- عبدالقیوم موسوی المجوقی فرزند محمود متولد 1336/7/9 ش ش 216 صادره 
از تربت جام فرزند متوفی2-  صیفور موسوی المجوقی فرزند محمود متولد 1341/3/2 ش ش 312 صادره از تربت جام فرزند متوفی3- فاطمه 
موسوی المجوقی فرزند محمود متولد 1311/1/10 ش ش 1 صادره از تربت جام فرزند متوفی4- رحیمه موسوی المجوقی فرزند محمود متولد 
1345/1/5 ش ش 314 صادره از تربت جام فرزند متوفی5- سید موسی موسوی المجوقی فرزند محمود متولد 1332/4/10 ش ش 215 صادره 
از تربت جام فرزند متوفی6- نازی موسوی المجوقی فرزند بهرام متولد 1284/9/2 ش ش 64 صادره از تربت جام همسر متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

512/30آگهي مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
بموجب پرونده اجرائی به کاسه 970378 اجرای احکام تربت جام محکوم علیه سید حسین علی حاجی رضوی فرزند سیدایوب محکوم 
است به پرداخت مبلغ 1043688190 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له رضا سعادتی مقدم و مبلغ 52184409 ریال بابت نیم عشر 
اجرائی علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف، تقاضای 
فروش آنرا نموده اس�ت در این راس�تا ارزیابی اموال به کارش�ناس رسمی دادگستری ارجاع به ش�رح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است 
:1- سهم اارث محکوم علیه موازی یک سهم از دو سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ پاک ثبتی شماره 179 اصلی بخش 13 مشهد مالکیت 
مرحوم سیدایوب حاجی رضوی فرزند سیدمحمدرضا که پاک مذکور 612 هکتار است که سهم مالکیت مذکور ) مرحوم سیدایوب حاجی 
رضوی( 51 هکتار زمین به انضمام یک شبانه روز آب از مدار دوازده شبانه روز قنات اندای می باشد با توجه به متوسط آب دهی سالیانه قنات 
اندای 16 لیتر در ثانیه والگو کشت )زعفران- باغ – یونجه( و وضعیت خاک ) شنی رسی ولوم( و توپوگرافی اراضی ارزش یک سهم از دو سهم 
از دوازده سهم 4800000000 ریال تعیین گردیده است که سهم محکوم علیه سید حسین علی حاجی رضوی احدی از ورثه مرحوم سیدایوب 
حاجی رضوی دو س�هم از دوازده س�هم از مالکیت مرحوم سید ایوب حاجی رضوی از 51 هکتار زمین به انضمام یک شبانه روز آب از مدار 
دوازده شبانه روز قنات اندای به مبلغ 800000000 ریال تعیین گردیده است. مزایده از ساعت 9 الی 10 صبح چهارشنبه مورخ 97/11/03 در 
آدرس تربت جام اجراي احکام مدني دادگستري تربت جام برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی 
شده ) 800/000/000 ریال( شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد قیمت 
خرید فی الجملس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده 
تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به 
نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و بدیهی است که در صورت تمایل برای 

بازدید ملک ظرف 5 روز قبل از مزایده به این اجرا احکام مراجعه نمایید. 
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت جام

512/34اگهی
جناب اقای سید محمد جعفر طباطبائی در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای عباس قناد رضائی بطرفیت شما نسبت به دادنامه صادره از این 
شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی برای شما به سامانه اباغ ارسال گردیده است .مقتضی است حسب ماده 
346 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ اباغ به نحو مکتوب به این 

دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدید نظر ارسال می گردد.
شعبه2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/45آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به آقای محمد علی نوفرس�تی فرزند محمد که مجهول المکان می باش�د اباغ می ش�ود 
طب�ق اجرائی�ه 9710425180200125ص�ادره از ش�عبه اول دادگاه عموم�ی درگ�ز در پرون�ده کاس�ه 970106 به موجب دادنامه ش�ماره 
9709975180200424 مورخ 1397/08/22 صادره از شعبه  اول دادگاه محکوم علیه محکوم به پرداخت1- مبلغ 3/000/000 ریال بابت نفقه 
جاریه زوجه از مورخه 1397/03/02 و 2- از مورحه 1397/03/02 ماهیانه مبلغ 1/700/000 ریال بابت نفقه جاریه فرزند مشترک و 3- مبلغ 
2/352/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 4- مبلغ 500/000 ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم له خانم نسیبه قربانی و 5- پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق 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 قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد.در 

غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان درگز-محمد بهبودی

512/46آگهي حصر وراثت
خانم نس�رین صباغ زاده تربتی فرزند محمد حس�ن تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواس�ت وي به حوزه یک شوراي حل 
اختاف تربت حیدریه ارجاع وبه کاسه 1/970101 ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم محمد حسن صباغ زاده تربتی فرزند غامعلی درتاریخ 
1396/1/24به رحمت ایزدي پیوسته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز:1- بهاره صباغ زاده تربتی فرزند محمد حسن به ش.ش 202 
متولد 1356 دخترمتوفی 2-نسرین صباغ زاده تربتی فرزند محمد حسن به ش.ش 392 متولد 1352 دخترمتوفی3- بهناز صباغ زاده تربتی 
فرزند محمد حس�ن به ش.ش 2226 متولد 1360 دخترمتوفی4- گلناز صباغ زاده تربتی فرزند محمد حس�ن به ش.ش 4116 متولد 1365 
دخترمتوفی5- شیرین صباغ زاده تربتی فرزند محمد حسن به ش.م 0690396910 متولد 1372 دخترمتوفی ؛ وبجز نامبردگان فوق وارث 
دیگري ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کسي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک ماه 

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

512/47دادنامه
پرون�ده کاس�ه :9609983820800338 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ری دو ش�هر خ�واف )101 جزای�ی س�ابق(تصمیم نهای�ی ش�ماره 
9709975179202443؛ شاکی: آقای محمد بابادی عکاشه فرزند امیدعلی به نشانی استان چهارمحال و بختیاری –شهرستان بروجن-شهر 
بروجن –شهرک فاطمیه خ شهدا 50؛ متهمین:1- آقای سید ایاد علوی فرزند جواد به نشانی خراسان رضوی-خواف 2- آقای سید یوسف 
علوی محمدی فرزند سید حمید به نشانی خراسان رضوی- خواف –سنگان محل بارگیری کامیونهای سنگ آهن..3- آقای سید حسین 
علوی محمدی فرزند سیدیوسف 4- آقای سید جمیل علوی محمدی فرزند سید یوسف همگی به نشانی خراسان رضوی – خواف سنگان 
محل بارگیری کامیونهای سنگ آهن؛ اتهام ها:1- تهدید2- ضرب و جرح عمدی؛ باسمه تعالی- به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده 
کاس�ه فوق تحت نظر اس�ت دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و با اس�تعانت از خداوند متعال مبادرت به 
صدور رأی می نماید..رأی دادگاه: در خصوص اتهام متهمین 1- سید جمیل علوی محمدی فرزند سید یوسف 2- آقای سید حسین 
علوی محمدی فرزند س�ید یوس�ف همگی به نشانی خراسان رضوی- خواف س�نگان محل بارگیری کامیونهای سنگ آهن 3- آقای 
س�ید یوس�ف علوی محمدی فرزند س�ید حمید به نشانی خراسان رضوی – خواف س�نگان 4- آقای سید ایاد علوی  فرزند جواد به 
نش�انی خراس�ان رضوی –خواف ؛دایر بر مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی منتهی به ایراد صدمه بدنی و تهدید موضوع شکایت 
آقای محمد بابادی عکاش�ه فرزند امیدعلی به نش�انی اس�تان چهارمحال بختیار –شهرس�تان بروجن، با عنایت به ش�کایت شاکی، 
گواهی ش�هود و گواهی های پزش�کی قانونی مندرج در پرونده ، عدم حضور متهمان جهت دفاع علیرغم اباغ قانونی و سایر قراین 
و امارات، لذا دادگاه ارتکاب بزه های انتس�ابی به متهمان را من حیث المجموع محرز و مس�لم دانسته و مستندا به مواد 448-714-
709-449-488-569-710 از کتاب چهارم قانون مجازات اس�امی و ماده ی 669 کتاب پنجم قانون مجازات اسامی نامبردگان را 
به جهت ارتکاب مش�ارکت در بزه ضرب و جرح عمدی بطور تس�اوی ) هرنفر یک پنجم( به پرداخت بیس�ت و یک و نیم درصد دیه 
کامل انسان مسلمان بابت دیه و ارش صدمات وارده به شاکی در حق شاکی محکوم می نماید که باید ظرف یک سال قمری از زمان 
وقوع جرم)1396/6/20( پرداخت نمایند.) و بابت ارتکاب بزه تهدید هر یک از متهمان به تحمل 59 ضربه شاق تعزیری محکوم می 
نماید.رأی صادره غیابی وظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز 

دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
عباسعلی نجفی- دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خواف

512/48آگهي اباغ اجرائیه
پیروآگهي قبلي بدینوسیله به آقای اکبر ولی محمد فرزند محمد ولی محکوم علیه پرونده کاسه شماره 623/96 مطروحه درشورای 
حل اختاف خواف ش�عبه 2 شهرس�تان خواف که فعامجهول المکان مي باشد اباغ مي گردد که حسب تقاضاي محکوم له اجرائیه 
صادرکه بموجب آن مکلف به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال خودروی سواری پراید صبا مدل 1381 
به ش�ماره پاک 66-472 ل 55 بنام ناصر قریب فرزند محمد اعظم به نش�انی شهرس�تان خواف روستای مهرآباد میانخواف و مبلغ 
5 درصد نیم عش�راجرایی بابت نیم عش�ردولتی درحق دولت جمهوری اسامی ایران ش�ده است ظرف مدت ده روزپس ازانتشاردر 
روزنام�ه مف�اد اجرائیه را اجرا نماید درغیراین صورت وفق قانون اجرای احکام مدنی نس�بت به اجرای حکم اقدام خواهد این آگهی 

فقط یک باردرروزنامه کثیراانتشار منتشرمی شود وعملیات اجرائی نیازی به آگهی ندارد .
مسئول دفترشعبه دو شوراي حل اختاف شهرستان خواف

512/49آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عماد علیخانی فرزند جواد
خواه�ان آقای غامرضا صالحی فرزند بهرام دادخواس�تی به طرفیت خواندگان آقای مهدی حش�متی فرزن�د علی و عماد علیخانی 
فرزند جواد به خواسته استرداد اشه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985168600200 شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان بردسکن ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/28 ساعت 10 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یک�ی از جراید کثیراانتش�ار آگه�ی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی 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 اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان بردسکن-هاجر یعقوب زاده

512/50آگهي مزایده نوبت اول
به موجب رأی اجرایی پرونده کاسه 960743 احکام مدنی شوراهای حل اختاف بردسکن محکوم علیه آقای حسن قاسمی به وکالت 
احمد یگانه محکوم اس�ت به پرداخ�ت وتحویل 20گرم طای 18 عیار )الباقی محکوم به پرونده( و مبل�غ 1/870/000 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی ومبلغ 4/200/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له خانم نس�رین نعیمی به وکالت محمد س�ااری و مبلغ 3/500/000 
ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت که به لحاظ اس�تنکاف از پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی مقدار یک س�اعت 
آب از اموال محکوم علیه توقیف شده به آدرس چاه موتور سرنخوابی ها واقع در دشت درونه ضلع جنوبی جاده انابد به درونه از توابع 
شهرس�تان بردس�کن که وفق نظریه کارشناسی مقدار یک ساعت آب توقیف ش�ده از مدار 12/5 شبانه روز باسهم الشرکه که از کلیه 
منصوبات ، تجهیزات، امتیازات و مشاعات چاه موتور اعم از مسیرهای انتقال آب ، راههای دسترسی به مزارع و باغات به مبلغ هفتاد 
میلیون ریال ارزیابی ش�ده اس�ت که قرار است از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده در مورخه 1397/11/10 رأس ساعت 10/30 صبح 
در محل دفتر اجرای احکام مدنی ش�وراهای حل اختاف بردس�کن واقع در اجرای احکام مدنی دادگستری بردسکن برگزار می گردد.
فروش از قیمت پایه ش�روع وبه بااترین قیمت پیش�نهادی اگذارخواهد شد.10 درصد بهای مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و 
الباقی را می بایست ظرف یک ماه از موعد مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و رسید آنرا ارائه نماید و اا ده درصد بهای 
مزایده به نفع صندوق دولت پس از کسر هزینه های اجرایی ضبط خواهد شد . متمایلین به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز از 
مزایده ، از مورد مزایده  جهت بازدید به محل دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختاف بردسکن واقع در اجرای احکام مدنی دادگستری 

بردسکن مراجعه نمایند. ضمنا کلیه هزینه های احتمالی خرید مال مورد مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود .
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف بردسکن- علی امینی درونه

512/51رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه ورثه مرحوم محمد کریمیان کوشه با وکالت حسین داودی مقدم دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 
970396 از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد کریمیان کوشه به شناسنامه 
354 در تاریخ 1397/6/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حبیب اله 
کریمیان فرزند محمد به ش.ملی 5729208472 ت.ت 1336/3/20 فرزند متوفی 2- حسن کریمیان کوشه فرزند محمد به ش.ملی 
5720275584 ت.ت 1390/3/2 فرزند متوفی 3- ام البنین کریمیان کوش�ه فرزند محمد به ش.ش 1981 ت.ت 1353/9/25 فرزند 
متوفی 4- زلیخا کریمیان فرزند محمد به ش.ش 8 ت.ت 1341/2/15 فرزند متوفی 5- فاطمه کریمیان کوشه فرزند محمد به ش.ملی 
572322991 ت.ت 1392/11/28 فرزند متوفی 6- مبارکه قدمی فرزند محمد به ش.ش 242 ت.ت 1356/7/20 همسرمتوفی؛ اینک 
با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه چهارم  شورای حل اختاف شهرستان بردسکن

512/52رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی اصغر نوری دارای شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کاسه 97/217 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  محمد علی نوری به شناس�نامه 170 در تاریخ 1397/8/12 در اقامتگاه دائمی 
خ�ود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- عل�ی اصغر نوری فرزند محمد علی ت.ت 1352 ش.ش 
13 فرزند متوفی 2- علی اکبر نوری فرزند محمد علی ت.ت 1345 ش.ش 11 فرزند متوفی 3- محمد حسن نوری فرزند محمد علی 
ت.ت 1357 ش.ش 66 فرزند متوفی4- محمد حس�ین نوری فرزند محمد علی ت.ت 1352 ش.ش 230 فرزند 5-مریم نوری فرزند 
محم�د عل�ی ت.ت 1359 ش.ش 235 فرزند متوفی 6- فاطمه صغرا نوری فرزند محمد عل�ی ت.ت 1335 ش.ش 251 فرزند متوفی 
7- اقدس نوری فرزند محمد علی ت.ت 1339 ش.ش 2 فرزند متوفی 8- اشرف نوری فرزند محمد علی ت.ت 1343 ش.ش 2 فرزند 
متوفی  9-زهرا عباسی فرزند غامحسین ت.ت 1319 ش.ش 8 همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه شش شهرآباد شورای حل اختاف شهرستان بردسکن

512/53آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه
بدینوسیله اعام می نماید به موجب درخواست نرگس رضائیان با قیومیت فاطمه سادات خدادوست به طرفیت زری ماه ، معصومه، 
فاطمه، نجمه همگی رضائیان فرزند دوس�ت محمد و گوهر چهل س�رقلعه باا فرزند برات ا... قرار تحریر ترکه مرحوم دوس�ت محمد 
رضائیان طی ش�ماره 97/493 در ش�ورای حل اختاف بردسکن شعبه دوم صادر و وقت اجرای قرار ساعت 9 صبح مورخه سه شنبه 
97/11/30 )تاریخ باید به نحوی تنظیم شود که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از زمان نشر آگهی نباشد( تعیین گردیده است .لذا 
از ورثه یا نماینده قانونی آنها، بس�تانکاران و مدیونین به متوفی و کس�ان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می ش�ود در 
موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان بردسکن به آدرس خ قائم- مجتمع شوراهای حل اختاف شعبه دوم حاضر شوند 

. عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان بردسکن

512/54رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم اکرم جنیدی دارای شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کاسه 6/97/216 از این شورا درخواست گواهی 
حص�ر وراث�ت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  محمد منصور جنیدی به شناس�نامه 994 در تاریخ 1397/9/5 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- حس�ین جنیدی فرزند محمد منصورش.ش 284 
ت.ت 1363  فرزن�د متوف�ی 2- مرتضی جنیدی فرزن�د محمد منصورش.ش 194 ت.ت 1362  فرزن�د متوفی 3- حمیدرضا جنیدی 
فرزند محمد منصورش.ش 2160 ت.ت 1366  فرزند متوفی 4- مجتبی جنیدی فرزند محمد منصورش.ش 0890135584 ت.ت 1369  
فرزند متوفی 5- زکیه جنیدی فرزند محمد منصورش.ش 5720121331 ت.ت 1377  فرزند متوفی 6- اکرم جنیدی فرزند علی اصغر ش.ش 
17 ت.ت 1342  همس�ر متوفی 7- معصومه اربابی فرزند ذبیح اله ش.ش 732 ت.ت 1312 مادرمتوفی ؛ 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 نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه ششم  شورای حل اختاف شهرستان شهرآباد- بردسکن

512/55رأی
کاسه:3/399/96؛ مرجع رسیدگی شورای حل اختاف شعبه سوم شهرستان کاشمر؛ به نشانی: خیابان منتظری جنوبی مجتمع شوراهای 
احل اختاف ؛ خواهان: حمید سپاهی ترشیزی فرزند محمد علی به نشانی کاشمر، خ جمهوری اسامی 32- پاک 17؛ خواندگان:1- سعید 
ش�اهپوری پاش�نه طا 2- مرضیه قیاس�ی ره بردار 3-ازیتا 4- محمدرضا 5- محبوبه 6- آزاده 7- وحید 8- حمیدرضا 9- طیبه همگی 
ش�اهپوری پاشنه طا ورثه مرحوم رمضان ش�اهپوری محل اقامت همگی کاشمر، خیابان جمهوری اسامی 36 نانوایی امام رضا10- فریده 
خانج�ان فرزن�د قربانعلی محل اقامت مجهول المکان ؛ موضوع: تنظیم س�ند اتومبیل؛ با توجه به محتوی�ات پرونده وماحظه ی نظریه ی 
مش�ورتی ش�ورا، ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می نماید: رأی شورا: در خصوص دعوای آقای حمید سپاهی 
ترشیزی فرزند محمد علی  به طرفیت خواندگان:1-سعید شاهپوری پاشنه طا2- مرضیه قیاسی ره بردار 3-ازیتا 4- محمدرضا 5- محبوبه 
6- آزاده 7- وحید 8- حمیدرضا 9- طیبه همگی شاهپوری پاشنه طا ورثه مرحوم رمضان شاهپوری 10- فریده خانجان فرزند قربانعلی به  
خواسته تنظیم و انتقال سند و تعویض پاک خودرو پراید به شماره پاک 952 م 76 ایران 32 مدل 90 مقوم به 90/000/000 ریال به انضمام 
کلیه خسارات قانونی ؛ با توجه به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه نامه بین خواهان و مرحوم رمضان شاهپوری و تصویر مصدق سند 
و قاکتور فروش خودرو پیوست پرونده به نام خوانده ردیف دهم می باشد وبا توجه به   استعام از پلیس راهور کاشمر پاک خودرو به شماره 
فوق به نام مرحوم رمضان شاهپوری ثبت گردیده است و اینکه خواندگان ردیف 1 الی 9 ورثه مرحوم رمضان شاهپوری و خوانده ردیف 10 از 
طریق نشر آگهی اباغ قانونی گردیده که خوانده ردیف اول در شورا حاضر ولی دیگر خواندگان در شورا حاضر نشده و ایراد و دفاعی بیان 
ننموده اند. لذا با توجه به موارد فوق ، خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده های  10 و 219 و 220 و223  قانون مدنی و 198 
و 502 و 519 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خواندگان به انتقال س�ند رسمی خودرو 
پراید به شماره پاک 952 م 76 ایران 32 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/605/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعام 
می گردد . رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان کاشمر است و نسبت به دیگر خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه وظرف 

مدت بیست روزپس از آن قابل تجدیدنظردر محاکم عمومی حقوقی کاشمر است.
قاضی شعبه سوم  شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/56آگهی 
شرکت تعاونی اعتبار صالحین دادخواستی به طرفیت آقای مهدی رحمتی فرزندجمعه گل فعا مجهول المکان به خواسته تجدیدنظر خواهی 
از دادنامه شماره 9709975172500761- 1397/07/30 تقدیم شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی شهرستان تربت جام نموده است . به علت 
مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده فوق و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاده 
آن ظرف 10 روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

تجدیدنظر حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان تربت جام

512/57آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم کتایون اسکندری- لیلی اسکندری- 
کتایان اسکندری-نادر اسکندری- احمد بنایی- بهرام اسکندری- اوگینا اسکندری- حسینعلی 

اسکندری- حسنعلی اسکندری فرزندان مسعود- سعیده یزدان شناس
خواهان آقای صید محمد صادقی فرزند صیداحمد دادخواس�تی به طرفیت اداره ثبت اس�ناد تربت جام و محمد یوسف کریمی تیموری و 
کتایون اس�کندری – لیلی اسکندری- کتایان اسکندری- نادراسکندری- احمد بنایی- بهرام اسکندری- اوگینا اسکندری- حسینعلی 
اسکندری- حسنعلی اسکندری فرزندان مسعود – سعیده  یزدان شناس به  خواسته اثبات عقد بیع موضوع بیع نامه مورخ 1335/02/03 و 
1335/04/16 والزام به تنظیم سند رسمی واعام  بطان معامله فضولی 4106- 1357/12/07 دفتر اسناد رسمی شماره 25 جام و 61227 – 
1362/09/27 و 105996-1374/10/9 دفتر اسناد رسمی 5 جام و ابطال سند مالکیت 19016 اداره ثبت اسناد تربت جام به انضمام خسارات 
دارسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9709985248300031 )970033( شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  
شهرستان تربت جام ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/06 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام

512/2مفقودی
س�ند کمپانی و برگ س�بز س�واری پراید جی تی ایکس آی س�فید روغنی-مدل1386 به شماره 
پاک 36-162 ق26 و ش�ماره موتور 1989826 و شماره شاسی S1412286111088   به نام مسعود 
نیش�ابوری زاوه فرزند نظرعلی محل صدور تربت حیدریه شماره ملی 0690235860 مفقود و فاقد 

اعتبار است.
خلیل آباد

512/3آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
بموجب کاسه پرونده 960145 نیابتی از اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی بجنورد آقای محمد نیری راد فرزند علی محمد محکوم است 
به پرداخت 400/833/268 ریال بابت محکوم به در حق آقای حمیدرضا داوری لذا نظر به اینکه محکوم علیه نس�بت 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 ومقررگردیددرتاریخ 1397/11/09 درساعت11صبح درمحل شعبه 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 : طبق بررسی انجام شده و موقعیت پاک های فرعی موردنظر،ارزش 250 سهم مشاع پاک 3367 فرعی به مالکیت آقای محمد نیری 
راد که خارج از محدود شهر و بصورت مزروعی می باشد در صورت ارائه شماره قطعه از قطعه بندی و تقسیم بندی انجام شده در بخشی از 
پاک 3367 ، حداکثر مبلغ 120/000/000 ریال)دوازده میلیون تومان( و درغیر اینصورت ارزش 250 سهم مشاعی حداکثر 40/000/000 ریال 
می باش�د )چهارمیلیون تومان(.ارزش یکهزار سهم مش�اع از 194000 سهم دو دانگ مشاع از ششدانگ پاک 2 فرعی از 271 اصلی بخش 

سیزده نیز که بصورت دیمزار می باشد حداکثر 80/000/000 ریال)هشت میلیون ریال( اعام می گردد.
قاضی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری فریمان- سید مصطفی احمدیان

512/4آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان خانم مریم حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید محمد حسینی و غیره به خواسته تنظیم سند و تحویل مبیع مطرح 
که به این شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان فریمان ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970454/ح2 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/16 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده آقای سید محمد حسینی فرزند سید علی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان- پناهی

512/5رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای امین اه شیخ جامی دارای شناسنامه شماره 68 به شرح دادخواست به کاسه 1/970421ح از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زبیده شیخ جامی به شناسنامه1671  در تاریخ  1397/5/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سبحان شیخ جامی کدملی 07494980912 متولد 1331/1/2 همسر متوفی 2- امین اله شیخ جامی 
کدملی 0749366613 متولد 1355/4/5 فرزند متوفی 3- یوسف شیخ جامی کدملی 0749875186 متولد1367/6/30 فرزند متوفی4- وحیده 
شیخ جامی کدملی 0748699562 متولد 1358/12/20 دختر متوفی5-هایده شیخ جامی کدملی 0749370947 متولد 1357/1/6 دختر متوفی6- 
حانیه شیخ جامی کدملی 0740173855 متولد 1371/12/12 دختر متوفی7- فضیله شیخ جامی کدملی 0749866586 متولد 1364/6/30 دختر 
متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

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

511/6آگهي مزایده اموال مرحله دوم
بموجب پرونده اجرایی کاسه شماره 970370-1ح ش15 صادره ازحوزه شماره12 شوری حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای شرکت حمل 
ونقل بین المللی بهمن ترابر جمعابه پرداخت مبلغ 94/227/883 ریال بابت لص خواسته وخسارت تاخیرتادیه درحق محکوم له شرکت حمل 
ونقل بین المللی امین تارا محکوم گریده است وچون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچ گونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال 
مشروحه ذیل درقبال محکوم به توقیف وتوسط کارشناس دادگستری ارزیابی ومقررگردیده درتاریخ یک شنبه 97/10/30 ازساعت 9 الی 10 
صبح درمحل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد واقع درمیدان شهدا خ عبادی روبروی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع شماره 
یک شورای حل اختاف مشهد ازطریق مزاید حضوری به فروش برسد مزایده ازقیمت پایه شروع وبه کساني که بااترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند واگذارخواهدشد طالبین به خرید مي توانند ظرف پنج روزقبل ازبرگزاري مزایده مراجعه تاترتیب بازدید آنان ازاموال داده شود ضمنا 
حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از: )30( سی سهم 
ازس�هام شرکت بهمن ترابر به شماره ثبت 10617 وشناسه ملی10380262315 ارزش سرمایه شرکت1/330/000 ریال وتعداد سهام 500 سهم  
وارزش هرسهم 2/660/000 ریال می باشد که سی )30( سهم ازسهام شرکت توسط کارشناس به میزان78/829/046 ریال ارزیابی گردیده است
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف مشهد-رهنورد  

آگهی احضار متهم7/512
نظر به اینکه در پرونده کاسه 970078 این دادگاه آقایان:1- علیرضا براهویی فرزند براهوی 2- سعید بهرامیان مهابادی فرزند محمد متهم 
است به شروع به کاهبرداری موضوع شکایت شرکت سیمان مجد خواف لذا به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان در اجرای ماده 344 
قانون آیین دادرسی کیفری از طریق نشرآگهی به وی اعام تا در سه شنبه 1397/11/16 ساعت 10/30 در شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

خواف حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در این شعبه تصمیم قانونی)نتیجه عدم حضور جلب است( اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو خواف

512/8آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رامین احمدی فرزند احمد
خواهان آقای محمود خاتمی عبدل آبادی دادخواستی به طرفیت خواندگان امیر رنجبر فرزند محمدرضا و رامین احمدی فرزند احمد به خواسته 
الزام به تنظیم سند خودرو سواری جیلی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985607300485 شعبه 3 شهری شورای 
حل اختاف شهرستان مه وات ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/15 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می 
گردد تا 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 3 شهری شورای حل اختاف شهرستان مه وات  

512/9*آگهي مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم*
درپرونده کاسه 970084  این اجرا محکوم علیه آقای جواد داوری فرزند محمد محکوم به پرداخت مبلغ 852/600/000 ریال در حق سیده زهره 
سیدی و مبلغ 42/630/000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است. جهت ادای دین وی ) یک قطعه زمین واقع در گلمکان بلوار چشم 
سبز شش دانگ عصرفه به مساحت 500/35 مترمربع با ورودی مرتبط با کوچه به بلوار با دیوار گلی و اعیان حدود 120 متر شامل انباری و طویله و 
باا به صورت مسکونی و سقف آن چوبی و تمامی امتیازات و انشعابات توقیف و  توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/180/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است( در مورخه 1397/10/23 از ساعت 10/30  الی 11/30 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادگستری 
گلبهار در محل اجرای احکام مدنی گلبهار به فروش می رسد. طالبین به خرید مي توانند جهت بازدید از محل ملک مورد نظر پنج روزقبل ازموعد 
مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تاهماهنگي ازم به عمل آید مبلغ مزایده ازمبلغ ارزیابي شروع وبه بااترین مبلغ پیشنهادي واگذارخواهد 
شد.ضمنا کساني که تمایل به شرکت درجلسه مزایده داشته باشند در روز مزایده مي بایست 10درصد خرید را في المجلس به عنوان سپرده 
به صندوق دادگستري واریز نماید. کلیه بدهیهاي معوقه به عهده فروشنده وهزینه تنظیم سند درصورتیکه انتقال سند ممنوع نباشد به عهده 

خریدارخواهدبودوتخلیه وتحویل ملک تابع مقررات خواهدبود وارتباطی به این اجرا ندارد. 
دادورز اجرای احکام مدنی گلبهار- محمدی

511/10آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده:30/970979؛ وقت رسیدگی:1397/11/28 ساعت 11 ؛ خواهان: موسی الرضا مشکانی فرزند عباسعلی ؛ خوانده: 1- خانم فاطمه 
حسن نیا فرزند نورمحمد2- فاطمه مختاری فرزند تاج محمد ؛ خواسته:الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی – الزام به اخذ پایانکار – الزام به ایفای  
تعهد –مطالبه خسارت؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 30 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 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.
دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

512/11سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره کل ثبت اسناد واماک خراسان رضوی

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

براب�ر رای ش�ماره 139560306005001109 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مس�تقردرواحد ثبتی حوزه نیش�ابور تصرفات مالکانه بامعارض خانم نادره دهنو خلجی فرزند غامعلی به شماره شناسنامه 338 و شماره 
ملی6449178752 در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 192/30 مترمربع قسمتی از پاک 93 اصلی واقع در اراضی مزید آباد بخش 
9 حوزه ثبتی نیشابور و فیروزه محرز گردیده است لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا تسلیم 
اداره ثبت داده وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ اعتراض ، دادخواست خود رابه مرجع  ذیصاح قضایی تقدیم و گواهی ازم را 
از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1397/10/13 ، نوبت دوم : 1397/10/29
رئیس ثبت اسناد و اماک فیروزه – سید ابوالفضل حسینی

512/12سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان 

آگهي فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقاي ابراهیم سعیدی خشت تنها ورثه ی ایشان )نوراله سعیدی( باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده ومدعي است سند مالکیت که شماره سریال آن معلوم نیست یک قطعه 
زمین پاک 332 فرعی از شماره 35 اصلی واقع در اراضی روستای خشت بخش 17 مشهد شهرستان کات که متعلق به وی می باشد به علت 
جابه جای مفقود شده است که با بررسی دفتر اماک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 5127 صفحه 118 دفتر اماک جلد 39 بنام ابراهیم 
سعیدی خشت صادروتسلیم شده سپس با واسطه/مع الواسطه به متقاضی انتقال قطعی یافته که دفتر اماک بیش از این شکایتی ندارد لذا 
به استناد تبصره 1 اصاحی ماده 120 آیینامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي ومتذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي 
انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستي ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمي به این اداره تسلیم نماید بدیهي است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه 

سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدور سند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد شد تاریخ انتشار: 1397/10/13
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کات –کبری میرزایی

512/13سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان 

آگهي فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقاي نوراله  سعیدی خشت تنها ورثه ی مالک آقای ابراهیم سعیدی خشت  باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده ومدعي است سند مالکیت که شماره سریال آن معلوم 
نیست ششدانگ یک قطعه زمین پاک 374 فرعی از شماره 35 اصلی وقع در اراضی روستای خشت بخش 17 مشهد شهرستان کات نادر 
که متعلق به وی می باشد به علت جابه جای مفقود شده است که با بررسی دفتر اماک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 5126 صفحه 
115 دفتر اماک جلد 39 بنام ابراهیم سعیدی خشت صادروتسلیم شده سپس با واسطه/مع الواسطه به متقاضی انتقال قطعی یافته که دفتر 
اماک بیش از این شکایتی ندارد لذا به استناد تبصره 1 اصاحی ماده 120 آیینامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي ومتذکر میگردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستي ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهي 
اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمي به این اداره تسلیم نماید بدیهي است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدور سند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي 

اقدام خواهد شد تاریخ انتشار: 1397/10/13
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کات –کبری میرزایی

511/14آگهی وقت رسیدگی
خواهان جواد زیدی دادخواستی به طرفیت خوانده رضا سااری به خواسته مطالبه وجه  چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد- بین قرنی 22 و 24 و به 
کاس�ه 970678 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی 1397/11/14 و ساعت  8/30 تعیین ش�ده 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 کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآگهی 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 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/15آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان مهدی مهدی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده طیبه پناهی خلیل آبادی و محسن مهربان کریمی فعا مجهول المکان  به خواسته 
تنظیم س�ندخودروی پی کی مدل 1383 به انضمام هزینه های دادرس�ی تقدیم شوراهای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 310 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در بلوار کوثر15 ارجاع  و به کاسه 970739 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی 1397/11/13 و ساعت8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 310  شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/16آگهی اباغ وقت دادرسی 
کاسه پرونده : 971043 /29  وقت رسیدگی : 97/11/14  ساعت 8/30  صبح خواهان : بانک مهر اقتصاد خوانده: ابوالفضل نیاز زاده فرزند 
علی مجهول المکان خواس�ته : مطالبه وجه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه 29 ارجاع  
گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده، به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي در مهلت مقرر  
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حضور به هم رساند .
شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد
512/17آگهی اباغ وقت رسیدگی به متهمین علی فدائی ، بی بی محبوبه هاشمی و سعید کوثری 

نیا
شاکی آقای  محمد رمضان زاده یزدی علیه علی فدائی، بی بی محبوبه هاشمی و سعید کوثری نیا، دایر مشارکت در کاهبرداری شکایتی  
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609985191500130 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر کاشمر ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ  1397/11/15 ساعت 10 صبح تعیین حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن متهمین و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا متهمین ظرف یک ماه پس از تاریخ 

انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 103  دادگاه کیفری دو شهرستان کاشمر 

512/18آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای حمید اصغری فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای احسان نوری دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
ش�ما به شعبه 5 ش�ورای حل اختاف قوچان ارائه و به کاسه 97/496 ثبت و برای مورخه 97/11/15 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین 
گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق- آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی 
به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف ش�عبه 5 شهرستان قوچان به نشانی خیابان ناصر خسرو مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 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 5 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/31آگهی
آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به آقایان 1- منوچهر احمدپناه فرزند محمدرضا 2- مهدی احمدپناه فرزند محمدرضا 
3- منص�ور احم�دی فرزن�د محمد . در خص�وص تجدید نظرخواهی آقای ابراهیم حس�ن زاده ب�ه طرفیت تجدید نظرخوان�دگان آقایان 
1- منوچه�ر احمدپن�اه فرزند محمدرضا 2- مهدی احمدپناه فرزند محمدرضا 3- منصور احمدی فرزند محمد نس�بت به دادنامه ش�ماره 
9709975168600941 در پرونده کاس�ه 9609985168600228 و 9609985168600400 ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان 
بردسکن تقدیم که طبق موضوع مواد 73و346 قانون  آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده مراتب تبادل 
لوای�ح یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی م�ی گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه  ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا 

به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد .
مدیر دفتر  شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بردسکن 

512/32اگهی
جن�اب اقای س�عید نعیم�ی فرزند نق�ی در خص�وص تجدیدنظر خواهی آق�ای محمد فرخان بطرفیت ش�ما نس�بت به دادنامه ش�ماره 
9709975710500664  صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به شما اباغ می شود .مقتضی 
است حسب ماده 346 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ اباغ به 

نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدید نظر ارسال می گردد.
شعبه2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/33آگهی
خواهان شها باغفر فرزند ناصر با وکالت منصور منصوری و حسین جاودانی دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت ) مالی غیر منقول ( ) اثبات 
انتقال تمامیت چهار صد سهم مشاع از چهار هزار و هشتصد سهم از کل یکصد و بیست هزار سهم ششدانگ قطعه زمین به پاک ثبتی 21 
فرعی از 10 اصلی بخش 6 مشهد ( 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک ) الزام خوانده گان به تنظیم سند رسمی موضوع خواسته ( بطرفیت 
1- مرضیه عیسی پور فرزند محمد علی 2- حسن افشار فرزند محمدباقر تقدیم دادگاه حقوقی شهرستان بینالود نموده که جهت رسیدگی 
به این شعبه ارجاع شده و به کاسه شماره 970502 ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/28 ساعت 9/30 تعیین  شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده گان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 ق. آ. د. م و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام آدرس کامل و دقیق خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم آن را دریافت نماید و در وقت رسیدگی حاضر شود.
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بینالود ) طرقبه شاندیز(

512/35اجرائیه
ش�ماره بایگانی ش�عبه 960084 مشخصات محکوم له / محکوم لهم:  1- مسعود افشاریان طرقبهی فرزند صادق به نشانی استان خراسان 
رضوی – شهرس�تان مش�هد – خیابان چمران 9 پاک 2- فاطمه س�ادات حزیرهء فرزند سید مهدی به نش�انی: استان خراسان رضوی – 
شهرستان مشهد – خیابان چمران 9 پاک 23 – زنگ 1 . مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1-سعید افشاریان طرقبهی فرزند صادق 
به نش�انی مشهد میدان سعدی ابتدای سناباد س�وپر مارکت سعید افشار-2-شوکت سیفی فرزند ابوالقاسم مجهول المکان -3-سیمین 
افش�اریان طرقبهی فرزند صادق مجهول المکان 4- نسرین افشاریان طرقبهی فرزند صادق مجهول المکان 5- ناهید افشاریان طرقبهی 
فرزند صادق مجهول المکان محکوم به: بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره دادناممه  9709975710500011 محکوم علیهم 
محکوم اند به خلع ید مش�اعی از قطعه باغ پاک ثبتی 505 فرعی مجزی ش�ده زا 154 فرعی از 5 اصلی بخش 6 مش�هد واقع در رودخانه 
بار شهرس�تان طرقبه و بالس�ویه به پرداخت مبلغ 1870000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق محکوم لهم . پرداخت نیم عش�ر دولتی به عهده محکوم علیهم میباش�د. -محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روزمفاد انرا بموقع اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم واستیفا محکوم به ازان میسر باشد چنانچه خود راقادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روزکلیه اموال خود را شامل 
تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول ، به طورمشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی 
واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
اواز اش�خاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات وهرنوع تغییردیگردر اموال مذکور اززمان یک س�ال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واا به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 4- خ�ودداری محکوم علیه ازاعام کامل ص�ورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5- انتقال مال به دیگری به هرنحو باانگیزه 
فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هردومجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه 
شود ازادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
مدیر دفترشعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/36اگهی احضار متهم
ش�ماره کاس�ه 970776 . در خصوص شکایت ش�رکت شادیلون علیه آقای هژیر آذر ش�ب فرزند رضا به اتهام کاهبرداری نظر به اینکه 
مشارالیه از طریق دادگاه تحت تعقیب می باشد و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نبوده لذا در اجرای ماده 
344 قانون ایین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا در روز رسیدگی مورخ 97/11/24 و ساعت8/30 صبح در شعبه 104 کیفری دو 

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

512/37 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي ابوالفضل واحدی طرقبه داراي شناسنامه شماره 4227 به شرح دادخواست به کاسه 1/9701015  از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد واحدی طرقبه به شناس�نامه 1508 در تاریخ 1391/10/24  در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- ابوالفضل واحدی طرقبه ش ش 4227 متولد 1341 فرزند 
متوفی - متوفی بجز فرد باا ورثه دیگری ندارد- اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

512/38اجرائیه
شماره بایگانی شعبه 960233 مشخصات محکوم له / محکوم لهم:  1- ذبیح اله امینی مقدم فرزند غامرضا به نشانی: استان خراسان 
رضوی شهرس�تان مش�هد – اقبال اهوری 6 پاک 17 طبقه 4  مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1-مجید یعقوب زاده مجهول 
المکان2- طوطی ش�هری مجهول المکان 3- نوید یعقوب زاده مجهول المکان 4- لیلی یعقوب زاده مجهول المکان 5- وحید یعقوب 
زاده مجهول المکان6- نصرت یعقوب زاده مجهول المکان7- وهاب یعقوب زاده مجهول المکان8- حمید یعقوب زاده مجهول المکان9- 
ج�واد یعقوب زاده مجه�ول المکان10- عصمت یعقوب زاده مجهول المکان محکوم به: بموجب درخواس�ت اجرای حکم آقای ذبیح ا... 
امینی مقدم و با عنایت به شماره دادناممه  9609975710600591 محکوم علیهم محکوم اند پرداخت مجموعا چهارصد وهشتاد وهشت 
میلیون ونهصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و چهل و هشت ریال بابت استرداد وجه مذکور در ردیف خواسته به ارزش روز ) تا آذرماه 
1396( از محل ماترک و پانزده میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار و چهارصد و دو ریال بابت جبران هزینه دادرسی در حق خواهان 
و پرداخ�ت حق ااجرا مطابق تعرفه قانونی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی اس�ت. -محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ 
اجرائی�ه: 1- ظرف ده روزمف�اد انرا بموقع اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدن�ی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازان میسر باشد چنانچه خود راقادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول ، به طورمش�روح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه 
هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییردیگردر اموال مذکور اززمان 
یک س�ال قبل از طرح دعوای اعس�اربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واا به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای 
حک�م ، حب�س تعزی�ری درجه هفت را درپ�ی دارد)ماده 34 قانون اج�رای احکام مدنی وم�اده 20 ق.م.ا وماده 16 قان�ون نحوه اجرای 
محکومی�ت مال�ی 1394(5- انتقال مال به دیگری به هرنحو باانگیزه فرارازادای دین به نح�وی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه ش�ش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت س�ی روزارائه ش�ود ازادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت 

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
مدیر دفترشعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/39رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي رضا رجبی داراي شناسنامه شماره 423 به شرح دادخواست به کاسه 4/970236 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه رستگار ثانی به شناسنامه 1973 در تاریخ 93/1/3 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- الناز رجبی فرزند ) 084912796( 2- صاحب جان رجبی فرزند ) 0849269075( 3- 
نساء رجبی فرزند ) 0848490861( 4-  محمد حسن رجبی فرزند ) 0849271770( 5- اصغر رجبی همسر ) 0849124069(  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 شعبه4 شوراي حل اختاف شهرستان فریمان

512/40رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد صادق وطن خواه دارای شناس�نامه ش�ماره 08401170758 به شرح دادخواست به کاسه از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان نوروز علی وطن خواه به شناس�نامه 4229 در تاریخ 1394/10/13 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مریم صدقی خارزار همسر)0849660645( 2- غامرضا 
وطن )0848940105( فرزند 3- حس�ن رضا وطن خواه فرزند)0849430313( 4- جواد وطن خواه فرزند )084940261( 5- مصطفی وطن 
خواه فرزن�د)0849485231( 6- زهرا وطنخواه فرزند)0848940385( 7- فاطمه وطن خواه فرزند)0848940113( 8- اس�ماء وطن خواه 
فرزند)0945292511( 9- زهره وطن خواه فرزند) 0840215339( 10- محمدصادق  وطن خواه فرزند)0840110758( 11- عبداله وطن خواه 
فرزند) 0840167261( 12- مهدی وطن خواه فرزند) 0840268882(  13- خدیجه وطن خواه فرزند ) 0921629346( 14- محمدرضا وطن 
خواه فرزند)0848939352( 15- طاهره وطن خواه فرزند) 0848939344(  ؛ 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.
شورا شعبه چهار شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/41دادنامه
پرونده کاس�ه: 9709985600600284 ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجستان تصمیم نهایی شماره 97099756060371 ؛ 
خواهان: آقای مجید عائی فرزند محمد با وکالت خانم مرضیه صنعتیان بجس�تان فرزند غامرضا به نش�انی خراسان رضوی- بجستان- 
ش�هرک فرهنگیان – روبروی دادگس�تری ؛ خواندگان:1- آقای مجتبی قدرتی فرزند رمضان به نش�انی خراسان رضوی – بجستان- بلوار 
معلم- جنب تراشکاری مرجانی)هواشناسی( 2- آقای حسین نعمتی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان؛ خواسته ها: 1- مطالبه خسارات 
دادرس�ی 2—مطالبه خس�ارت تاخیرتادیه 3- مطالبه وجه چک؛ رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای مجید عایی با وکالت خانم مرضیه 
صنعتیان بجستان به طرفیت آقایان 1- حسین نعمتی فرزند احمد 2- مجتبی قدرتی فرزند رمضان به خواسته مطالبه مبلغ دویست و سی 
میلیون ریال وجه نقد بابت وجه دو فقره چک )چک به ش�ماره 844584-1394/05/31 به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال و چک ش�ماره 
844585-1394/06/31 ( عهده بانک انصار و مطالیه کلیه خس�ارات دادرس�ی و خسارت تاخیرتادیه توضیحا اینکه وکیل خواهان اعام 
داشته خوانده ردیف اول چک مذکور را صادر و خوانده ردیف دوم با امضای ظهر چک وجه آنرا ضمانت نموده، لذا تقاضای محکومیت تضامنی 
ایشان به شرح خواسته را دارم وبا توجه به اینکه وجود چک مذکور در ید خواهان دلیل صحت ادعای وی است و باعنایت  به این که با اصدار 
گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه عدم کارسازی وجه چک مذکور در سررسیداز سوی خوانگان احراز شده است ونظر به 
اینکه خوانده ردیف اول از طریق نشر آگهی و خوانده ردیف دوم علیرغم اباغ  واقعی اوراق اخطاریه در دادگاه حاضر نشده اند و دلیلی دایر 
بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند ،لذا دعوی اقامه شده را ثابت تشخیص و به استناد مواد 198، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
249 – 311- 313- 314 و 403 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک خواندگان 
را متضامنا به پرداخت مبلغ دویست و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ شش میلیون و چهارصد و سی هزار ریال هزینه دادرسی 
و مبلغ شش میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان 
وصول محکوم به که متعاقبا و در اجرای احکام بر اساس آخرین شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می گردد محکوم می نماید. 
رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول  غیابی وظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است و نسبت به خوانده ردیف دوم  حضوری  و ظرف بیست روز 

پس از آن اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
رئیس  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجستان- غامرضا باقری

512/42رأی شورا
کاسه پرونده:97/576؛شماره احکام:723؛مرجع رسیدگی کننده شورای حل اختاف بجستان؛ تاریخ:1397/09/19؛ رأی شورا: در خصوص 
دعوی خواهان اقای مجید عایی فرزند محمد به وکالت خانم مرضیه صنعتیان بجستان فرزند غامرضا به نشانی بجستان، شهرک فرهنگیان 
، پایین تر از دادگستری به طرفیت خوانده آقای مهدی حسین زاده ملک آبادی فرزند حسن به نشانی فعا مجهول المکان، به خواسته ی 
مطالبه ی وجه یک فقره چک به شماره 826549 مورخه 1394/7/5 و به مبلغ شصت میلیون ریال عهده بانک صادرات به انضمام هزینه 
دادرس�ی و خس�ارت تاخیرتادیه و بدین ش�رح که وکیل خواهان اعام نموده خوانده از بابت صدوریک فقره چک با مشخصات فوق الذکر 
نسبت به موکل اینجانب مدیون و بدهکار می باشد و به رغم مراجعات مکرر از پرداخت دین خود امتناع می ورزد و تقاضای محکومیت وی 
را به پرداخت اصل بدهی به انضمام خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسی نموده است و در مقابل خوانده به رغم اطاع از وقت رسیدگی )از 
طریق نشرآگهی در روزنامه(در جلسه حضور نیافته و هیچ گونه ایحه و دفاعیه ای ارسال ننموده است و نظر به اینکه وجود اصل چک در 
ید خواهان دالت بر بقای دین و ظهور در اشتغال ذمه خوانده را دارد و با عنایت به این که با صدور گواهینامه ی عدم پرداخت از سوی بانک 
محال علیه عدم کارس�ازی وجه چک در سررس�ید احراز شده اس�ت و با توجه به اصل تجریدی بودن چک، شورا ادعای خواهان را در این 
مرحله از رسیدگی محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
وقانون استفس�اریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک و آراء وحدت رویه دیوان عالی کش�ور به شماره های 
688-1385/3/23 و 669-1383/7/21، خوانده را به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد و 
شصت هزار ریال هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال حق الوکاله وکیل و همچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه 
از تاریخ سررسید چک)1394/7/5( الی یوم الوصول که بر مبنای شاخص بانک مرکزی در زمان اجرای حکم محاسبه و تعیین خواهد شد در 
حق خوهان محکوم واعام می دارد. رأی صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 

بیست روزپس ازاباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان بجستان می باشد.
قاضی شورای حل اختاف شهرستان بجستان- غامرضا باقری

512/43رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه زهرا س�لیمانی عشرت آبادی دارای شناسنامه شماره 758 به شرح دادخواست به کاسه 6/644/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان برات اله چوپان سرخ بوزی به شناسنامه 745 در تاریخ 1397/09/19 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-زهرا سلیمانی عشرت آبادی ش.ش/ش.م 0900766689 
ت.ت 1356/6/1 همس�ر 2- رقیه چوپان س�رخ بوزی به ش.ش/ش.م 0900627311 ت.ت 1357/4/2 فرزند 3- کبری چوپان سرخ بوزی به 
ش.ش/ش.م 0901332801 ت.ت 1363/1/1 فرزند 4- معصومه چوپان س�رخ بوزی ب�ه ش.ش/ش.م 0901855316 ت.ت 1342/3/3 فرزند 
5- فامطه چوپان س�رخ بوزی ش.ش/ش.م 0901923737 ت.ت 1354/1/5 فرزند 6- محمد فرخی نیا به ش.ش/ش.م 0901947441 ت.ت 
1360/3/1 فرزند؛ 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 نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/44رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم جمیله آب ساان دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کاسه 3/636/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس آب ساان به شناسنامه 29 در تاریخ 1394/12/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-حمیدرضا آب ساان  ش.ش/ش.م 724 ت.ت 1353/11/20 فرزند متوفی 2- مهرداد 
آب س�اان  ش.ش/ش.م 890072825 ت.ت 1368/11/2 فرزند متوفی3- احس�ان آب ساان  ش.ش/ش.م 1243 ت.ت 1363/4/11 فرزند 
متوفی 4- حامد آب س�اان  ش.ش/ش.م 10839 ت.ت 1366/6/26 فرزند متوفی 5- رؤیا آب س�اان  ش.ش/ش.م 64 ت.ت 1365/2/5 
فرزند متوفی 6- معصومه ملکی تربقان  ش.ش/ش.م 590 ت.ت 1330/9/25 همس�ر متوفی 7- بهزاد آب س�اان  ش.ش/ش.م 1041 ت.ت 
1351/5/4 فرزند متوفی 8- مهدی آب ساان  ش.ش/ش.م 1042 ت.ت1352/6/4 فرزند متوفی 9- زهرا آب ساان  ش.ش/ش.م 1163 ت.ت 
1358/5/1 فرزند متوفی 10- جمیله آب ساان  ش.ش/ش.م 11 ت.ت 1361/1/5 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شورا شعبه سه شورای حل اختاف شهرستان کاشمر
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
   بموج�ب پرون�ده اجرائی بکاس�ه 970156/اجرای احکام مدنی دادگس�تری بندرترکمن محکوم علیه ش�رکت آرد قره جه س�لیمان- 
داود آن�ه ق�ره جه 2فرزند یوس�ف موضوع اس�ترداد 1/508/302 کیلوگ�رم کندنی امانی بعنوان اصل خواس�ته طبق نظریه کارشناس�ی 
بمبل�غ 20/126/784/064ری�ال بابت اصل خواس�ته وغیره درحق محکوم له ش�رکت غل�ه وخدمات بازرگانی منطق�ه 2ومبلغ ریال بابت 
نیم عش�رکه باتوجه به تعرفه س�هم1/5دانگی داود- س�لیمان ازس�هم کارخان�ه آرد قره جه بپ�اک 183فرعی ازی�ک اصلی توقیف که 
پس ازکارشناس�ی باتوضیح�ات ذیل بفروش میرس�د)توصیف اجمالی ملک درراس�تای ماده138قانون ا.ا.م براس�اس نظریه کارش�ناس 
محترم(1-عرص�ه بمس�احت10624/47مترمربع ب�وده که درآن چندی�ن بناقدیمی ومتروکه وج�ود دارد2-وضعی�ت ثبتی1قطعه زمین 
بمس�احت11247/47مترمربع بپ�اک 183فرع�ی ازیک اصلی بخش3ثب�ت بندرگز بوده که بن�ام داود- س�لیمان- خدر-الیاس وتیمور 
آنه قره جه هریک 2/ 1دانگ مش�اع از6دانگ عرصه میباش�د توضیح اینکه مقدار623مترمربع ازاین ملک بصورت 2باب خانه مس�کونی 
درآمده که هریک بمس�احت311/5مترمربع بنام های جمیله قاندمی ف تاج محمود وزلیخا طهماس�بی ف احمد آقا جداشده وسند مفروز 
صادرگردیده اس�ت که الباقی زمین بمساحت10624/47مترمربع میباشد3-اعیان بناهائی که دراین مکان وجود دارد بنای قدیمی ومدت 
حدود8س�ال اس�ت که ازاین مکان اس�تفاده نمیش�ود وبصورت متروکه درآمده وکارخانه تعطیل شده اس�ت که بجز8مغازه که دراختیار 
مس�تاجران میباشد1-3دفتربمساحت81/25مترمربع3-2آزمایشگاه بمساحت 36مترمربع3-3انبارکیسه بمساحت107/64مترمربع3-
4هش�ت باب مغازه بمس�احت715مترمربع3-5انبار ب�زرگ بمساحت1881/16مترمربع3-6انبارس�بوس بمس�احت169/6مترمربع7-3 
کارخانه بمس�احت832/32مترمربع3-8انبار آرد بمساحت270/4مترمربع3-9باسکول بمساحت36/9مترمربع3-10دستشویی وحمام 
بمس�احت20مترمربع4-منصوبات دارای امتیاز آب وبرق وگاز میباشد5-مش�خصات بنا: بناها بادیوار آجری وس�قف چوب وپوشش حلب 
وپنجره ها آهنی اس�ت بغیر انبار بزرگ که س�قف آن خرپا وپوش�ش ایرانیت وکف بتن اس�ت6-ضمنا پاک فوق دارای3فقره بازداش�تی 
بمبلغ2/710/000/000ریال-320/000/000ریال-250/000/000ریال میباش�د بابررسی بعمل آمده ارزش ملک برابر69/000/000/000ریال ارزیابی 
میگردد که پس ازکس�رحق کس�ب وپیشه مس�تاجران8باب مغازه الباقی ارزش ملک برابر61/135/000/000ریال ارزیابی میگردد که سهم 
هریک ازمالکان 5نفر برابر12/227/000/000 ریال میباش�د جمع کل ارزش ملک نسبت به سهم سلیمان وداود بمبلغ24/454/000/000ریال 
تعیین وبفروش میرسد شرایط وزمان ومکان مزایده1-مزایده درروزیکشنبه 1397/11/07ساعت10الی11دراجرای احکام مدنی دادگستری 
بندرترکمن انجام میپذیرد2-برنده مزایده کسی میباشد که باا ترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ پایه براساس قیمت کارشناسی 
شده شروع میشود4-طالبین شرکت درمزایده5روز قبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازملک موصوف بازدید نمایند5-برنده 
مزایده میبایس�ت10درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا به حساب سپرده دادگس�تری واریزومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده 
بحس�اب سپرده دادگستری وفیش واریزی را به دایره اجرای تحویل نمایند درغیراینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس ازکسرهزینه 
های اجرائی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد 6-تائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت 
عدم تائید صحت مزایده این اجراء مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد7-این مزایده به استناد 
ماده118قانون اجرای احکام مدنی دریکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�اردرج میگردد8-این مزایده با حضورنماینده محترم دادس�تان 

صورت میپذیرد.
1141-رییس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

» آگهی احضار متهم «
در پرونده کاسه 9710406611004798 در خصوص شکایت 1-عا مدهنی فرزند علی بخش دائر بر ورود به عنف و تخریب 2-ثریا عادلی 
فرزند حقعلی دائر بر ضرب و جرح عمدی علیه آقای بهزاد پاپی فرزند یاور به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده 174 
قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 ، نامبرده از تاریخ نش�رآگاهی تا ظرف 30 روز درشعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب 
حاضر گردد ،در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس�یدگی و اظهارنظر بعمل مي آید . نش�انی : خرم آباد –گلدشت شرقی –خیابان ایران 

زمین دادسرای  عمومی و انقاب خرم آباد 
شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان خرم آباد

» آگهی احضار متهم «
در پرونده کاسه 9610406611004191 در خصوص شکایت 1-ساناز حاجی زاده فرزند عسگر 2-زینب وحیدی پور فرزند سهیل بیگ دائر بر 
جعل و استفاده از سند مجعول علیه 1-احمد کبودی 2-سمیه حیدری فرزند عیسی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف 30 روز درشعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقاب حاضر گردد ،در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهارنظر بعمل مي آید . نشانی : خرم آباد –گلدشت شرقی –خیابان 

ایران زمین دادسرای  عمومی و انقاب خرم آباد 
شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان خرم آباد

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت اول ( 
بموج�ب ضوابط مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه ب�ا پرونده اجرایی 970379 مطروحه در اجرای احکام حقوقی ازنا یک 
دس�تگاه خودروی پژو 405 به ش�ماره انتظامی 149ط22 ایران 41 که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده 

است بنا به تقاضای ذینفع با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد .
1-نام مالک آقای سیدعلی اکبر موسوی می باشد .

2-مدارک خودروی مورد مزایده تحویل اجرای احکام می باشد )فاقد بیمه می باشد ( 
3-حسب نظریه کارشناس دادگستری بهای خودروی موصوف از قیمت پایه 160/000/000 ریال شروع و در راستای ماده 128 قانون اجرای 

احکام مدنی برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ پیشنهاد نماید .
4-خودروی مورد مزایده در پارکینگ قوامین شهرستان ازنا می باشد .

5-حسب نظریه کارشناس دادگستری خودروی مورد مزایده  تک سوز ، سالم و مدل 1387 می باشد و از نظر ظاهری سالم است ، موتوری 
ظاهراً سالم ، داشبورد سالم ، گیربکش سالم ، صندلی و تودوزی سالم و روکش صندلی ندارد دیفرانسیل سالم تایرها 40 درصد  و شیشه 

جلو شکسته می باشد .
6-برنده مزایده در راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده نقداً به صندوق 
اجراء واریز نماید و نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت ما بقی ثمن معامله اقدام نماید و در 

غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریز پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .
7-پرداخ�ت بدهیهای معوقه اعم از مالیاتی ، عوراض ش�هرداری و خافی راهنمایی و رانندگی در صورتیکه خ�ودروی مورد مزایده دارای 
بدهیهای مذکور باش�د تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش�ده باش�د یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه های صدور س�ند 

مطابق عرف محل می باشد .
8-پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور تملیک مورد مزایده در اجرای ماده 134 و 143 قانون اجرای احکام 

مدنی به نام خریدار )برنده مزایده ( منتقل خواهد شد .
9-متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزایده 

با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از خودروی موصوف بازدید نمایند .
10-زمان مزایده روز سه شنبه مورخه 1397/10/25 ساعت 8 الی 10 در مکان مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا می باشد .

مسلم نوروز پور – مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ازنا 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
براب�ر  رای ش�ماره 139760319014004893 - 97/09/06 هی�ات دوم موضوع قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س�اختمان های فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
محمدرضا سنجری میجانی فرزند عنایت  به شماره شناسنامه 3020275113 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
275 مترمربع پاک - فرعی از 574- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1195 فرعی از 574- اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت 
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رس�می آقای نمک حیدرزاده 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 
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 : 1397/10/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/27 
893 م/الف جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد و اماک جیرفت

2- آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

براب�ر  رای ش�ماره 139760319014004247 - 97/07/25 هی�ات دوم موضوع قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س�اختمان های فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
عباس س�مندری بخرآس�مان فرزند محمد  به ش�ماره شناس�نامه 32 صادره از جیرفت در شش�دانگ یک باب خانه به مساحت 345 
مترمربع پاک - فرعی از 579- اصلی مفروز و مجزی ش�ده از پاک 5 فرعی از 579- اصلی قطعه دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت 
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای مهدی سلمان زاده 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 
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 : 1397/10/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/27 
247 م/الف جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد و اماک جیرفت

3- دادنامه
پرونده کاسه 9609983416101517 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر کرمان )103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709973411801186 
شکات : 1- خانم عشرت ایرجی فرزند اصغر به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- بلوار 22 بهمن اسدآبادی کوچه 8 روبه 
روی درب مدرسه 2- خانم فاطمه کریمدادی سیرچی فرزند عبدالحسین به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- جهاد 
بعد از کمربندی بین شهرک افضلی و دانشگاه کوچه 3 سمت چپ منزل بلوچ 3- خانم زهرا بلوچ آب گرمی فرزند فیض اله به نشانی استان 
کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- جهاد بعد از کمربندی بین شهرک افضلی و دانشگاه کوچه 3 سمت چپ متهم : آقای محسن محمدی 
قناتغستانی فرزند علیرضا به نشانی کرمان- شهرک نون و القلم بلوک 35 اتهام : ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی به تاریخ 
فوق و در وقت احتیاطی جلسه شعبه یکصد و سوم محاکم کیفری دو کرمان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه صدرالذکر 
تحت نظر قرار دارد مقدمات رسیدگی فراهم است ماحظه می شود شاکی خانم عشرت ایرجی جهت ارائه گواهی پزشکی قانونی احضار که 
حاضر نگردیده است دادگاه بنا به مراتب فوق و با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه پرونده معد صدور رای می باشد لذا 
ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای محسن محمدی )که به جهت متواری 
بودن مشخصات بیشتری از وی در پرونده وجود ندارد( دایر به بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد سه فقره صدمه بدنی غیرعمدی با 
وصف نداشتن گواهینامه حسب شکایت 1- خانم فاطمه کریم دادی فرزند عبدالحسین 2- خانم زهرا بلوچ آب گرمی فرزند فیض اله 3- خانم 
عشرت ایرجی فرزند اصغر، دادگاه با عنایت به شکایت شکات و ارائه گواهی پزشکی قانونی و نظریه افسر کاردان فنی که مطابق با اوضاع و 
احوال می باشد و اقرار متهم در مرجع انتظامی و عدم حضور در جلسه رسیدگی در دادسرا و دادگاه و عدم دفاع از اتهام انتسابی در دادسرا و 
دادگاه لذا بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم تشخیص  داده و مستندا به مواد 718 و 717 از قانون تعزیرات و مواد 448 و 449 و 462 و 549 
و 709 و 714 و با رعایت مواد 64 و 68 و 70 و 83 و 86 از قانون مجازات اسامی متهم موصوف را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی 
بدل از چهار ماه حبس به نفع صندوق دولت و از جنبه خصوصی به پرداخت دیات ذیل محکوم می نماید 1- دو درصد از دیه کامل بابت جراحت 
حارصه پیشانی با جوشگاه التیام یافته 2- سه درصد از دیه کامل بابت جراحت دامیه پیشانی با جوشگاه التیام یافته 3- دو درصد از دیه کامل 
بابت جراحت دامیه نوک بینی با جوشگاه التیام یافته 4- دو درصد از دیه کامل بابت دو فقره حارصه سرو  صورت 5- هفت و نیم هزارم از دیه 
کامل بابت پنج فقره کبودی اندام 6- نیم درصد از دیه کامل بابت حارصه زانوی راس�ت 7- یک و نیم درصد از دیه کامل بابت مجموع ارش 
صدمات وارده به شاکی به شرح گواهی پزشکی قانونی )در حق شاکی ردیف اول( 1- نه هزارم از دیه کامل بابت سه فقره سیاه شدگی اندام 
)در حق شاکی ردیف دوم( 1- سه هزارم از دیه کامل بابت کبودی اطراف چشم راست 2- دو درصد از دیه کامل بابت جراحت دامیه لب فوقانی 
3- یک و نیم هزارم از دیه کامل بابت کبودی ساعد چپ 4- یک درصد از دیه کامل بابت جراحت دامیه پشت پای راست 5- یک درصد از 
دیه کامل بابت جراحت حارصه بینی 6- پانزده درصد از دیه کامل بابت شکستگی همراه با جابجایی گونه راست )منقله( 7- 13/33 درصد از 
دیه کامل بابت خردشدگی استخوان بازوی راست )در حق شاکی ردیف سوم( که متهم موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع سانحه 
تصادف در حق ش�اکی پرداخت نماد. و در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا خواهد ش�د و نسبت به دیه و ارش سایر 
صدمات وارده به شاکی ردیف سوم نظر به عدم مراجعه جهت ارائه گواهی قطعی پزشکی قانونی علی رغم اخطار از سوی دادگاه، دادگاه مواجه 
با تکلیفی نمی باشد و نظر به اینکه خودروی راننده مقصر دارای بیمه نامه شخص ثالث می باشد شرکت بیمه آسیا موظف است خسارت زیان 
دیدگان را بدون هیچ شرط و اخذ تضمینی از محل بیمه نامه پرداخت نماید و پس از آن می تواند به راننده مقصر مراجع نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان کرمان می باشد.
517 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر کرمان )103 جزایی سابق(

4- دادنامه
پرونده کاس�ه 9709983468100508 شورای حل اختاف شماره 21 شهرس�تان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973468101048 
خواهان : آقای مجید شعاعی شاهرخ آبادی فرزند محمدرضا به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- جهاد 57 پاک 
100 خوانده : آقای حاج احمد اشرف زاده فرزند محمد به نشانی کرمان- شهرک بیناد مسکن زندانیان- ردیف 3 بلوک I طبقه 3 واحد 
3 خواس�ته ها : 1- الزام به تنظیم س�ند خودرو پیکان به شماره انتظامی 22 د 263 ایران 45 ، 2- مطالبه خسارت دادرسی گردشکار : 
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه فوق جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام داشته، لذا با بررسی اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا خواهان آقای مجید شعاعی 
شاهرخ آبادی فرزند محمدرضا به طرفیت خوانده آقای حاج احمد اشرف زاده فرزند محمد دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام 
خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه پیکان به شماره انتظامی 22 د 263 ایران 45 تقدیم نموده شورا با توجه به اظهارات خواهان 
در دادخواست تقدیمی و همچنین در جلسه رسیدگی و با توجه به قولنامه ارائه شده توسط خواهان که به امضا طرفین رسیده و خواهان 
از خودروی مورد دعوی یک فقره شناس�نامه س�ند مالکیت خودرو و کارت خودرو داشته و قولنامه عادی بوده و مدرک دیگری موجود 
نمی باشد و طبق استعامی که از راهنمایی و رانندگی بعمل آمد آخرین مالک خوانده فوق الذکر می باشد که با توجه به مجهول المکان 
بودن نامبرده یک نوبت وقت رسیدگی از طریق جراید آگهی شد ولی خوانده فوق الذکر در محل شورا حاضر نشد بنابراین از آنجا که 
خواهان اس�ناد خودرو را در دس�ت دارد ولی به نام ایشان نمی باشد و از طرفی طبق گزارش شماره 291712/97/30 مورخ 97/8/19 از 
پلیس آگاهی ف.ا.کرمان خوروی فوق الذکر تا تاریخ 97/8/18 فاقد هر گونه سابقه سرقت می باشد لذا شورا به استناد مواد 223، 219 ، 
10 و 376 قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده فوق الذکر به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودروی پیکان به شماره 
انتظام�ی 22 د 263 ای�ران 45 در ح�ق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی محس�وب و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل 

واخواهی و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی دادگستری کرمان می باشد.
508 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

5- دادنامه
پرونده کاس�ه 9609983467300669 شورای حل اختاف شماره 13 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973467300767 
خواهان : آقای حس�ین حاکمی فر فرزند احمدعلی به نش�انی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان سرباز کوچه 21 
سمت چپ منزل شخصی خوانده : اقای علی بازوند فرزند شاه نظر به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- مجهول المکان خواسته 
: مطالبه وجه به مبلغ یکصد و سیزده میلیون و یکصد و بیست هزار ریال به انضمام خسارت تاخیر و تادیه و هزینه دادرسی گردشکار : 
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه فوق جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام داشته، لذا با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان آقای 
حسین حاکمی فر فرزند احمدعلی به طرفیت خوانده آقای علی بازوند فرزند شاه نظر به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصد و سیزده 
میلیون و یکصد و بیست هزار ریال به شرح دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان خوانده دفاعی موثر در قبال دعوی مطروحه معمول 
نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است لذا شورا با عنایت به محتویات و اوراق پرونده دعوی خواهان را وارد و ثابت 
دانس�ته مس�تندا به ماده 198 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ یکصد و س�یزده میلیون و یکصد و بیس�ت هزار ریال بابت اصل خواسته و جبران خسارت تاخیر تادیه محکوم به براساس تغییر 
ش�اخص س�اانه قیمتها از تاریخ 95/12/7 تا زمان اجرای حکم و جبران هزینه های دادرسی به مبلغ سه میلیون و نهصد و چهل و سه 
هزار ریال در حق خواهان صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در شورا 

و ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه های عمومی حقوقی کرمان می باشد.
669 شورای حل اختاف شماره 13 شهرستان کرمان

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای امین ابراهیمی فرزند احمد 
خواهان آقای محسن عباسی دادخواستی به طرفیت  خوانده  آقای امین ابراهیمی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه  9709987745100608 شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان بوشهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/29 
س�اعت 09:00 تعیین که حسب دس�تور 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 انتش�ار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
862 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 1  شورای حل اختاف شهرستان بوشهر 

تاسیس شرکت سهامی خاص صولت پارس آمود 
درتاری�خ 1397/06/11 به ش�ماره ثبت 65493 به شناس�ه مل�ی 14007813451 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خدمات کشاورزی شامل جنگلداری، درختکاری، بهسازی و اصاح اراضی، آبخیزداری، عملیات به 
زراعی، کاشت و برداشت محصوات عمده و استرانژیک، مرتع داری، ایجاد فضای سبز و نگهداری 
آن، امور دامپروری ، شیات و آبزیان، گلخانه، امور بازرگانی و تجاری، خدمات آب برق گاز ، صنعت 
و معدن، ساختمان و ابنیه دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی 
اعم از چوبی، آجری ، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی 
و اج�رای پی�اده رو ه�ا ، راه و ترابری در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به س�اخت راهها نظیر راه 
های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیس�تم های انتقال هوایی 
پای�ه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیس�تم های حمل و نقل ) تهیه، نصب، نگهداری و 
تعمیر تجهیزات ( و راهداری و عملیات آس�فالتی ، تاسیس�ات و تجهیزات، نف�ت و گاز ، نیرو، آب 
و س�د و ش�بکه، صادرات و واردات، حضور در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان رضوی - شهرستان مشهد 
- بخش مرکزی - ش�هر مشهد-محله آزاد شهر-بلوار جال آل احمد ] آموزگار 19[-خیابان جال 
آل احمد55]میرزاکوچک خان62-پاک -88-طبقه همکف- کدپس�تی 9188136799 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 
سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9700077-4083 
مورخ 1397/05/23 نزد بانک بانک آینده ش�عبه مش�هد- قاسم آباد با کد 4083 پرداخت گردیده 
است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم اقدس طهمورثی به شماره 
ملی 0872913546و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای ایمان نجفی به شماره ملی 
0941157792و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد نورمحمدی به شماره 
ملی 4072739529و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای محمد نور محمدی 
یا خانم اقدس طهمورثی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقای جلیل نوروزی به شماره ملی 0829876456 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی آقای محسن هاشمی به شماره ملی 0872384683 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیر اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )338289(

حصروراثت
خانم نرگس حیدری فرزند هاش�م دارای ش�ماره شناس�نامه 882  به ش�رح دادخواست به کاسه 
970577 از این ش�ورا درخواس�ت  وگواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان 
علی رستمی  به  شناسنامه  0610309341  در تاریخ 1397/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-    نرگس حیدری به ش.ش 882 به کد ملی 
0620680997  به ت.ت 1354/3/1 مادر 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 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .11
4009قاضی شوراهای حل اختاف بخش زالیان

مفقودی
ب�رگ س�بز –شناس�نامه خ�ودرو ب�ه ش�ماره موت�ور: FA173B0034405 وش�ماره شاس�ی : 
NAAE4CZ3JX060562 وشماره پاک ایران 10-935 س 39 متعلق است به خانم سمانه علی بیگلو 

به شماره ملی 0075164205 مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان شهریار

     کارشناس خبره دادگستری شهرستان بهارستان
ریاست محترم شعبه دوازدهم شورای حل اختاف شهرستان بهارستان احتراما در خصوص پروونده کاسه 823/12/97 موضوع دادخواست 
تقدیمی خانم نازنین کنعانی فرزند حمید به طرفیت خوانده دعوی اقای داود محمدی کوساار فرزند آقاویردی بخواسته مطالبه نفقه معوقه که 
مقام محترم شعبه تعیین میزان خواسته را به کارشناسی محول فرموده اند بدینوسیله به استحضار مقام محترم میرساند :پرونده امر مطالعه و 
با خواهان مذاکره حضوری و گفتگو و با خوانده به دلیل خاموش بودن گوشی همراه خود امکان مذاکره و گفتگو با ایشان میسر نگردید.حسب 
اطاعات حاصله و بنا بر اظهارزوجه متولد 1375 با تحصیات دانشجوی مقطع کارشناسی رشته ی بازرگانی دانشگاه ازاد و زوج متولد سال 1361 
با تسهیات زیر دیپلم.نامبردگان طبق سند نکاحیه در تاریخ 1393/07/16 با مهریه ی تعداد214 عدد سکه تمام بهار ازادی به عقد دائم یکدیگر 
در امده اند و در تاریخ 133/7/17 زندگی مشترک خود را در شهر قدس در یک واحد آپارتمان استیجاری به متراژ70 متر مربع اغاز نموده اند 
که به لحاظ بروز اختافات فی مابین زوجین از مورخ 97/2/1 با یکدیگر زندگی مشترک ندارند و زوجه در منزل پدری خود زندگی میکند و 
مدعی است از همان تاریخ نفقه اش پرداخت نشده است .زوجه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی از طریق همسرش میباشد.با این توصیف 
و بنا بر محتویات پرونده و اظهارات زوجه و مستندا به مواد 1107و1106 قانون مدنی که زوج را مکلف به تامین نفقه متناسب و متعارف زوجه 
مینماید لذا با توجه به شاخص قیمتها و رعایت کلیه عموامل موثر در اظهار نظر میزان نفقه خانم نازنین کنعانی به شرح ذیل میباشد:نفقه ی خانم 

نازنین کنعانی در سال 1397 از مورخه ی 1397/02/01 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه پنج میلیون ریال معادل پانصد هزار تومان میباشد.20
    م الف/258فاطمه خانی- کارشناس منتخب دادگستری بهارستان

         اخطاریه
نام اخطار شونده:مریم عیوضی  به نشانی:مجهول المکان محل حضور:حوزه 7 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان وقت حضور:1397/11/15         

ساعت:09:00 درخصوص دعوی خواهان اقای مجتبی فرشی بطرفیت شما در وقت مقرر در جلسه رسیدگی شورا حضور بهم رسانید.
  م الف/259   شعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

آگهی حصر وراثت
خانم توران  شهرت مسعودی مرغملکی  نام پدر منصور  بشناسنامه 310 صادره از مسجدسلیمان در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که پدرش  مرحوم منصور ش�هرت مس�عودی مرغملکی  بشناس�نامه766  صادره از ش�هرکرد در تاریخ 97/3/30 در 
مسجدسلیمان اقامتگاه  دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-توران  مسعودی مرغملکی  بشماره شناسنامه 310  صادره از مسجدسلیمان 
)فرزند متوفی(2- جعفر مسعودی مرغملکی  بشماره شناسنامه 418  صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(3-مسعود مسعودی مرغملکی  
بشماره شناسنامه 683  صادره از مسجدسلیمان )فرزندمتوفی(4-روح اه مسعودی بشماره شناسنامه 790  صادره از مسجدسلیمان )فرزند 
متوفی(5-رستم مسعودی مرغملکی  بشماره شناسنامه 313  صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(6-عیسی مسعودی بشماره شناسنامه 
9254  صادره از مسجدس�لیمان )فرزند متوفی(7-موسی مسعودی مرغملکی  بشماره شناس�نامه 1960084194  صادره از مسجدسلیمان 
)فرزند متوفی(8-لیا مسعودی مرغملکی  بشماره شناسنامه 4066  صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(9- سهیا مسعودی مرغملکی  
بشماره شناسنامه 58  صادره از مسجدسلیمان )فرزندمتوفی(10-زهرا مسعودی مرغملکی  بشماره شناسنامه 2526  صادره از مسجدسلیمان 
)فرزندمتوفی( مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه 

بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6727شعبه3 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

   آگهی
موضوع : گواهی تقدیم شکایت به : مسئول محترم سازمان پایانه و حمل و نقل استان خوزستان با سام گواهی میگردد شاکی بهنوش احمدی 
آرپناهی فرزند جمعه شکایتی مبنی بر اعام مفقودیت کارت هوشمند کامیون کشنده ولوو به شماره پاک 211 ع 14 ایران 71 مطرح و در تاریخ 
97/10/11 به این شعبه ارجاع و به کاسه 9709986171400909 ثبت و در حال رسیدگی می باشد. این گواهی حسب تقاضای شاکی جهت ارائه 

به آن اداره صادر و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار دیگری می باشد.
شماره:6726دادستان عمومی و انقاب شهرستان مسجدسلیمان- علی اسکندری

آگهی حصر وراثت
آقای عسکر  شهرت یوسفی قندعلی   نام پدر عوض   بشناسنامه 6630025733 صادره از اندیکا در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که مادرش  مرحوم شاه بیگم  شهرت زکی پور بشناسنامه 1167   صادره از اندیکا در تاریخ  97/9/18  در  مسجدسلیمان  
اقامتگاه غیردائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-عسکر  یوسفی قندعلی )فرزند متوفی(2-اکبر یوسفی قندعلی )فرزند متوفی(3-حسین 
یوسفی قندعلی  )فرزند متوفی(4-بی  بی محمودی )مادر متوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6725شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

   آگهی افراز پاک 52 فرعی از 13- اصلی واقع در شهرستان گرمسار  
چون آقای محمد رکن آبادی به وکالت از طرف تعدادی از مالکین مشاعی پاک 52 فرعی از 13- اصلی واقع در شهرستان گرمسار ) آقایان 
سلطانعلی و حمیدرضا و علیرضا همگی مقیمی و فرهاد مزروقی و مصطفی شرفی و ماشااله چترسیماب و محمدرضا رحیمی( برابر درخواست 
وارده 12003342/97 مورخ 97/10/3 تقاضای افراز سهم مشاعی نامبردگان را نموده اند اعام داشتند که از آدرس دیگر مالک مشاعی اطاعی 
ندارند لذا طبق ماده 17 آیین نامه اجرای اسناد رسمی از کلیه مالکین مشاعی و صاحبان حقیقی و حقوقی و سایر افرادی که به هر طریق خود را 
در پاکهای مرقوم ذیحق میدانند دعوت به عمل می آید با عنایت به اینکه کارشناسان این اداره راس ساعت 9 روز پنج شنبه مورخ 1397/11/11 
جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند- در محل وقوع ملک مورد افراز حضور یافته تا نقشه برداری و عملیات افراز در 

حضور آنها انجام پذیرد. ضمنا عدم حضور دیگر مالکین مشاعی و صاحبان حقوق مانع از عملیات افراز نمی گردد. م الف: 966 
رئیس ثبت اسناد و اماک گرمسار- حسن رامه 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای احمد فاح کهن دارای شماره شناسنامه 248 به شرح دادخواست به اسه 644 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان یداله فاح کهن به شماره شناسنامه 2 1 به تاریخ 1475/9/30 اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حیت الفوت 
آن مرحوم منحصر است:1-رضا فاح کهن فرزند یداله به شماره شناسنامه 5 متولد 1336/7/1 پسر متوفی. 2- حسن فاح کهن فرزند یداله به 
شماره شناسنامه یک متولد 1342/2/7 پسر متوفی.3- حسین فاح کهن فرزند یداله به شماره شناسنامه 5 متولد 1340/1/1 پسر متوفی.4-
هاجر فاح کهن فرزند یداله به شماره شناسنامه 203 متولد 1323/2/2 دختر متوفی.5-مهرانگیز فاح کهن فرزند یداله به شماره شناسنامه 
225 متولد 1331/7/9 دختر متوفی.6-ماه زر فاح کهن فرزند یداله به شماره 216 متولد 1328/7/4 دختر متوفی.7- بتول فاح کهن فرزند 
یداله به شماره شناسنامه 5 متولد 1335/3/9 دختر متوفی.8- حاج خانم نخبه دهقان فرزند غامرضا به شماره شناسنامه 86 متولد 1302 
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 نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد گردید.              
دادنامه 314          رئیس شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد 

آگهی مفقودی
برگ س�بز خودروی سواری پژو پارس سفید مدل 1393 به ش�ماره موتو K124 0364660   شماره 
ش�اسNAAN   CA01  E6 11128637 به ش�ماره شهربانی ایران68 – 683 ل 26 متعلق به آقای 

حسن زمانی بلوکانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 
دادنامه 315  

آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان عباس فراهانی دادخواستی به خواسته تحویل تجهیزات مدرسه بطرفیت افشین ناصری فخرآباد به  شورای حل اختاف حوزه شهر 
جدید هش�تگرد تس�لیم که با ارجاع به شعبه  اول به کاسه پرونده 1023/97 ثبت و به تاریخ دوشنبه  97/11/15 ساعت 8:30 صبح  وقت 
رس�یدگی تعیین گردیده که به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و به درخواس�ت خواهان طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی وقت 
رسیدگی فوق تعیین و اعام می گردد تا خوانده جهت دریافت نسخه ثانی و ضمائم دادخواست به دفتر شورا مراجعه و در روز رسیدگی در 

جلسه شورا حضور یابد . در غیر اینصورت شورا غیاباً رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود .     
     دادنامه  313     دفتر شورای حل اختاف حوزه شهر جدید هشتگرد        

آگهی انحصاروراثت
س�اراخاتون حس�نی فرزنداحمد ش ش3936 صادره اش�نویه به استش�هادوگواهی فوت و رونوش�ت شناس�نامه دادخواستی به کاسه 
970781 شورای حل اختاف تقدیم این شورا نموده به اعام داشته شادروان قادرخوش سیما ش ش16 صادره دراشنویه درتاریخ 97/9/5 
فوت ش�ده وراث آن مرحوم منحصراس�ت 1.مصطفی خوش س�یمافرزندعبداله ش ش94 برادرمتوفی2.ش�هنازخوش سیمافرزندعبداله 
ش  س�یمافرزندعبداله  ش2950087582خواهرمتوفی3.حواخ�وش  ش  س�یمافرزندعبداله  خ�وش  ش103خواهرمتوفی3.صفی�ه  ش 
ش2950145604خواهرمتوفی5.ساراخاتون حس�نی فرزنداحمد ش ش3936همسرمتوفی. اینکه باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزب�ور رادری�ک نوب�ت یک مرتبه آگه�ی می نماید تاهرکس اعتراض داش�ته باش�د ظرف یکماه ازتاری�خ الصاق اعام نمای�دواا گواهی 

صادروهروضیت نامه ای جزسری و رسمی که بعدازموعد ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
3670-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه-عشایری

رونوشت آگهی حصر وراثت
محمدباقرباقری دارای شناس�نامه شماره 960 بش�رح دادخواست به کاس�ه 971042 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان غامعلی باقری بشناسنامه 312 در تاریخ 97/9/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 
منحصر اس�ت به1- زاهدباق�ری فرزندغامعل�ی ش ش1231ت ت61 صادره میان�دوآب فرزندمتوفی2.محمدباقرباقری فرزندغامعلی ش 
ش960ت ت57صادره میاندوآب فرزندمتوفی3.حس�ین باق�ری ف غامعلی ش ش31ت ت64صادره میاندوآب فرزندمتوفی4.ش�ادعلی 
باقری فرزندغامعل�ی ش ش816ت ت52صادره میاندوآب فرزندمتوفی5.علی باقری فرزندغامعلی ش ش959ت ت55صادره میاندوّآب 
فرزندمتوفی6.ناهیده باقری فرزندغامعل�ی ش ش958ت ت54صادره میاندوآب فرزندمتوفی7.هاجرباقری فرزندغامعلی ش ش215ت 
ت67صادره میاندوآب فرزندمتوفی8.الهیه انور فرزندمحرم ش ش329ت ت1332صادره میاندوآب همسرمتوفی.اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3666-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف میاندوآب-نقی پور

رونوشت آگهی حصر وراثت
افش�ین مس�تقیمی دارای شناسنامه شماره 237 بشرح دادخواست به کاس�ه 57/971282از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان مجیدمستقیمی بشناسنامه 546 در تاریخ 87/10/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر است به1-فرزین مستقیمی فرزندمجیدش ش629فرزندمتوفی2.افشین مستقیمی فرزندمجیدش ش237فرزندمتوفی3.

امیرمستقیمی فرزندمجیدش ش82فرزندمتوفی4.پریوش صمدوندآذر فرزندتقی ش ش883همسرمتوفی.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.
3679- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک قرچک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موض�وع ماده 3 قانون و م�اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعی�ت ثبتی و اراضی و 
س�اختمانهای فاقدسندرسمی برابر رای ش�ماره 139760301051003262 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قرچک تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقاي علي بیرامي وصال فرزند زیادعلي بش�ماره 
شناسنامه 1610 صادره از کبودرآهنگ در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 78/90 مترمربع 
پاک 1814 فرعي از 48 اصلي واقع در قرچک خریداري در ازاي سهم مشاعي محرزگردیده است. 
لذا به منظوراطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تس�لیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.تاریخ انتشار نوبت 

اول: 1397/9/28       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/13  
م.الف 8895    رئیس ثبت اسناد و اماک –  رضا النچري

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای مرتضی آسان کار داراي شماره شناسنامه  506 به شرح دادخواست به کاسه 1067/1/97  از 
این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمود آسان کار 
لنگرودی بشناسنامه شماره  5193  درتاریخ 1397/10/1  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر مرتضی آسان کار 
داراي شماره شناسنامه  506 متولد 1360 پسرمتوفی 2- مصطفی آسان کار لنگرودی دارای شماره 
شناس�نامه 12002 متولد 1361 پسرمتوفی 3- مجتبی آسان کار لنگرودی دارای شماره شناسنامه 
6432 متولد 1364 پسرمتوفی 4- الهام آسان کار لنگرودی دارای شماره شناسنامه 30535 متولد 
1356 دخترمتوفی 5- س�حر آسانکار لنگرودی دارای شماره شناسنامه 0410159360 متولد 1369 
دخترمتوفی 6- فاطمه باغس�تانی دارای شماره شناس�نامه 12832 متولد 1342 همسرمتوفی 7- 
اشرف زحمت کش قمی دارای شماره شناسنامه 229 متولد 1316 مادرمتوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان 

قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                       2010    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود شدن سند مالکیت خودروی سواری پژو پارس تیپ PARSTU5 به رنگ سفید 
روغنی مدل1395شماره موتور164B0100268  شماره شاسی NAAN11FE4GH731885 شماره 
پاک ایران62- 773 ص 34بنام سید مهدی هاشمی کیادهی  فرزند سید محمد شماره شناسنامه 
9596 صادره ازساری  لذا برگ سبز)سند مالکیت(خودروی فوق الذکر مفقود شده وازدرجه اعتبار 

ساقط میباشد.
1189-استان گلستان - گرگان

آگهی اباغ وقت دادرسی
   دراجرای تبصره یک ماده 394قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقاب باانتشاراین آگهی برای2 نوبت به فاصله10روزدریکی 
ازروزنامه های کثیراانتش�ارمبین تازیکه که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ به نامبرده ممکن نگردیده اس�ت احضارمیش�ود تادروقت 
رس�یدگی روزشنبه مورخ1397/11/15س�اعت11صبح دراین دادگاه حاضرگردد وازاتهام منتس�به درپرونده کاسه8/970626ت موضوع 
تجدید نظر خواهی سیدشهاب الدین حسینی فرزند سید وجیح اه ازخود دفاع نماید میتواند بهمراه وکیل در دادگاه حاضرشود حضورش 

دردادگاه الزامی است درصورت عدم  حضور متهم یا عدم اعام عذرموجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ مینماید.
797-مستشارشعبه8دادگاه تجدید نظر استان گلستان-کریمی  

دادنامه
  پرونده کاسه 9709981722400213بایگانی970214شعبه 16شورای حل اختاف)ویژه اموربانکی(مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان 
تصمیم نهایی ش 9709971722400562خواهان بانک مهراقتصاداستان گلستان باوکالت عبدالحسین تیمورسرکاته ف محمدولی بنشانی 
استان گلستان شهرستان کردکوی جنب دادگستری مجتمع آسیادفتروکالت خواندگان1-رجبعلی عبداله آبادی ف غامعلی2-مریم هاشم 
تبارف عباس همگی بنشانی مجهول المکان3-محمداسماعیل خسروی نیا ف کریم اله بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان شهرک 
شهریار کوچه اول مجتمع صدف واحد8خواسته ها1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه وجه سفته3-مطالبه خسارت دادرسی رای قاضی 
شورا درخصوص دادخواست بانک مهراقتصاد باوکالت عبدالحسین تیمورسرکاته بطرفیت1-مریم هاشم تبار ف عباس2-رجبعلی عبداله 
آبادی ف غامعلی3-محمد اسماعیل خسروی نیا ف کریم اله بخواسته مطالبه مبلغ32/500/000ریال وجه 3فقره سفته بشمارههای خزانه 
داری کل923319)سری/س(683127)س�ری/ظ(280499)س/د(بانضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیرتادیه باتوجه به دادخواست 
تقدیمی وتصاویرمصدق س�فته های مستنددعوی وباتوجه به اظهارات وکیل خواهان درجلسه رسیدگی مورخه 97/5/6شورا ونظرباینکه 
خواندگان درمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده اند وباعنایت به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخ 97/5/6دعوی 
خواهان وارد تشخیص وبااحراز اشتغال ذمه خواندگان ومستندا به ماده9 قانون شوراهای حل اختاف ومواد 223و249و307و309و403قانون 
تج�ارت ومواد198و519قانون آئین دادرس�ی مدن�ی دادگاههای عمومی وانقاب حک�م به محکومیت تضامنی خوان�دگان بپرداخت اوا 
مبلغ32/500/000بابت اصل خواسته وثانیامبلغ2/618/250ریال بابت هزینه دادرسی وثالثا مبلغ 1/170/000ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق 
خواهان صادرونس�بت به خسارت تاخیرتادیه سفته استنادی بدلیل محقق نشدن ش�رایط مندرج درماده 522قانون آیین دادرسی مدنی 
قراررددعوی صادرواعام میگردد رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف مدت20روزپس ازآن 

قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی و حقوقی گرگان میباشد.
1143-قاضی شعبه ویژه اموربانکی شورای حل اختاف گرگان-حمزه نژاد قادی

دادنامه
  پرونده کاسه9709981722200445بایگانی970455شعبه 13شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم نهایی 
شماره9709971722200838خواهان شرکت تعاونی امید جلین گرگان)درحال تصفیه(باوکالت موسسه اعتباری کاسپین باوکالت احسان 
فرامرزی ف ناصر بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خ ولیعصر نبش عدالت31مجتمع کوروش ط1واحد6خواندگان1-سید حبیب اه 
حسینی ف سید صادق بنشانی استان گلستان کردکوی بخش مرکزی شهرستان کردکوی دهستان سدن رستاق شرقی روستای معبد آباد 
عدالت5منزل شخصی2-سهیل محسن پور بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه خسارت دادرسی2-مطالبه خسارت تاخیرتادیه3-
مطالبه وجه چک رای قاضی شورا درخصوص دادخواست تعاونی اعتبارامید جلین درحال تصفیه باوکالت مع الواسطه موسسه کاسپین با 
وکالت احسان فرامرزی بطرفیت خواندگان سهیل محسن پور وسید حبیب اله حسینی بخواسته مطالبه مبلغ 175/000/000ریال وجه1فقره 
چک بشماره 14168317مورخ1395/10/28بانضمام خسارت دادرسی وتاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه 
چک ازناحیه محال علیه وباتوجه به مفاد اظهارات وکیل خواهان درجلسه رسیدگی مورخه1397/09/20بیان داشت خوانده سید حبیب اله 
حس�ینی ضامن وصادرکننده چک میباشد ووام گیرنده اصلی خوانده سهیل محسن پورمیباشد خواندگان علیرغم اباغ قانونی اخطاریه 
درتاریخ 12/ 1397/09درجلسه رسیدگی شورا حاضرنشده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده اندونظر باینکه اصل سندتجاری 
دارنده حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهور دراشتغال ذمه وی دارد ونظرباینکه از ناحیه خواندگان دلیل که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مش�ورتی اعضای شورا بشرح صورتجلس�ه مورخه1397/09/29وبااحراز اشتغال ذمه خواندگان 
واس�تصحاب دین ومس�تندا به ماده9قانون ش�وراهای حل اخت�اف  ومواد310و3111و313ازقانون تجارت وتبص�ره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده2قانون صدور چک ومواد198و52و519ازقانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
بپرداخت مبلغ301/000/ 155ریال بابت اصل خواسته وسود وام وخسارت تاخیرتادیه تازمان تقدیم دادخواست1397/07/1وازتاریخ تقدیم 
دادخواست1397/07/01نس�بت به اصل مانده بدهی بمبلغ155/301/000ریال پرداخت خس�ارت تاخیرتادیه تازمان اجرای حکم براس�اس 
ش�اخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی وپرداخت مبلغ3/249/768ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی درحق 
خواه�ان صادر واعام میگ�ردد رای صادره غیابی بوده ظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین ش�عبه وپس ازآن تا20روزقابل تجدید 
نظرخواهی درمحاکم محترم حقوقی گرگان میباشد ضمنا درخصوص تامین خواسته طی دادنامه 9709971722200592-اعام نظرگردید 
ونسبت به مازاد مبلغ مورد محکومیت توجها به استعام انجام شده بدلیل عدم استحقاق حکم بربی حقی صادرمیگردد رای صادرشده دراین 

خصوص حضوری بوده ظرف20روزقابل اعتراض درمحاکم حقوقی گرگان میباشد.
1142-قاضی شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گرگان-اسعدی

آگهی مزایده )نوبت اول(
  نظرباینکه درپرونده کاسه اجرایی970322/اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گمیشان محکوم علیه عبدالمجید طریک ف دریا 
بنشانی سیمین شهرقارقی خ شهید بیرامی منزل شخصی محکوم است بپرداخت مبلغ 153/930/000ریال بابت اصل خواسته بااحتساب 
هزینه دادرسی درحق محکوم له عبدالجبار یمرلی که درراستای اجرای حکم اموال ذیل ازمحکوم علیه توقیف که توسط کارشناس رسمی 
دادگس�تری بمبلغ150/000/000ریال ارزیابی گردیده اس�ت که ازطریق مزایده حضوری باشرایط ذیل بفروش میرسد1-مزایده روزدوشنبه 
مورخه1397/11/08 س�اعت12درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گمیشان برگزار میگردد2-شرکت درمزایده برای عموم 
آزاد بوده ومزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبهرکس که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد3-برنده مزایده میبایست 
حداقل10درصد مبلغ اعامی خود رافی المجلس بحس�اب س�پرده دادگس�تری واریزنماید والباقی آنرا ظرف مهل�ت 1ماه پرداخت نماید 
درغیراینصورت10درصد واریزی پس ازکسرهزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد4-مزایده با حضور نماینده دادسرا وماموراجرا برگزار 
میگردد5-هرکس میتواند 5روزقبل ازبرگزاری مزایده با هماهنگی واحد اجرا ازمال مورد مزایده دیدن نماید6-هیچ کس�ی نسبت به مال 
مورد مزایده هیچ حقی یاادعایی ندارد مش�خصات اموال منقول1-تعداد 1دس�تگاه یخچال ویترینی ایستاده و1دستگاه سردخانه نیسانی 

سردینه درمجموع به ارزش150/000/000ریال 
828-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گمیشان-تازیکی

آگهی مزایده مرحله دوم
   بموجب پرونده کاسه960875/ش�عبه اول اجرای احکام کیفری شهرس�تان گرگان حامد عایی ف محمدرضا ملک خود راجهت فروش 
ومزایده بابت بدهی)دیه(موضوع محکومیت احمد اخترکاوان معرفی نموده اس�ت وحس�ب درخواست محکوم له ملک مورد نظرباویژگی 
هایی که ذیل این برگ تش�ریح میگردد راتوقیف نموده وبمبلغ 350000000ریال توس�ط کارش�ناس مورد ارزیابی قرارگرفته اس�ت وپس 
ازجری تش�ریفات قانونی انجام ش�ده ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد 
خودرا ارائه وتس�لیم نمایند) توصیف اجمالی ملک توقیف ش�ده(ملک مورد نظردرمنطقه ش�ربت روس�تای زیارت بمساحت500مترمربع 
وفاقد اعیان وس�اخت وساز ونشعابات میباشد وازسمت شمال وصل بخیابان 6متری وازس�مت غرب32/5وازسمت شرق30متر وازسمت 
جنوب16/2متروملک مورد نظر فاقد سند وصرفا دارای قولنامه میباشد ودرقولنامه ابعاد ملک ذکرنشده وفقط بمساحت اشاره شده است 
زمان مزایده روزسه شنبه مورخ97/11/09ساعت9 تا10مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام کیفری گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی 
که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده پیشنهاد و قبول نماید2-برنده 
مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب  دادگستری واریز ومابقی را ظرف 1ماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده 
واریز وقبض آنرا تحویل نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی بنفع دولت 
مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف شده بازدید 
نمایند4-کلیه هزینه های نقل انتقال ملک اعم ازعوارض مالیات وهزینه دفترخانه و...بعهده برنده مزایده میباشد 5-این مرجع باتوجه به 

اینکه ملک فاقد سندرسمی است هیچگونه مسئولیتی درمقابل مدعیان احتمالی ازجمله اداره منابع طبیعی ندارد.
1084-دفترشعبه اول اجرای احکام کیفری گرگان

آگهی مزایده مرحله اول
   بموجب پرونده کاس�ه 961393/ش�عبه اول اجرای احکام کیفری شهرستان گرگان کبری ابراهیم زاده باغی ملک خود را بعنوان وثیقه 
تودیع نموده اس�ت ودستور ضبط وثیقه صادرشده اس�ت وملک مورد نظربا ویژگیهایی که ذیل این برگ تشریح میگردد را توقیف نموده 
وبمبلغ650000000ریال توس�ط کارشناس مورد ارزیابی قرارگرفته است وپس ازجری تشریفات قانونی انجام شده ازطریق مزایده حضوری 
بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند)توصیف اجمالی ملک توقیف شده(

ملک مورد نظر درمنطقه انجیراب بمساحت5209/35مترمربع بشماره پاک 174فرعی از261-اصلی بخش2 گرگان دادرای دیوار محیطی 
ودرب فلزی وانشعابات آب وبرق وگاز ودیوار سیمانی زمان مزایده روزسه شنبه مورخ97/11/09 ساعت9 تا10مکان مزایده شعبه اول اجرای 
احکام کیفری گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که بااترین 
مبلغ را درجلس�ه مزایده پیشنهاد وقبول نماید2-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب  دادگستری واریز 
ومابقی را ظرف 1ماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز وقبض آنرا تحویل نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام 
مدنی س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی بنفع دولت مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده 
باهماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف شده بازدید نمایند4-کلیه هزینه های نقل انتقال ملک اعم ازعوارض مالیات وهزینه دفترخانه 
و...بعهده برنده مزایده میباشد5-این مرجع باتوجه به اینکه ملک فاقد سندرسمی است هیچگونه مسئولیتی درمقابل مدعیان احتمالی 

ازجمله اداره منابع طبیعی ندارد.
1084-دفترشعبه اول اجرای احکام کیفری گرگان

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرونده اجرایی3/97/0106ش�عبه س�وم اجرای احکام مدنی گرگان وبموجب دادنامه9609970059701055 صادره ازشعبه 8دادگاه 
عمومی وحقوقی گرگان محکوم علیه حمیدرضا دهباشی ف حبیب اله باوکالت علی اصغر منصوریان بپرداخت مبلغ543/228/699ریال 
درحق محکوم له مهدی شیروانی ف علی باوکالت لیا وکیلیان ومبلغ 27/161/435ریال بعنوان نیم عشر دولتی درحق دولت محکوم 
وبدهکارمیباش�د که محکوم له مال منقول شامل1-اس�پیکر3016به تع�داد مقدار2جفت وقیمت جزء ب�ه ریال590/000وقیمت کل به 
ریال1/180/000-2وتلفن سلطنتی به تعداد مقدار29دستگاه وقیمت جزء به ریال2/000/000ریال وقیمت کل به ریال58/000/000ریال3-
مبدل اینورتر1200به تعداد مقدار30عدد وقیمت جزء به ریال2/600/000وقیمت کل به ریال78/000/000و4-محافظان کیان 1004به تعداد 
مقدار10عدد وقیمت جزء به ریال34000وقیمت کل به ریال3/400/000باتوجه به آنکه اقام29قلم میباشد ودرج آن درآگهی مقدورنیست 
لذاخری�داران یاطالبی�ن میتوانن باحضور دردفترنس�بت ب�ه ماحظه اقدام نمایند وم�ال مذکورتوقیف گردیده ومجم�وع کل اقام به 
ارزش494/440/000ریال قیمتگذاری میگردد که پس ازاجرای تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید 
میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند)توصیف اجمالی مال منقول توقیف شده براساس ماده138قانون 
اجرای احکام مدنی(ارزیابی اموال به محل وجود کااها)منزل شیروانی(رفته وپس ازبازدید وبررسی جمیع جهات وشرایط بازار وقیمت 
بازار وعوامل موثر درارزیابیها قیمت کااها بش�رح پیوس�ت تقدیم میگردد مال منقول ش�امل1- اس�پیکر3016به تعداد مقدار2جفت 
وقیم�ت ج�زء ب�ه ریال590/000وقیم�ت کل ب�ه ریال1/180/000-2تلفن س�لطنتی به تع�داد مقدار29دس�تگاه وقیمت ج�زء به ریال 
2/000/000ری�ال وقیمت کل به ریال58/000/000ریال3-مبدل اینورتر1200به تعداد مقدار30عدد وقیمت جزء به ریال 2/600/000وقیمت 
کل به ریال78/000/000و4-محافظ�ان کیان1004به تعداد مقدار10عدد وقیمت جزء به ریال 34000وقیمت کل به ریال3/400/000باتوجه 
به آنکه اقام29قلم میباش�د ودرج آن درآگهی مقدورنیس�ت لذا خریداران یاطالبین میتوانن باحضور دردفترنسبت به ماحظه اقدام 
نماین�د وم�ال مذکورتوقیف گردیده ومجم�وع کل اقام ب�ه ارزش 494/440/000ریال قیمتگذاری میگردد زمان وم�کان مزایده زمان 
مزایده:روزشنبه مورخه 1397/11/06 ساعت9 الی10صبح مکان مزایده دفترشعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان)شرایط 
مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارش�ناس تعیین گردیده شروع برنده مزایده کسی اس�ت که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده 
قبول نماید2-برنده مزایده میبایس�ت10درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا” بحساب دادگستری واریزومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ 
اجرای مزایده بحس�اب س�پرده واریز وقبض واریزش�ده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده 129قانون اجرای احکام 
مدنی س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 1فته قبل 
از اج�رای مزای�ده باهماهنگی این اجرا احکام اموال توقیف ش�ده بازدید نمایند4- کلیه هزینه های نقل وانتق�ال اموال اعم ازعوارض 
مالی�ات وغیره به عهده برنده مزایده میباش�د5- تحویل اموال پس ازتایید صحت مزایده ازناحی�ه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد 
بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع ش�ده عودت میش�ود6-مزایده 
باحضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد7-هزینه نقل وانتقال 

به عهده برنده مزایده میباشد.
1067-دادورزشعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-عادلی

آگهی اباغ وقت رسیدگی  به متهم 
به موجب پرونده کاس�ه 972162 ش�عبه 102 دادگاه جزایی بوش�هر امید کیانی اشترجانی  و نجمه حق شناس متهم به تهدید توهین 
و فحاش�ی می باشند وقت رس�یدگی مورخه 97/11/27 ساعت 10 صبح تعیین گردیده که به علت مجهول المکان بودن متهم و تجویز 
ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری دادگاه های عمومی و انقاب مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود 
تا نامبرده در موعد مقرر در دادگاه جهت رس�یدگی و دفاع از بزه انتس�ابی حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلسه معنونه دادگاه 

غیابا رسیدگی  و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
869 مدیر دفتر شعبه 1  جزایی دادگاه بو شهر 

آگهی 
خواهان  ش�رکت صنعتی دریایی ایران به طرفیت عبداله ابراهیم جاوید نیا و محمدحس�ن جلیلی دادخواس�تی با  موضوع ابطال سند  
تسلیم دادگاه نموده که به شعبه اول دادگاه حقوقی بوشهر ارجاع و به کاسه 970174 ثبت و وقت رسیدگی  در تاریخ 98/01/24 ساعت 
9 صبح تعیین گردیده اس�ت. حسب درخواس�ت خواهان و دستور دادگاه با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان و تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی  مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی می گردد خواندگان می توانند جهت دریافت  

نسخه ثانی دادخواست و  ضمائم به دادگاه مراجعه  نمایند  در غیر اینصورت این دادگاه غیابا رسیدگی  و اتخاذ تصمیم می  نماید. 
868 دفتر شعبه اول حقوقی بوشهر 

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له: حمید جالی با وکالت  آقای عبدالحسین رضایی مشخصات محکوم علیه: حسین دهقان اقامتگاه: مجهول المکان   
محکوم به: شماره دادنامه 9709977745603542 حکم به محکومیت خوانده  موصوف به پرداخت مبلغ هشتاد و سه میلیون ریال بابت 
اصل خواس�ته و مبلغ 1/359/500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست یعنی مورخه 97/4/3 
لغایت اجرای حکم که توسط اجرای ا حکام محاسبه می گردد در  حق خواهان صادر و ا عام می گردد. محکوم علیه مکلف به  رعایت 

ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد. 
867 قاضی شورای حل اختاف بوشهر 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709987746600202 شعبه 9 شورای حل اختاف شهرستان بوش�هر تصمیم نهایی  شماره 9709977746604086  
خواهان: موقوفه شادروان حاج سید محمدرضا کازرونی با نمایندگی آقای سیدعلی رضا کازرونی فرزند سید عبدالکریم به نشانی استان 
بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر روبروی پاساژ ملت دفتر موقوفه شادروان کازرونی خوانده : آقای سید شریف خوشمنش فرزند 
سید محمد به نشانی بوشهر شهدا پاساژ مرکز خرید پوشاک زنانه سید شریف خوش منش خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی  2.  
مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه وجه چک گردشکار: به   تاریخ 1397/7/9 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 9  شورای حل اختاف 
بوشهر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 970202 تحت نظر است با بررسی او راق و محتویات پرونده و ماحظه نظریه 
مشو رتی اعضاء شورا ختم رسیدگی  را ا عام و با استعانت از پروردگار متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا در خصوص دعوی موقوفه شادروان حاج سید محمدرضا کازرونی با نمایندگی آقای سید علی رضا کازرونی فرزند سید عبدالکریم 
به طرفیت آقای س�ید ش�ریف خوش�منش فرزند س�ید محمد به خواس�ته مطالبه مبلغ 2/900/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 
853861   مورخ 95/12/20 عهده بانک  ملت و خس�ارت  دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه با توجه به دادخواست خواهان و محتویات 
پرونده  و رونوشت مصدق چک صادره از ناحیه خوانده  و گواهی عدم پرداخت صادر شده از بانک محال علیه و اینکه و جود اشه چک 
در ید مدعی  دلیل بر بقاء دین و اشتغال ذمه صادر کننده و مجرای اصل استصحاب می باشد و از طرفی خوانده   علیر غم اباغ قانونی 
وقت رس�یدگی لکن در  جلس�ه رسیدگی  شرکت ننموده و ایحه یا مدرکی دال بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را 
محمول بر صحت تشخیص و  مستندا به ماده 9 قانون شوراهای حل اختاف  و  مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه 
ه�ای  عموم�ی و انقاب در امور مدنی و مواد 310 و 313  قانون تج�ارت  و ماده 3 و تبصره الحاقی  به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام  حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ 2/900/000 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت دادرسی 
و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید چک تا یوم الوصول طبق شاخص ساانه بانک مرکزی  که توسط اجرای احکام محاسبه می 
گردد در حق  خواهان صادر و ا عام می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در شعبه و  

پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم  عمومی حقوقی بوشهر می باشد. 
866  قاضی شورای حل اختاف شهرستان بوشهر 

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 949/209/97 وقت رسیدگی: به روز دو شنبه تاریخ 97/11/15 ساعت 15:30 خواهان: موسی میرزائی خوانده: عبداله 
اچاق  خواس�ته: مطالبه خس�ارت خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع 
گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده73 
قانون آئین  دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 
دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا"چنانچه 

بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.م الف 3591 
مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
ب�ه خوان�ده: مه�دی حیدری همپ�ا کاس�ه پرون�ده: 387/2/97 وقت رس�یدگی: به روز یکش�نبه  تاری�خ 97/11/21 س�اعت 17:00 
خواهان: فرش�ته تقی پور خوانده: مهدی حیدری همپا خواس�ته: اس�ترداد جهیزیه خواهان دادخواس�تی 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 خواس�ت خواهان ودس�تور دادگاه وبتجویزماده72 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ 
شده محسوب و دادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت 

آن ده روزخواهد بود.
م الف 3592 مدیردفترشعبه دوم شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای ابراهیم گنج خواه مانقوطای بشماره شناسنامه 25625 فرزند احد متولد1359صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1141/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان احد گنج خواه 
مانقوطای  فرزند بااجه به شماره شناسنامه 19 درتاریخ 97/8/9 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- 
نورسته شاهی پور منقوطای فرزند فتحعلی ش.ش9همسرمتوفی2- ابراهیم گنج خواه مانقوطای فرزند احد ش.ش25625پسرمتوفی 
اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا 
وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردواباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.م الف 3599
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی
در خصوص تجدیدنظرخواهی محس�ن تباش�یر صبح فرزند عوض به طرفیت رباب کرامت و پروانه صمصامی و .... نظر به اینکه احد از 
تجدیدنظرخواندگان بنام هادی رجب زاده فرزند حسن مجهول المکان می باشد بدینوسیله وقت دادرسی مورخ شنبه 97/11/13 ساعت 
11 به وی اباغ تا در ش�عبه اول دادگاه تجدیدنظر اس�تان بوش�هر حاضر و از خود دفاع نماید این آگهی به تجویز ماده 73 قانون آیین 

دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقاب در یکی از جراید کثیراانتشار برای یک نوبت آگهی و درج می شود .
877 دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر

اباغ احضاریه
در اج�رای م�اده 174 قان�ون آیین دادرس�ی کیفری ب�ه نامبرده فیروز درخش�ان فرزند یحیی اب�اغ می گردد که در پرونده کاس�ه 
970896/101 دادگاه کیفری دو پارس آباد برای روز یکشنبه مورخ 1397/11/14 ساعت 9 قبل از ظهر جهت دفاع از اتهام خویش مبنی 
بر ترک نفقه همسر دایمی و فرزند مشترک موضوع شکایت خانم پروین محمدزاده در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان پارس آباد 

حاضر گردد در غیر اینصورت وفق ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم خواهد شد .
10999932 دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان پارس آباد – کریم امیری

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول ) بار اول ( موضوع پرونده 970721 
نظ�ر ب�ه اینکه به موجب پرونده اجرائی فوق محکوم علیه فردین آذر کیش فرزند اردوان محکوم به پرداخت مبلغ 153/985/000 ریال 
در حق محکوم له بانک ملی و مبلغ 7/250/000 ریال بابت نیم عش�ر اجرایی در حق صندوق دولت گردیده که از طرف ش�خص ثالثی ) 
اردوان آذر کیش (  یک باب قطعه زمین به عنوان مال معرفی نموده ملک فاقد سند ثبتی می باشد مستندات مالکیت ارائه شده توسط 
مالک دادنامه صادره از شعبه سوم دادگستری دهدشت به تاریخ 91/06/13 پرونده کاسه 91/9300088 در خصوص تقسیم ترکه مرحوم 
گرگ اله آذر کیش و نظریه کارش�ناس تحریر ترکه که مورد تایید وراث بوده اس�ت و نس�ق زراعتی بنام مرحوم گرگ اله آذر کیش به 
شماره 4369 مورخه 1349/12/09 که اظهار نموده است مشخصات ملک فوق عبارت است از یک قطعه زمین سهم اارث آقای اردوان 
آذر کیش فرزند گرگ اله از زمین واقع در دهدش�ت خیابان ش�هید تیرزه پشت سایپا یدک معرف به باغ حاج گرگ اله به مساحت 100 
مترمربع که مس�احت کل عرصه طبق قطعه بندی اولیه در نظریه کارش�ناس تحریرترکه 658/22 مترمربع و به شماره قطعه 15 مطابق 
نقش�ه پیوس�ت می باشد که محدوده قطعه مورد ارزیابی با توجه به اعام مالک در ضلع غربی ان و به ابعاد 10*10 می باشد ضمنا ملک 
در حال حاضر فاقد هر گونه اعیانی ، امتیاز و انشعاب می باشد و با توجه به موقعیت ملک ارزش کل عرصه و اعیان توسط کارشناس به 
مبلغ 210/000/000 ریال ارزیابی و در قبال بدهی محکوم علیه معرفی توقیف و در تاریخ 97/10/30 ساعت 10 تا 12 صبح در محل اجرا به 
فروش می رساند قیمت اماک به مبلغ مذکور طبق نظر کارشناس اعام گردیده ملک متعلق به شخصی می باشد که قیمتی متعارف را 

پیشنهاد نماید متقاضیان پنج ) 5 روز ( قبل از تاریخ فوق الذکر می توانند ملک را به آدرس فوق را مشاهده نمایند .
رئیس شعبه دوم اجرای مدنی دادگستری دهدشت – محمد احمدی پور

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول ) بار دوم ( موضوع پرونده 960954 
نظ�ر ب�ه اینکه به موجب پرونده اجرائی ف�وق محکوم علیه نیما رضایی فرزند لطف اله محکوم ب�ه پرداخت مبلغ 3/259/653/790 
در ح�ق محک�وم له حس�ین عطاردی گردیده که محک�وم علیه تجهیزات و ماش�ین آات یکباب واحد مرغداری ب�ه آدرس فیلگاه 
روس�تای چه�اب ب�ه عنوان مال معرفی نم�وده کلیه تجهیزات و ماش�ین آات با توجه به قیمت روز و دس�ت دوم بودن ارزش�یابی 
گردیده اس�ت که به ش�رح ذیل می باش�د : 1- دی�زل ژنراتور گازوئیلی 923 کیل�و وات ) lovol ( مبل�غ 400/000/000 ریال 2- یک 
دس�تگاه میکس�ر و یک دستگاه آس�یاب و باابر سه تن مبلغ 120/000/000 ریال 3- دس�تگاه انتقال دانه از انبار به سالن ها و پخش 
در س�النها مبلغ 200/000/000 ریال 4- دانه خوری س�النها دارای هش�ت خط 74 متری با دینام مخص�وص مبلغ 350/000/000 ریال 
5- آبخوری س�النها دارای 10 خط 74 متری با آبخوری نیپل هلندی مبلغ 200/000/000 ریال 6- دو دس�تگاه مه پاش هر س�الن یک 
دس�تگاه مبلغ 120/000/000 ریال 7- چهار دس�تگاه هیتر گرمایش�ی با متعلقات مبلغ 300/000/000 ریال 8- یک دستگاه اشه سوز 
تقریبا 150 کیلویی مبلغ 20/000/000 ریال 9- سیس�تم سرمایش�ی سلولزی چهار ردیفه تقریبا 60 متر مربع با اجرا مبلغ 80/000/000 
ریال 10- سیس�تم پد کولینگ با متعلقات و اجرای چهار خط مبلغ 200/000/000 ریال 11- یک دس�تگاه تانکر هوایی 20 هزار لیتر و 
یک دس�تگاه مخزن زمینی 22 هزار لیتری با ورق س�یاه 8/ جوشی جای سوخت و یک مخزن 6500 لیتری با ورق 5/ گالوانیزه و یک 
دس�تگاه تانکر چرخدار 2000 لیتری و ش�ش عدد مخزن آب 800 لیتری و 1000 لیتری با ورق گالوانیزه و چهار پایه مبلغ 220/000/000 
ریال 12- یک دس�تگاه ترانس برق 50 کیلو ولت آمپر با کنتر دیجیتال و تابلوهای مربوطه و ش�بکه و س�یم کشی برق صنعتی مبلغ 
600/000/000 ریال 13- حق امتیاز آب یک اینچ و لوله کش�ی و کنتور مبلغ 200/000/000 ریال 14- وس�ایل کارگاهی ش�امل ) موتور 
ج�وش – ف�ن ه�ای اضافی – الکتروموت�ور – دریل تخریب – س�م پاش 100 کیلویی زمین�ی چرخدار – خرپا – بل�وک زمینی چهار 
تایی – جعبه آچار و غیره ( مبلغ 100/000/000 ریال 15- اس�باب و اساس�ه منزل ش�امل دو دستگاه یخچال 12 و 14  فوت اب گرمکن 
زمینی تلویزیون فرش و غیره مبلغ 50/000/000 ریال که توس�ط کارش�ناس تجهیزات و ماش�ین آات به مبلغ 10/360/000/000 ریال 
ارزیابی و در قبال بدهی محکوم علیه معرفی توقیف و در تاریخ 97/10/29 ساعت 10 تا 12 صبح در محل اجرای احکام به فروش می 
رس�د قیمت تجهیزات و ماش�ین آات به مبلغ  مذکور طبق نظر  کارشناس اعام گردیده تجهیزات و ماشین اات متعلق به شخصی 
می باش�د که  قیمتی متعارف را پیش�نهاد نماید متقاضیان پنج ) 5 روز ( قبل از تاریخ فوق الذکر می توانند تجهیزات و ماشین اات 

را به آدرس فوق را مشاهده نمایند .
رئیس شعبه اول اجرای مدنی دادگستری دهدشت – مسعود مرادی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون و م�اده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
س�ند رس�می برابر رای ش�ماره 139760301023000990   
مورخ�ه 1397/09/13 هی�ات اول موض�وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند 
رس�می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  عباس دهقانی 
زاده  بغدادآباد فرزند ابوطالب به ش�ماره شناس�نامه 113 
صادره از مهریز  در ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت 
184/30 متر مربع پاک 98 فرعی  از 126  اصلی  واقع در 
بخش 11 کن خریداری از مالک رسمی خانم پروین حائری 
زاده و آقای اس�کندر حائری زاده محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطاع 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 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 س�ند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتش�ار نوبت اول: 1397/09/28 تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1397/10/13 
19061 - رئیس ثبت اسناد و اماک کن –   سید سعید ناصری 
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512/58رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم معصومه حسینی قره چماق  دارای شناسنامه شماره 317 به شرح دادخواست به کاسه 3/1423/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان صفر حسینی اسکندری به شناس�نامه 271 در تاریخ 1353/12/18در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-کبری حسینی اسکندری فرزند علیجان ش.ش 272 ت.ت 
1287/9/6 صادره از تربت جام همسرمتوفی 2- غامحیدر حسینی اسکندری رونجی فرزند صفر ش.ش 1163 ت.ت 1315/4/5 صادره ازتربت 
جام پسرمتوفی 3- علی اکبر حسینی اسکندری فرزند صفر ش.ش1 ت.ت 1335/3/20 صادره از تربت جام پسرمتوفی 4- قربانعلی حسینی 
اسکندری فرزند صفر ش.ش 16 ت.ت 1326/6/5 صادره ازتربت جام پسرمتوفی 5- کنیزرضا حسینی اسکندری فرزند صفر ش.ش 4 ت.ت 
1333/1/3 صادر از تربت جام  6- لیا حسینی اسکندری فرزند صفر ش.ش 213 ت.ت 1329/3/5 صادره از تربت جام دختر متوفی 7- فاطمه 
حسینی اسکندری فرزند صفر به ش.ش 1675 ت.ت 1322/3/23 صادره از تربت جام دخترمتوفی 8- صغرا حسینی اسکندری رونجی فرزند 
صفر ش.ش 1162 ت.ت 1313/3/4 صادره از تربت جام دخترمتوفی ؛بجز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

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

512/59رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم معصومه حسینی قره چماق دارای شناسنامه شماره 317 به شرح دادخواست به کاسه 3/1421/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا حسینی اسکندری به شناسنامه 1162 در تاریخ 1354/8/7 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابراهیم حسینی قره چماق فرزند علیجان ش.ش 192 ت.ت 1303/7/2 
صادره از تربت جام همسر)شوهر(متوفی 2-ابوالقاسم حسینی قره چماق فرزند ابراهیم ش.ش 6 ت.ت 1345/9/1  صادره ازتربت جام فرزند 
پسرمتوفی 3- محمود حسینی قره چماق فرزند ابراهیم ش.ش358 ت.ت 1343/12/1 صادره از تربت جام پسرمتوفی 4- احمد حسینی قره 
چماق فرزند ابراهیم ش.ش 316 ت.ت 1338/4/1 صادره ازتربت جام پسرمتوفی 5- محمدحسینی فرزند ابراهیم ش.ش 246 ت.ت 1332/11/5 
صادر از تربت جام پسرمتوفی 6- زهرا حسینی قره چماق فرزند ابراهیم ش.ش 425 ت.ت 1348/1/2 صادره از تربت جام دختر متوفی 7- بانو 
حسینی فرزند ابراهیم به ش.ش 16 ت.ت 1334/7/10 صادره از تربت جام دخترمتوفی 8- عذرا حسینی فرزند ابراهیم ش.ش 6 ت.ت 1330/1/3 
صادره از تربت جام دخترمتوفی 9- معصومه حسینی قره چماق فرزند ابراهیم ش.ش 317 ت.ت 1339/11/1 صادره از تربت جام دخترمتوفی 
10- کبری حسنی اسکندری فرزند علیجان ش.ش 272 ت.ت 1287/9/6 صادره از تربت جام مادر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

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

512/60رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم معصومه حسینی قره چماق دارای شناسنامه شماره 317 به شرح دادخواست به کاسه 3/1422/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبرا حسنی اسکندری به شناسنامه 272 در تاریخ 1379/1/10 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- غامحیدر حس�ینی اس�کندری رونجی فرزند صفر ش.ش 1163 
ت.ت 1315/4/5 صادره ازتربت جام پسرمتوفی 2- قربانعلی حسینی اسکندری رونجی فرزند صفر ش.ش 16 ت.ت 1326/6/5 صادره ازتربت 
جام پسرمتوفی 3- علی اکبر حسینی اسکندری فرزند صفر ش.ش1 ت.ت 1335/3/20 صادره از تربت جام پسرمتوفی 4- فاطمه حسینی 
اسکندری فرزند صفر به ش.ش 1675 ت.ت 1322/3/23 صادره از تربت جام دخترمتوفی 5- لیا حسینی اسکندری فرزند صفر ش.ش 213 
ت.ت 1329/3/5 صادره از تربت جام دختر متوفی 6- کنیزرضا حسینی اسکندری فرزند صفر ش.ش 4 ت.ت 1333/1/3 صادر از تربت جام 
دخترمتوفی، و بجزنامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/61آگهی
شماره بایگانی شعبه: 970200بدینوسیله آقای احمد قوی تن فرزند اسماعیل که مجهول المکان می باشند احضار می گردد با توجه به 
ش�کایت آقای محمدرضا اصغرزاده و محمود قندی از ایراد ضرب و جرح عمدی و س�رقت که ظرف یک ماه پس از نش�راین آگهی 

جهت دفاع از اتهام انتس�ابی و اخذ آخرین دفاع در ش�عبه دوم دادیاری درگز حاضر ش�وید.
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان درگز

512/62آگهی
پیروآگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به آقای علیرضا مینایی که مجهول المکان می باش�ند اباغ می شود طبق اجرائیه 
صادره 9710422764500183 در پرونده کاس�ه 9609982764501133  به موجب دادنامه شماره 9709972764500201 صادره 
از ش�عبه اول ش�ورا محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته ونیز پرداخت خسارت تأخیرتأدیه 
مبلغ مذکور از تاریخ سررسید چک ها 966047 مورخ 81/11/25 و 966046 مورخ 81/10/25 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ 465/000 ریال بابت خس�ارات ناش�ی از هزینه دادرس�ی در حق محکوم له می باشد.پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه 
های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باش�د.بدیهی اس�ت با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتب�ر ی�ا اخذ تامین متناس�ب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باش�د لذا مف�اد اجرائیه صادره یک نوبت 
در اجرای ماده 73آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جرائد کثیراانتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از 
انتشارآگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد.در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائی�ه و وص�ول هزین�ه اجرای�ی اق�دام خواه�د نم�ود.
 متصدی امور دفتری شعبه 1 مجتمع شورای حل اختاف شهرستان طرقبه شاندیز

512/63آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970558 آقای نعمت اله علوی فرزند محمد به اتهام ترک انفاق و عدم ثبت ازدواج دائم ،تحت تعقیب می باشد 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب تربت جام حاضر 

و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید.در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس�یدگی و اظهار عقیده می نماید. 
دادیار شعبه چهار دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان تربت جام

512/64آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به خانم حمیده کش�اورز فرزند خوش�ک فعا مجهول المکان، اباغ مي ش�ود که آقای محمد جهانی  دادخواس�تی به 
خواس�ته تنظیم س�ند به طرفیت شما به شعبه یک ش�ورای حل اختاف شهرس�تان تربت جام ارائه و به کاسه 1/1441/97 ثبت 
و برای روز یکش�نبه مورخه 1397/12/05 س�اعت 9 وقت رس�یدگي تعیین گردیده، لذا به اس�تناد ماده 73 ق–آ- د- م مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار درج میگرد. ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف ش�عبه یک 
شهرس�تان تربت جام مس�تقر در مجتمع ش�ماره مرکزی به نش�انی بلوار امام خمینی  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در شورا حاضر ش�وید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی 

خواهد ش�د. 
مسئول دبیرخانه شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

511/65آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 126/970718 آقای هادی گمار فرزند کرم رضا به اتهام کاهبرداری تحت تعقیب می باش�ند؛ به واس�طه معلوم 
نب�ودن مح�ل اقامت نامبرده به تجوی�ز مواد 344 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب در روزنامه آگهی؛نامبرده مکلف اس�ت در 
مورخه1397/12/4راس س�اعت 12/30ظهر در ش�عبه 126دادگاه کیفری دو مش�هد )نبش ش�یرودی 13مجتم�ع قضایی عدالت(

حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید در صوت عدم حضور در موعد مقرر رس�یدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد ش�د.رایگان
بازپرس شعبه 126 کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد)126جزایی سابق(

511/66آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 130/970975 بدینوس�یله به قربانعلی فیروزه فرزند اسداه که حسب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده 
فعا مجهول المکان بوده در اجرای ماده 180  قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب )از طریق درج آگهی در روزنامه (اباغ میش�ود 
به منظور رس�یدگی به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی در وقت مقرر به تاریخ 1397/11/29س�اعت9/30صبح در ش�عبه130دادگاه 
کیفری 2 مش�هد واقع در بلوار ش�هید ش�یرودی جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید و اا دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش�د.رایگان                                                   
مدیردفتر شعبه 130دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد)130جزایی سابق(

511/67آگهی اباغ و احضار متهم
درپرونده کاس�ه 130/970950 بدینوس�یله به جمیل سلیمانی فرزندطالب که حسب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فعا 
مجه�ول الم�کان بوده در اجرای ماده 180  قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب )از طریق درج آگهی در روزنامه (اباغ میش�ود به 
منظ�ور رس�یدگی به اتهام 1-توهین2-تهدید3-ای�راد ضرب بدون آثاردر وقت مقرر به تاریخ 1397/11/29س�اعت8/15صبح در 
ش�عبه130دادگاه کیفری 2مش�هد واقع در بلوار شهید شیرودی جهت دفاع از اتهام منتس�به حاضر شوید و اا دادگاه به موضوع 

غیابا رس�یدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش�د.رایگان
مدیر دفتر شعبه 130 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/68آگهی اباغ دادنامه
در پرونده کاسه 130/970631 وپیرو آگهی قبلی بدینوسیله به مهدی بیات فرزند ... فعا مجهول المکان اباغ میگردد به موجب 
دادنامه ش�ماره 9709977593001430مورخ 1397/10/10صادره از ش�عبه 130 دادگاه 2مش�هد متهم هس�تید به بکارگیری اتباع 
خارج�ی فاق�د پروانه کار که به موجب دادنامه صاره فوق به اتهام فوق الذکر به اس�تناد ماده 181قانون کار با رعایت ماده66قانون 
مجازات اسامی متهم را به پرداخت 18/000/000میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس در حق دولت محکوم می نماید.
رای ص�ادره غیابی و قابل واخواهی اس�ت مراتب یک نوبت آگهی میگردد که چنانچ�ه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف 

مهلت بیس�ت روز پس از درج در روزنامه به این دادگاه تس�لیم نماید.رایگان
مدیر دفتر شعبه 130دادگاه کیفری 2مجتمع قضایی عدالت مشهد)130جزایی سابق(

511/69آگهی احضار متهم
ش�ماره بایگان�ی ش�عبه:970712 در پرون�ده کاس�ه 9709985144100671 اقای امیر فضلی فرزند حس�ین به اتهام ش�رکت در 
نگهداری 25س�انتی گرم متادون و 3س�انتی گرم شیش�ه تحت تعقیب می باش�د.به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و 
به تجویز ماده 174قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت س�ی روز از تاریخ نش�ر آگهی در ش�عبه 
924دادیاری دادس�رای عمومی و انقاب ناحیه 9مشهد واقع در خیابان کوهسنگی میدان الندشت حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نمایید.در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس�یدگی و اظهار عقیده می نماید.رایگان                       
             دادیار شعبه 924 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 9 مشهد

511/70آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 113/970930 آقای محمد غیور و حس�ن غیور به اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب می باشد 
و بواس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده 
مکلف اس�ت رأس ساعت 11/45 مورخ 1397/11/29 در ش�عبه 113 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر؛رس�یدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد ش�د.رایگان
مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه کیفری دو مشهد مقدس

511/71آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 113/970931 آقای غامرضا رنجبردرمیان بان به اتهام ترک انفاق و ضرب وجرح تحت تعقیب می باشد و بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است رأس ساعت 11/45 مورخ 
1397/11/28 در شعبه 113 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر؛رسیدگی و اتخاذ 

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

511/72آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 107/971074 آقای جمشید حسنی جانی فعا مجهول المکان به اتهام توهین، تحت تعقیب می باشد. به جهت معلوم نبودن 
محل سکونت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی، نامبرده 
موظف اس�ت رأس س�اعت 11/30 ظهر مورخ 1397/11/24 در شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر؛رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد 

511/73آگهی اباغ  وقت رسیدگی
شماره بایگانی شعبه:970942 بدینوسیله به آقای جواد آرام  اباغ می گردد جلسه رسیدگی به  اتهام شما دایر به توهین و ایراد ضرب عمدی 
موضوع شکایت آقای مهدی قلی پور رأس ساعت 9 صبح مورخ 1397/11/25 در محل این شعبه برگزار خواهد گردید. لذا به تجویز ماده 115 
قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی وانقاب در امورکیفری مراتب از طریق جراید کثیراانتشار به شما اباغ می گردد مقتضی است در 

وقت مقرر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید.رایگان
مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/74آگهی اباغ وقت رسیدگی
در پرونده کاسه 971070 شعبه 119 دادگاه کیفری 2 مشهد آقای علیرضا قره باغی که مشخصات دیگری از وی در دسترس نیست به اتهام 
شرکت در سرقت خودرو پراید تحت تعقیب می باشد و بواسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است رأس ساعت 9/30 صبح مورخه 1397/11/23 در شعبه 119 دادگاه کیفری دو مشهد ، واقع 
در مجتمع قضایی عدالت- نبش ش�یرودی 13 حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع  نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم خواهد شد.رایگان 
مدیردفتر شعبه 119 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/75آگهی اباغ وقت رسیدگی
 بدینوسیله به آقای جال شاکری بیرکی فرزند زین العابدین اباغ می گردد حسب شکایت آقای روح اله فرشچی دائر بر خیانت درامانت پرونده 
به کاسه 125/970978 ثبت وقت رسیدگی برای مورخ 1397/11/27 ساعت 8/30 تعیین شده است. در وقت مقرر در جلسه حاضر شوید و اا 

دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.رایگان
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/76آگهی
بدینوس�یله به آقای عباس حامد سیاس�ی فریمانی مجهول المکان اباغ می شود که آقای یداله بیات دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم 
سندرسمی به طرفیت شما به شعبه 186 شورای حل اختاف مشهد ارائه وبه کاسه970713 ثبت ومورخه 97/11/23 ساعت10صبح روز سه 
شنبه 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  و استماع شهادت شهود درشورا حاضرشوید.

درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 186 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/77آگهی
بدینوسیله به آقای سیدکاظم حسین زاده مجهول المکان اباغ می شود که آقای ابوالفضل فرخ پی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به 
طرفیت شما به شعبه 189 شوری حل اختاف مشهد ارائه وبه کاسه970917 ثبت وبرای مورخه 97/12/08 ساعت 8/30 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 189 شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره 4 به نشانی بلوار 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 شعبه 189 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/78آگهی
بدینوس�یله به آقایان مهدی زیرکی ووهاب آقاباازاده خرم آبادی ونادرمهرابی مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای علی تش�کری ربیان 
دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو به طرفیت شما به شعبه 188 شورای حل اختاف مشهد ارائه وبه کاسه970997 ثبت وبرای 
مورخ 97/12/01 ساعت 9/30 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 188 شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره 4 به نشانی بلوار کوثر 
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 شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد 

511/95آگهی
خواهان علی مقدادیان دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمدرضا ختائی به خواس�ته الزام به تنظیم سندخودرو تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 174 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد-بلوارشهید 
قرنی بین 22و24 وبه کاسه970289 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/23 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 دادگاه 
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.
مسئول دفتر شعبه 174شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/96آگهی
خواهان حس�ین بی نیاز دادخواس�تی به طرفیت خوانده حمید دوبر ازاد ومهدی مختاری خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد-بلوارشهید 
قرنی بین 22و24 ارجاع وبه کاسه970964 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/27 ساعت 12 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 دادگاه 
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.
مسئول دفتر شعبه 178شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/97آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای منوچهر مقدم فرزند رجبعلی
خواهان خانم صغری شیروان دادخواستی به طرفیت خوانده خانم مریم پیرزاذه وغیره به خواسته اعتراض ثالث  مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبه شماره پرونده  کاسه 9709987579200774 شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)42حقوقی سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/11/23 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخواندهظرف یک ماه ازتاریخ انتشارآگهی 

به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)42حقوقی سابق(

511/98آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای معین میرزائیان فرزند جواد
خواهان آقای علی اصغر غفاریان خالقداد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای معین میرزائیان به خواسته خلع ید مشاعی مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبه شماره پرونده  کاسه 9709987575500200 شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 97/11/23 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخواندهظرف یک ماه ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
511/99آگهی اباغ دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای محمدمهدی برات  زاده رفوگر –احمد خادم 

قائنی
تجدیدنظرخواه خانم راحله گندمی حصار دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای محمدمهدی برات زاده رفوگر فرزند 
براتعلی- احمد خادم قائنی فرزند غامحیدر وغیره نسبت به دادنامه شماره 9709977580601115 درپرونده کاسه 970191 شعبه دوم تقدیم که طبق 
موضوع ماده 73 و346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان مراتب تبادل لوایح یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشار آگهی می گردد تاتجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی رادریافت وچنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید .درغیراینصورت پس ازانقضاء مهلت مقرر 

قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظراقدام خواهدشد.
مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)56حقوقی سابق(

511/100آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم
خواهان شرکت تعاونی ثامن اائمه بامدیریت عاملی آقای محمدحسین نظری توکلی وباوکالت امین سااری دادخواستی به طرفیت خوانده معصومه 
ارجمندی فرزند سهراب به خواسته مطالبه وجه چک ، مطالبه خسارات دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
شماره پرونده کاسه 9709987580500720 شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی سابق ( وشماره 
بایگانی 970925 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/11/24 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده معصومه ارجمندی فرزند سهراب ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
شود تاخوانده ظرف یک ماه ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

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

511/101آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم
خواهان بانک مهر اقتصاد باوکالت حامد صبوری دادخواستی به طرفیت خواندگان مختارکدخدائی فرزند رمضان ، محمدحسین کدخدائی فرزند مختار 
به خواسته مطالبه وجه ، مطالبه خسارات دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه وتامین خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 
9709987580500671 شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی سابق ( وشماره بایگانی 970858 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/11/24 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان مختار کدخدائی فرزند رمضان ومحمد حسین کدخدائی فرزند مختار ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می گردد تاخواندگان ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی سابق(

511/102آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم
خواهان بانک سینا دادخواستی به طرفیت خواندگان محمدحسین قانعی فرزند عباس ومهری توزنده جانی به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال 
ومطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709987580300462 شعبه 15دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)53حقوقی سابق (ثبت و وقت تحقیقات حضوری دعوت به صلح وسازش وبررسی مبنای وموارد اختاف 
وبررسی مستندات طرفین، همچنین برررسی نظریه کارشناسان که منطبق با واقع وموضوع خواسته می باشد یاخیر وموارد اعتراض احتمالی طرفین 
یاوکای آنها به نظریه کارشناس مورخ 1397/11/27 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می گردد تاخواندگان ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.ضمنا اشخاص مطلع درموضوع درجلسه دادرسی حاضرنمائید.
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)53حقوقی سابق(

511/103آگهی اباغ وقت دادرسی وضمائم
کاسه پرونده 19/970772 وقت رسیدگی 97/12/06 ساعت 8/30 صبح  خواهان: محمدرضا خاکشور  خوانده:مجتبی ظفر جعفر خانی فرزند غامرضا 
ومهدی صالحی زاده فرزند بهرام وسمیرادلشاد فرزند هاشم خواسته: ابطال مبایعه نامه وغیره  خواهان دادخواست تسلیم دادگاه های عمومی مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 19 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست  
خواهان ودستور دادگاه وبه تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ 
نشراگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی 

حضوربهم رساند چنانچه بعد اباغی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت ان ده روز خواهدبود.
منشی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/104آگهی اباغ وقت رسیدگی
شماره بایگانی شعبه: 971013 خواهان محمدمحمودی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای وحیدقلی پور به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم شورای 
حل اختاف  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 320شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد بلوار وکیل آباد –بلوار 
کوثر 15 ارجاع وبه کاسه 9709987515000827 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/17 وساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطاع ازمفاد آن به شورای حل اختاف مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود ، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی ه حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/105آگهی وقت رسیدگی
خواهان امیرشیخ دادخواستی به طرفیت خواندگان اردان روزبهی وامیر روزبهی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف  شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 320شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد بلوار وکیل آباد –بلوار کوثر 15 ارجاع وبه 
کاسه970959  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/17 وساعت 9:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواه�ان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطاع ازمفاد آن به شورای حل اختاف مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه 

دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/106آگهی اباغ وقت رسیدگی
شماره بایگانی شعبه: 970897 خواهان ابوالفضل خواجه نقندر دادخواستی به طرفیت خواندگان مهین محمدپورحلبی ساز  ناصر قدمیاری 
به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند تقدیم شورای حل اختاف  شهرستان مشهد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 320شورای حل اختاف 
مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد بلوار وکیل آباد –بلوار کوثر 15 ارجاع وبه کاسه 9709987515000700 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن1397/11/27 وس�اعت 8/30 تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از 
نشرآگهی واطاع ازمفاد آن به شورای حل اختاف مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/107آگهی وقت رسیدگی
شماره بایگانی:970896 خواهان محمدبهاگردی دادخواستی به طرفیت خواندگان زهرا علی پور قنبرآباد وحمید زینلی سیدآباد به خواسته مطالبه 
وجه تقدیم شورای حل اختاف  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 320شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان 
مشهد بلوار وکیل آباد –بلوار کوثر 15 ارجاع وبه کاسه 9709987515000699 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/24 وساعت 8/30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب 
درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطاع ازمفاد آن به شورای 

حل اختاف مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/108آگهی
شماره بایگانی شعبه:972190 خواهان رونوشت حصر وراثت عبدالرضا مهاجری مقدم فرزندغامرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به کاسه 9709987506702178 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مریم زینال پورتبریزی 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-عفت نجیب ضیا )مادر(2-عبدالرضا 3- الهه همگی مهاجری 
مقدم)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/109آگهی
خواهان رونوش�ت حصر وراثت محمدعلی ذوالفقاری جامی خیرآبادی فرزند علی اکبر به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه 
9709987506702267 ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواهی حص�ر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان علی اکبر ذوالفقاری جامی 
خیرآبادی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-فاطمه موائی خیرآبادی)همسر(2-حسن3-
احمد4-محمدعلی5-اعظم6-محمدتقی7-حسین8-فاطمه زهرا9-سکینه10-معصومه همگی ذوالفقاری )فرزند( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه ش�خصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باش�د ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/110آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت حسن صفی فرزندعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه9709987506702224 ازاین دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی صفی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
منحصر است به:1-فاطمه خسروانی نیا)همسر(2-زهرا3-کنیزرضا4-ابوالقاسم5-عصمت6-معصومه7-حسن8-اعظم9-محمدرضا10-مریم 
همگی صفی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت 

نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل 

511/111آگهی
ش�ماره بایگانی: 972282 خواهان رونوش�ت حصر وراثت رسول فیروزی فرزند محمدعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 
9709987506702269ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدعلی فیروزی دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-شوکت صالح)همسر(2-رسول3-علی4-حسن5-حسین6-فاطمه7-زهرا 
همگی فیروزی)فرزند(  اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت 

نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل 

511/112آگهی
ش�ماره بایگانی: 972206 خواهان رونوش�ت حصر وراثت مهدی مجیدی فرزند غامرضا به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت شده به کاسه 
9709987506702194ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه اسدی فرد دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-غامرضا مجیدی )همسر(2-فوزیه3-فرزانه4-اسما5-مهدی6-مهران همگی 
مجیدی)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/113آگهی
ش�ماره بایگانی: 972327 خواهان رونوشت حصر وراثت محمدرضا فتحیان فرزند عزیزاله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 
9709987506702313ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان زهراخادمی دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-معصومه2-محمدرضا3-طیبه4-سیکنه همگی فتحیان)فرزند( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/114آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت هادی بهبودی مقدم فرزند مهدی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702300 ازاین 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مهدی بهبودی مقدم دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-هادی2-حسین3-رضا4-محمد5-نسرین6-زری همگی بهبودی مقدم)فرزند(7-ملیحه حاجی نژاد 
عظیمی)همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/115آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت حمیدیعقوبی فرزندمحمدعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702296ازاین 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدعلی یعقوبی دراقامتگاه دائمی خود بدرودحیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر است به: 1-خاورپارسیان میاندهی)همسر(2-حمید3-مریم4-حسن5-فاطمه 6-مجید7-زهرا همگی یعقوبی)فرزند( 
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او 

می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/79آگهی
بدینوسیله به آقای محمدسعید موسوی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای فرزاد حرافی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به 
طرفیت شما به شعبه 188 شورای حل اختاف مشهد ارائه وبه کاسه970806 ثبت وبرای مورخه 97/12/01 ساعت 10 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 188 شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره 4 به نشانی بلوارکوثر-کوثرشمالی 15 مراجعه وباارائه آدرس جدیدخود نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید.درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

512/80رای شورا )97/715(
کاسه پرونده :97/715/ش 10، شماره دادنامه :798/43 -97/09/13 خواهان: علی قنمی ) نیشابور پاساژ نائب کلید سازی قائم (، خوانده : سعید 
رضایی خواه ) مجهول المکان (، خواسته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در خصوص دعوی خواهان علی قنمی فرزند صفر علی به طرفیت سعید رضایی 
خوانده به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه مبلغ شش میلیون تومان به موجب چک بانکی پیوست به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی و تأخیر تأدیه و قرار تأمین خواسته فوری با عنایت به اظهارات خواهان که اعام نموده مبلغ مذکور را خوانده طی چک شماره 566249 
مورخه 1393/09/03 عهده بانک سپه بابت بدهی خود اصدار نموده لیکن علیرغم مراجعات مکرر از پرداخت دین امتناع ورزیده لذا تقاضای صدور 
حکم خواسته را دارم. خوانده نیز علیرغم اباغ قانونی در شورا حضور نیافته است و ایحه ای نیز تقدیم ننموده و دفاع و تکذیبی در قبال دعوی 
مطروح بعمل نیامده است لذا با توجه به مجموع محتویات پرونده و مدارک خواهان از جمله وجود اصل چک مستند دعوی خواهان در ید خواهان 
دالت بر بقاء دین ظهور در اشتغال ذمه خوانده را دارد لذا دعوی را وارد وارد دانسته و مستنداً به ماده 9 قانون شورای حل اختاف و 198 و 522 
و 519 قانون آئین دادرس�ی مدنی و 310 و 311 قانون تجارت و تبصر الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تش�خیص مصلحت و 
استفساریه آن و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ صد و نود و دو هزار تومان بابت 
هزینه های دادرسی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مورخ 1393/09/30 الی یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی به نفع 
خواهان صادر و اعام می دارد رأی صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظر نزد محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور است.
پیزراده – قاضی شعبه 10 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

512/81رای شورا )97/765(
کاسه پرونده :5/97/765، شماره دادنامه :907/3 -97/9/30 خواهان : محمد اسماعیل برزنونی ) خ امام خمینی – اول پیروان قرآن دفتر وکالت(، 
خوانده : میثم فتح آبادی ) مجهول المکان (، خواسته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در خصوص دعوی آقای محمد اسماعیل برزنونی فرزند حسنعلی 
به طرفیت آقای میثم فتح آبادی فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت حق الوکاله و تأخیر تأدیه در 
انجام تعهد روزانه ده هزار تومان از تاریخ صدور حکم مورخ 1396/04/31 الی یوم الوصول و کلیه خسارات دادرسی با این ادعا که برای خوانده وکالت 
پرونده ای به شماره 96/215 شعبه 15 شورای حل اختاف نیشابور را داشته که رأی به نفع خوانده آقای فتح آبادی صادر و حکم اجرا شده است و 
آقای میثم فتح آبادی به تمام حق و حقوقات خود در پرونده مذکور رسید ولی مشارلیه از پرداخت حق الوکاله وکیل و تعهدات خویش استنکاف 
و حاضر به پرداخت دین خویش نمی باشد لذا تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به شرح خواسته را دارم شورا با توجه به محتویات پرونده از 
مستندات دعوی خواهان از جمله قرارداد وکالتنامه و نظر به اینکه خوانده علیرغم اباغ از طریق جراید کثیراانتشار در جلسه شورا حاضر نشده 
است و در قبال دعوی خواهان و مستندات وی دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 
198 و 519 و 522 خوانده را به پرداخت مبلغ بیست میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و هفتاد و شش هزار و 
هشتصد و هفتاد ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از مورخ 1396/04/31 الی یوم ااداء براساس روزانه ده هزار تومان محاسبه در 
حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا و پس از انقضای مهلت 

واخواهی بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی عمومی شهرستان نیشابور می باشد.
اردمه – قاضی شعبه پنجم شورای حل اختاف نیشابور 

512/82رای شورا )97/269(
کاسه پرونده :2/97/269، شماره دادنامه :622/30 -97/7/02 خواهان : مهدی محمدی ) شهرک قدس دانشگاه 2/2 پ 13 (، خوانده 
: عل�ی نی�ک اختر ) مجهول المکان (، خواس�ته : مطالبه وجه )) رای ش�ورا (( در خصوص دعوی آقای مهدی محمدی فرزند موس�ی به 
طرفیت آقای علی نیک اختر به خواس�ته مطالبه مبلغ پنج میلیون و پانصد و چهل هزار تومان وجه یک فقره چک به ش�ماره 850740 
سررس�ید 1397/03/25 عهده بانک سپه بانضمام خسارات دادرس�ی و تأخیر تأدیه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در 
دادخواس�ت تقدیمی و جلس�ه دادرس�ی مبنی بر اینکه مبلغ فوق الذکر را بابت فروش زعفران از از خوانده طلبکار هس�تم که به دلیل 
عدم موجودی در سررس�ید گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه صادر گردیده لذا تقاضای رس�یدگی و صدور حکم مقتضی 
را دارم با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان بوده از طریق درج آگهی به ش�ماره 512/58 دعوت به رس�یدگی گردیده ولی نامبرده 
در جلس�ه دادرس�ی حاضر نگردیده و ایحه ای در دفاع و تکذیب نس�بت به دعوی خواهان ارس�ال ننموده لذا با وصف مراتب فوق و 
مستندات خواهان خصوصا چک صادر شده و نظر به اینکه دارنده چک بنا به صراحت قانونی مالک و برای مطالبه آن محق محسوب می 
ش�ود و هیچ دفاعی در مقابل آن پذیرفته نیس�ت مگر رسیدی دال بر پرداخت وجه چک لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد دانسته 
مس�تندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرس�ی مدنی 310 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 اصاح برخی از مواد قانون 
صدور چک مصوب س�ال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفس�اریه ان حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون 
و پانصد و چهل هزار تومان بابت اصل خواس�ته بانضمام خس�ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس�ید چک 97/03/25 تا یوم ااداء را طبق 
ش�اخص قیمتهای بانک مرکزی و مبلغ 186/250 تومان بابت هزینه دادرس�ی و نشر آگهی را در حق خواهان صادر و اعام مینماید رأی 
صادره غیابی محس�وب و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ واخواهی در همین ش�ورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدید 

نظر در دادگستری شهرستان نیشابور می باشد. 
حکمتی فر – قاضی شعبه 2 شورای حل اختاف نیشابور

512/83 ب�رگ اج�رائی)97/637(
مشخصات محکوم علیه : کاظم شه بخش  نشانی محل اقامت : مجهول المکان .مشخصات محکوم له : امید جدی نشانی محل اقامت : انتهای خیابان 
باهنرش�مالی 15-سمت راست ساختمان ارغوان واحد8 - محکوم به: به موجب رأی ش�ماره 42-769  تاریخ 1397/08/14 شعبه 10 شورای حل 
اختاف شهرستان نیشابور )رأی شماره،تاریخ،شعبه دادگاه عمومی(که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت: حکم به اثبات 
عقد بیع فی مابین طرفین و الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسنادرسمی و انتقال سند یک دستگاه خودرو پژو 405 به شماره پاک 89 د 254 
ایران85 به نام خواهان و پرداخت پانصد و هفده هزارتومان هزینه های دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت .محکوم 
علیه مکلف است پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 
مفاد رأی بدهد . در غیراینصورت برابر مواد 66،64،38،35،34،24 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 526،523،522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام 

قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.   
شعب�ه 10  ش�ورای حل اخت�اف نیش�اب�ور

512/84 ان�حصار وراث�ت)97/1199(
 نظر به اینکه آقای/خانم معصومه سادات حسینی  دارای شناسنامه شماره 4687 به شرح دادخواست به کاسه 3/97/1199 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدعباس حسینی به شناسنامه 1929 در تاریخ 1397/6/3 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1-سیدس�عید حس�ینی ش م 6440032860 ت ت 1372 ص تحت جلگه 
پس�رمتوفی 2-سیدعلی حس�ینی ش م 1051090733 ت ت 1382 ص نیشابور پسرمتوفی 3-فاطمه سادات حس�ینی ش م 6440074733 ت 
ت 1375 ص تحت جلگه دخترمتوفی 4- ملیحه س�ادات حس�ینی ش م 1050344618 ت ت 1370 ص نیشابور دخترمتوفی 5- محبوبه سادات 
حس�ینی ش م 1050213033 ت ت 1369 ص نیش�ابور دخترمتوفی 6- محدثه س�ادات حس�ینی ش م 1064039758 ت ت 1367 ص نیشابور 
دخترمتوفی 7- معصومه سادات حسینی ش ش 4687 ت ت 1365 ص نیشابور دخترمتوفی 8- زهراماروسی ش م 1062262999 ت ت 1344 
ص نیشابور همسرمتوفی   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

512/85  ان�حصار وراث�ت )97/995(
 نظر به اینکه آقای/خانم علی اکبرصادقی با وکالت خانم فرزانه نیک افروز  دارای شناسنامه شماره 1063105730 به شرح دادخواست به کاسه 
4/97/995 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه قکه  به شناسنامه 2 در تاریخ  1397/9/30در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- حس�ن صادقی ش ش 580 ت ت 1356 ص نیش�ابور 
پس�رمتوفی 2- حس�ین صادقی ش ش 528 ت ت 1354 ص نیش�ابور پس�رمتوفی 3- عباس�علی صادقی ش ش 187 ت ت 1349 ص نیشابور 
پسرمرحوم 4- علی اکبرصادقی ش ش 1063105730 ت ت 1360 ص نیشابور پسرمتوفی 5- معصومه صادقی ش ش 1063117518 ت ت 1362 
ص نیشابور دخترمتوفی 6- منصوره صادقی ش ش 1064067621 ت ت 1365 ص نیشابور دخترمتوفی 7- زهراصادقی ش ش 83 ت ت 1366 ص 
نیشابور دخترمرحوم 8-فاطمه صادقی ش ش 1050547462 ت ت 1372 ص نیشابور دخترمتوفی  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 چهارم شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

512/86 ان�حصار وراث�ت )97/941(
 نظر به اینکه آقای/خانم تاجلی ش�ریفان دارای شناسنامه ش�ماره 1062980778 به شرح دادخواست به کاسه 941/97  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ن دردمند به شناسنامه 1 در تاریخ 1397/9/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1-عیس�ی جوادی نژاد ش م 1061221334 ت ت 1346 ص نیش�ابور پس�رمتوفی 
2-موسی دردمند ش م 1061251128 ت ت 1350 ص نیشابور پسرمتوفی 3- رضا دردمند ش م 1061298035 ت ت 1359 ص نیشابور پسرمتوفی 
4-فاطمه دردمند ش م 1061251136 ت ت 1351 ص نیشابور دخترمتوفی 5- زهرا دردمند ش م 1061296695 ت ت 1355 ص نیشابور دخترمتوفی 
6- زین�ب دردمن�د ش م 1061297209 ت ت 1357 ص نیش�ابور دخترمتوفی 7- محبوبه دردمند ش م 1063450446 ت ت 1361 ص نیش�ابور 
دخترمتوفی 8- سکینه دردمند ش م 10631119642 ت ت 1363 ص نیشابور دخترمتوفی 9- تاجلی شریفان ش م 1062980778 ت ت 1325 
ص نیشابور همسرمتوفی   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 6 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

512/87آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای مهدی صادقی به آدرس: فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای محمدجواد مرادزاده با وکالت احسان روحانیان فرزند علی 
اصغر دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر ارائه و به شماره کاسه 6/586 ثبت و برای روز سه 
شنبه مورخه 97/11/23 ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان 
کاشمر واقع در خیابان منتظری جنوبی نرسیده به منتظری 11 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در 

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

511/88آگهی
خواهان ساره کاوسی دادخواستی به طرفیت خواندگان محمدجوادی برزل آباداباد و اکرم کوهی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد-بین 
قرنی 22و24  وبه کاس�ه970949 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/21 ساعت 9/30 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 دادگاه 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.
متصدی امور دفتری شعبه 178شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/89آگهی
خواهان س�یدمهدی اربابی محمدآباد دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای جواد راشدزاده خواس�ته مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های 
2501/429849 م�ورخ 96/5/30 و501/429845 م�ورخ 95/12/30 و2501/429850 مورخ 96/6/30 عهده بانک حکمت ایرانیان  ش�عبه آبادانی 
ومسکن کرمانشاه به مبلغ 92/900/000 ریال تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای حل اختاف 
مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد-بین قرنی 22و24  وبه کاسه970921 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/27 
ساعت 11صبح 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 دادگاه 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 150شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/90آگهی
خواهان سیدهاشم رباط جزی دادخواستی به طرفیت خوانده علی سالک خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد-بین قرنی 22و24  وبه کاسه970882 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/27 ساعت11 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 دادگاه 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.
مسئول دفترشعبه 170شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/91آگهی
خواهان اسمعیل داودی دادخواستی به طرفیت خوانده ابوالفضل بابادی وحسنعلی دولتی خواسته اثبات وقوع عقد بیع تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی واستماع شهادت شهود به شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع 
درمش�هد-بین قرنی 22و24  وبه کاسه970828 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/27 ساعت 1030 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 دادگاه 
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.
مسئول دفتر شعبه 170شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/92آگهی
خواهان ساره کاوسی دادخواستی به طرفیت خوانده مریم محمدزاده وسعید رشیدی خواسته مطالبه وجه چک الزام خواندگان به صورت تضامنی به 
پرداخت یک فقره چک به شماره1666-631159-52 مورخ97/9/25 به مبلغ 40/000/000 ریال بعهده بانک ملت شعبه خ رسالت مشهد به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه به مبلغ مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 970902 شعبه 146 شورای حل اختاف 
مجتمع شماره سه شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/24 ساعت10:30 تعیین. که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می 
گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه 146شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/93آگهی
خواهان امیرمختاری دادخواستی به طرفیت خوانده جوادیوسفی ده سرخی خواسته مطالبه وجه چک الزام خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت 
وجه یک فقره چک به شماره چک 0980/193128 مورخ1396/7/10 به مبلغ 85/000/000ریال بعهده بانک صادرات ایران به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی وخسارت تاخیرتادیه به مبلغ مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 970835 شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره سه شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/24 ساعت10 تعیین شده است. که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می 
گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه 146شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/94آگهی
خواهان س�یدمهدی اربابی محمد آباد دادخواس�تی به طرفیت خوانده س�وران لطفی به خواس�ته مطالبه وجه بابت پنج فقره چک به ش�ماره 
 1396/06/30 م�ورخ  و1608/956232/36   1396/07/30 و1608/956234/59م�ورخ   1396/08/30 1608/956235/45م�ورخ  ه�ای 
و1608/956236/31مورخ1396/05/30 و1639/940448/47 مورخ 1396/09/30 عهده بانک ملت ش�عبه سقز کردستان به مبلغ 78000000ریال 
به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 167 شورای حل اختاف 
مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد-بلوارشهید قرنی بین 22و24 ارجاع وبه کاسه970899 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ1397/11/24 س�اعت 8/30 صبح  تعیین ش�ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودس�تور دادگاه 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.
مسئول دفتر شعبه 167شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/116آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم محمود تقوی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977508801089 صادره  از ش�عبه 249 در پرونده شماره 970630 محکوم به پرداخت مبلغ  چهل و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 906/500 ریال بابت  خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 450000 ریال بابت هزینه درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ چک 96/12/20 تا یوم ااداء در حق خواهان پروانه تخمکار و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با  هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/117آگهی
خواهان/ محسن تبار دادخواستی به طرفیت خوانده / ابوالفضل آریانی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاار 
پردیس ارجاع و به کاسه 971055 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/17 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید 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.
منشی شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/118آگهی
خواهان/ مصطفی صدیقی دادخواستی به طرفیت خوانده / مصطفی پاپلی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاار 
پردیس ارجاع و به کاسه 970914 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/24 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام  نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان  � هوشمند

511/119آگهی
خواهان/ مهدی حس�ن زاده دادخواس�تی به طرفیت خوانده / خواندگان دانیال درودی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد میدان میرزا 
کوچک خان روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 971148 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/30 ساعت 9 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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.
دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/120آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت حمیدشیردان فرزندجواد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه9709987506702305 ازاین دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ملکه قیاسی چوب تراش دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر اس�ت به:1-فاطمه قیاسی چوب تراش)مادر(2-جواد3-حمید4-هانیه همگی شیردان )فرزند( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/121آگهی
ش�ماره بایگان�ی: 972266 خواه�ان رونوش�ت حصر وراث�ت علیرضا تقی آب�ادی فرزند محمد به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به 
کاسه9709987506702253 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدتقی آبادی دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1- محجت تاجی شرق)همسر(2-علیرضا3-حمیدرضا4-معصومه5-مهدیه6-

مرضیه7-الهه همگی تقی آبادی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی 
دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.

متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل
511/122آگهی

خواهان رونوشت حصر وراثت سیدحسن احمدی فرزندسیدعلی اکبر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701995 
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سیدعلی اکبر احمدی دوغ آبادی دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-فاطمه رجب زاده)همسر(2-سیدحسن3-سیدمحمد4-سیده نسرین5-سیده مهتا6-سیده 
مریم همگی احمدی )فرزند(اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت 

نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/123آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت مرضیه بناء کرمانی فرزند ماشاء اله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702263 ازاین 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا اشدو ترابی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به:1-مرضیه2-علی3-محبوبه4-منصوره5-حمیدرضا همگی بناکرمانی)فرزند(اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه 

به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/124آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت خدیجه جامه خورشید فرزندحسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه9709987506702292 ازاین 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محسن خیاطی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به:1-خدیجه جامه خورشید)مادر(2-فرزانه معصومی ثانی)همسر(3-سیحان4-عرفان همگی خیاتی)فرزند(اینک باانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/125آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت اسداسدی فرزند علی اصغر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه9709987506702248 ازاین دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عفت جعفرزاده فدکی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به:  1-مهدی2-اسد3-هادی4-نعیمه همگی اسدی)فرزند(اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت 
آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/126آگهی
خواهان رونوش�ت حصر وراثت علی اکبر عبدی نیا فرزند خداداد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702019 ازاین 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدرضاخداشناس عبدل آبادی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-زهرا2-مرضیه3-کاظم4-فاطمه5-قاسم همگی خداشناس عبدل آبادی)فرزند(6-عذرا سمیعی 
عبدل آبادی)همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه 

ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/127آگهی
خواهان رونوش�ت حصر وراثت  عصمت حسن پور فرزندمحمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 9709987506702298 ازاین 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سیدمحمدمهدی زاده نوخندان دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-عصمت حسن پور )همسر(2-سیدمحمود مهدی زاده3-سیداحمد4-سیدعلی اکبر5-سیدقاسم6-

سیدهاشم7-بی بی زهرا8-سیدمصطفی همگی نوخندان)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/128آگهی
ش�ماره بایگانی: 971051 خواهان رونوش�ت حصر وراثت شهین مصطفوی مندی فرزندحسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 
9709987506701048 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی افضلیان دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-شهین مصطفوی مند)همسر(2-مهدی3-بهناز همگی افضلیان مند)فرزند(4-بهمن 
افضلیان)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/129آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت بتول شیخی فرزندرمضان به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702314 ازاین دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان فرخنده خانم بهرینی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر است به: 1-رمضان شیخی)همسر(2-حمیدرضا3-بتول4-ثمانه5-امیررضا همگی شیخی)فرزند(اینک باانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/130آگهی
شماره بایگانی: 972037 خواهان رونوشت حصر وراثت طیبه ابراهیم زاده مقدم یزدی فرزند محمدحسین  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کاسه 9709987506702026 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدحسین ابراهیم زاده مقدم 
یزدی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-طیبه 2-جاوید3-جعفر4-جال5-محمدحسن6-نیره 
همگی ابراهیم زاده مقدم یزدی )فرزند(7-معصومه نورمحمد)همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-زهرا لعل

511/131آگهی
خواهان رونوش�ت محسن زحمت کش فرزند نوروزعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه971188-312 ازاین دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نوروز علی زحمت کش دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 
آن منحصر است به:1-علی اصغر زحمتکش ش.ش 5556فرزندمتوفی 2-محسن زحمتکش ش.ش 2674 فرزندمتوفی3-حسن زحمتکش ش.ش 
2277فرزندمتوفی 4-منصوره زحمتکش ش.ش2238فرزندمتوفی 5-حسین زحمتکش ش.ش 2158 فرزندمتوفی 6-خورشید نوروز داد ش.ش 
1419 همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/132آگهی
ش�ماره بایگان�ی: 971287 خواه�ان رونوش�ت حصر وراث�ت منصوره س�لیمانی فرزند ابراهیم به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به 
کاسه9709987514201277 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حمید میرصدرایی دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1-منصوره سلیمانی )همسر(2-نیلوفر3-سعید4-مجید5-ندا6-وحید همگی 
میرصدرائی)فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه 

ای ازمتوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/133آگهی
ش�ماره بایگان�ی: 971257 خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت علیرض�ا آهن�ی  فرزندحس�ن ب�ه ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به 
کاسه9709987514201248 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسن آهنی دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-زهرا پیوکی)همسر(2-تکتم3-صفورا4-علیرضا همگی آهنی )فرزندان( اینک 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
متصدی امور دفتری شعبه312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/134رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم سیده مرضیه حسینی داراي شناسنامه شماره --- به شرح دادخواست به کاسه971922  از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدعلی اکبر رضوی عمرانی به شناسنامه512 در تاریخ96/09/03 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-سیده مرضیه رضوی عمرانی فرزند 2-سید محمد رضوی عمرانی فرزند 3-فاطمه 
شاهرخی عمرانی همسرمتوفی 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 نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 154 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/135رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مهین سعادتی داراي شناسنامه شماره --- به شرح دادخواست به کاسه 971981 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسن سعادتی به شناسنامه 2788 در تاریخ97/9/19 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-مهین سعادتی فرزند2-زهراسعادتی 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 نشر آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 154 شوراي حل اختاف شهرستان مجتمع شماره سه مشهد

511/136رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه فرخ ذابح کنگ سفلی داراي شناسنامه شماره --- به شرح دادخواست به کاسه 971967 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم عطائی مقیم آباد  به شناسنامه 95 در تاریخ1397/9/19 در اقامتگاه دائمي 
خ�ود بدرود زندگ�ي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-فرح ذابح کنگ س�فلی همس�رمتوفی2-مریم کارگر زابلی 
همس�رمتوفی3-نجمه عطائ�ی مقیم آبادی فرزند 4-نغمه عطائ�ی مقیم آبادی فرزند 5-ابوالفضل عطائی مقی�م آبادی فرزند 6-فهیمه 
عطائی مقیم آبادی فرزند اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد و اا 

گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 154 شوراي حل اختاف شهرستان مجتمع شماره سه مشهد

511/137رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم کبری اسحاقی داراي شناسنامه شماره --- به شرح دادخواست به کاسه 971877  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ابراهیم اس�حاقی  به شناس�نامه614 در تاریخ97/1/21 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-خدیجه عفتی همسرمتوفی2-علیرضا اسحاقی فرزندمتوفی 3-مهدی اسحاقی فرزندمتوفی  4-کبری 
اس�حاقی فرزندمتوفی5-محمد اسحاقی فرزندمتوفی6-احمد اسحاقی فرزندمتوفی 7-حسین اسحاقی فرزندمتوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
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رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم فریده نبی الهی داراي شماره شناسنامه  16209 به شرح دادخواست به کاسه 1068/1/97   از 
این شعبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  احمد محمدیان 
کماری سفلی بشناسنامه شماره  243 درتاریخ 97/5/30  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر فریده نبی الهی داراي 
ش�ماره شناسنامه  16209  متولد 1345 همس�رمتوفی 2- وحید محمدیان دارای شماره شناسنامه 
15460 متولد 1362 پس�رمتوفی 3- عاطفه محمدیان کماری س�فلی دارای شماره شناسنامه 5014 
متولد 1361 دخترمتوفی 4- سحر محمدیان دارای شماره شناسنامه 630 متولد 1364 دخترمتوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل 

اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                       2011    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم مهری محمدی داراي شماره شناسنامه  12093  به شرح دادخواست به کاسه 1073/1/97  از این 
شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی عباسی بشناسنامه 
شماره  10 در تاریخ 97/9/23  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر مهری محمدی داراي شماره شناسنامه  12093  
متولد 1340 همسرمتوفی 2- بهنام عباسی دارای شماره شناسنامه 118 متولد 1364 پسرمتوفی 3- 
بهزاد عباسی دارای شماره شناسنامه 0014718642 متولد 1371 پسرمتوفی 4- بهروز عباسی کمازانی 
دارای ش�ماره شناسنامه 26007 متولد 1357 پسرمتوفی 5- سمیرا عباسی دارای شماره شناسنامه 
7093 متولد 1360 دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                       2012   رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی مزایده مرحله اول
   بدینوسیله درپرونده کاسه970455/اجرایی ارجاعی ازشعبه 4-اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان محکوم علیهم 1-عبدالجواد نصیری 
ف کاظم2-محمد صادق نصیری ف کاظم3-شرکت تعاونی صنایع شیرولبنی نگاه کبود وال بپرداخت مبلغ 5/320/153/027ریال بابت اصل 
خواسته درحق محکوم له یعقوب طالع زاری باوکالت علیرضا آهاز ونیزپرداخت مبلغ 266/007/652ریال بابت نیمعشر اجرایی درحق دولت 
محکوم گردیده است دراین راستا شرکت اخوت نصرگلستان بامدیرعاملی محمد مهدی قزوهی 2قطعه زمین بمساحت جمعا 3هکتار ازپاک 
ثبتی24فرعی از4-اصلی حوزه ثبتی آق قا را تعرفه نموده است که توسط کارشناس منتخب ارزیابی وقیمتگذاری گردیده است که ازطریق 
مزایده بفروش میرسد داوطلبین میتوانند درمزایده شرکت ونسبت بخرید آن اقدام نمایند توصیف اجمالی ملک توقیفی وقیمت آن1-اماک 
مورد مزایده 2قطعه زمین زراعی جمعا بمساحت30000مترمربع)3هکتار(مشاعی بشماره های ثبتی613و476-از6دانگ پاک24فرعی از4-
اصلی بخش6 ثبتی آق قا بمس�احت45هکتار بوده که درآق قا جاده آق قا- گرگان روبروی ش�رکت قاس�م ایران پشت کارخانه آسفالت 
واقع شده وسند مالکیت آن بنام شرکت دامداری اخوت نصرگلستان صادرشده است که باتوجه به موقعیت اماک مساحت نوع سند میزان 
بارندگی منطقه کاربری وسایرعوامل تاثیرگذار درارزش ملک ازقرارهکتاری500/000/000ریال وارزش مشاعی آن1/500/000/000ریال ارزیابی 
شده است شرایط آگهی مزایده1-مزایده روزیکشنبه درتاریخ1397/10/30ازساعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
آق قا انجام میپذیرد2-مزایده ازقیمت کارشناسی بعنوان قیمت پایه شروع میگردد3-برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت رادرجلسه 
قبول نماید4-برنده مزایده میبایس�ت10درصد مبلغ مورد معامله را فی المجلس به حس�اب س�پرده دادگستری شهرستان آق قا بشماره 
2171294647006واریز والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت سپرده اوپس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع 
دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده با حضورنماینده دادستان وماموراجرا)دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبین میتوانند5روز 
قبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قا ازخودروی مذکور بازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتقال خودروی 

توقیفی پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
1161-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آق قا- کتوکی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم مهین شاهرائی بشماره شناسنامه729 بشرح دادخواست بکاسه 1/97/812/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که ش�ادروان صمد شاهزائی به شناسنامه ش�ماره508 درتاریخ1396/7/11در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به1-متقاضی فوق الذکر دخترمتوفی 2-ماتون بورکزائی ش ش785 صادره ازنظام آباد همسرمتوفی3-حبیب شاهزائی ش 
ش4870273391صادره از علی آباد پس�رمتوفی4-عزیز شاهرائی ش ش495صادره ازرامیان پسرمتوفی5-مدینه شاهزائی ش ش588صادره 
ازگنبد دخترمتوفی6-پرویز ش�اهرائی ش ش397صادره ازرامیان پسرمتوفی7-عبدالمجید ش�اهرائی ش ش5صادره از گنبد پسرمتوفی8-
مجید ش�اهرائی ش ش12صادره ازرامیان پسرمتوفی9-رحیمه شاهرائی ش ش4870031019صادره ازعلی آباد دخترمتوفی10-اشرف شاهرائی 
ش ش89صادره ازگنبد دخترمتوفی11-حمیده شاهرائی ش ش47صادره ازگنبد دخترمتوفی12-شاه پری شاهرائی ش ش396صادره ازرامیان 
دخترمتوفی13-امید شاهرائی ش ش 4870071241صادره ازرامیان پسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی 
مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
1099-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت زه�ره ی�زدان مق�دم فرزن�د رمضانعل�ی بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثب�ت ش�ده بکاس�ه 
9709981720200679بایگانی970764/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسن مقصودلو 
فرزند اسمعیل خان دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-زهره یزدان مقدم ف رمضانعلی 
ش ش348همسر2-خشایار مقصودلو ف حسن ش ش 2110639407فرزند3-دنیا مقصودلو ف حسن ش ش211160631فرزند اینک باانجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
1162-مسئول دفترشعبه 2شورای حل اختاف گرگان-درویشی قلی آباد

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت پرویز فراهی فرزند علی بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکاسه 9709981720400714بایگانی970735/

ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رقیه دیوانه فرزند غامعلی به ش ش1 دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-پرویز فراهی ف علی به ش ش7287 فرزند متوفی2-سکینه فراهی ف 
علی به ش ش7286 فرزند متوفی3-زینب نوروزی ف محمد به ش ش8571فرزند متوفی4-خدیجه نوروزی ف محمد به  ش ش8997فرزند 
متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد 

اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
1160-مسئول دفترشعبه 4شورای حل اختاف شهرستان گرگان-خلیلی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آق�ای محمد فرزبد باوکالت هادی رافضی ف محمد علی بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه970625/این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت 
صدورگواه�ی انحص�ار وراث�ت نم�وده واعام داش�ته که محمد عل�ی فرزبد فرزن�د علی اکبر بش�ماره شناس�نامه 295ص�ادره ازگرگان 
درتاریخ1370/7/1دراقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-زهرا مهرانی 
ف می�رزا علی اکبر کد ملی2120971986متولد1301نس�بت همس�رمتوفی 2-علی اکبر فرزبد ف محمد علی ک�د ملی2120460930متولد 
1322نس�بت پس�رمتوفی3-صادقعلی فرزبد ف محمد علی کد ملی2122017041متولد 1326نسبت پس�رمتوفی4-محمد تقی فرزبود ف 
محمد علی کد ملی 2122027142متولد 1329نسبت پسرمتوفی5-محمدرضا فرزبد ف محمد علی کد ملی2122044209متولد 1333نسبت 
پسرمتوفی6-نرجس خاتون فرزبود ف محمد علی کد ملی2120463948متولد1338نسبت دخترمتوفی7-شهربانو فرزبود ف محمد علی 
کد ملی2122102089متولد 1343نسبت دخترمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکنوبت آگهی 
مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1 ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید 

واا گواهی صادر خواهد شد.
 1159-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف گرگان-صادقی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای عبدالوهاب موانا فرزند مهدی بشرح درخواستی که بکاسه970695این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده واعام داشته که ام البنین موحد فرزند محمد جعفر بشماره شناسنامه199صادره ازگرگان درتاریخ93/04/29دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتست از1-عبدالوهاب موانا ف مهدی کد ملی2121156275ش 
ش583متولد 1317/12/16همس�رمتوفی2-رضا موانا ف عبدالوهاب کدملی2121345728ش ش223متولد 1343/4/17پس�رمتوفی3-
محم�د تق�ی موانا ف عبدالوهاب ک�د مل�ی2121388397ش ش184متولد 1347/4/6پس�رمتوفی4-معصومه موان�ا ف عبدالوهاب کد 
مل�ی2121363599 ش ش1002متولد1344/11/17دخترمتوفی5-فاطم�ه موان�ا ف عبدالوه�اب ک�د مل�ی2121859004ش ش170متولد 
1349/4/30دخترمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی 
دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 1158-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گرگان-صادقی

آگهی درخواست حصر وراثت
  خانم صدیقه برنا فرزند ولی اله بشرح درخواستی که بکاسه 970703این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده 
واعام داشته که محمد علی صفری فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 8صادره ازشاهرود در تاریخ97/9/5 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان 
گ�رگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-صدیقه برنا ف ولی ال�ه ش ش604 کد ملی2121255605متولد 
1332همسرمتوفی2-علی اکبرصفری ف محمد علی ش ش29174 کد ملی2120281424متولد 1357پسرمتوفی3-احمد صفری ف محمد 
علی ش ش8708 کد ملی 2122743085متولد 1367پس�رمتوفی4-ثمانه صفری ف محمد عل�ی ش ش617 کد ملی 2121903453متولد 
1354 دخترمتوفی5-سمیه صفری ف محمد علی ش ش503 کد ملی2121705430متولد 1362دخترمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار 

آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
1157-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف گرگان-صادقی

آگهی مزایده مال غیرمنقول مرحله اول
   درپرونده اجرایی962112/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه319صادره ازش�عبه 2ش�ورای حل اختاف گرگان محکوم علیه 
مه�دی نمازی ف رمضان محک�وم بپرداخت مبلغ 627/327/066ریال درحق محکوم له علی حس�ین محمودی اصل ف قاس�م بابت اصل 
خواس�ته ومبلغ 31/366/353ریال درحق دولت محکوم وبدهکارمیباشد که ملک محکوم علیه توقیف بمبلغ10/700/000/000ریال ارزیابی 
نموده لذا اجرای احکام درنظردارد پس ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری باش�رایط ذی�ل الذکرمال مورد مزایده را بفروش 
برس�اند متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده 6دانگ 1قطعه زمین که درآن 
احداث بنا ش�ده اس�ت بمس�احت99/12مترمربع واقع درآدرس گرگان میدان مطهری خ مطهری شمالی سمت چپ واحد تجاری داراچوب 
دارای پاک ثبتی4476فرعی از2-اصلی بخش3ثبت گرگان ملکی محمد مهدی نمازی که درتصرف مستاجرملک مرزبان بوده واحد مذکور 
دارای بالکن بمس�احت تقریبی24مترمربع باکف موزاییک بدنه تا 1/3مترسنگ ومابقی پودرسنگ دهانه مغازه 5/87متر وارتفاع کل مغازه 
5/4متر وارتفاع تا زیربالکن 2/7مترودارای امتیاز برق وگاز وآب مجزا میباش�د وبمبلغ فوق ارزیابی گردیده اس�ت زمان ومکان مزایده زمان 
مزایده روزدوش�نبه مورخ11/8  /97 س�اعت11الی12مکان مزایده گرگان خ شهید بهشتی نرسیده به میدان کریمی نبش نوبخت ساختمان 
ش�ورای حل اختا ف گرگان ش�عبه اول اجرای احکام مدنی )ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع 
وبرنده مزایده کس�ی اس�ت که بااترین مبلغ را درجلس�ه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را 
نقدا” بحساب2171294788000سیبا شورای حل اختاف گرگان ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز وقبض 
واریزش�ده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده 129قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت 
ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3- مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام 
مدنی انجام خواهد شد 4-کلیه هزینه های نقل وانتقال زمین اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد5-طالبین خرید میتوانند 
1هفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال توقیف ش�ده بازدید نمایند 6-انتقال مال مورد مزایده پس ازتایید صحت 
مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط 

مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد.
1154-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-نجار

6- حصروراثت
خانم مریم کرقلی نس�ب  فرزند س�اار دارای شناس�نامه 8 ایرانشهر ش�رح دادخواست ش�ماره 970667 مورخ 97/10/9 توضیح داده 
شادروان ساار کرقلی نسب فرزند کرقلی بشناسنامه 5147 در سال 1364 در شهر سیرجان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- خانم مریم کرقلی نسب فرزند ساار ش.ش 8 ایرانشهر دختر متوفی. 2- خانم اله کرقلی نسب فرزند ساار ش.ش 188 جیرفت 
دختر متوفی. 3- خانم زینب کرقلی نسب فرزند ساار ش.ش 27 ایرانشهر دختر متوفی. 4- خانم خاور کرقلی نسب فرزند ساار ش.ش 
27 ایرانش�هر دختر متوفی. 5- خانم صدیقه کرقلی نس�ب فرزند ساار ش.ش 72 ایرانشهر دختر متوفی. 6- خانم مژگان کرقلی نسب 
فرزند س�اار ش.ش 21 چابهار فرزند متوفی. 7- آقای حمیدرضا کرقلی نس�ب فرزند س�اار ش.ش 683 کرمان پس�ر متوفی. 8- آقای 
محمدرضا کرقلی نس�ب فرزند ساار ش.ش 8 ایرانشهر پس�ر متوفی. 9- آقای مجید کرقلی نسب فرزند ساار ش.ش 122 چابهار پسر 
متوفی. 10- آقای علیرضا کرقلی نسب فرزند ساار ش.ش 519 سیرجان فرزند متوفی. 11- آقای سلمان کرقلی نسب فرزند ساار ش.ش 
67 جیرفت پس�ر متوفی. 12- آقای عبدالرضا کرقلی نس�ب فرزند ساار ش.ش 23 جیرفت پسر متوفی. 13- آقای محمد کرقلی نسب 
فرزند ساار ش.ش 28 ایرانشهر پسر متوفی. 14- صغری صفوی فرزند مراد ش.ش 21 جیرفت همسر متوفی. 15- سلطان میرزائی فرزند 
اکبر ش.ش 984 کرمان همسر متوفی .  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
667 شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان کرمان

7- اصاحیه
در آگهی ش�ورای حل اختاف ش�ماره 12 کرمان چاپ ش�ده در روزنامه حمایت 97/10/8 شماره 
4376 آق�ای غامرضا بس�طامی فرزن�د محمد ش.ش 890 صحیح می باش�د که اش�تباها آقای  

غامرضا سجادی به چاپ رسیده که بدینوسیله اصاح می گردد.

8- حصروراثت
آقای حسن قلیزاده فرزند اکبر دارای شناسنامه 6 شرح دادخواست شماره 785/28/97 مورخ 97/8/20 توضیح داده شادروان فاطمه 
خورسند فرزند علی و گلی بشناسنامه 17  در تاریخ 1397/7/29 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمد 
قلیزاده حس�ین آبادی فرزند اکبر و فاطمه ش.ش 8 متولد 1342 صادره از زرند فرزند متوفی. 2- حس�ین قلیزاده حس�ین آبادی فرزند 
اکب�ر و فاطم�ه ش.ش 3 متولد 1344 صادره از زرند فرزند متوفی. 3- علی قلیزاده حس�ین آب�ادی فرزند اکبر و  فاطمه ش.ش 7 متولد 
1350 صادره از زرند فرزند متوفی. 4- حسن قلیزاده فرزند اکبر و فاطمه ش.ش 6 متولد 1353 صادره از زرند فرزند متوفی. 5- عباس 
قلیزاده حس�ین آبادی فرزند اکبر و فاطمه ش.ش 4 متولد 1361 صادره از زرند فرزند متوفی. 6- زهرا قلیزاده حس�ین آبادی فرزند اکبر 
و فاطمه ش.ش 3 متولد 1339 صادره از زرند 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.
785 شورای حل اختاف شماره 28 شهرستان کرمان

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
در پرونده کاس�ه 970891 ش�عبه 108 دادگاه کیفری دو اردبیل آقای علی و فرخ هر  دو مجیدپور  متهم هس�تند به ایراد ضرب و جرح  
عمدی موضوع  ش�کایت آقایان وحید لطفی زاده و فراهم رس�ول زاده به لحاظ  مجهول المکان  بودن اباغ احضاریه به ایش�ان ممکن 
نشده است لذا در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراانتشار به نامبرده اباغ می گردد روز یکشنبه 97/11/28 ساعت 9 صبح جهت رسیدگی در این شعبه حضور بهم رسانند. در صورت 

عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی را  اتخاذ خواهد نمود.
1099928 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر  اردبیل – شامی 

9- حصروراثت
آقای حسن محمدی قناتغستانی فرزند نعمت اله دارای شناسنامه 39314 شرح دادخواست شماره 659/3/97 مورخ 97/10/10 توضیح 
داده ش�ادروان نعمت اله محمدی قناتغستانی فرزند اکبر بشناس�نامه 26  در تاریخ 1397/9/21 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- حسن محمدی قناتغستانی فرزند نعمت اله ش.ش 39314 متولد 1356 صادره از کرمان پسر متوفی. 2- محسن 
محمدی قناتغستانی فرزند نعمت اله ش.ش 1994 متولد 1359 صادره از کرمان پسر متوفی. 3- محبوبه محمدی فرزند نعمت اله ش.ش 
2562 متولد 1364 صادره از کرمان دختر متوفی. 4- حسین محمدی قناتغستانی فرزند نعمت اله ش.ش 13 متولد 1355 صادره از ماهان 
پس�ر متوفی. 5 – بتول محمدی قناتغس�تانی فرزند نعمت اله ش.ش 35 متولد 1353 صادره از ماهان دختر متوفی. 6- صدیقه محمدی 
قناتغستانی فرزند نعمت اله ش.ش 44 متولد 1350 صادره از ماهان دختر متوفی. 7- مصطفی محمدی قناتغستانی فرزند نعمت اله ش.ش 
587 متولد 1362 صادره از کرمان پس�ر متوفی. 8- جمیله برخوردار برواتی فرزند حس�ن ش.ش 69 متولد 1338 صادره از بروات بم 
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.
659 شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان کرمان

10- اباغ وقت رسیدگی
خواهان علی اصغر محمودی به طرفیت خوانده علیرضا و صادق هاتفی به خواسته تامین خواسته + مطالبه وجه به شماره پرونده 515- 
97 ثبت و وقت رس�یدگی 1397/11/16 س�اعت 9 صبح تعیین گردیده اس�ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست 
خواهان و موافقت ش�ورا به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می 
شود خوانده یا خواندگان مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا در وقت رسیدگی مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور 

شورای حل اختاف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
515 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

دادنامه 
پرونده کاسه 9509987710500682 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان بوشهر تصمیم نهایی  شماره 9709977710500260 خواهان: 
بانک ملت  مدیریت شعب استان بوشهر با وکالت آقای محمدرضا منفرد فرزند رضا به نشانی بوشهر خیابان جانبازان )بیسیم( کوچه اله 21 مجتمع 
علی واحد 5 کد پستی  7516766493 تلفن همراه 09171774585 خواندگان: 1. آقای حسین حیدری فرزند اسماعیل  2. آقای عباس  علی زاده 
فرزند یوسف همگی به نشانی مجهول المکان 3. آقای حمید مسلمی فرزند عباس  به نشانی  استان بوشهر شهرستان بوشهر چغادک نرسیده 
به میدان بقیه ا ه نبش  کوچه شهید سیفی نمایشگاه مسلمی 4. آقای مجتبی پوادی فرزند مصطفی به نشانی استان بوشهر شهرستان بوشهر 
چغادک نرسیده به میدان بقیه اه لوازم یدکی تنگستان 5. آقای محمدرضا حیدری راد فرزند علی  به نشانی استان بوشهر شهرستان بوشهر 
چغادک نرسیده به میدان بقیه اه نمایشگاه اتومبیل تنگستان خواسته ها:  1. مطالبه  و جه بابت ... 2. مطالبه خسارت دادرسی  3. مطالبه  خسارت 
تاخیر تادیه رای دادگاه  در خصوص دادخواست  بانک ملت مدیریت شعب استان بوشهر با وکالت خانم اهرمی نژاد و آقای منفرد  به طرفیت 1. 
حسین حیدری فرزند اسما عیل  2. محمدرضا حیدری راد فرزند علی  3. عباس علی زاده فرزند یوسف 4. مجتبی پوادی فرزند مصطفی  5.  
حمید مسلمی  فرزند  عباس  به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 667/302/422 ریال بابت اصل طلب و جریمه تاخیر تادیه  تا تاریخ 95/8/15 و از  
این تاریخ به بعد روزانه  به مبلغ 354/309 ریال بابت خسارت  تاخیر روزانه و مطالبه سایر  خسارات دادرسی دادگاه  با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده نظر به اینکه دادخواست  مستند به یک فقره قرارداد بانکی به شماره 921217369/22  است و خواندگان علیرغم اباغ قانونی 
ا خطاریه در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده اند و خواسته خواهان  مصون از ایراد مانده است لذا مستندا به ماده 15 اصاحی قانون عملیات 
بانکی بدون ربا   و تبصره یک ذیل آن و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و ماده 198 و 515  و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی مصوب 97 دعوی را وارد دانسته و حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 667/302/422 ریال بابت اصل 
طلب و  جریمه تاخیر تادیه تا تاریخ 95/8/15 و از این تاریخ به بعد روزانه  مبلغ 354/309 ریال بابت خس�ارت تاخیر روزانه و پرداخت هزینه 
دادرسی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف  مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان بوشهر می باشد. 
865 رئیس شعبه پنجم  حقوقی دادگاه عمومی بوشهر 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9509987710500680 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان بوشهر تصمیم نهایی  شماره 9709977710500261 
خواهان: بانک ملت  مدیریت شعب استان بوشهر با وکالت خانم لیا اهرمی نژاد فرزند محمدرضا به نشانی بوشهر خیابان جانبازان )بیسیم( 
کوچه اله 21 مجتمع علی واحد 5 کد پستی  7516766493 تلفن همراه 09171774585 خواندگان: 1.   آقای  امید مسلمی  فرزند  عباس 
به نشانی  استان بوشهر شهرستان بوشهر چغادک خیابان امام خمینی اتومبیل حمید 2. آقای حسین بیات فرزند ابراهیم به نشانی استان 
بو ش�هر شهرستان بوشهر بخش مرکزی شهرستان بوشهر حومه روس�تای احمدی نبش  خیابان دانش آموز  مغازه فروش موبایل 3. آقای 
محمدرضا حیدری راد فرزند علی 4. آقای حسین حیدری فرزند  اسماعیل به نشانی مجهول المکان  خواسته ها:  1.  مطالبه  خسارت تاخیر 
تادیه 2.   مطالبه خس�ارت دادرس�ی 3. مطالبه  و جه بابت رای دادگاه  در خصوص دادخواس�ت  بانک ملت مدیریت شعب استان بوشهر با 
وکالت آقای متهم نفرد و خانم اهرمی نژاد به طرفیت 1. حسین حیدری فرزند اسما عیل  2. حسین بیات فرزند ابراهیم 3. امید مسلمی فرزند 
عباس 4. محمدرضا حیدری راد فرزند علی  به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 467/057/175 ریال بابت اصل طلب و جریمه تاخیر تادیه  تا 
تاریخ 95/8/15 و از  این تاریخ به بعد روزانه  به مبلغ 323/138 ریال بابت خسارت  تاخیر روزانه و مطالبه سایر  خسارات دادرسی دادگاه  
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دادخواست  مستند به یک فقره قرارداد بانکی به شماره 931569282/25   است 
و خواندگان ردیف اول و سوم و چهارم علیرغم اباغ قانونی ا خطاریه در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده اند و خوانده  ردیف دوم نیز  
دفاع موضوع جهی نداشته است و خواسته خواهان  مصون از ایراد مانده است لذا مستندا به ماده 15 اصاحی قانون عملیات بانکی بدون 
ربا   و تبصره یک ذیل آن و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و ماده 198 و 515  و 519 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی مصوب 97 دعوی را وارد دانسته و حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 467/057/175 ریال بابت 
اصل طلب و  جریمه تاخیر تادیه تا تاریخ 95/8/15 و از این تاریخ به بعد روزانه  مبلغ 323/138 ریال بابت خسارت تاخیر روزانه تا اجرای  
حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام می دارد. رای صادره نسبت به خواندگان 
ردیف اول و سوم و چهارم آقایان  حیدری، مسلمی، حیدری راد غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و پس از آن ظرف  مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان بوشهر می باشد.  و نسبت به خوانده  ردیف 

دوم آقای بیات حضوری  است و ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان بوشهر می باشد. 
864 رئیس شعبه پنجم  حقوقی دادگاه عمومی بوشهر 

دادنامه 
نهای�ی  ش�ماره  بوش�هر تصمی�م  پرون�ده کاس�ه 9509987710500681 ش�عبه پنج�م دادگاه عموم�ی حقوق�ی  شهرس�تان 
9709977710500665 خواهان: بانک ملت  مدیریت شعب استان بوشهر با وکالت آقای محمدرضا منفرد فرزند رضا به نشانی بوشهر 
خیابان جانبازان )بیس�یم( کوچه اله 21 مجتمع علی واحد 5 کد پس�تی  7516766493 تلفن همراه 09171774585   و خانم لیا 
اهرمی نژاد فرزند محمدرضا به نشانی بوشهر خیابان جانبازان )بیسیم( کوچه اله 21 مجتمع علی واحد 5 کد پستی  7516766493   
1. آقای حسین بیات فرزند ابراهیم به نشانی استان بو شهر شهرستان بوشهر بخش مرکزی شهرستان بوشهر حومه روستای احمدی 
نبش  خیابان دانش آموز  مغازه فروش موبایل 2. آقای امید مسلمی فرزند  عباس  به نشانی استان بوشهر شهرستان بوشهر چغادک 
خیابان  اصلی نمایشگاه اتومبیل حمید 3.  آقای محمدرضا حیدری راد فرزند علی  به نشانی استان بوشهر شهرستان بوشهر چغادک 
نرس�یده به میدان بقیه اه نمایش�گاه اتومبیل تنگستان  4. آقای حس�ین حیدری فرزند اسماعیل به نشانی مجهول المکان خواسته 
ها:  1. مطالبه  و جه بابت ... 2. مطالبه خس�ارت دادرس�ی  3. مطالبه  خس�ارت تاخیر تادیه رای دادگاه  در خصوص دادخواست  بانک 
ملت مدیریت ش�عب اس�تان بوش�هر با وکالت   آقای محمدرضا   منفرد و خانم لیا اهرمی نژاد به طرفیت 1. حس�ین حیدری فرزند 
اس�ما عیل  2. حس�ین بیات فرزند  ابراهیم 3. امید مس�لمی فرزند عباس 4. محمدرضا حیدری راد فرزند علی  به خواس�ته مطالبه 
وج�ه به مبلغ 471/156/558 ریال که ش�امل 340/123/966 ریال بابت اص�ل طلب و  و مبلغ 131/032/592 ریال بابت جریمه تاخیر 
تادیه  تا تاریخ 95/8/15 و از  این تاریخ به بعد روزانه  مبلغ 325/975 ریال به عنوان خسارت تاخیر روزانه و مطالبه سایر خسارات 
دادرس�ی دادگاه  با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دادخواس�ت  مس�تند به یک فقره قرارداد بانکی به شماره 
931569311/04 است و خواندگان ردیف اول و سوم و چهارم علیرغم اباغ قانونی ا خطاریه در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده 
اند و  خوانده  ردیف دوم نیز با حضور در دادگاه دفاع موثری ننموده است خواسته خواهان  مصون از ایراد مانده است لذا مستندا به 
م�اده 15 اصاح�ی قانون عملیات بانکی بدون ربا   و تبصره یک ذیل آن و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و ماده 198 و 515  
و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب 97 دعوی را وارد دانسته و حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 471/156/558 ریال بابت اصل طلب و  جریمه تاخیر تادیه تا تاریخ 95/8/15 و از این تاریخ به بعد روزانه  
مبلغ 325/975 ریال به عنوان خسارت تاخیر روزانه تا  زمان اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی در حق خواهان صادر و اعام می دارد. رای صادره  نس�بت به خوانده  ردیف دوم  حس�ین بیات حضوری اس�ت و ظرف مدت 
بیس�ت روز قابل تجدید نظر  خو اهی در محاکم محترم تجدید نظر اس�تان بوشهر می باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف 
مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف  مدت بیس�ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان بوشهر می باشد. 
863 رئیس شعبه پنجم  حقوقی دادگاه عمومی بوشهر 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
در پرونده 970303 شعبه 109 دادگاه کیفری دو اردبیل  در خصوص  شکایت آقای هدایت واعظ نژادی علیه آقای صالح لطفی فرزند منصور 
دایر بر کاهبرداری و نیز  غصب عناوین دولتی وقت رس�یدگی  به تاریخ 1397/11/16 س�ا عت  9 صبح تعیین گردیده اس�ت. با عنایت به 
مجهول المکان  بودن و عدم دسترس�ی به متهم یاد ش�ده و در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به این وسیله وقت رسیدگی 
اب�اغ می گردد تا متهم  جهت اتهام انتس�ابی   در وقت مقرر در دادگاه حاضر ش�ود بدیهی اس�ت در ص�ورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی  غیابی به عمل خواهد آمد. 
10999925 منشی دادگاه کیفری شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل – یوسفی 

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9609980402001161 ش�عبه 102 دادگاه کیف�ری  دو ش�هر اردبی�ل )102 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی  ش�ماره 
9709970402801207 ش�اکی: ش�رکت به پخش با مدیر عاملی آقای حجت اله پور عباس پاش�ا با وکالت  آقای ش�هرام بی دردی فرزند 
محمد به نشانی  استان اردبیل شهرستان اردبیل  اردبیل چهارراه حافظ جنب پل عابر پیاده ساختمان ارشام طبقه 5 متهم: آقای بهنام 
فرجی فرزند عبدالحسین به نشانی  اردبیل اردبیل محله ابوطالب ک ساحلی  اتهام: خیانت در امانت گردشکار: شاکی به موجب شکوائیه 
بر علیه متشاکی  به اتهام فوق طرح شکایت نموده که دادگاه با ماحظه مجموع محتویات پرونده ضمن  ا عام ختم رسیدگی  با استعانت 
از خداوند متعال به ش�رح ذیل مبادرت به انش�اء رای می نماید. رای دادگاه در  خصوص اتهام آقای بهنام فرجی آقباغ رستم خان فاقد 
اطاعات تکمیلی به لحاظ  مجهول المکان بودن دایر بر خیانت در امانت در مورد وجوه ناشی  از فروش کاا موضوع شکایت آقای حجت 
اله پور عباس پاشا مدیر  عامل شرکت به پخش داروی بهشهر با وکالت آقایان شهرام بی  دردی و حسن   مرادزاده با امعان نظر  در اوراق 
پرونده و مفاد کیفرخواس�ت صادره  از دادس�رای  عمومی و انقاب  ا ردبیل ماحظه می گردد متهم به عنوان ویزیتور در  شرکت مذکور 
مشغول بکار بوده که بر اساس محتویات پرونده و بر اساس اظهارات گواهان تعرفه شده ماحظه می گردد متهم وجوه حاصل  از فروش 
اموال ش�رکت را به ش�رکت  عودت نداده و تصاحب نموده اس�ت. با عنایت به مراتب و نظر به اینکه کاا و وجوه کاای فروخته ش�ده در 
دست متهم  امانی بوده و به جهت تصاحب وجوه در مانحن فیه بزه خیانت  در ا مانت واقع گردیده است با عنایت  به  مراتب و با در نظر  
گرفتن سایر قرائن و امارات  بزهکاری  متهم   محرز تشخیص داده و مستندا به  ماده 674 قانون مجازات اسامی مصوب 1375 دادگاه 
مش�تکی عنه مذکور با به تحمل یکس�ال حبس محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 

مرجع و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خو اهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل می باشد. 
10999926 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان ا ردبیل – حسن مظفری 
آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  خانم سیده مریم محسنیان فرزند سید نوراله 

خواهان آقای عظیم فیروز خش�که رود دادخواس�تی به طرفیت خوانده  خانم س�یده مریم محس�نیان و آقای فرزاد رهبری به خواسته 
تنظیم و تحویل س�ند رس�می مبیع یک دستگاه خودرو پراید به ش�ماره پاک ایران 66- 552ی65 مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
ش�ماره پرونده کاس�ه  9709980493100689 شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 
س�اعت 09:30 تعیین که حس�ب دس�تور 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 انتش�ار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
10999927 مسئول  دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان  اردبیل – رامین حمیدزاده 

)) آگهی فقدان مدرک تحصیلی(( 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حس�ین نبیئی فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 488 صادره 
از رزن درمقطع کارشناس�ی پیوسته  رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی اسامشهر با شماره 
3678/ م د ا مفقود گردیده اس�ت وفاقد اعتبارمی باش�د. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانش�گاه آزاد اسامی واحد اسامشهر به نش�انی اسامشهر- میدان نمازخیابان شهید صیاد 

شیرازی- دانشگاه آزاد اسامی واحد اسامشهرارسال نماید.

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاس�ه پرونده: 968/5/97 وقت رس�یدگی: به روز ش�نبه تاریخ 97/11/20 س�اعت 16:00 خواهان: مهدی حیدرزاده 
خوان�ده: امی�ر نجفیان خواس�ته: فک پ�اک به ش�ماره انتظامی  78 / 162 ی 94 خواهان دادخواس�تی تس�لیم دفترکل دادگس�تری 
اسامش�هرنموده که جهت رس�یدگی به شعبه 5 ش�ورای حل اختاف اسامشهرارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین شده وبه علت 
مجه�ول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودس�توردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل 
خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم 
حضوردادخواس�ت اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط 

یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.م الف 3603 
مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: کاسه پرونده: 292/211/97- 293/211/97 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه  تاریخ 97/11/16 ساعت 17:00 خواهان: یعقوب 
حیدری خوانده: یوس�ف الج - کیوان الج - عزت قنبری  خواس�ته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواس�تی تسلیم دفترکل دادگستری 
اسامش�هرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان 
بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودس�تور دادگاه وبتجویزماده72 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضور دادخواست اباغ 
شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت 

آن ده روزخواهد بود.م الف 3606 
مدیردفترشعبه 211 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی مفقودی
برگ س�بز خ�ودرو وانت پیکان BARDO OHV س�فید – م�دل 1393-بنزین ش�ماره موتور  
118P0072129 و شماره شاسی  NAAA36AA9EG671203 متعلق به آقای بیکلی افشین نیا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

آگهی مزایده
در م�ورد پرونده اجرائی کاس�ه 970561 محکوم ل�ه : زهرا ریحانی محکوم علیه : بهمن زارع فرزند عل�ی اکبر مبنی بر مطالبه طلب 
با عنایت به توقیف 1 دس�تگاه موتور س�یکلیت و با توجه به نوع کاربری و س�ایر عوامل موثر که توسط کارشناس منتخب دادگستری 
بازدید و با عنایت به عرف قیمت موتور سیکلت به صورت ذیل ارزیابی گردیده است و اینکه پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده 
خودرو فوق در س�اعت 10:00 الی 11:00 مورخ 97/11/09 و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگس�تری بجنورد 
به فروش برس�د، بنابراین متقاضیان ش�رکت در جلس�ه مزایده میتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف 
موض�وع مطل�ع و در صورت تمایل از م�ورد مزایده بازدید نمایند. بدیهی اس�ت مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع و به باا ترین قیمت 
پیش�نهادی واگذار خواهد ش�د و ده درصد مبلغ پیش�نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و ما بقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول 
خواهد ش�د و در صورت عدم پرداخت الباقی )نود درصد( در مهلت مقرر، مبلغ تودیعی پس از کس�ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 

و مزایده تجدید می گردد.
1-موتور سیکلت طرح هوندا به شماره پاک 34556/781 به مبلغ 25/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.15

ظفری-دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد

متن آگهی
پرونده کاسه 9709985870100102 شعبه 1 شورای حل اختاف شهری بجنورد تصمیم نهایی شماره  خواهان : آقای علی مجرد فرزند 
حیدر به نش�انی خراس�ان ش�مالی-بجنورد کانتری داوزده ک ش محدثی 5 پ 2 خواندگان : 1- آقای ابراهیم زایدلی به نشانی کاله- 
روستای کولی بایندر 2- خانم زهرا ایزانلو فرزند محمد علی به نشانی خراسان شمالی –بجنورد خ 32 متری شهدا کوچه شهید کاملی 
پ 54 3- آقای س�ید محمود جالی چیه فرزند س�ید حسین به نش�انی جاجرم معلم 6 پاک 15 منزل محمود جالی 4- آقای شرکت 
پارس خودرو به نشانی تهران- کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج )کد پستی 1389741166( صندوق پستی 13445/377 5- آقای حسن 
شیخنظری به نشانی گرگان کوی دادگستری کوچه یکم مجتمع شمیم طبقه 4 غربی 6- آقای ذبیح اله دنکوب به نشانی مجهول المکان  
خواسته :الزام به تنظیم سند خودرو  رای شورا: در خصوص دعوی خواهان علی مجرد فرزند حیدر بطرفیت خواندگان 1-ابراهیم زایدلی 
2- زهرا ایزانلو فرزند محمد علی 3- سید محمود جالی چیه فرزند سید حسین4- شرکت پارس خودرو 5- حسن شخنظری 6- ذبیح 
اله دنکوب به خواس�ته تقاضای محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اس�ناد رسمی و انتقال سند قطعی یک دستگاه اتومبیل 
پاترول به شماره انتظامی قبلی ایران 11-991 ج 96 و ایران 59-591ج 55 و ایران 69-428 ن 16 و شماره انتظامی فعلی ایران 861-26 
ج 62 طبق قولنامه مقوم به مبلغ 20/000/000 ریال و هزینه دادرسی. با بررسی محتویات پرونده و توجها به مدارک ابرازی از ناحیه نظر به 
این که حسب پاسخ واصله از اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد متعاقب استعام صورت گرفته بیان داشتند که سند رسمی 
به نام حسن شیخنظری فرزند علی می باشد و از طرفی خواندگان ردیف اول ابراهیم زایدلی ردیف سوم حسن شیخنظری و ردیف پنجم 
س�ید محمود جالی چیه علی رغم اباغ قانونی در جلس�ه حضور ندارد و ایحه ای را نیز در جهت دفاع از خویش به عمل نیاورده اند و 
خوانده ردیف دوم در جلس�ه رس�یدگی حضور دارد و عنوان داشته که اتومبیل به نام بنده نمی باشد و خوانده ردیف ششم نیز در دفاع 
از خویش ایحه ای را تقدیم داشتند لذا دعوی خواهان در این مرحله از رسیدگی حمل بر صحت تلقی و به استناد مواد 219-220-10-
515-519 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده ردیف سوم حسن شیخنظری فرزند علی به حضور در دفتر خانه اسناد 
رسمی و انتقال سند یک دستگاه اتومبیل پاترول به شماره انتظامی ایران 26-861 ج 62 به نام خواهان و همچنین مبلغ 1/660/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. و با توجه به این که دعوی مطروحه متوجه خواندگان ردیف دوم زهرا ایزانلو 
و ردیف سوم حسن شیخنظری فرزند علی و ردیف چهارم ذبیح اه دنکوب و ردیف پنجم سید محمود جالی چیه و خوانده ردیف ششم 
ش�رکت پارس خودرو نمی باش�د و به اس�تناد ماده 198 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان صادر و 
اعام می دارد و رای صادره نسبت به خواندگان ردیف دوم زهرا ایزانلو و خوانده ردیف ششم شرکت پارس خودرو حضوری محسوب و 
ظرف مهلت مقرر بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان بجنورد می باشد و نسبت 
به خوانده ردیف سوم حسن شیخنظری غیابی محسوب و ظرف مهلت مقرر بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و پس از 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان بجنورد می باشد.15
محمد حسن امانی- قاضی شعبه یک شورای حل اختاف بجنورد

اباغ وقت رسیدگی 
در خصوص ش�کایت  آقای امیر حس�ین حسنی الست علیه هادی محمدی فرزند خداداد دایر بر مشارکت  در آدم ربایی و ضرب و جرح 
عمدی ، با توجه به صدور قرار رس�یدگی  غیابی نس�بت به  متهم در راس�تای مواد 394 و 395 قانون آیین دادرسی کیفری  بدینوسیله  
به وی اباغ می گردد  جلس�ه رس�یدگی برای مورخه 1397/11/10 س�اعت 9 صبح تعیین گردیده تا در جلسه  حاضر شود  که در صورت 
عدم حضور متهم  یا عدم ارس�ال ایحه دفاعیه  و یا عدم معرفی وکیل  مطابق دایل موجود  در پرونده و ادعای ش�اکی رسیدگی و رای 

مقتضی صادر خواهد شد  8
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد – جواد کبودی 

متن آگهی 
ریاست محترم شورای حل اختاف شعبه دوم شیروان 

با احترام و سام در پاسخ نامه شماره 970234 آن شعبه در رابطه با محاسبه سهم خواهان از مبلغ 12/000/000ریال  به نرخ روز با توجه 
به گواهی حصر وراثت  تقدیمی به شرح زیر  محاسبه و اعام می گردد: 
محاسبه مبلغ 12/000/000 ریال در 1382/10/30 به نرخ روز 1397/4/9 

ارزش 12/000/000 ریال در تیر ماه 1397 
و با توجه به گواهی حصر وراثت  2241  مورخه 1382/10/30 صادره از ش�عبه چهارم دادگاه حقوقی ش�یروان  مرحوم  4 دختر و 2 پس�ر  

می باشد  و لذا سهم اعظم صادقی به شرح ذیل  محاسبه می شود. 13داش�ته و همسر  که سهم هر دختر از کل ارث   

116/152/672

                                        با سپاس کارشناس منتخب – محمد جهاندار 
شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان شیروان 

حصر وراثت
احتراماً به استحضار می رساند یحیی محمدپور فرزند علی به شماره شناسنامه/ کد ملی 0759535515 به شرح دادخواست از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان احس�ان محمدپور فرزند یحیی به شماره شناسنامه/ کد ملی 
0750103876 در تاریخ 1397/01/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- خانم/ 
آق�ا یحی�ی محمدپور فرزند علی به ش.ش/کد مل�ی 0759535515 2- خانم/ آقا زینب رجب زاده فرزند عباس�علی به ش.ش/کد ملی 
0750070072 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا  هرکه اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.13
 شورای حل اختاف شهرستان گرمه- مرادی

آگهی    
خواه�ان بانک مهر اقتصاد ب�ا وکالت خانم ملیحه قربانی راد دادخواس�تی به طرفیت آقای میثم 
علی بابائی بندبنی به خواس�ته مطالبه وجه چک ،  هزینه دادرس�ی ، خسارت تاخیر تادیه و حق 
الوکال�ه وکیل تقدیم دادگاههای عمومی کرج نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 58 ش�ورای 
حل اختاف کمالش�هر واقع در کمالش�هر بین ظفر 9 و 10 جنب پل عابر پیاده ارجاع و به کاس�ه 
970622/58/97 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/15 س�اعت 9/30 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود 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 . 
22 دبیر شعبه 58 شورای حل اختاف کمالشهر

آگهی مزایده اموال منقول  
به موجب پرونده کاسه 974039 صادره از حوزه 37 شورای حل اختاف کرج له : غامرضا جوکار 
و علیه حسین رجبی جورشری محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 187323293 ریال به 
عنوان اصل خواسته در حق محکوم له و پرداخت 9160000 بابت نیم عشر دولت چون نامبرده در 
موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجراء نکرده است حسب تقاضای محکوم له به شرح زیر به وسیله 
این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر گردیده از طریق مزایده در تاریخ 
1397/11/08 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف کرج به 
فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بااترین 
قیمت را پیشنهاد نماید ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمین شده 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز 
اج�راء تعیی�ن می گردد و حداکثر یک م�اه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد ک�رد از خریدار اخذ و 
اموال به نامبرده تحویل خواهد ش�د در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را 
نپردازد س�پرده او پس از کس�ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در 
صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل ش�ود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت 
و مکان برگزار می گردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از نخواهد شد 
. ضمن�ا طالبین می توانند ظرف 7 روز قب�ل از مزایده بدفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از 
اموال بازدید نمایند اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است :  1- یک 
دس�تگاه خط تلفن همراه به ش�ماره 09124491639 به میزان 13500000 ریال توس�ط کارشناس 

رسمی ارزیابی گردیده است .
39 دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف کرج

 آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول (
به موجب پرونده اجرایی کاس�ه 972414 صادره از ش�عبه 6 دادگاه خانواده کرج لها : لیا نجفی 
کیا فرزند ارشد علیه : سیاوش درویش نژاد فرزند هدایت محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
تعداد 12 عدد س�که تمام بهار آزادی و مبلغ چهل میلیون تومان در حق محکوم لها و مبلغ پنج 
درصد بابت نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه اباغ شده و در مهلت 
مقرر نس�بت به اجرای حکم اقدام ننموده اس�ت بنا به درخواس�ت محکوم له به منظور استیفای 
محکوم به و هزینه اجرایی ، شش دانگ ملک به آدرس کرج -  اسام آباد – خ ستارخان – پ 124 
– ط اول متعلق به محکوم علیه از س�وی این اجرا توقیف و توس�ط کارشناس رسمی دادگستری 

به ش�رح زیر توصیف و ارزیابی شده است و مقرر گردیده در مورخ 1397/11/02 از ساعت 12 الی 
13 در محل اجرای احکام مجتمع خانواده کرج از طریق مزایده به فروش برس�د مزایده از قیمت 
750/000/000 ریال شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد 
نمای�د فروخته خواهد ش�د ده درصد وجه مزایده فی المجلس ب�ه صورت وجه نقد یا چک بانکی 
تضمین�ی از خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت یک م�اه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی 
و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد ش�د  در صورتی که در مهلت مقرر 
خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید س�پرده وی پس از کس�ر هزینه های مزایده به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه می باشد که 
از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت 
به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد 
مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز 
قب�ل از مزایده با اط�اع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با 
ایام تعطیل باش�د روز بعد در همان س�اعت و مکان برگزار خواهد ش�د نظریه کارشناسی : طبق 
نظریه پیوس�تی می باشد با عنایت به درنظر گرفتن سایر عوامل موثر در ارزیابی ملک و موقعیت 
و چگونگی دسترس�ی ها و ش�رایط روز بازار و بدون در نظر گرفتن هر گونه واگذاریها و بدهی به 
اش�خاص حقوقی و حقیقی ملک موصوف بابت شش دانگ عرصه و اعیان و بر پایه قیمت مزایده 

به مبلغ 750/000/000 ریال  معادل هفتاد و پنج میلیون تومان مورد ارزیابی و اعام می گردد .
14 مدیر اجرای احکام مجتمع خانواده کرج

اباغیه 
شماره پرونده 970700 مشخصات اباغ شونده حقیقی غامرضا قندی فرزند عبدالمجید کد ملی 
1754246710 به نش�انی اس�تان البرز ، شهرس�تان کرج ، کرج ، شهرک کمالیه ، بلوار شهرداری 
، بوس�تان 3 ، آپارتمان 5 ، س�مت راس�ت ، پ 7 تاریخ حضور 1397/11/15 س�اعت حضور 10 در 
خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

این شعبه حاضر شوید .
شعبه 55 شورای حل اختاف کرج – مجتمع شماره 3 ) مجتمع کمالشهر (

آگهی مزایده منقول نوبت اول
به موجب نیابت واصله از دادگستری تهران له : خانم آسا چوهدری با وکالت آقای حجت اله بحری 
و علیه آقای محمد رضا س�رمدی محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت 110 سکه تمام بهار ازادی 
بابت مهریه و پنج درصد نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه اباغ شده 
و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم  اقدامی ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور 
استیفای محکوم به و هزینه اجرایی سه دانگ یک واحد آپارتمان توسط این اجرا توقیف و توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ 1397/10/25 
از س�اعت 11 الی 12 در محل اجرای احکام دادگاه خانواده کرج از طریق مزایده به فروش می رس�د  
مزایده از قیمت 1540/000/000 ریال طبق نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و 
حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس 
به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول 
خواهد ش�د و پ�س از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک م�ورد مزایده بنام خریدار منتقل 
خواهد شد  در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از 
کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال 
به عهده محکوم علیه می باشد و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی 
به اعتراض از س�وی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد ش�د ضمنا طالبین به شرکت 
در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند 
چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود روز بعد مزایده در همان ساعت و مکان برگزار خواهد 
شد ملک مورد مزایده 3 دانگ از 6 دانگ آپارتمان واقع در فردیس شهرک بنفشه کوی محمدیان 

بن بست اول پ 12 ط 3 واحد 7 پاک ثبتی 162/41319 به مساحت 78/43 دارای پارکینگ . 
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حصروراثت
آقای غامرضا اسماعیلی  فرزند حسن محمد صادره از بیرجند  به شرح دادخواست کاسه 97/38 شواری مود از این شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نساء داور   فرزند مراد علی دارای  شماره شناسنامه 33 در مورخه 94/2/7 در اقامتگاه 
دائمی خود ش�هر  فوت نموده ورثه حین الفوت مرحوم منحصر اس�ت به 1- غامرضا اسماعیلی فرزند حسن به شماره ملی 0652839223 
پسر متوفی 2- مریم اسماعیلی فرزند حسن به شماره ملی 0652860230 دختر متوفی3- علی اکبراسماعیلی فرزند حسن به شماره ملی 
0652881981 پس�ر متوفی 4- فاطمه اس�ماعیلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 2486 دختر متوفی 5- محمد حسن اسماعیلی فرزند 
حس�ن به ش�ماره ملی 0652873601 پسر متوفی مرحوم به جز وراث فوق وراث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزیور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشرآگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و الی گواهی صادر خواهد شد
1281- شورای حل اختاف حوزه 2 شهر مود

حصروراثت
آقای علی اکبر حسین زاده  فرزند محمد حسین دارای شناسنامه 238 صادره از نهار جان فال به شرح دادخواست کاسه 97/36 شواری مود 
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم زهرا جمیع   فرزند محمد دارای  شماره شناسنامه 
270 در مورخه 97/9/3 در اقامتگاه دائمی خود بیرجند  فوت نموده ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به 1- آقای علی اکبر حسین زاده 
فرزند حسین به شناسنامه 283 صادره از نهار جان فال 2- خانم مریم حسین زاده فرزندمحمدحسین به شناسنامه 7 صادره از روستای فال 
3- خانم فاطمه صغری حسین زاده فرزندمحمد حسین به شناسنامه 271 صادره از روستای فال مرحوم به جز وراث فوق وراث دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزیور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و 

یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و الی گواهی صادر خواهد شد
1282- شورای حل اختاف حوزه 2 شهر مود

حصروراثت
آقای علی اکبر حسین زاده  فرزند محمد حسین دارای شناسنامه 238 صادره از نهار جان فال به شرح دادخواست کاسه 97/36 شواری مود 
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین زاده   فرزند محمد حسین  دارای  شماره 
شناسنامه 4 در مورخه 97/9/22 در اقامتگاه دائمی خود روستای چنشت  فوت نموده ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به 1- خانم زهرا 
جمیع فرزندمحمد به شناسنامه 270 روستای فال مرحوم به جز وراث فوق وراث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزیور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشرآگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و الی گواهی صادر خواهد شد
1283- شورای حل اختاف حوزه 2 شهر مود

اصاحیه
پیرو آگهی مفقودی چاپ شده در تاریخ 1397/10/9 صفحه آخر اصل سند کمپانی از قلم افتاده که 

بدین وسیله اصاح می شود 
ب

مفقودی
اصل برگ سبز)شناس�نامه ( و سند کمپانی خودروی سواری لیفان X50 هاچ بک به شماره شاسی: 
LF479Q2B2160895171 و شماره موتور:NAKSF4512GB105617و شماره انتظامی: 428-52 

ب 58متعلق به آقای/خانم: حمید حسینی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
اصل برگ سبز)شناس�نامه ( خودروی س�واری پراید 132به شماره شاس�ی: S5420091705047 و 
ش�ماره موتور:4635105و ش�ماره انتظامی: 52-698 ب 51متعلق به آقای/خانم: مهرداد پوررضاه 

کاهی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به
آقای خسرو رضائی فرزند اشرف_خانم شریفه رضائی فرزند اشرف_آقای پرویز رضائی فرزند اشرف _خانم زهرا رضائی فرزند اشرف _خانم 
زلیخا رضائی فرزند اشرف_خانم فاطمه رضائی فرزند اشرف_خانم فرح رضائی فرزند اشرف_خانم شیخه رضائی فرزند اشرف_آقای منصور 
رضائی فرزند اش�رف_پرونده کاسه 9609986136100940 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امیدیه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/14 س�اعت 14:00 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 ازجراید کثیراانتشارآگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضرگردد. استان خوزستان-شهرستان امیدیه-بلواردادگستری-دادگستری شهرستان امیدیه                
شماره :6729مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستا نامیدیه-جاسم 
دیلمی مقدم

آگهی اباغ وقت رسیدگی  دادخواست و ضمائم
 باقر قنبری عدیوی بطرفیت  سعید یزدانی نوگورانی خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 200 ریال بابت خسارت افت قیمت خودرو + مطالبه ی 
هزینه ی کارشناسی و دادرسی و ایاب و ذهاب + مطالبه کل خسارات قانونی – 000 / 500 / 3 ریال تقدیم کرده که به کاسه 97 / 17 / 168 
ح ثبت گردیده و مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت  در یکی از روزنامه های کثیراانتشار درج و از خوانده فوق الذکر 
دعوت میگردد پس از نشر آگهی در تاریخ 20/ 1 / 98 راس ساعت 18 عصر جهت دادرسی  در شعبه قاضی شورا مجتمع شماره سه اهوازحضور 
یابند و یاقبل از موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هر گونه دفاع و پاسخی بدعوی مطروحه دارند 

اعام نمایند. بدیهی است در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال ایحه وفق مقررات عمل گردد . 
-38/10  شعبه 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه اهواز

آگهی مفقودی
دفترچه وکالت پایه یک ) ماده 187 ( به نام مریم موسویون محل اشتغال شوشتر مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد .
39 / 10 - اهواز

دادنامه
 ((رأي دادگاه )) در خصوص اتهام خانم آزاده اورنتي موایي فرزند عزیز دائر بر س�رقت از منزل آقاي عبدالخضر صفایي زاده فرزند محمد 
موضوع شکایت ایشان به شرح شکوائیه تقدیمي این مرجع با توجه به شکایت شاکي، تحقیقات محلي صورت گرفته توسط ضابطین تحت 
اأمر دادستان، کشف اموال مسروقه در منزل متهم و متواري بودن ایشان از بدو تشکیل پرونده تا به حال و عدم ارائه دفاع بزهکاري ایشان را 
محرز و مسلم تشخیص داده و در راستاي ماده 656 قانون تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده سال 1375 حکم به محکومیت ایشان به تحمل 3 
سال حبس و 74 ضربه شاق تعزیري صادر و اعام مي گردد و در رابطه با جنبه خصوصي جرم نظر به اینکه شاکي اموال مسروقه را مشخص 
نکرده است و از مراجعه به این مرجع علی رغم احضار خودداري کرده است و فقط لیست اموالي که بموجب صورتجلسه صفحه 29 پرونده در 
منزل متهم کشف گردیده است را به عنوان اموال مسروقه شناسایي کرده است و این اموال نیز تحویل شاکي گردیده است فلذا این مرجع 
مواجه با تکلیفي در این خصوص نمي باشد. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهي در این مرجع و پس از آن 

ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهي در دادگاه محترم تجدید نظر استان خوزستان است.
 -3315   رئیس شعبه 101 دادگاه کیفري 2 شهرستان رامشیر

مفقودی
 NAS421100E1215328 :اصل برگ سبز)شناس�نامه ( خودروی سواری پراید 132به شماره شاسی
و شماره موتور:5171626و شماره انتظامی: 52-759 ب 87متعلق به آقای/خانم: بی بی رباب تقوی 

نیامفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای پیمان گیو دارای شماره شناسنامه 391 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عزیزاله گیو به شماره شناسنامه 6486 در تاریخ 97/8/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت مرحوم منحصر اس�ت به:1-پیمان گیو – فرزند  2- اقدس س�اکی – همس�ر  3- ایمان گیو – فرزند  4- امین گیو - فرزندضمن انجام 
تش�ریفات قانونی در خواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در 

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

آگهی حصر وراثت
احترامآ مهری باقری دارای شماره شناسنامه 2 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مهدی شماعی به شماره شناسنامه 562 در تاریخ 1397/8/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
مرحوم منحصر است به:1-مهری باقری – همسر  2- الهام شماعی – فرزند  3- ویدا شماعی – فرزند  4- وحید شماعی – فرزند 5- فرشید 
ش�ماعی - فرزندضمن انجام تش�ریفات قانونی در خواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 

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

آگهی اباغ وقت رسیدگی
 کاسه پرونده 474 /97 شورای حل اختاف شهر کاکی بدینوسیله به خواندگان آقای محسن کاویانپور فرزند محمد و آقای امیر اهشام فرزند 
عوض مجهول المکان اخطار می گردد خواهان بانک ملت مدیریت شعب استان بوشهر دادخواستی به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به 
شورای حل اختاف شهر کاکی تقدیم نموده است پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کاسه  فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت 
رسیدگی و صدور اخطاریه طرفین نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد بدین وسیله به شما اخطار می گردد در جلسه رسیدگی مورخه 

سه شنبه 1397/11/16 ساعت 9:30 صبح تعیین شده است شرکت نمایید .
م الف 880رئیس شورای حل اختاف شعبه کاکی یعقوب شجاعی نیا

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاسه پرونده 472 /97 شورای حل اختاف شهر کاکی بدین وسیله به خواندگان آقای احمد حسنی فرزند مختار و آقای عبدالرضا سالمی 
فرزند صالح مجهول المکان اخطار می گردد خواهان بانک ملت مدیریت شعب استان بوشهر دادخواستی به طرفیت شما به خواسته مطالبه 
وجه به شورای حل اختاف شهر کاکی تقدیم نموده است پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کاسه  فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین 
وقت رسیدگی و صدور اخطاریه طرفین نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد بدین وسیله به شما اخطار می گردد در جلسه رسیدگی 

مورخه سه شنبه 1397/11/16 ساعت 9  صبح تعیین شده است شرکت نمایید .
م الف 881رئیس شورای حل اختاف شعبه کاکی یعقوب شجاعی نیا

آگهی اباغ وقت رسیدگی
 کاسه پرونده 476 /97 شورای حل اختاف شهرکاکی بدین وسیله به خوانده آقای محمد فواد نیا فرزند علی مجهول المکان اخطار می 
گردد خواهان بانک ملت مدیریت شعب استان بوشهر دادخواستی به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به شورای حل اختاف شهر کاکی 
تقدیم نموده اس�ت پس از ارجاع به این ش�عبه و ثبت آن به کاس�ه  فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و صدور اخطاریه 
طرفین نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد بدین وسیله به شما اخطار می گردد در جلسه رسیدگی مورخه سه شنبه 1397/11/16 

ساعت 10 صبح تعیین شده است شرکت نمایید .
م الف 882رئیس شورای حل اختاف شعبه کاکی یعقوب شجاعی نیا

آگهی اباغ وقت رسیدگی
 کاسه پرونده 468 /97 شورای حل اختاف شهر کاکی بدین وسیله به خواندگان خانم حوریه قاسمی فرزند حسن و آقای نادر غامی فرزند 
حسن مجهول المکان اخطار می گردد خواهان بانک ملت مدیریت شعب استان بوشهر دادخواستی به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به 
شورای حل اختاف شهر کاکی تقدیم نموده است پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کاسه  فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت 
رسیدگی و صدور اخطاریه طرفین نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد بدین وسیله به شما اخطار می گردد در جلسه رسیدگی مورخه 

سه شنبه 1397/11/16 ساعت 8:30 صبح تعیین شده است شرکت نمایید .
م الف 883رئیس شورای حل اختاف شعبه کاکی یعقوب شجاعی نیا

آگهی  حصر وراثت
 آقای  فرامرز معصوم  تنیانی  دارای شناسنامه  شماره 35 به شرح  داد خواست به کاسه   از این دادگاه درخواست  گواهی حصر وراثت  نموده  
و چنین توضیح داده  که شادروان جمیله  شیر علی  آلیانی  شالتوکی  بشناسنامه 47 در  تاریخ  95/12/28 اقامتگاه  دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت  آن مرحوم  منحصر است به : 1- مصطفی  معصوم  تنیانی  بشناسنامه  1929 پسر متوفیه 2-  مریم  معصوم  تنیانی  
بشناسنامه  10100 دختر متوفیه 3-  فرشته  معصوم  تنیانی  بشناسنامه  46830  دختر  متوفیه 4-  فرامرز  معصوم  تنیانی  بشناسنامه  35 
همسرمتوفیه و اینک  با انجام  تشریفات  مقدماتی  درخواست  مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی  داردو یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد  از تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به  دادگاه تقدیم  دارد واا گواهی  صادرخواهد شد.
ح  5821   قاضی شعبه  اول شورای  حل اختاف  فومن -  علی جمالی

آگهی  حصر وراثت
 خانم  فرخنده هدایتی  کاس احمدانی دارای شناسنامه  شماره 360 به شرح  داد خواست به کاسه  از این دادگاه درخواست  گواهی حصر 
وراثت  نموده  و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  محمد حس�ین  هدایتی  کاس احمدانی  بشناس�نامه 48 در  تاریخ  1369/4/13 اقامتگاه  
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت  آن مرحوم  منحصر اس�ت به : 1- اس�معیل هدایتی  کاس احمدانی  بشناس�نامه 124 پسر 
متوفی  2-  ابراهیم هدایتی  کاس احمدانی  بشناس�نامه 126 پس�ر متوفی 3-  محمد رس�ول هدایتی  کاس احمدانی  بشناسنامه 161 پسر 
متوفی 4-  محمد تقی هدایتی  کاس احمدانی  بشناس�نامه 304 پس�ر متوفی 5-  عباس  هدایتی  کاس احمدانی  بشناس�نامه 12115 پسر 
متوفی 6- کلثوم هدایتی  کاس احمدانی  بشناسنامه 6181  دختر متوفی 7-  فرخنده هدایتی  کاس احمدانی  بشناسنامه 360  دختر متوفی 
8-  فریده هدایتی  کاس احمدانی  بشناسنامه 9940  دختر متوفی و اینک  با انجام  تشریفات  مقدماتی  درخواست  مزبور را در یک نوبت  
آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی  داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به  دادگاه تقدیم  

دارد واا گواهی  صادرخواهد شد.
 ح  5822  قاضی شعبه  اول شورای  حل اختاف  فومن -  علی جمالی

 آگهی حصر وراثت
  آقای سید محمد  محسن پور صومعه سرائی  شناسنامه  4532 به استناد  شهادتنامه  و گواهی فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه  در خواستی  
به شماره  97/519 صومعه سرا تقدیم این دادگاه  نموده چنین اشعار داشته  که شادروان انسان زحمتکش به شماره  شناسنامه 589 در تاریخ  
1397/09/07 در اقامتگاه  دائمی  خود در گذش�ته وورثه  حین  الفوت عبارتند از  : 1- س�ید محمد محس�ن پور  صومعه سرائی فرزند  سید 
مرتضی  شماره شناسنامه 4532 متولد  1343 پسر متوفی  2- سید  رضا محسن پور  صومعه سرائی فرزند  سید مرتضی  شماره شناسنامه 
38 متولد  1339 پسر متوفی 3- سیده زهرا محسن پور صومعه سرائی فرزند  سید مرتضی  شماره شناسنامه 181 متولد  1340  دخترمتوفی 
اینک  با انجام  تشریفات  مقدماتی  درخواست  مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی  داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد  از تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به  دادگاه تقدیم  دارد واا این گواهی  صادرخواهد شد.
 ح  5823  رییس شعبه چهارم  شورای  حل اختاف  صومعه سرا- غامرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
  آقای سید محمد  محسن پور صومعه سرائی  شناسنامه  4532 به استناد  شهادتنامه  و گواهی فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه  در خواستی  
به شماره  97/520 صومعه سرا تقدیم این دادگاه  نموده چنین اشعار داشته  که شادروان  سید مرتضی محسن پور صومعه سرائی به شماره  
شناس�نامه 775 در تاریخ  1386/08/09 در اقامتگاه  دائمی  خود در گذش�ته وورثه  حین  الفوت عبارتند از  : 1- س�ید محمد محس�ن پور  
صومعه سرائی فرزند  سید مرتضی  شماره شناسنامه 4532 متولد  1343 پسر متوفی  2- سید  رضا محسن پور  صومعه سرائی فرزند  سید 
مرتضی  شماره شناسنامه 38 متولد  1339 پسر متوفی 3- سیده زهرا محسن پور صومعه سرائی فرزند  سید مرتضی  شماره شناسنامه 181 
متولد  1340  دخترمتوفی 4- انسان زحمتکش فرزند  محمد علی  شماره  شناسنامه 589 متولد 1314 همسر متوفی اینک  با انجام  تشریفات  
مقدماتی  درخواس�ت  مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هرکس�ی  اعتراضی  داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د  از تاریخ  نشر 

نخستین آگهی ظرف یکماه به  دادگاه تقدیم  دارد واا این گواهی  صادرخواهد شد.
 ح  5824  رییس شعبه چهارم  شورای  حل اختاف  صومعه سرا- غامرضا  دهقان
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511/138رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي عبداله ربیع زاده داراي شناسنامه شماره --- به شرح دادخواست به کاسه 971987  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدربیع زاده به شناسنامه 2 در تاریخ 93/8/16 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:1-علی ربیع زاده فرزند2-زهرا ربیع زاده فرزند3-عبدالرضا ربیع زاده فرزند4-عبداله ربیع زاده فرزند5-حسین ربیع زاده 
فرزند6-معصومه ربیع زاده فرزند7-زینب ربیع زاده فرزند8-محبوبه ربیع زاده فرزند9-فاطمه ربیع زاده فرزند10-مریم ربیع زاده فرزند11-عارفه ربیع 
زاده 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 نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 154 شوراي حل اختاف شهرستان مجتمع شماره سه مشهد

511/139رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم معصومه محمدآباد داراي شناسنامه شماره --- به شرح دادخواست به کاسه 971945 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالکریم شاهدی به شناسنامه 522 در تاریخ97/7/26 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1-معصومه محمدآباد همسرمتوفی 2-سعید شاهدی فرزند3-حسین شاهدی فرزند4-سارا 
شاهدی فرزند5-پریسا شاهدی فرزند6-ثمانه شاهدی فرزند.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/140رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم صغری مدینی داراي شناسنامه شماره --- به شرح دادخواست به کاسه971947 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عبداله مدینی به شناس�نامه 495 در تاریخ 97/9/1 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-صغری مدینی فرزند2-کبری مدینی فرزند3-زهرا مدینی فرزند4-علی مدینی فرزند اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/141رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي سیدسامان ابطحی داراي شناسنامه شماره --- به شرح دادخواست به کاسه 971974 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت اکبری به شناسنامه715 در تاریخ97/7/9 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-سیدصادق ابطحی فرزند2-اشرف السادات ابطحی فرزند3-زهرا ابطحی فرزند4-سیدمهدی ابطحی 
فرزند5-مهین ابطحی 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 نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/142رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه غفوری داراي شناس�نامه ش�ماره --- به شرح دادخواست به کاس�ه971919 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زلیخا صالحی به شناسنامه261 در تاریخ 89/10/24 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-فاطمه غفوری فرزند 2-خدیجه غفوری فرزند 3-صغری غفوری فرزند 4-کبری غفوری فرزند 
5-محمد غفوری فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/143رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه غفوری داراي شناس�نامه ش�ماره --- به شرح دادخواست به کاس�ه971918  از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی اصغر غفوری به شناس�نامه94 در تاریخ85/10/21 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1-زلیخا صالحی همسرمتوفی 2- فاطمه غفوری فرزند3-خدیجه غفوری فرزند4-صغری 
غفوری فرزند5-کبری غفوری فرزند6-محمد غفوری 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 نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/144رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم لیا محمدیان داراي شناسنامه شماره --- به شرح دادخواست به کاسه 971917 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمدصفاری رخنه به شناسنامه 11416 در تاریخ91/7/12 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-لیا محمدیان مادرمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/145رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم بی بی ملیحه هاشمیان شوراب داراي شناسنامه شماره --- به شرح دادخواست به کاسه 971971 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه هاشمیان به شناسنامه 183 در تاریخ97/7/19 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- بی بی ملیحه هاشمیان شوراب فرزند2- فاطمه هاشمیان شوراب فرزند3-صغری هاشمیان 
شوراب فرزند 4-سیدرضا هاشمیان شوراب فرزند5-سیدمحمدهاشمیان شوراب فرزند6-سیدعلی هاشمیان شوراب 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 نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/146آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به  1� حسین پورحسن فرزندغامعباس 2� خدیجه کسوجی فرزند محمد  فعا مجهول المکان اباغ می شود 
در مورد دادخواس�ت بانک ملت علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه به موجب دادنامه ش�ماره 9709977578501327 � 
1397/10/5 در پرونده کاسه شماره 35/970649 خواندگان محکومند به پرداخت  تضامنی مبلغ 234/713/708 ریال بابت اصل خواسته ) که 
تا تاریخ 1397/5/6 جرائم آن محاسبه شده است( و پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه روزانه 144/483/000 ریال براساس مواد 6 قرارداد و 12 تعهد 
نامه )که خسارت تاخیر 26 درصد در سال تعیین شده است( از تاریخ 1397/5/7 تا یوم الوصول و مبلغ 15/938/109 ریال بابت خسارت دادرسی 
در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت مقرر قانونی 

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

511/147آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خواندگان 1� مجید سمیعی 2� عباسعلی ستارزاده بجستانی 3� باقر اکبرپورثانی به خواسته مطالبه 
وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987578500656  شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/14 ساعت 10/30  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 

511/148آگهی اباغ برگ اجرائیه
بدینوسیله در اجرای دستور مواد 9، 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی، به آقای منصور وحیدپور فعا مجهول المکان اباغ می شود که حکم 
محکومیت اداره کار، به شماره 9710427578400437 در پرونده شماره 34/971149 منجر به صدور برگ اجرائیه بر علیه وی مبنی بر پرداخت مبلغ 
197/795/302  ریال بابت رابطه کارگر و کارفرمایی از تاریخ 1396/09/30 لغایت 1397/10/15 در  حق محکوم له )روح اه فاحی کاته میرزا رجب( 
همچنین بیمه نمودن وی در مدت کارکرد و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال در حق دولت شده است. مراتب به وسیله انتشار آگهی به شما اباغ می 
گردد و ده روز پس از نشر آگهی حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود. پس از این برای ادامه عملیات اجرائی اباغ دیگری به شما نخواهد شد 

مگر این که محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطاع دهید.
مدیر دفتر شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/149آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیروآگهی های قبلی به آقایان علی و مهدی فتحی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه جه به موجب حکم شماره9709977578300973 در پرونده کاسه 970189 حکم محکومیت 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 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/150آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای حسنعلی سلطانی فرزند محمد علی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بطرفیت شما 
به خواسته خلع ید و اجرت المثل به موجب حکم شماره9709977578301268 در پرونده کاسه 970384 حکم محکومیت 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 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/151آگهی تبادل لوایح تجدید نظرخواهی
بدینوسیله در اجرای دستور مواد 73 و 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی، به آقای عبدالغنی ملکی نیا فرزند غام 
محمد فعا  مجهول المکان اباغ می شود که بانک ملی از دادنامه شماره 301047 در پرونده شماره 970057 تجدید نظرخواهی نموده است لذا مراتب 
با درج در روزنامه به شما اباغ می گردد  تا ظرف ده روز پس از انتشار این آگهی، با مراجع به دفتر دادگاه و اعام نشانی کامل خود و دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی چنانچه پاسخی دارید کتبا اعام نمایید. پس از گذشت ده روز از انتشار این آگهی اعم از این که پاسخی 

از ناحیه شما رسیده یا نرسیده باشد، پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال خواهد شد. 
شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/152آگهی اباغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد قلی بهزادی فر فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست آقای امید خدادادی علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه به موجب دادنامه شماره 970997578100498 در پرونده کاسه 31/970086 به پرداخت مبلغ 000/ 205/000 ریال اصل 
خواسته به انضمام خسارات دادرسی محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره  غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/153آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 27/971009 . وقت رسیدگی: 1397/11/17 ساعت 8 صبح. خواهان: بهروز صاحبی فرزند عباسعلی . خواندگان: 1� عباسعلی فتحانی 
2� مجتبی سلیمانی 3� رضا رشیدی. خواسته: مطالبه وجه.خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه نموده که 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 آخرین آگهی ظرف یکماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دادخواست 

و ضمائم را دریافت نماید .
دادگاه حقوقی  شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/154آگهی
کاسه پرونده: 26/970815 . وقت رسیدگی: 1397/12/1 ساعت 11 صبح. خواهان: بانک مهر اقتصاد. خوانده: مهدی دهقان بنادکی فرزندمحمد 
� مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 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 آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه  دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند .
دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/155آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کاسه پرونده: 25/970706 . وقت رسیدگی: 1397/12/08 ساعت 12/30 دقیقه. خواهان: بانک ملی ایران. خوانده: فیروزه قربانی فرزند غامعلی. 
خواسته: مطالبه وجه بابت قرارداد مشارکت مدنی و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 25 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده  به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را  دریافت نماید و در وقت 

مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند . چنانچه بعداً اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و  مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/156آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای وحید جعفر رمزی. فعا مجهول المکان اباغ می شود که در پرونده  کاسه 26/970118 طبق دادنامه 
شماره 9709977577601103 به پرداخت  مبلغ 335000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11151000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 9240000 
ریال بابت دستمزد وکیل وخسارت تاخیر تادیه محکوم گردیده اید. مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره  غیابی و ظرف مدت 

20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید امام خمینی شهرستان مشهد 

511/157آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به نصرت فنائی نقد علی پور � امیر بهزاد بمبئی چی � محسن جاویدی حمیدی � مجید داودی مقدم � 
عباس احمدی  مجهول المکان اباغ می شود که در پرونده  کاسه 26/960929 طبق دادنامه شماره 9710427577600334 به پرداخت  مبلغ 
19950000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 819690000 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم گردیده اید. مراتب بدین وسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره  غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید امام خمینی شهرستان مشهد

511/158آگهی اباغ دادنامه
به این وسیله پیروآگهی قبلی به آقای علی بیرجندی طرقی فرزند غام فعا مجهول المکان اباغ می شود،درمورد شکایت خانم فاطمه بیرجندی 
طرقی علیه ش�ما دایر به ترک انفاق فرزند به موجب دادنامه ش�ماره9709975116101492 مورخ97/10/03 درپرونده 106/970725 به تحمل 
دوس�ال حبس محکوم ش�ده اید مراتب از این طریق درروزنامه درج می شود رای صادره غیابی وازتاریخ نشردرروزنامه درمهلت مقررقانونی 

قابل واخواهی دراین دادگاه است.
مدیردفتر شعبه106دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت مشهد

511/159آگهی
شماره بایگانی: 971144خواهان آقای موسی حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده آرین دستوری به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره پنج مشهد واقع درمشهد-
طاب میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کاسه9709987509401140 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/23 ساعت 9 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطاع ازمفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/160آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای محمودتقوی فرزندرضا فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت آقای محمدقلی خانی یدکی 
فرزندقربان بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه بابت .. بموجب حکم ش�ماره 9709977503100823 در پرونده کاسه 145/970409 حکم به 
محکومیت خوانده آقای محمود تقوی به پرداخت مبلغ 75000000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 2296500ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 450 
هزارریال بابت درج درآگهی روزنامه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 1397/01/25 الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک 
مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهدشددرحق خواهان صادرو 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

511/161آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای مجیدعربی زاده فرزندرضا فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت خانم س�اره کاوسی فرزند 
محمدبطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977503100858 در پرونده کاسه 145/970465 حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ3344000ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 
چک 97/5/1 الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان صادر و محکوم شده 

اید 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

511/162آگهی
شماره بایگانی شعبه: 970403 پیرو آگهی قبلی های به آقایان قاسم کیمیایی کوشک آباد فرزند محمد وسعید کیمیایی کوشک آباد فرزند 
قاسم فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علی اکبر نامنی فرزند محمد علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم 
شماره 9709977509201492 در پرونده کاسه 9709987509200401 به پرداخت تضامنی به مبلغ 58800000ریال بابت اصل خواسته وخسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک الی یوم ااداء وپرداخت مبلغ 2182125ریال بابت هزینه دادرسی 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.
منشی شعبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/163آگهی احضارمتهم
درپرونده کاس�ه970933-113 آقای1-احس�ان قومی 2-رضاقومی به اتهام بزه جرح باچاقو،توهین وتخریب عمدی تحت تعقیب می باشد 
وبواس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویزماده344 قانون آئین دادرس�ی کیفری مرات�ب درروزنامه آگهی ونامبرده مکلف راس 
ساعت11/45 مورخ1397/11/27 درشعبه 113دادگاه کیفری دو مشهد حاضر وازاتهام انتسابی دفاع نماید درصورت عدم حضور درموعد مقرر 

رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
مدیردفتر شعبه113 دادگاه کیفری دو مشهد مقدس
511/164آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای مرتضی بابائی الیاتو فرزند نوروز

خواهان خانم مرضیه مهدیان سرآسیائی فرزند محمدرضا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مرتضی بابائی الیاتو به خواسته طاق مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه9709987887600946 شعبه 26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری مشهد ثبت 
ووقت رس�یدگی مورخ1397/11/24 س�اعت 10:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفتر شعبه 26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/165آگهی
شماره بایگانی شعبه: 970550 پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به 1-مجیدبهشتی صدر و2-مجیدگلزار سیرجانی که مجهول المکان 
می باش�د اباغ می شود طبق اجرائیه صادره درپرونده کاسه 970550 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977508901030 مورخ 1397/07/16 
صادره ازشعبه 250 حکم به الزام تضامنی خواندگان به انجام تعهدات قرارداد طبق مبایعه نامه ش296939 درخصوص ملک مندرج درقرارداد 
مذکور مبنی براخذ مفاصا حساب وکلیه مجوزات ازمراجع مربوطه وتسویه بدهی به موقوفات ،شهرداری،مالیات اداره دارایی،جهادکشاوری ،منابع 
طبیعی دررابطه باپاک مذکور تاقبل از تنظیم سندرسمی ونیزپرداخت)متضامنا( خواندگان به پرداخت مبلغ 898500ریال بابت هزینه دادرسی 
ونیز حق الدرج آگهی وهمچنین حق الوکاله وکیل )طبق وکالتنامه استنادی(به مبلغ1/000/000 ریال درحق خواهان )حفاظ الحداد( درحق محکوم 
له می باشد. پرداخت نیم عشرحق اجرا ونیز هزینه های اجرا ونیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است باتوجه به غیابی 
بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا اباغ 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 شعبه250 شورای حل اختاف مجتمع شماره  5 شهرستان مشهد

511/166آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به علیرضا کارگرمقدم که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره درپرونده کاسه 
970734 به موجب دادنامه شماره 9709977508901089 مورخ97/7/28 صادره ازشعبه 250 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ2/670/000 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 37/375 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الدرج روزنامه درحق خواهان، پرداخت نیم عشرحق اجرا ونیز هزینه 
های اجرا ونیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا اباغ 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 250شورای حل اختاف مجتمع شماره  5شهرستان مشهد

511/167آگهی اباغ اجرائیه
به منصور وحیدپور اباغ می گردد به موجب اجرائیه صادره درپرونده 971007 محکومید به پرداخت 144/490/000ریال وارس�ال لیست بیمه 
درحق منصور وحید پور ظرف 10روز ازانتش�ار نس�بت به اجرای حکم اقدام ودرغیراینصورت پرونده به جهت اجراء به اجرای احکام ارس�ال 

خواهدشد.
شعبه31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد

511/168آگهی اباغ اجراییه
ش�ماره بایگانی شعبه: 970013 پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای  غامحسین غفوری-مهدی نوعی فرزند 
حسین علی-جواد نوربخش که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون وفق اجرائیه صادره ازشعبه6 دادگاه حقوقی مشهد محکوم به 
تنظیم سندمشاعی پاک 373 از 1-اصلی بخش10مشهد وخسارات دادرسی درحق محکوم له محمدرحمتی 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.
مدیردفتر شعبه6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/169آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محمدعلی راست رو صرمی که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره 
درپرونده کاسه 970794 به موجب دادنامه شماره 9709977509201212 مورخ 1397/8/19 صادره ازشعبه253 محکوم علیه محکوم به حضور 
دردفترخانه اسنادرسمی وانتقال سند یک دستگاه خودرو پژو405 مدل 1385 به شماره پاک 995 ج 11 ایران 16 به نام خواهان وهزینه دادرسی 
به مبلغ سه میلیون وسی وچهارهزارریال درحق خواهان می باشد پرداخت نیم عشرحق اجرا ونیز هزینه های اجرا ونیز هزینه های اجرائی 
برعهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب از 
محکوم له ، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 آ.د.م  وماده 9 قانون اجرای احکام 
مدنی در یکی ازجراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیراینصورت 

واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه253 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/170آگهی
پیرو آگهی قبلی به آقای مجتبی دفتری فرزندعلی محمد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست شرکت پخش گسترآبتین آرا با 
وکالت خانم فریبا برنا علیه شما بخواسته  مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977501501071 در پرونده کاسه 9709987501500506 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 1-مبلغ نوزده میلیون وسیصدوپنجاه هزارریال وجه چک ها)بابت اصل خواسته(2-مبلغ دومیلیون وچهل 
وپنج هزاروهشتصدوهفتاد وپنج ریال)خسارات دادرسی( 3-پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان براساس تعرفه حق الوکاله وکای دادگستری4-
پرداخت خس�ارت تاخیرتادیه وجه چک ها ازتاریخ سررس�ید آنها )313079 از1397/03/16 و313080 از97/4/16 و313081 از97/5/16( تازمان 
وصول وجه چک ها برمبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام 
شورای حل اختاف انجام در حق خواهان صادرواعام می گردد. 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 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/171آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای سیدمرتضی رضائی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست شرکت یونیلیور ایران سهامی 
خاص بانمایندگی آقای ابراهیم اوزگور باوکالت آقای امین صادقی بطرفیت شما بخواسته  مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977500901042 
در پرونده کاسه  9709987500900654 محکوم است به پرداخت مبلغ 6/300/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 990/750 ریال هزینه داردسی 
الصاق تمبر وهزینه درج آگهی درروزنامه 3-خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید مورخه94/12/29 تایوم ااداء که برمبنای نرخ تورم بانک مرکزی 
محاسبه خواهدشد وحق الوکاله وکیل به مبلغ300/000 ریال 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. شماره بایگانی شعبه:970654 
مسئول دفتر شعبه 9شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/172آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم مرضیه میرحسینی  فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای سیدمهدی اربابی 
محمدآباد علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977508401461 در پرونده کاسه  970946 به پرداخت مبلغ 199/180/000 
ریال بابت اصل خواسته وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ برگشت چک موصوف الی یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ 
5/257/450 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی وآگهی درحق محکوم له 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 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/173آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای رضاصادقی نصرآبادی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست رضافیاضی علیه شما بخواسته 
مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977516301454 در پرونده کاسه 970847-264 حکم به پرداخت مبلغ صدوهشتادمیلیون ریال بابت 
صدور بخشی ازدوفقره چک بانک ملت به شماره های 668358/18-1396/11/26 به مبلغ صدوبیست میلیون ریال وشماره چک 668357/32-
396/12/9 به مبلغ شصت میلیون ریال خواشته وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه براساس فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص 
بهای کااها وخدمات مصرفی درتاریخ تادیه وجه چک تقسیم برشاخص بهای کااها وخدمات مصرفی درتاریخ صدور چک ونیز پرداخت مبلغ صدو 
هشتاد میلیون ریال بابت خسارت وادره به سبب هزینه دادرسی درحق خواهان.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/174آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای حاج قربان کریمی وعزیزاله کریمی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست محمدفرساد 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977516301462 در پرونده  کاسه 970930-264حکم تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه 
وپنج میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 29/940997 مورخه 1395/12/1 خواسته وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر درتادیه 
براساس فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها وخدمات مصرفی درتاریخ تادیه وجه چک تقسیم برشاخص بهای کااها وخدمات مصرفی 
درتاریخ صدور چک ونیز پرداخت مبلغ دومیلیون وهشتصد وسیزده هزار وپانصدریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی ودرج درآگهی 
درحق خواهان. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این 

شورا است.
دفتر شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/175آگهی
پیرو آگهی های منتشره قبلی درجراید بدینوسیله به محکوم علیه رضا خواجوی مجهول المکان می شود اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977500100526 کاسه 970247 به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت قسمتی ازخسارت وارده به مدت 167روز ازمورخه 1394/4/16 
ومبلغ یک میلیون وهشتصدوهفتادوسه هزارریال بابت خسارات دادرسی ومبلغ یکصدوپنجاه هزارریال بابت درج آگهی روزنامه درحق خواهان 
صادرو محکوم شده اید ، مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این شورا است.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/176آگهی
شماره بایگانی شعبه: 970458 پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمدرضاقهرمان ارجاسی که مجهول المکان 
می باش�د اباغ می گرددچون وفق دادنامه ش�ماره 9709977500100820 کاس�ه 9709987500100458 به پرداخت 1-مبلغ پنجاه ودومیلیون 
وششصدهزارریال وجه چک ها )بابت اصل خواسته(2-مبلغ یک میلیون وسیصدوهفت هزاروپانصدریال )خسارات دادرسی(3-پرداخت خسارت 
تاخیرتادیه وجه چک ها ازتاریخ سررسیدآنها)1392/9/7 و1392/9/20( تازمان وصول وجه چک ها برمبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی 
مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام ودرحق خواهان ونیم عشردولتی محکوم 
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 شعبه1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/177آگهی
پیروآگهی های  قبلی به پیروز ادهمی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد محمدرسول عباس پور بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک  
بموجب حکم شماره 9709977500901009 در پرونده  کاسه 9709987500900696 محکوم است به پرداخت 1-مبلغ50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته 2-مبلغ1/223/000 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر وهزینه درج آگهی درروزنامه 3-خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک های 
406815-97/6/13 ،403812-97/6/13 هرکدام به مبلغ25/000/000 ریال تایوم ااداء که برمبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهدشددرحق 
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 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/178آگهی
ش�ماره بایگانی ش�عبه: 970687 پیروآگهی های قبلی به آقای عباس فتحی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست مرتضی 
جاویدزاده بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977501700992 در پرونده کاسه 9709987501700687 به پرداخت 
مبلغ سیزده میلیون وسیصدهزاریال بابت اصل خواسته ومبلغ پانصدوپنجاه وشش هزار ودویست وپنجاه ریال هزینه دادرسی 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 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/179آگهی
شماره بایگانی شعبه:970030 پیرو آگهی های منتشره قبلی درجراید بدینوسیله به محکوم علیه ها1-مهدی طیبی نژاد2-مهدی صالح آبادی  
مجهول المکان می شود اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977500400662 کاسه 9709987500400030 خوانده ردیف دوم مهدی 
صالح آبادی )توجها به اطاع دارنده ازروابط فی مابین طرفین وامضاء خوانده ردیف دوم به عنوان صادرکننده ،نامبرده مسئول پرداخت کامل 
وجه چک می باشد( را به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون وسیصدوبیست وهفت هزارریال بابت ابطال 
تمبرودرج آگهی روزنامه وحق الوکاله وکیل که طبق ماده 2آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکاء دراجرای احکام محاسبه خواهدشد ونسبت به 
خوانده ردیف اول مهدی طیبی نژاد نظربه عدم امضای نامبرده توجها به استعام واصله ازبانک مربوطه ونحوه به جریان افتادن چک مستند 
دعوی بادوامضاء ادعای خواهان متوجه خوانده ردیف اول نمی باشد مستندا به بند4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوی نسبت به 
خوانده ردیف اول مهدی طیبی نژاد صادرواعام می دارد درحق خواهان آقای علی رضائی مقدم باوکالت محمد قسمتی تبریزی صادرواعام می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/180آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیهم آقای داریوش جالی وخانم راضیه آذرآباد که مجهول المکان می باشد اباغ 
می گرددچون وفق دادنامه شماره 9709977509601133 صادره ازشعبه257 درپرونده شماره 970674 متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 
13/500/000 تومان بابت اصل خواسته الباقی ثمن معامله ومبلغ 209/050 تومان بابت هزینه دادرسی ومبلغ 30/000 تومان بابت هزینه درج آگهی 
درروزنامه وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له آقای حجت سرشاد استاد ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی 
مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات باهزینه 

اجرایی اقدام خواهدنمود.
دفتر شعبه257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/181آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم عاطفه سادات موذنی مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977500100996 کاسه 9709987500100635 پرداخت 1� مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 
یک میلیون و شصت و نه هزار ریال بابت  هزینه ابطال تمبر 3� مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج آگهی روزنامه 4� خسارت تاخیر 
تادیه وفق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سر رسید چک 95/8/30 تا یوم ااداء که توسط 
اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان آقای رضا قاسمی سرنیش محکوم شده 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 شورا است.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 1 شورای احل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/182آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه علیرضا خیاط مشهدی که مجهول المکان می باشد اباغ میگردد چون وفق 
دادنامه شماره 9609977500100855 کاسه 9609987500100519 محکوم است به پرداخت 1� مبلغ سیزده میلیون تومان بابت اصل خواسته 
2� مبلغ سه میلیون و ششصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و الصاق تمبر و هزینه در آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید ) 1953735/ 221 مورخ 95/3/10 ، 1953734 مورخ 95/3/25( تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه 
خواهد شد در حق خواهان کاظم رمضان زاده یزدی و نیم عشر دولتی محکوم شده اید. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصرت دایره اجرای احکام  طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 1 شورای احل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/183آگهی
خواهان مهدی نساج طرقی دادخواستی به طرفیت خوانده فرهاد رئوفی نژاد به خواسته مطالبه چک تقدیم شوراهای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه ربیع 
� روبروی آیت ا.. عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970457 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/24 ساعت 16/30 تعیین گردیده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مسول دفتر شعبه 35 شورای احل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � سید حمید موسوی

511/184آگهی
پیرو آگهی های  منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه روح ا.. رضا پور و سید جعفر عرب شاهی که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9609977502100102 صادره از ش�عبه 35 شورای حل اختاف در پرونده شماره 970494 محکوم علیه آقای 
سید جعفر عرب شاهی به الزام در دفترخانه و انتقال سند خودرو پژو 405 به شماره انتظامی 12�743 س 31 مدل 1384 جی ال ایکس آی 8/1 
به نام خواهان صادر و اعام و نسبت به آقای روح اله رضا پور مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت مبلغ 
2/840/000 ریال از بابت هزینه های دادرسی صادر می گردد و نیم عشر دولتی شده اند 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.
مسول دفتر شعبه 35 شورای احل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � سید حمید موسوی

511/185آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده امین قادری فرزند عبدالغفور مجهول المکان  اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت سعید قاسم پور بطرفیت 
شما به خواسته مطالبه وجه چک حکم شماره 9709977501401008 در پرونده کاسه 9709987501400691 به محکومیت خوانده به اینکه 
1� مبلغ بیست و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 1/042/000 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3� 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید  1393/1/20 تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر 
و اعام می گردد و  مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد، رای صادره غیابی  و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 14 شورای احل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/186آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه الیاس میرزاده سیجاوندی مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977501400515 صادره از ش�عبه 14 در پرونده شماره 9709987501400145 محکوم علیه )بصورت تضامنی با حسین 
محتش�می( به پرداخت 1� مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال بابت اصل خواس�ته 2� پرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سر رسید چکها ) 
95/8/15 و 95/9/15 و 95/10/15( تا یوم ااداء براساس شاخص قیمت ساانه بانک مرکزی 3� پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه 
درج آگهی 4� پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد و نود هزار ریال بابت جمعاً هزینه دادرسی و تعرفه خدمات و هزینه اوراق در حق محکوم له 
)روح اله رفیق توائی( 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.
مسول دفتر شعبه 14 شورای احل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � نصر آبادی

511/187رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم محمد علی حمیدی دارای شناسنامه شماره 867 به شرح دادخواست به کاسه 971462 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن حمیدی به شناسنامه 458 در تاریخ 1397/9/18در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� عباس حمیدی فرزند حسن ش ش 452 متولد 1350 صادره از گلشیخ مشهد فرزند 
متوفی. 2� زهره حمیدی فرزند حسن ش ش 54758 متولد 1339 صادره از مشهد مشهد فرزند متوفی. 3� ربابه حمیدی فرزند حسن ش ش 
454 متولد 1353 صادره از گلشیخ مشهد فرزند متوفی. 4� فاطمه حمیدی فرزند حسن ش ش 453 متولد 1352 صادره از گلشیخ مشهد 
فرزند متوفی. 5� محمد علی حمیدی فرزند حسن ش ش 867 متولد 1337 صادره از مشهد مشهد فرزند متوفی. 6� رضا حمیدی فرزند حسن 
ش ش 54757 متولد 1341 صادره از گلشیخ 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
شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/188رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم ام البنین کاته عربی دارای شناسنامه شماره 1708 به شرح دادخواست به کاسه 971305 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا مفتخر اوکن نژاد به شناسنامه 47826 در تاریخ 1397/5/26در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� ام البنین کاته عربی فرزند محمد حسین به ش ش 1708 متولد 
1338 صادره از سبزوار همسر متوفی. 2� زهرا  مفتخری اوکن نژاد فرزند محمد رضا به ش ش 97130 متولد 1353 صادره از مشهد فرزند متوفی. 
3� مهدی  مفتخری اوکن نژاد فرزند محمد رضا به ش ش 0933334354 متولد 1356 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� هادی مفتخری اوکن 
نژاد فرزند محمد رضا به ش ش 5 متولد 1362 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� زهره مفتخری اوکن نژاد فرزند محمد رضا به ش ش 97131 
متولد 1353 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� علی مفتخری اوکن نژاد فرزند محمد رضا به ش ش 11537 متولد 1362 صادره از مشهد فرزند 
متوفی. 7� محمد آریا محتشم فرزند محمدرضا به ش ش 19124 متولد 1366 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 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/189رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم منیره مسعودی دارای شناسنامه شماره 0920392695 به شرح دادخواست به کاسه 1332-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن مسعودی به شناسنامه 644 در تاریخ 1397/8/29در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محسن مسعودی فرزند حسن به ش ش 0921486642 متولد 1370 صادره 
از مشهد فرزند متوفی. 2� ملیحه مسعودی فرزند حسن به ش ش 3575 متولد 1359 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� مرضیه مسعودی فرزند 
حسن به ش ش 2941 متولد 1361 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� مهدیه مسعودی فرزند حسن به ش ش 3108 متولد 1363 صادره از مشهد 
فرزند متوفی. 5� منیره مسعودی فرزند حسن به ش ش 0920392695 متولد 1368 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� محمد مهدی مسعودی 
فرزند حسن به ش ش 17986 متولد 1367 صادره از مشهد فرزند متوفی. 7� فاطمه مسعودی فرزند حسن به ش ش 3100 متولد 1345 صادره 
از مشهد فرزند متوفی. 8� هما مسعودی فرزند حسن به ش ش 168 متولد 1350 صادره از مشهد فرزند متوفی. 9� مرتضی مسعودی فرزند 
حسن به ش ش 1726 متولد 1341 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 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/190رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم مریم پور حسنخانی دارای شناسنامه شماره 78784 به شرح دادخواست به کاسه 971490 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید امیر سادات تقوی به شناسنامه 70536 در تاریخ 1397/5/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مریم پور حسنخانی فرزند حسینعلی ش ش 78784 متولد 1335 
صادره مشهد )همسر متوفی( 2� فاطمه دیباج فرزند محمود ش ش 1160 متولد 1322 صادره از مشهد )مادر متوفی(. 3� سید عماد سادات 
تقوی فرزند سید امیر ش ش 0925637033 متولد 1379 صادره مشهد )فرزند متوفی(. 4� سید علی سادات تقوی فرزند سید امیر ش ش 
0926389866 متولد 1381 صادره مشهد )فرزند متوفی(. 4� سید کاظم سادات تقوی فرزند حسین آقا ش ش 823 متولد 1313 صادره مشهد 
)پدر 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
شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/191رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم علیرضا جعفرزاده مرادی دارای شناسنامه شماره 116 به شرح دادخواست به کاسه 1460-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی  جعفرزاده مرادی به شناسنامه 77 در تاریخ 1397/6/28در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� عطیه جعفرزاده مرادی فرزند عباسعلی به ش ش 0921150636 متولد 
1369 صادره از مشهد فرزند. 2� علیرضا جعفرزاده مرادی فرزند عباسعلی به ش ش 116 متولد 1350 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 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/192رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم سیدعباس تقی زاده دارای شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کاسه 1275-97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا یحیی تقی زاده خرقی به شناسنامه 664 در تاریخ 1368/2/1 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� سید نساء تقی زاده خرق فرزند میرزا حسین به ش ش 665 متولد 1285 
صادره از فاروج همسر متوفی 2� سید تقی تقی زاده فرزند یحیی به ش ش 1187 متولد 1313 صادره از فاروج فرزند متوفی. 3� سید عباس تقی 
زاده فرزند میرزا یحیی به ش ش 13 متولد 1333 صادره از فاروج فرزند متوفی. 4� سید حسین تقی زاده فرزند یحیی به ش ش 74 متولد 1318 
صادره از فاروج فرزند متوفی. 5� سید حسن تقی زاده خرقی فرزند یحیی به ش ش 9 متولد 1324 صادره از فاروج 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 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/193رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم ناصر آزاده رضوانی دارای شناس�نامه ش�ماره 3490 به شرح دادخواست به کاسه 1429-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو غضنفری رضوانی به شناسنامه 1119 در تاریخ 1397/9/9در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� رضا آزاده رضوانی فرزند حسین به ش ش 45 متولد 1345 صادره از 
مشهد فرزند متوفی. 2� فاطمه آزاده رضوانی فرزند حسین به ش ش 31 متولد 1348 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� عصمت آزاده رضوانی 
فرزند حسین به ش ش 1975 متولد 1353 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� برات آزاده رضوانی فرزند حسین به ش ش 2018 متولد 1358 
صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� ناصر آزاده رضوانی فرزند حسین به ش ش 3490 متولد 1363 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 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/194رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم جواد عبدی سیج دارای شناسنامه شماره 4004 به شرح دادخواست به کاسه 971473 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان احمد علی عبدی سیج به شناس�نامه 633 در تاریخ 97/9/12 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مجید عبدی سیج فرزند احمد علی ش ش 9628 متولد 1365 صادره 
مشهد فرزند متوفی. 2� زهره عبدی سیج فرزند احمد علی ش ش 92666 متولد 1357 صادره مشهد فرزند متوفی. 3� محمد حسن عبدی 
سیج فرزند احمد علی ش ش 9627 متولد 1365 صادره مشهد فرزند متوفی. 4� جواد عبدی سیج فرزند احمد علی ش ش 4004 متولد 1363 
صادره مشهد فرزند متوفی. 5� محدثه عبدی سیج فرزند احمد علی ش ش 4114 متولد 1360 صادره مشهد فرزند متوفی. 6� اعظم عبدی 
سیج فرزند احمد علی ش ش 1001 متولد 1353 صادره مشهد فرزند متوفی. 7� زهرا عبدی سیج فرزند احمد علی ش ش 1741 متولد 1359 
صادره مشهد فرزند متوفی. 8� مطهره دانا سیج فرزند یداله ش ش 720 متولد 1335 صادره مشهد همسر متوفی. 8� اکرم عبدی سیج فرزند 
احمدعلی ش ش 1000 متولد 1352 صادره مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 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
شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/195رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم بابک مسعود زنجانی دارای شناسنامه شماره 66185 به شرح دادخواست به کاسه 971470 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پرویز مسعودی زنجانی به شناسنامه 30138 در تاریخ 94/8/14 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� فرخ وفادار فرزند فاتح ش ش 617 متولد 1317 صادره از مشهد همسر 
متوفی. 2� فریبا مسعودی زنجانی فرزند پرویز ش ش 2093 متولد 1339 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� بابک مسعودی زنجانی فرزند پرویز 
ش ش 66185 متولد 1344 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
شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/196آگهی
خواهان سید مهدی لنگری دادخواستی به طرفیت خوانده ابراهیم میادی خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که  جهت رسیدگی به شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در ابتدای خیابان  خواجه ربیع � روبروی 
آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاس�ه 97055 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 97/11/21 ساعت 9 تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/198آگهی
شماره بایگانی: 950151  خواهان: شرکت تدبیر گستران فردوسی. خواندگان: علی سخاوتی � مجید رضا ویرانی �  مجید باقری � حمید ایوری 
� علی شفیعی � احمد رضا صابران � غامرضا نجاتیان محمدی � مصطفی حسینی مقدم � محسن مقدسیان � جواد قاسمی � علی قربانی � 
علی اکبر اسکندری تربتان � محمد کریمی � علی زینعلی � فاطمه نجی � حسین مومن � معصومه محمدی � محمد جواد حور مهر � بی بی 
لیل نودری � مهدی جاودانی کشاورز � احمد سلطان پور � حمیدرضا خبازی � مسعود خبازی � حسین فدوی � محمود مشارعی �  محمدجواد 
جهان فرد � مجتبی فتاحی � محمدرضا صابران � رجبعلی قاسمی � محمود رهباردار مجاور � محمد مهدی زاده بختیاری � محمد علی زمانی 
نیا � زهرا آهنگری � سید محمود موسویان � غامرضا صادق پور طرق � جواد زرندی � حسین داوودی مقدم � محمد مهدی فیضی � ابراهیم 
مظلومی � حاج قدیر عباسی � محمدرضا فیاض کامه � فرحناز فیاض کامه � فائزه فیاض کامه � زهره فیاض کامه � شهین دوزنده � مهین دوزنده 
� مجید دوزنده � فاطمه دوزنده � حمیده دوزنده � کبری اسدیان � حسن عاملی � محمد صادق طباطبائی � عصمت ترشیزی � کمال سخاوتی 
� علیرضا انصاری پور � حمیدرضا نصیری خراسانی � نرگس عطار باشی. خواسته: ابطال سند � جلب ثالث. مهلت حضور: 7 روز . نوع علت 
حضور: ماحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نقیاً یا اثباتاً با توجه به علت حضور مندرج در این اباغیه به شما اباغ می گردد ظرف مهلت 

مقرر اقدام، در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمنا عدم حضور به منزله پذیرش می باشد.
منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � محبوبه نمازی

511/197اگهی اباغ دادنامه
پیروآگهی های قبلی به خانم بهجت تقی پور فرزند محمد فعا مجهول المکان در خصوص دادخواست بانک سینا به خواسته مطالبه وجه حکم به 
پرداخت تضامنی مبلغ 230/000/000 ریال بابت اصل خواسته به عاوه مبلغ 7/022/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز 
خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می 

نماید مراتب ضمن درج در روزنامه ظرف مهلت مقرر قابل رسیدگی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه نهم حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/199آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به جواد نهتانی فرزند حبیب که مجهول المکان می باشد طبق اجرائیه صادره از شعبه 8 حقوقی 
مش�هد در پرونده کاس�ه 8/970384 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977575800886 محکوم علیه محکوم به تنظیم سند رسمی خودرو 
برلیانس به شماره 457 د 74 ایران 12 در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم شعر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می 
باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی 
اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه های اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � اصغری

511/200آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی
تجدید نظر خواه شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی دادخواست تجدید نظرخواهی به طرفیت تجدید نظرخواندگان حسین � شیرین 
� نس�رین � منیژه � پروین � س�یمین � نوش�ین � احمد و مسعود همگی کرکچی فرزندان حسین و خدیجه شیخی نسبت به دادنامه شماره 
9709977575801109 در پرونده کاسه 8/970469 شعبه 8 حقوقی مشهد تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا تجدید نظرخواه ظرف ده 
روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و تجدیدنظرخواهی را 
دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 

تجدید نظر اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � اصغری

511/201آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به  محکوم علیه آقای/ خانم معصومه ظریف عظیمیان طهرانی که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977575501032 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در پرونده شماره 5/950917 محکومند 
بر خلع ید از یک واحد آپارتمان به آدرس مشهد قاسم آباد فاحی 2� آزاده 19 آپارتمانهای امید بلوک 29 واحد 5 طبقه 3 پاک ثبتی 42477 
فرعی از 175 اصلی مفروز و مجزی شده از 69294 بخش 10 مشهد خواندگان ردیف های اول و دوم )اعظم صاحبیان � امیر تیماجی( را به پرداخت 
اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 94/12/28 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/12 به میزان 43/960/000 ریال )بالمناصفه( در حق خواهان و نیز 
پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1/862/295 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 1/300/000 ریال برابر با تعرفه قانونی و نیز مبلغ سه میلیون ریال بابت 
حق الوکاله کارشناسی در حق محکوم له آقای/ خانم رجبعلی تیماجی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد � جواد زارع پور طرقی

511/202آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک قوامین دادخواستی به طرفیت خوانده خانم معصومه رسولی فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987576000720 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ  1397/11/28 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 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/203آگهی
خواهان آقای مرتضی پهلوان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رحمان رهدار به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575800879 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/12/04 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � نرگس نجمی

511/204آگهی
خواهان آقای محمد امین سلیم زاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید پیمان جزائری به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575800807 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/12/04 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � نجمی
511/205آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم هادی ظفری قره سو فرزند 

عباسعلی
خواهان خانم زینب سااری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای هادی ظفری به خواسته طاق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه 9709985114000471 شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )45 حقوقی سابق( ثبت 
و وقت رس�یدگی مورخ  1397/11/29 س�اعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )45 حقوقی خانواده سابق( 

511/206آگهی وقت رسیدگی
خواهان ناصر لعل بقایی دادخواستی به طرفیت خوانده عباس پروانه به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار وکیل آباد � بلوار کوثر � 
کوثر 15 ارجاع و به کاسه 970955 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/24 ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید 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 در دادگاه حاضر گردد.
دفتر شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/207 آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه رقیه قریچ رونچ که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد صادره از شعبه 302 در 
پرونده شماره 970400 به موجب درخواست اجرای  حکم مربوطه به شماره 1397025002120184 و شماره دادنامه مربوطه  9709977513200724 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت صدور چک های فوق الذکر به اضافه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ )سر رسید( 
چک ها 94/4/17 و 94/5/5 و 94/4/15 و 94/5/12 تا یوم ااداء و هزینه دادرسی به مبلغ1/261/000 ریال و 450/000 ریال هزینه انتشار آگهی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
دفتر شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � رشید

511/208آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه مجتبی یعفور که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9609977506300926 صادره از شعبه 183 در پرونده شماره 183/960536 محکوم به پرداخت: 1� مبلغ بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 2� مبلغ هشتصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و 3� حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و 4�  خسارت تاخیر 
تادی�ه وف�ق تبصره الحاقی به  ماده 2 قانون صدور چک از تاریخ گواهی عدم پرداخت )90/9/20( لغایت یوم ااداء در حق خواهان صادر و اعام 
می گردد. در حق محکوم له آیت ا.. هاشمی نسب 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 وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/209آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای زبیرفاطمی گرماب سفلی که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون 
وفق دادنامه شماره 9709977509600898 صادره ازشعبه257 درپرونده شماره970476 محکوم به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسید چک 1394/10/20 الی یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ چهارصدو 
چهل ودوهزارریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی ومبلغ 450/000 ریال هزینه درج آگهی درحق محکوم له آقای جواداسماعیلی 
اسکندری 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.
دفتر شعبه257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/210آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی رمضانی که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه 
ش�ماره 9709977509601112 صادره ازش�عبه257 درپرونده ش�ماره 970677 محکوم به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 
ومبلغ1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی ومبلغ 617/375 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی درروزنامه 
وهزینه تمبر تامین دلیل 1/210/000 ریال درحق محکوم له آقای س�عیدعابد ونیم عش�ردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت 
دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی 

اقدام خواهدنمود.
شعبه257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/211آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای ابراهیم اسکندریان که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه شماره 9709977509601094 صادره ازشعبه257 درپرونده شماره970720 محکوم به پرداخت مبلغ دومیلیون ودویست وپنجاه هزارریال 
بابت اصل خواس�ته ومبلغ216/125 ریال بابت هزینه دادرس�ی و450/000 ریال هزینه روزنامه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
97/6/6 الی یوم ااداء در حق محکوم له د آقای رضا حاجی باقری خواجه باغ  ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت 
دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی 

اقدام خواهدنمود.
دفتر شعبه257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/212آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای1-مهدی مهرانگیزفیض آبادی فرزند علی محمد2-مجتبی حس�ن زاده 
فرزند خادم علی که مجهول المکان می باش�د اباغ می گرددچون وفق دادنامه ش�ماره 9709977509600974 صادره ازشعبه257 درپرونده 
شماره970561 محکوم علیه )مهدی مهرانگیز فیض آبادی( به حضور دردفترخانه اسنادرسمی وانتقال تنظیم سندرسمی یک دستگاه خودروی 
پراید به شماره انتظامی 343 ن 76 ایران 32 به نام محکوم لها خانم نصرت سادات حسینی ودرخصوص هزینه دادرسی محکوم علیه )مجتبی 
حسن زاده ( به پرداخت مبلغ1/601/000 ریال درحق محکوم لها خانم نصرت سادات حسینی فرزند سلیمان 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 شعبه257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/213آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مسعود خیابانی فرد که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه شماره 9709977509401112 صادره ازشعبه255 درپرونده شماره970639 محکوم به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ صدور چک1388/12/10 الی یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ 1836000ریال بابت 
خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی ومبلغ 15000تومان درج در آگهی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان)موسی دلگیر( و  پرداخت 
نیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
منشی شعبه255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/214آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محسن حقدادی که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه 
ش�ماره9709977516501117  صادره ازش�عبه266 درپرونده ش�ماره970709 محکوم به پرداخت مبلغ3/350/000 ریال اصل خواسته ومبلغ 
229/875 ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای رضا حاجی باقری ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت 
دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی 

اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/215آگهی
شماره بایگانی شعبه :970707 پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم مهری احمدی که مجهول المکان می باشد اباغ 
می گرددچون وفق دادنامه شماره 9709977516501141 صادره ازشعبه266 درپرونده شماره 9709977516501141 محکوم به پرداخت مبلغ 
4/875/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 448/937 ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای رضا حاجی باقری خواجه باغ و پرداخت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 97/6/6 لغایت یو اادا 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.
منشی شعبه 266شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/216آگهی اباغ اجرائیه
آقای/خانم پیروآگهی های منتش�ره  قبلی درخصوص دعوی بانک ملی  بطرفیت ایمان بارز- س�هیا عباسی طرقی همگی مجهول المکان به 
خواس�ته مطالبه وجه درپرونده کاسه 14/970278 به شماره دادنامه 9709977580700810 محکوم علیهم متضامنا به پرداخت مبلغ هشت 
میلیون وبیست وچهارهزاروسیصدوپانزده ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست الی یوم ااداء به ازای هرسه 
هزارریال مبلغ یک ریال)که این خسارت تاخیرتادیه باید بابت مبلغ 7/047/351 ریال به عنوان اصل بدهی وسود وام اعطایی محاسبه گردد( 
ومبلغ دومیلیون ودویست وشصت ودوهزاروششصدوهفت ریال به عنوان هزینه دادرسی ومبلغ دویست وهشتادوهشت هزارریال به عنوان حق 

الوکاله وکیل درمرحله بدوی درحق محکوم له.
مدیر دفترشعبه14)57 حقوقی سابق( دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-حاجی پور

511/217آگهی اباغ اجرائیه
آقای /خانم پیروآگهی های منتشره  قبلی درخصوص دعوی بهرام اولیابک  بطرفیت حسین رجب پور همگی مجهول المکان به خواسته مطالبه 
وجه درپرونده کاسه 14/970389 به شماره دادنامه 9709977580700938 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ دویست 
وپنجاه ونه میلیون ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ هشت میلیون وپانصد و دوهزار ریال به عنوان هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه طبق 
شاخص اعامی توسط بانک مرکزی ازتاریخ چک تازمان وصول آن براساس محاسبه صورت گرفته درمرحله اجرای حکم توسط اجرای حکم 

درحق محکوم له –ضمنا نیم عشردولتی برعهده محکوم علیهم می باشد.
مدیر دفترشعبه14)57 حقوقی سابق( دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  

شهرستان مشهد-حاجی پور
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رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم فاطمه کجوری گش�نیانی داراي ش�ماره شناس�نامه  5699  به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 
1075/1/97  از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان 
مهران کجوری گش�نیانی بشناس�نامه ش�ماره  1684  در تاریخ 97/9/29  اقامت�گاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر 
فاطمه کجوری گشنیانی داراي شماره شناسنامه  5699  متولد 1343 همسرمتوفی 2- علی کجوری 
گشنیانی دارای شماره شناسنامه 9528 متولد 1367 پسرمتوفی 3- زینب کجوری گشنیانی دارای 
ش�ماره شناسنامه 0921986734 متولد 1371 دخترمتوفی 4- ایرج کجوری گشنیانی دارای شماره 
شناسنامه 191 متولد 1316 پدرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش�عبه یکم  ش�ورای حل اختاف شهرس�تان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد.
                         2014  رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای حس�ین بدرپور داراي ش�ماره شناسنامه 949  به شرح دادخواست به کاس�ه  1076/1/97  از 
این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهانبخش بدرپور 
بشناس�نامه ش�ماره  7  درتاریخ  97/8/29  اقامتگاه دائمی خود را ب�درود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر حسین بدرپور داراي شماره 
شناس�نامه 949 متولد 1359 پس�رمتوفی 2- خدابخش بدرپور دارای شماره شناسنامه 922 متولد 
1352 پس�رمتوفی 3- اله بخش بدرپور دارای شماره شناسنامه 4 متولد 1354 پسرمتوفی 4- علی 
بدرپور دارای ش�ماره شناس�نامه 2580406931  متولد 1369 پس�رمتوفی 5- نجیبه بدرپور دارای 
ش�ماره شناس�نامه 921 متولد 1351 دخترمتوفی 6- رقیه بدرپور دارای ش�ماره شناسنامه 3689 
متولد 1357 دخترمتوفی 7- سمیه بدرپور دارای شماره شناسنامه 3231 متولد 1364  دخترمتوفی 
8- معصومه بدرپور دارای شماره شناسنامه 6167 متولد 1366 دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان 

قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                       2016    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 561/4/97  وقت رس�یدگی: 97/11/23 ساعت 10  خواهان: میثم پور حسن خوانده: 
رجب زینالپور خواسته: مطالبه اجرت المثل خواهان آقای میثم پور حسن فرزند عادل  دادخواستی 
بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه  4 شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع 
گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ  97/11/23  س�اعت  10 تعیین ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت جهت اطاع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  
آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت 

مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
           2013     دبیر حوزه  4  شورای حل اختاف قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت ثمان�ه ش�هرآئینی فرزن�د محم�د حس�ن بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثب�ت ش�ده بکاس�ه 
9709981722100696بایگانی970705-ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد علی 
محم�دی فرزند حبیب ال�ه دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به1-فض�ه لطفی ف خان بابا ش 
ش62ت ت1326/04/05کدملی 4591906973مادرمتوفی2-ثمانه شهرآئینی ف محمد حسن ش ش2121ت ت1356/07/01کدملی2121495

592همسرمتوفی3-مهدی علی محمدی ف محمد ت ت1382/12/01ک د ملی2111072451فرزند متوفی4-ملیکا علی محمدی ف محمد ت 
ت1391/06/28کد ملی 2111682063فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی 

اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 1164-مسئول دفترشعبه 12شورای حل اختاف گرگان-میرشکارمعظم

اباغ وقت رسیدگی
   خواهان حبیب اله کریمی دادخواستی بطرفیت خوانده رامین صادقی بخواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده 
کاسه9709981722100738 بایگانی970748/شعبه12شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/11/23س�اعت10تعیین که حس�ب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده فوق الذکر ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی میشود تاخوانده ظرف یکماه پس ازانتشارآگهی به 

دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
1153-مسئول دفترشعبه 12شورای حل اختاف شهرستان گرگان-میرشکارمعظم

آگهی احضار متهم
   بدینوسیله به عیسی محمودنیا که متهم به ترک انفاق میباشد تحت کاسه 971033/شعبه 3دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان 
گرگان تحت تعقیب قرارگرفته است وبه واسطه عدم شناسایی ومجهول المکان بودن اباغ احضاریه به وی امکان پذیرنشده است لذا دراجرای 
ماده 174قانون آئین دادرس�ی درامورکیفری با نش�رآگهی دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار وبرای 1نوبت احضارمیگردد ظرف30 روزپس 
ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتسابی درشعبه 3دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشود درصورت عدم حضورطبق 

مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
1152-دادیار شعبه 3دادسرای عمومی وانقاب گرگان- محمدی

آگهی احضار متهم
   بدینوس�یله به متهم مس�عود ملک فرزند اس�ماعیل که به اتهام ضرب وجرح عمدی حس�ب ش�کایت مهرآساحس�ینپورتحت کاس�ه 
پرونده9709980167800751بش�ماره بایگانی970806/ دراین ش�عبه بازپرسی تحت تعقیب قرار گرفته واباغ احضاریه به ایشان به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت امکان پذیرنش�ده اس�ت لذا دراجرای ماده 174قانون آئین دادرس�ی درامورکیفری مراتب برای یکنوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتش�اردرج تاظرف یکماه ازتاریخ انتشار جهت پاس�خگویی ودفاع ازاتهام انتسابی درشعبه چهارم بازپرسی واقع درگرگان 
میدان ش�هیدقندهاری ابتدای جاده آق قا روبروی ترمینال دادس�رای عمومی وانقاب گرگان حاضرش�وید ضمنا وفق ماده190قانون آیین 
دادرس�ی کیفری می توانید یک نفروکیل دادگس�تری همراه خود داشته باشید درصورت عدم حضور طبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ 

تصمیم خواهد شد
 1145-بازپرس شعبه 4دادسرای عمومی و انقاب گرگان-رزاقی نژاد

آگهی احضار متهم
  بدینوسیله به متهم حجی عبداله آچکزی فرزند شیرمحمد که به اتهام کاهبرداری مرتبط بارایانه بمبلغ26/000/000 حسب شکایت عابد 
پورحسن استرآباد تحت کاسه پرونده9709980167800706بشماره بایگانی970758/دراین شعبه بازپرسی تحت تعقیب قرارگرفته واباغ 
احضاریه به ایشان به واسطه معلوم نبودن محل اقامت امکان پذیرنشده است لذا دراجرای ماده 174قانون آئین دادرسی درامور کیفری مراتب 
برای یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشاردرج تا ظرف یکماه ازتاریخ انتشار جهت پاسخگویی ودفاع ازاتهام انتسابی درشعبه 4بازپرسی واقع 
درگرگان میدان شهید قندهاری ابتدای جاده آق قا روبروی ترمینال دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشوید ضمنا وفق ماده190قانون 
آیین دادرسی کیفری میتوانید یکنفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید درصورت عدم حضور طبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ 

تصمیم خواهد شد
 1146-بازپرس شعبه 4دادسرای عمومی و انقاب گرگان-رزاقی نژاد

آگهی احضار متهم
   بدینوس�یله به متهم مرتضی قاس�م کاظم التمیمی فرزند ناجحه که به اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه بمبلغ 36/411/896ریال حس�ب 
شکایت الیزا عبدالهی فر تحت کاسه پرونده 9709980167800552بشماره بایگانی 970596/دراین شعبه بازپرسی تحت تعقیب قرارگرفته 
واباغ احضاریه به ایشان به واسطه معلوم نبودن محل اقامت امکان پذیرنشده است لذا دراجرای ماده 174قانون آئین دادرسی درامورکیفری 
مراتب برای یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار درج تاظرف یکماه ازتاریخ انتشار جهت پاسخگویی ودفاع ازاتهام انتسابی درشعبه چهارم 
بازپرسی واقع درگرگان میدان شهید قندهاری ابتدای جاده آق قا روبروی ترمینال دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشوید ضمنا وفق 
ماده190قانون آیین دادرس�ی کیفری میتوانید یکنفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید درصورت عدم حضور طبق مقررات غیابا” 

رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد
 1150-بازپرس شعبه 4دادسرای عمومی و انقاب گرگان-رزاقی نژاد

آگهی احضار متهم 
     نظربه اینکه به متهم یاسر شیخ فرزند محمدعلی به اتهام معاونت درانتقال منافع مال غیر موضوع شکایت ماه رز افشان بلوچی ازسوی 
این بازپرسی تحت تعقیب میباشد واباغ احضاریه به واسطه مجهول المکان بودن ایشان ممکن نگردیده لذا دراجرای ماده 174قانون آیین 
دادرسی درامورکیفری مراتب برای 1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار درج تا ظرف یکماه ازتاریخ انتشارجهت پاسخگویی ودفاع ازاتهام 
انتسابی درپرونده کاسه960918/شعبه 3بازپرسی واقع درگرگان خط کمربندی فلکه ترمینال دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرگردند 

درغیراینصورت بصورت غیابی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید. 
11581بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی وانقاب گرگان-محمود نژاد

آگهی احضار متهم
   بدینوسیله به1-شهاب کبیری2-بهنام محضری که به اتهام اخال درنظم وشرب خمر وتوهین تحت کاسه308/ 2/97د دراین دادیاری تحت 
تعقیب قرارگرفته است واباغ احضاریه به آنها به واسطه معلوم نبودن محل اقامت امکان پذیرنشده است لذا دراجرای ماده 174قانون آئین 
دادرسی درامورکیفری با نشرآگهی دریکی ازروزنامه های محلی وبرای 1نوبت اخطار میگردد ظرف31روزپس ازدرج آگهی درروزنامه جهت 
دفاع ازاتهام انتس�ابی درش�عبه 2دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشوید درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی 

واتخاذ تصمیم خواهد شد.
1149-دادیار شعبه 2دادسرای عمومی وانقاب گرگان-سیدالنگی

آگهی احضار متهم
   بدینوسیله به سمیه صیاد فرزند عباس  که به اتهام فحاشی وتهدید تحت کاسه2/97/905د دراین دادیاری تحت تعقیب قرارگرفته است 
واباغ احضاریه به آنها به واسطه معلوم نبودن محل اقامت امکان پذیرنشده است لذا دراجرای ماده 174قانون آئین دادرسی درامورکیفری 
با نش�رآگهی دریکی ازروزنامه های محلی وبرای 1نوبت اخطار میگردد ظرف31روزپس ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی 
درشعبه 2دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشود درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
1148-دادیار شعبه 2دادسرای عمومی وانقاب گرگان-سیدالنگی

آگهی احضار متهم
   بدینوس�یله به محمدنس�یم حیدری فرزند ایوب که به اتهام سرقت گوشی همراه تحت کاس�ه2/97/979د دراین دادیاری تحت تعقیب 
قرارگرفته است واباغ احضاریه به آنها به واسطه معلوم نبودن محل اقامت امکان پذیرنشده است لذا در اجرای ماده 174قانون آئین دادرسی 
درامورکیفری با نش�رآگهی دریک�ی ازروزنامه های محلی وبرای 1نوبت اخطار میگردد ظرف31روزپ�س ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع 
ازاتهام انتس�ابی درشعبه 2دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشود درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ 

تصمیم خواهد شد.
1147-دادیار شعبه 2دادسرای عمومی وانقاب گرگان-سیدالنگی

آگهی احضار متهم
   بدینوسیله به نرگس لگزایی فرزند حیدرکه به اتهام سرقت تعزیری خادم ازمخدوم تحت کاسه970739/بایگانی /10دادیاری تحت تعقیب 
قرارگرفته اس�ت واباغ احضاریه به وی به واسطه عدم شناسایی نامبرده امکان پذیرنشده است لذا دراجرای ماده 174قانون آئین دادرسی 
درامورکیفری با نشرآگهی دریکی ازروزنامه های محلی وبرای 1نوبت احضارمیگردد پس ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتسابی 
درشعبه 10دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشود درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
1144-دادیار شعبه 10دادسرای عمومی وانقاب گرگان-منتظری المشیری 

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به 
   خواهان اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان دادخواستی بطرفیت خوانده جعفر قره خانی-منصور قره خانی -قدرت اله نعمت 
زاده-ابراهیم قره خانی-رجب تفکیک-ربابه قره خانی-بهنام مطلبی-معصومه حسین آبادی-جان محمدمهری-اسماعیل قره خانی-منیژه 
سقایی-محمد قره خانی-فاطمه قره خانی-داوود جازبی-خدیجه قره خانی-عبدالرحیم سیفی-امیرعظیم پناه-سکینه قره خانی به خواسته 
خلع ید –قلع وقمع مستحدثات مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709980056100325بایگانی970360 /شعبه 2دادگاه 
عمومی حقوقی گرگان  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/04ساعت10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان منصور قره خانی-رجب تفکیک-بهنام مطلبی-جان محمدمهری-اسماعیل قره خانی 
-منیژه سقایی-فاطمه قره خانی-داوود جازبی-عبدالرحیم سیفی-امیرعظیم پناه وسکینه قره خانی ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
1156-منشی دفترشعبه2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی به امیررضا دبیری
   کاسه پرونده 9409981742001222بایگانی941282/شعبه اول دادگاه حقوقی بندرگز بدینوسیله ایرج مهدوی وغیره باوکالت محمدرضا 
قدرتی دادخواستی بطرفیت امیررضا دبیری فرزند همایون مجهول المکان بخواسته خلع ید )رفع تصرف(وغیره به دادگستری بندرگز تقدیم 
نموده است پس از ارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین 
نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�ند لذا مس�تندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب دریک نوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراانتشاردرج میگردد تاخوانده دردفتر شعبه اول دادگاه عمومی بندرگز حاضر ونسخه ثانی اخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی 
که به روزچهارشنبه تاریخ 1397/11/17ساعت9 صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت 

آن ده روز خواه دبود.
1055-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بندرگز-شربتی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به سید سعید حسینی 
   خواهان ادینه گیلکی فرزند احمد دادخواستی بطرفیت خوانده  سیدسعید حسینی فرزند سیدمهدی به خواسته اثبات وقوع بیع واثبات 
مالکیت مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709981757100641بایگانی 970655/شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
آزادش�هرثبت و وقت رس�یدگی مورخ1397/12/01ساعت10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکرودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده 
ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
1176-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آزادشهر-کلبعلی

آگهی احضار متهم
   حسب محتویات پرونده کاسه971734/کیفری دو دادگستری آزادشهر ودراجرای ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی 
وانقاب به فاطمه نوروزی فرزند رمضانعلی مجهول المکان بودن اباغ میشود تا در خصوص شکایت سمیه محمودی علیه شما دایربرمزاحمت 
تلفنی وتهدید بهمراه دایل ومدارک خود در روزدوش�نبه15/ 1397/11س�اعت8/30صبح جهت دفاع ازخود درش�عبه اول دادگاه کیفری 

2شهرستان آزادشهر حاضرشوید واا تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
1175-دفترشعبه اول دادگاه کیفری 2دادگستری آزادشهر

11- اجرائیه
مش�خصات محکوم له : مجتبی پور کفاش کوهبنانی ، فرزند : محمد، نش�انی : کرمان – کرمان خ 24 آذر ک 53 تقاطع اول س�مت چپ 
درب 2 راس�ت مش�خصات محکوم علیه : 1- فرهاد دائی میان، فرزند : س�یف الدین،نش�انی : کرمان – کرمان خ خورش�ید ک 57 پ 
21 ، 2- بلقیس لوچ ابدوغی رس�تمی، فرزند : غام رضا، نش�انی : کرمان – کرمان چهارراه زندان دانش�گاه چمران خ کارخانه ش�یر 4 
ک اول س�مت چپ ک ش�قایق منزل بلوچ محکوم به : به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 
9509973467800407 محکوم علیه محکوم اس�ت به رای بر محکومیت خوانده ردیف دوم بلقیس بلوچ آبدوغی رس�تمی به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند پژو هاچ بک به شماره انتظامی 45 ایران 847 ط 29 در حق خواهان و نیم عشریه دولتی می باشد.
203 شورای حل اختاف شماره 18 شهرستان کرمان

12- حصروراثت
خانم بتول زارع فوس�کی فرزند هاش�م دارای شناس�نامه 2981523171 ش�رح دادخواست ش�ماره 748 مورخ 97/10/12 توضیح داده 
شادروان هاشم زارع فوسکی فرزند قاسم بشناسنامه 5  در تاریخ 1393/1/20 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- موس�ی زارع فرزند هاش�م متولد 1340 ش.ش 3 صادره از کرمان فرزند متوفی. 2- ربابه زارع فوسکی فرزند ماشااله متولد 1314 
ش.ش 11 صادره از کرمان همسر متوفی. 3- محمدرضا زارع فوسکی فرزند هاشم متولد 1352 ش.ش 3 صادره از کرمان فرزند متوفی. 
4- حمید زارع فوسکی فرزند هاشم متولد 1346 ش.ش 287 صادره از کرمان فرزند متوفی. 5- فاطمه زارع فوسکی فرزند هاشم متولد 
1336 ش.ش 13 صادره از کرمان فرزند متوفی. 6- بتول زارع فوسکی فرزند هاشم متولد 1343 ش.ش 2981523171 صادره از کرمان 
فرزند متوفی. 7- ش�هناز زارع فوس�کی فرزند هاش�م متولد 1349 ش.ش 7 صادره از کرمان فرزند متوفی. تعداد ورثه 7 نفر می باشند 
.  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.
748 شورای حل اختاف شماره 11 شهرستان کرمان

13- اباغ وقت رسیدگی
خواهان محمد کامیابی فر به طرفیت خوانده یاسر آلبا به خواسته الزام به تنظیم سند به شماره پرونده 29- 97617 ثبت و وقت رسیدگی 
1397/11/23 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا 
به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود خوانده یا خواندگان 
مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا 
مراجعه و یا در وقت رس�یدگی مقرر جهت رس�یدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور شورای حل اختاف 

غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
617 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

14- دادنامه
پرونده کاس�ه 9709983466400500 ش�ورای حل اختاف شماره 4 شهرس�تان کرمان تصمیم نهایی ش�ماره 9709973466401005 
خواهان : آقای رضا نبی پور باغابری فرزند محمد به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خ دستغیب کوچه 47 شهید 
نبی پور خوانده : آقای عصمت اله رخش�انی فرزند صمد به نش�انی زاهدان / کارخانه نمک بلوار بعثت 1  / خیابان 20 متری فروش�گان 
امکان پاک 0 خواس�ته : الزام به تنظیم س�ند یک دس�تگاه کامیون باری بنزال پی 36/608 مدل 1360 به شماره پاک 85- 698ع 36 
مقوم به مبلغ یکصد و بیس�ت میلیون ریال گردش�کار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای شورا نظریه 
مش�ورتی خود را کتبا اعام داش�ته، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می گردد رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای رضا نبی پور باغابری به طرفیت آقای عصمت اله رخشانی به خواسته الزام به تنظیم 
س�ند یک دس�تگاه کامیون باری بنز ال پی 36/608 مدل 1360 به ش�ماره پاک 85 – 698 ع 36 مقوم به مبلغ یکصد و بیست میلیون 
ریال با توجه به استماع اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و جلسات رسیدگی، بدین شرح که نامبرده اشعار داشته خودروی 
موصوف را از خوانده خریداری نمودم و در تاریخ 92/4/8 طبق صورتجلسه کانتری 18 کلیه ی مدارک خودرو که شامل کارت خودرو، 
گواهینام�ه و مبایعه نامه فی مابین از درون خودرو به س�رقت رفته اند و خوانده نیز بع�د از فروش خودرو علیرغم پیگیریها و مراجعات 
مکرر اینجانب در طول هشت سال، متواری شده است و اینجانب هیچ گونه دسترسی به وی جهت انتقال سند به نام اینجانب را ندارم. 
نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر وقوع عقد بیع فی مابین طرفین، به ش�هادت ش�هود اس�تناد نموده و با عنایت به 
اینک�ه از مودای گواهی گواهان صحت ادعای خواهان اثبات می ش�ود بنابراین با اح�راز معامله بین طرفین و با احراز مالکیت خوانده به 
موجب پاسخ استعام صادره از پلیس راهور فرماندهی استان کرمان به تاریخ 97/7/11 و از آنجا که خوانده هیچ گونه دلیل و مدکی در 
قبال ادعای خواهان و مرابت فوق ااش�عار به ش�ورا اقامه و ارائه ننموده،لذا با عرض مراتب فوق شورا دعوای خواهان را مقرون به صحت 
و ثابت تشخیص داده و با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال سند خودروی کامیون باری بنز ال پی 36/680 مدل 1360 به شماره پاک 85- 698 ع 36 به نام خواهان صادر و اعام می گردد. 
رای صادره غیابی محس�وب و ظرف مهلت بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و ظرف همین مدت پس از انقضا مهلت 

واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی کرمان می باشد.
500 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

15- حصروراثت
خانم طاهره هویدا فرزند غامحس�ین دارای شناسنامه 437 شرح دادخواست شماره 754 مورخ 97/10/11 توضیح داده شادروان جواد 
خنامانی فرزند س�یف اله بشناس�نامه 1  در تاریخ 94/12/1 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- طاهره 
هوی�دا فرزند غامحس�ین متولد 1350 ش.ش 437 صادره از کرمان همس�ر متوفی. 2- زهرا خنامانی فرزن�د جواد متولد 1373 ش.ش 
2980657451 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- نرجس خنامانی فرزند جواد متولد 1382 ش.ش 2981508075 صادره از کرمان فرزند 
متوفی. 4- فاطمه خنامانی فرزند جواد متولد 1376 ش.ش 2980882267 صادره از کرمان فرزند متوفی. تعداد کل وراث 4 نفر می باشد 
.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز 

رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
754 شورای حل اختاف شماره 11 شهرستان کرمان

16- حصروراثت
آقای جمش�ید جعفری اس�کری فرزند سعداله دارای شناسنامه 327 ش�رح دادخواست ش�ماره 970742 مورخ 97/10/6 توضیح داده 
ش�ادروان حمید جعفری اسکری فرزند جمشید دارنده ش�ماره ملی 2981420410 در تاریخ 97/9/21 در شهر کرمان فوت شده و وراث 
حی�ن الف�وت وی عبارتند از : 1- بهجت زارع منصوری فرزند موس�ی دارنده ی ش�ماره ملی 3130037470 متول�د 1352 مادر متوفی. 
2- جمش�ید جعفری اسکری فرزند سعداله دارنده ش�ماره ملی 5839751782 متولد 1352 پدر 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 نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
742 شورای حل اختاف شماره 9 شهرستان کرمان

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9609980402300621 ش�عبه 102 دادگاه کیف�ری دو ش�هر اردبی�ل )102 جزای�ی س�ابق(  تصمی�م نهای�ی  ش�ماره 
9709970402801238 ش�اکی: خانم س�یما  ابراهیمی وند فرزند رجبعلی  به نش�انی اردبیل اردبیل خ کشاورز کوچه شهید اسماعیلی 
2 پ8 متهمین:  1. آقای مهدی جارچی فرزند محمدرضا  به نش�انی  اهواز فرهنگ ش�هر خ رش�د 3 پ204 ،  2.  آقای الیاس حاجی پور 
کلنادانی به نشانی کرج بنیاد )350 متری ( خ شهید  بدرلو  خ شهید صابر بابا )3 غربی( ط اول ÷ 21  ، 3. آقای محمد سعدی فرزند عبداله 
به نشانی  اهواز کوی پردیس خ  هدیه پاک 14  اتهام: کاهبرداری گردشکار:  شاکیه به موجب شکوائیه بر علیه متهمین به اتهام فوق 
طرح شکایت  نموده که دادگاه با ماحظه مجموع محتویات پرونده ضمن ا عام ختم رسیدگی  با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر 
مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه   در خصوص اتهام آقایان 1. محمد سعدی فرزند عبداله 2.  الیاس حاجی پور کلنادانی فرزند  
اس�داله 4. مهدی جارچی  فرزند  محمدرضا همگی  متهمین فاقد اطاعات تکمیلی و مجهول المکان دایر بر مش�ارکت در کاهبرداری  
به مبلغ چهار میلیون ریال موضوع شکایت خانم سیما ابراهیم وند با امعان نظر در اوراق پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقاب اردبیل ماحظه می گردد ش�اکیه به ش�رح عرضحال تقدیمی تصریح نموده که در مورخه 1396/07/11 به موجب تماس 
تلفنی از شماره 09374756643  شخص تماس گیرنده خود را بنام احمدیان معرفی و اظهار داشته  که از طرف آموزش و پرورش  استان 
اردبیل تماس می گیرد در ضن اظهار داشته شاکیه   برنده یک دستگاه  ماشین ظرفشویی شده و برای ارسال دستگاه مبلغ چهار میلیون 
ریال هزینه پست نمود و بدینوسیله شاکیه را ا  غفال فلذا شاکیه مبلغ یاد شده را به شماره حساب 6037691776999682  بنام متهم 
ردی�ف دوم واریز نموده اس�ت با عنایت به مراتب و با ماحظه  گ�زارش پلیس فتا در مورد عملکرد مجرمانه متهم ردیف دوم و با در نظر  
گرفتن سایر قرائن و امارات بزهکاری متهم ردیف دوم محرز تشخیص داده و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء  
و ا ختاس و کاهبرداری  دادگاه  مشتکی عنه ردیف دوم را به تحمل سه سال حبس و به پرداخت چهار میلیون ریال جزای  نقدی و به 
پرداخت چهار میلیون ریال در حق شاکیه همچنین به پرداخت مبلغ هفتصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق شاکیه محکوم 
می نماید و در   مورد متهمین ردیف های اول و س�وم که ماحظه می گردد حس�ب  گزارش ش�رکت مخابرات بش�رح صفحه 53 پرونده 
عنصر مادی جرم از طریق خطوط تلفن متهمین ردیف های یاد ش�ده انجام گرفته اس�ت و  نظر به اینکه دلیلی  دال بر  اینکه دو ردیف 
مذکور در ارتکاب بزه  مذکور مش�ارکت داش�ته اند ا حراز  نمی گردد فلذا با حاکمیت اصل برائت حکم  برائت دو ردیف اول و سوم صادر 
می گردد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مر جع و پس از انقضای  مهلت مذکور ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خو اهی در محاکم تجدید نظر استان اردبیل می باشد. 
10999929 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان اردبیل – حسن مظفری 

دادنامه  
ش�اکی: آق�ای س�جاد ناصری  متهم: آقای و حید اح�دی فعا مجهول المکان  اته�ام: ایراد صدمه بدنی  غیر  عمدی ب�ر اثر حوادث کار  
گردشکار: به دالت پرونده شکایتی از سوی شاکی دایر بر تسبیب در  ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به لحاظ  عدم رعایت نظامات دولتی 
به دادس�رای عمومی و انقاب  نمین واصل و پس از  صدور دس�تورات و تحقیقات اولیه پرونده به ش�عبه اول دادیاری ارجاع  ش�کایت و  
دایل استنادی شاکی استماع و با اخذ نظریه بازرس اداره کار موضوع جهت تعیین میزان قصور طرفین به کارشناسی ارجاع و  آقای و 
حید احدی به عنوان کارفرما به میزان نود درصد مس�بب تش�خیص  ودر ادامه نامبرده احضار ولی نامبرده در دادیاری حاضر نش�ده و با 
صدور قرار  جلب به دادرسی و  کیفرخواست  به این شعبه ارجاع   داده شده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین ولی طرفین حاضر نشده 
اند ختم رسیدگی  را  ا عام و به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید. رای دادگاه  در  خصوص اتهام آقای وحید احدی فعا مجهول 
المکان  دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به لحاظ  عدم رعایت نظامات دولتی با  نود درصد  تقصیر از حیث جنبه عمومی 
بزه به موجب  کیفرخواست شماره 9610434528800698  دادسرای عمومی و انقاب نمین موضوع شکایت  آقای سجاد ناصری صرف 
نظر از گذش�ت ش�اکی خصوصی با توجه به شکایت اولیه شاکی تحقیق محلی مرجع انتظامی گزارش بازرس اداره کار، و گواهی پزشکی 
قانونی و نظریه کارشناسی  که مصون از ا عتراض باقی مانده و شرکت مذکور را با مدیر  عاملی آقای وحید احدی نود درصد مقصر ا عام 
نموده است عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی  بزهکاری  متهم موصوف از بابت  جنبه عمومی بزه انتسابی محر زو  به استناد  
م�واد 85، 91، 95 و 176 قان�ون کار و ب�ا رعایت ماده 37  و بند الف و ث ماده 38 قانون مجازات اس�امی مصوب 92 به لحاظ عدم احراز 
سابقه محکومیت کیفری متهم و گذشت شاکی خصوصی با تخفیف مجازات به میزان دو درجه نامبرده را عاوه بر رفع  نواقص ها و تخلف 
ها در  مهلت قانونی اعام شده از سوی بازرس اد اره کار به پرداخت مبلغ  ده میلیون و صد هزار ریال جریمه نقدی  محکوم می  نماید با 
قید اینکه  جزای نقدی مقرر به موجب ماده 186 قانون کار جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید. رای 
صادر شده غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و متعاقبا پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 

مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل می باشد. 
10999931 دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو نمین – محمود ایمانی 

آگهی حصر وراثت 
آقای عباس کاظمی دارای شناس�نامه ش�ماره 1334 به شرح دادخواست به کاس�ه 9701200809 از این شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراث�ت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  دادا کاظمی به شناس�نامه ش�ماره در 1023 تاری�خ 46/8/3 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1  1. متقاضی  گواهی حصر وراثت پسر متوفی 2. کاظم کاظمی به ش 
ش  4 پسر متوفی  3. بتول کاظمی به ش ش  1139 دختر متوفی 4. طاهره کاظمی به ش ش  784  همسر متوفی و 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. 
3807 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای محمدعلی شهبازی دارای شناسنامه شماره 119  به شرح دادخواست به کاسه 9701200814 از این شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  ولی ش�هبازی به شناسنامه ش�ماره 7260   در تاریخ 91/8/14 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1  1. متقاضی   گواهی حصر وراثت پس�ر متوفی  2. غام شهبازی 
به ش ش  22029 پس�ر متوفی 3. محمدرضا ش�هبازی به ش ش  30 پس�ر متوفی 4. علی  ش�هبازی به ش ش  655 پسر متوفی 5. اکرم 
ش�هبازی به ش ش  42 دختر متوفی 6. مهوش ش�هبازی به ش ش  489 دختر متوفی 7. آذر ش�هبازی به ش ش  23757 دختر متوفی  
8.  طلعت کردیان به ش ش  438 همس�ر متوفی و اغیر اینک با انجام تش�ریفات 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. 
3808 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای کوروش احمدوند دارای شناس�نامه ش�ماره 956 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 97011200817  از این شعبه درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  یداله احمدوند به شناس�نامه ش�ماره 494 در تاریخ 97/9/26 در اقامتگاه دائمی 
خود درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . کوروش احمدوند به ش ش  956 پس�ر متوفی 2. میثم 
احمدوند به ش ش  207 پس�ر متوفی 3. هاش�م احمدوند به ش ش  3 پس�ر متوفی 4. زینب احمدوند به ش ش  25  د ختر متوفی 5. 
مهت�اب  احمدون�د  ب�ه ش ش  957 دختر متوفی 6. مژگان احمدوند به ش ش  4 دختر متوف�ی 7. زهرا احمدوند به ش ش  1266 دختر 
متوفی 8. گل اندام احمدوند به ش ش  3 همسر 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 نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3809 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای وحید فلک دین دارای شناسنامه شماره 3950020152 به شرح دادخواست به کاسه 9701200811  از این شعبه درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  امید فلک دین به شناس�نامه ش�ماره 147 در تاریخ 97/10/8 در اقامتگاه دائمی 
خود درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی  پسر متوفی 2.  اکبر فلک دین به ش ش  497 پسر 
متوفی 3. خسرو فلک دین به ش ش  499 پسر متوفی 4. علی فلک الدین به ش ش  498 پسر متوفی  5. محمد فلک الدین به ش ش  
634  پس�ر متوفی 6. بهار نس�اوی به ش ش  6 همس�ر متوفی 10. مژگان فلک دین به ش ش  556 دختر متوفی 8. تاج فلک  دین به ش 
ش  395 دختر متوفی 9. اکرم فلک دین به ش ش  3 دختر متوفی و 10. شهناز فلک دین به ش ش  356 دختر متوفی و  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. 
3810 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم مریم س�لگی دارای شناس�نامه ش�ماره 73 به شرح دادخواست به کاس�ه 97011200805  از این ش�عبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان علی احمد قاس�می   به شناس�نامه ش�ماره 10 در تاریخ 1397/8/19 در اقامتگاه دائمی 
خود درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 تیمور قاسمی به ش ش  616 پسر متوفی 2. ایمان قاسمی به 
ش ش  648 پسر متوفی 3. ابوذر قاسمی به ش ش  1 پسر متوفی 4. مهدی قاسمی به ش ش  31 پسر متوفی 5. خدیجه قاسمی به ش 
ش  14 دختر متوفی 6. س�میه قاس�می به ش ش  81 دختر متوفی 7. رقیه قاس�می به ش ش  80  دختر متوفی 8. گل بهار سلگی به ش 
ش  443 همسر متوفی و  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. 
3811 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی اباغ وقت رسیدگی و احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کاس�ه 971239  ش�عبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرس�تان بهبهان متهم 1. عزت جباری فرزند سلیمان به آدرس 
فعا متواری  به اتهام  کاهبرداری اینترنتی موضوع شکایت ماهان ایرانی فرزند محمدحسن تحت تعقیب بوده و حسب اطاع و  گزارش  
واصله نامبرده مجهول المکان و متواری  می باشند لذا به نامبرده اباغ می گردد تا در روز سه شنبه مورخه 97/11/16 ساعت 09:00 در این 
شعبه دادگاه حضور یابد بدیهی است  در صورت عدم حضور یا عدم ارسال دفاعیه و یا عدم معرفی  وکیل به صورت غیابی اقدام مقتضی 
معمول خواهد شد. این آگهی در اجرای قانون آئین دادرسی  کیفری درج می شود. خو اهشمند است پس از چاپ نسخه ای از روزنامه 

جهت ضم در پرونده به این شعبه اسال گردد. ضنا فاصله چاپ آگهی  تا  وقت دادرسی نباید از یک ماه کمتر باشد. 
476  مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان بهبهان 

گواهی حصر وراثت 
خانم اشرف راستگو فرزند شکراله به شماره شناسنامه 359 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
شماره 560251 ف/20 تقدیم شورای حل اختاف شماره یک بروات نموده چنین اشعار  داشته است که شادروان محمد راستگو به شماره 
شناسنامه 318 در  تاریخ 1395/01/29  در اقامتگاه دائمی خود  درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1. زهرا راستگو فرزند  محمد 
به شماره  ملی  3100168593 متولد 1371 صادره از بم فرزند متوفی 2. فاطمه راستگو فرزند  محمد به شماره  ملی 3100236092 متولد 
1373 صادره از بم فرزند متوفی 3. علی راس�تگو فرزند  محمد به ش�ماره  ملی 3100371992 متولد 1378 صادره از بم فرزند  متوفی 
4. مجتبی راستگو فرزند  محمد به شماره  ملی 3100400607  متولد 1379 صادره از بم فرزند متوفی 5. نرگس راستگو فرزند محمد به 
شماره  ملی 3100541391 متولد 1382 صادره از بم فرزند  متوفی  6. اشرف راستگو فرزند  شکراه به ش ش  359 متولد 1353 صادره 
از بم همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی ا عتراضی دارد و یا 
و صیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به  این دادگاه  تقدیم دارد و اا گواهی صادر خو اهد 

شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
10676 شعبه 1 شورای حل اختاف بروات 

آگهی 
بدینوس�یله به آقای حس�ین  عسکری فرزند غامحس�ین کد ملی  3111245527 اباغ می شود که آقای رضا پورحمیدی جهت وصول 
مبلغ 1/500/000/000 ریال به استناد چک شماره 83543 کشاورزی علیه شما اجرائیه صادر نموده و  پرونده اجرائی  به کاسه 9700574 
در این اداره تش�کیل ش�ده و طبق گزارش مورخ 97/8/13 مامور محل اقامت ش�ما به شرح  متن سند شناخته  نشده لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ما ده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه  فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
ظ�رف م�دت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محس�وب می گردد نس�بت به پرداخت بدهی خود اق�دام ننمایید عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت .
10677 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان بم – محمد امیری خواه 

اصاحیه آگهی مزایده 
پیرو آگهی ش�ماره 1397037001319343 م�ورخ 1397/10/08 مبلغ صحیح ارزیابی ملک مورد 

مزایده 1/950/000/000 ریال  می باشد. 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی آبادان – فروزان 

دادگاه به دادگاه عمومی 
مش�خصات طرفین خواهان: قربانعلی نام خانوادگی: بهاء لو هوره ش�غل آزاد نش�انی: ابادان ایستگاه 11 بهار 92 بن بست اول پ12 کد ملی 
46711217740  ت 09161310695 خوانده : ابراهیم نام خانوادگی رشیدی ابریق نشانی: مجهول المکان آگهی روزنامه تعیین خواسته و بهای 
آن تقاضای مطالبه مبلغ نه میلیون ریال به موجب فیش واریزی مورخ 97/8/29 که بابت خرید کاا پرداخت شده بود که تعذر از پرداخت 
وجه و یا ارسال کاا نموده با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تا روز صدور حکم دائل و منضمات دادخواست فتوکپی مصدق کارت 
ملی – فیش واریز وجه اینجانب خواهان فوق به موجب توافقی با شخص خوانده  که در سایت مجازی دیوار تبلیغ  فروش کاای سرویس 
آشپزخانه نموده بود مبلغ نه میلیون ریال  به حساب ایشان واریز نمودم و مقرر  گردید که به آدرس ایشان مراجعه و کاا را تحویل بگیرم اما 
متاسفانه پس از واریز مبلغ دیگر هیچگونه ارتباطی با وی میسر نگردید و با مراجعه به محل نیز آدرس اشتباه داده بود و بدینصورت بنده را 
متحمل خسارت و از اعتماد و حسن نیتم سوء استفاده و مبلغ نه میلیون ریال به ناحق دریافت نمود و کاا را تحویل ندادند. علیهذا به تقدیم 
دادخواست مبادرت به استناد مواد 619 قانون مدنی تقاضای رسیدگی  و صدور حکم بر محکومیت خوانده  به استرداد  وجه  واریزی به مبلغ  

نه میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه تا روز صدور حکم و اجرای آن مورد استدعاست . 
ریاست محترم شورای حل اختاف شهرستان آبادان 

آگهی حصر وراثت 
خانم زهرا ربیهاوی فرزند وحید دارای شماره شناسنامه 1816402001 به شرح کاسه 744/2/97ح از  این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده که ش�ادروان هرمز نارنجی جوادزاده فرزند  علی به ش�ماره شناس�نامه 111 در تاریخ 97/9/7 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی  گفته و ورثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1. زهرا ربیهاوی شماره شناسنامه 1816402001 همسر متوفی 2. سهیا 
نارنجی جوادزاده شماره شناسنامه 1270374915 دختر متوفی 3. محمد جوادزاده شماره شناسنامه 1810310326 پسر متوفی 4. علی 
احمدی معین ش�ماره شناسنامه 1292106050 پس�ر متوفی و ا غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می ن ماید تا هر کس�ی اعتراض دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

نماید و اا گواهی صادر خواهد شد.
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف آبادان 

آگهی مزایده – نوبت اول 
در مورد پرونده اجرایی کاسه 971486 و به موجب دادنامه شماره 9609975840800873 و اجرائیه شماره 971042584080012 مورخ 
1397/06/15 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  بجنورد فیمابین محکوم لهم  1- خانم کبری دشتبان  فاروجی و 
2- آقای بشیر رستمی و محکوم علیهم 1- خانم مرضیه ایزانلو و 2- آقای سلمان ایزانلو که محکوم علیهم محکومند به پرداخت مبلغ 
علی الحس�اب  458/929/362 ریال  به عنووان اصل خواس�ته  و هزینه دادرسی  و خسارت تاخیره و مبلغ 20/0000/000 ریال نیم عشر 
دولت�ی در ح�ق صندوق دولت  با عنایت به توقیف یک باب منزل مس�کونی  ویایی – ادرس بجن�ورد خیابان جواد اائمه 33 پاک 1 با 
مختصات 530596 و utm 4149371 می باشد در ملک مورد بازدید در تصرف مستاجر می باشد  لذا آنچه در ظاهر مشخص بود  ارزیابی 
گردید  مساحت عرصه 199/58 مترمربع بابر 10 متر مشرف  به کوچه  در ضلع شمالی و اعیان حدود 55 مترمربع  با سقف ظاهری  اطاق 
ضربی  و حدود 10 س�ال س�اخت  می باشد و نس�بت به اظهارات کارشناس از همسایه سئوال شد  که ملک در تصرف مستاجر می باشد  
و کس�ی اطاع از مالک  و یا مس�تاجر ندارد  1- مطابق اس�تعام از ثبت ملک  پاک ثبتی آقای سلمان ایزانلو می باشد  2- ملک تحت 
پاک ثبتی 5695 فرعی از 169 اصلی  بخش 02 بجنورد  3- ملک تحت تصرف مستاجر است  لیکن هویت ایشان  علی رغم پرس و جو  
مش�خص نگردید  که توس�ط کارشناس منتخب دادگس�تری  بازدید و ارزیابی گردیده  است  و با توجه به موقیت محل و نرخ روز ارزش 
آن به مبلغ 850/000/000 ریال براورد گردیده اس�ت  و اینکه پس از س�یر مراحل قانونی مقرر گردیده که کل ملک توقیفی در س�اعت 
12:30 الی 13:00 روز  سه شنبه 1397/10/25 و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به فروش برسد. 
بنابراین متقاضیان ش�رکت در جلس�ه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در 
صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. بدیهی اس�ت مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد 
ش�د و ده درصد مبلغ پیش�نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد. و در صورت عدم 
پرداخت الباقی مبلغ 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 – نودهی 

آگهی مزایده نوبت اول
در مورد پرونده اجرائی کاس�ه فوق الذکرش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد و به موجب دادنامه ش�ماره 9710095840500086 صادره از 
ش س�وم دادگاه خانواده بجنورد، فیمابین محکوم له مریم س�پهری با وکالت مریم جوان اقبال تاج الدین علیه رمضانعلی قربانی فرزند 
حیدرعلی که محکوم علیه محکوم به پرداخت 52 قطعه س�که بهار آزادی که مبلغ ریالی آن 1/768/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 

ومبلغ 102/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی که با عنایت به انجام کارشناسی ملک به مشخصات ذیل الذکر : 
مشخصات ملک : ملکی با قولنامه عادی به آدرس بجنورد - کاته محمدعلی پهلوان کوچه رجایی 3 پ 40 با عرصه حدود به مساحت 188 
متر مربع که در آن یک باب واحد مسکونی با قدمت حدود 10 سال در دو طبقه همکف و اول جمعا حدود 180 متر مربع با اسکلت فلزی و 
سقف تیرچه بلوک می باشد و مالک ملک طبقه اول آقای رمضانعلی قربانی می باشد و طبقه دوم در اختیار و مالکیت علی سپهری است و 
کاربری ملک مسکونی و فاقد سند رسمی است و ملک سند ندارد و مشاع می باشد و طبقه اول هم اکنون در مالکیت رمضانعلی قربانی می 
باشد و در طبقه اول )همکف( سکونت دارد که ملک مورد مزایده به صورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی و به صورت 
مشاعی و فاقد سند مالکیت و به صورت عادی بوده به طوری که ملک مورد مزایده واقع در طبقه همکف که مساحت عرصه آن برابر مبایعه 
نامه 94 و مس�احت اعیان )احداثی( آن حدود 91 متر مربع می باش�د که ارزش سه دانگ ملک طبقه همکف )طبقه اول ( توسط کارشناس 
رس�می دادگس�تری ملک مذکوربه مبلغ 600/000/000 ریال ریال ارزیابی گردید است که پس از سیر مراحل قانونی در روز سه شنبه مورخ 
25/10/1397 ساعت   11:00 الی 11:30 و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به فروش برسد ، بنابراین 
متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل 
از مورد مزایده بازدید نمایند . بدیهی است مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد 
مبلغ پیشنهادی قبل از شروع مزایده اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی )نود درصد( 

در مهلت مقرر ، مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.15
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد – ابراهیمی 

آگهی مزایده: نوبت اول
در خصوص پرونده 973148/ 30 اجرایی محمد ماه رو فرزند عباس با ضمانت عفت ش�هری فرزند محمد قلی محکوم اند به پرداخت به 
مبلغ 178/331/500 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه کارشناسی در حق محکوم له ولی رحمتی 
فرزند امام قلی و چون نامبرده در موعد مقرر نس�بت به پرداخت محکوم به هیچ اقدامی معمول ننموده و حس�ب تقاضای خود محکوم 
علیه از اموال به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 168/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. و پس از سیر 
مراحل قانونی مقرر گردیده که مورد توقیفی سه شنبه 1397/11/02 از ساعت 09:00 الی 09:30 صبح از طریق مزایده حضوری نوبت اول 
در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز 
قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمناً مزایده از قیمت 
ارزیابی ش�روع و به بااترین قیمت پیش�نهادی واگذار خواهد ش�د همچنین از برنده مزایده 10 درصد قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( 
اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد ش�د. چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نش�ود؛ پس از کسر هزینه های 

مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد
مشخصات مورد توقیف: خودرو یک دستگاه سواری سمند  به رنگ زرد  با پاک عمومی به شماره انتظامی  ایران 26-323 ع 25 مدل 
1385 ش�ماره موتور  و شاس�ی 12485154268 و 13502005 دو گانه س�وز از نوع بنزینی  و LPG می باش�د  خودرو که شامل قطعات 
اصلی آن  اعم از موتور  و شاستی  و بدنه و اطاق خودرو می باشد   بدنه سمت راست خودرو  تصادفی و خوردگی دارد  بدنه سمت چپ 
از قبل بتونه کاری  و رنگ آمیزی شده  مشهود می باشد  سپر جلو و عقب سالم  چراغ جلوی راست بلوری شکسته است   باطری دارد و 
لیکن استارت نمیزند  که روشن شود  استیک های خودرو هر چهار حلقه مستعمل  و درصد 65  آج می باشد  تودوزی و صندلی ها نیز 
مستعمل می باشد  علیهذا با توجه به وضعیت قید شده  در صورت سامت موتور خودرو  و با نگرش به اینکه شاسی ها نیز سالم می باشد  
بهای روز خودرو  و با استناد به سال تولید  1385 که حدود دوازده سال  از تولید آن سپری شده  مبلغ ارزیابی 168/000/000 ریال معادل 

شانزده میلیون و هشتصد هزار تومان بدون احتساب حق الزحمه  کارشناسی و سایر هزینه ها  براورد می گردد . 15
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان بجنورد – نوروزی 

آگهی مزایده: نوبت دوم
در خصوص پرونده اجرایی 963370/ 30 محکوم علیهم زهرا شاکری فرزند منوچهر و مهدی و موسی و هادی همگی امانی فرزندان جان 
محمد محکومند به پرداخت مبلغ 70/362/091 ریال بابت )اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ( در حق محکوم له مهدی 
عباس�ی و با وکالت  آقای محمد  مهدی علی نیا  وهمچنین مبلغ 3/303/817  ریال به عنوان نیم عش�ر دولتی در حق دولت از پرونده 
اجرایی مذکور لذا با عنایت به اینکه محکوم علیهم در موعد مقرر نس�بت به پرداخت محکوم به و نیم عش�ر دولتی هیچ اقدامی معمول 
نداش�ته اس�ت از اموال توقیفی آنان به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رس�می دادگستری ارزیابی گردیده است. حال پس از سیر 
مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در روز  سه شنبه 1397/11/02 از ساعت 08:30 الی 09:00 از طریق مزایده حضوری نوبت دوم 
در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز 
قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمناً مزایده از قیمت 
ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده  درصد10 قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ 
و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نشود؛ پس از کسر هزینه های مزایده 
در حق دولت ضبط خواهد شد) کلیه هزینه های صورت گرفته اعم از هزینه های کارشناسی  و نشر آگهی  نیز موقع برگزاری مزادیه 

لحاظ و به مبالغ فوق الذکر افزوده می گردد ( 
مش�خصات مورد توقیفی: یک باب منزل مس�کونی واقع در شهرستان بجنورد روستای ارکان منزل مرحوم جان محمد امانی با توجه به 
موقعی�ت مل�ک و ن�وع بنا و تمام مراحل موثر در قیمت گذاری ارزش ش�ش دانگ عرصه و اعیان  و امتیازات و محوطه  س�ازی به مبلغ 

469/000/000 ریال معادل چهل و شش میلیون و نهصد هزار تومان تعیین و ارزیابی گردید . 15
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان بجنورد – آل نبی

مفقودی
 01 HE 9 GE 400161 اینجانب ابوالفضل ش�اهی مالک خودروی س�واری دنا به ش�ماره شاس�ی
NAAW و شماره موتور H  0181265 147 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 

اس�ناد مذکور را نموده اس�ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 

مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .
سمنان

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم پریسا اسمعیلی فرزند محمد 
خواهان آقای محمد قاس�م رحیمی گره بانی  دادخواس�تی به طرفیت خواندگان افس�انه طاهری کل کشوندی ، سجاد یارتیره کاکاوند ، 
پریسا اسمعیلی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو ، مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709988311700593  شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1398/02/10 ساعت 11 تعیین 
که حس�ب دس�تور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 .
6664 منشی شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه – علی رضائی

رونوشت آگهی حصروراثت 
خانم اش�رف حس�ینی  دارای شناس�نامه شماره 6  به شرح دادخواست به کاس�ه  970016 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اله وردی ترکاشون  به شناسنامه   43 در تاریخ 1367 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- زرین گل ترکاش�وند فرزند اله وردی  ش ش 201 نس�بت با متوفی دختر 2- اش�رف 
حسینی فرزند اله وردی ش ش 6 نسبت با متوفی دختر 3- صغری ترکاشوند فرزند اله وردی ش ش 5 نسبت با متوفی دختر 4- احمد 
ترکاش�ون فرزند اله وردی ش ش 288 نس�بت با متوفی پس�ر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد 

و اا گواهی صادر خواهد شد .
7/626/ ک رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کنگاور

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای محمد بصیری قنبرپور دارای شناس�نامه ش�ماره 99 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 970028 از این دادگاه درخواس�ت گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شکرعلی بصیری قنبرپور به شناسنامه 2436  در تاریخ 1382/4/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- مهتاب بصیری قنبرپور فرزند شکرعلی ش ش 1195 نسبت با 
متوفی دختر 2- پری بصیری قنبرپور فرزند شکرعلی ش ش 13268 نسبت با متوفی دختر 3- ناهید بصیری قنبرپور فرزند شکرعلی 
ش ش 47 نس�بت با متوفی دختر 4- محمد بصیری قنبرپور فرزند ش�کرعلی ش ش 99 نسبت با متوفی پسر 5- بتول بصیری قنبرپور 
فرزند ش�کرعلی ش ش 922 نس�بت با متوفی دختر 6- رضا بصیری قنبرپور فرزند شکرعلی ش ش 93 نسبت با متوفی پسر 7- مریم 
بصیری قنبرپور فرزند شکرعلی ش ش 831 نسبت با متوفی دختر 8- لیا بصیری قنبرپور فرزند شکرعلی ش ش 319 نسبت با متوفی 
دختر 9- گل بانو س�لطان آبادی فرزند غامعلی ش ش 143 نس�بت با متوفی همسر دائمی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
7/630/ ک رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کنگاور

رونوشت آگهی حصروراثت 
خانم اش�رف حس�ینی  دارای شناسنامه شماره 6  به شرح دادخواست به کاس�ه  970017 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زرین گل ترکاش�وند  به شناس�نامه   201 در تاریخ 1374/12/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- ش�هین ترکاشوند فرزند محمد ش ش 5 نسبت با متوفی دختر 2- جعفر 
ترکاش�وند فرزند محمد آقا ش ش 2 نس�بت با متوفی پسر 3- مریم ترکاش�وند فرزند محمد ش ش 6 نسبت با متوفی دختر 4- پروین 
ترکاش�وند فرزند محمد ش ش 1 نس�بت با متوفی دختر 5- حمید ترکاشوند فرزند محمد آقا ش ش 435 نسبت با متوفی پسر 6- علی 
ترکاشوند فرزند محمد اقا ش ش 15774 نسبت با متوفی پسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد 

و اا گواهی صادر خواهد شد .
7/629/ ک رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کنگاور

آگهی حصر وراثت
  آقای  سجاد نیاورانی  شناسنامه  960 به استناد شهادتنامه  و گواهی فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه  در خواستی  به شماره  97/522 صومعه 
سرا تقدیم این دادگاه  نموده چنین اشعار داشته  که شادروان   محمد علی نیاورانی به شماره  شناسنامه 744 در تاریخ  1397/102/05 در 
اقامتگاه  دائمی  خود در گذشته وورثه  حین  الفوت عبارتند از  : 1- لیا نیاورانی  فرزند محمد علی شماره  شناسنامه 5 متولد 1359 دختر 
متوفی 2-  سجاد نیاورانی  فرزند محمد علی شماره  شناسنامه 960 متولد 1363 پسر متوفی  3-  سینا نیاورانی  فرزند محمد علی شماره  
شناسنامه 2670046551 متولد 1369 پسر متوفی 4- سهیا رحمانطلب واقعی فرزندرمضانعلی  شماره شناسنامه  936 متولد 1340 همسر 
متوفی اینک  با انجام  تشریفات  مقدماتی  درخواست  مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی  داردو یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به  دادگاه تقدیم  دارد واا این  گواهی  صادرخواهد شد.
ح  5825   رییس شعبه چهارم  شورای  حل اختاف  صومعه سرا- غامرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
  آقای   کریم خوش فطرت بهمبری  شناس�نامه  7998 به اس�تناد ش�هادتنامه  و گواهی فوت و فتوکپی  شناس�نامه ورثه  در خواس�تی به 
شماره  97/521 صومعه سرا تقدیم این دادگاه  نموده چنین اشعار داشته  که شادروان مریم نعمتی بهمبری شماره  شناسنامه 47 در تاریخ  
1388/11/21 در اقامتگاه  دائمی  خود در گذش�ته وورثه حین  الفوت عبارتند از : 1- باقر خوش فطرت بهمبری فرزند  حس�ینعلی ش�ماره  
شناسنامه 5094 متولد1346 پسرمتوفی 2-  یعقوب خوش فطرت بهمبری فرزند  حسینعلی شماره  شناسنامه 5092  متولد  1342 پسرمتوفی 
3-  کریم خوش فطرت بهمبری فرزند  حسنعلی شماره  شناسنامه 7998  متولد  1355 پسرمتوفی 4-  لیا خوش فطرت بهمبری فرزند  
حسنعلی شماره  شناسنامه 7999  متولد  1356  دخترمتوفی 5-  فاطمه خوش فطرت بهمبری فرزند  حسینعلی شماره  شناسنامه 1834  
متولد  1341  دخترمتوفی 6-  حسینعلی خوش فطرت بهمبری فرزند خانعلی شماره  شناسنامه 1137  متولد  1309 همسر متوفی اینک  با 
انجام  تشریفات  مقدماتی  درخواست  مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی  داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به  دادگاه تقدیم  دارد واا این گواهی  صادرخواهد شد.
ح  5826   رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف  صومعه سرا- غامرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
  آقای محرم آزاده پش�ت مخی شناس�نامه  1558 به اس�تناد شهادتنامه  و گواهی فوت و فتوکپی  شناس�نامه ورثه  در خواستی به شماره  
97/522 صومعه س�را تقدیم این دادگاه  نموده چنین اش�عار داش�ته  که شادروان علی آزاده پش�ت مخی شماره  شناسنامه 167 در تاریخ  
1380/12/1 در اقامتگاه  دائمی  خود در گذشته وورثه حین  الفوت عبارتند از : 1- احمد آزاده پشت مخی فرزند علی  شماره شناسنامه 1556 
متولد  1339 پسر متوفی 2-  محرم آزاده پشت مخی فرزند علی  شماره شناسنامه 1558 متولد  1341 پسر متوفی 3-  راضیه آزاده پشت 
مخی فرزند علی  ش�ماره شناس�نامه 1557 متولد  1340  دختر متوفی 4-  گل بهار آزاده پش�ت مخی فرزند علی  شماره شناسنامه 1854 
متولد  1343  دختر متوفی 5-  جماعت آزاده پشت مخی فرزند علی  شماره شناسنامه 2799 متولد  1347 دختر متوفی 6- سیده حوا خانم  
اسمعیل زاده گورابزر مخی فرزند    شماره شناسنامه  295 متولد  1304 همسر متوفی اینک  با انجام  تشریفات  مقدماتی  درخواست  مزبور 
را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی  داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به  

دادگاه تقدیم  دارد واا این گواهی  صادرخواهد شد.
ح  5827   رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف  صومعه سرا- غامرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
  آقای  مظاهر رضائی ندامانی شناسنامه  1369 به استناد شهادتنامه  و گواهی فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه  درخواستی به شماره  97/518 
صومعه سرا تقدیم این دادگاه  نموده چنین اشعار داشته  که شادروان  سیفعلی  رضائی ندامانی شماره  شناسنامه 8 در تاریخ  1395/03/10 
در اقامتگاه  دائمی  خود در گذشته وورثه حین  الفوت عبارتند از : 1- داریوش رضائی  ندامانی  فرزند سیفعلی  شماره شناسنامه 1351 متولد 
1349 پسر متوفی 2-  سیما رضائی  ندامانی  فرزند سیفعلی  شماره شناسنامه 1352 متولد 1351 پسر متوفی 3-  مظاهر رضائی  ندامانی  
فرزند سیفعلی  شماره شناسنامه 1369 متولد 1354 پسر متوفی 4- نعیمه رضائی  ندامانی  فرزند سیفعلی  شماره شناسنامه 1370 متولد 
1358  دختر متوفی 5-  مهدی رضائی  ندامانی  فرزند سیفعلی  شماره شناسنامه 23 متولد 1363 پسر متوفی 6-  محمود رضائی  ندامانی  
فرزند سیفعلی  شماره شناسنامه 1372 متولد 1365 پسر متوفی 7-  راضیه رضائی  چمنی  فرزند  عزیزاله  شماره شناسنامه 3 متولد 1327  
همسر متوفی اینک  با انجام  تشریفات  مقدماتی  درخواست  مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی  داردو یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به  دادگاه تقدیم  دارد واا گواهی  صادرخواهد شد.
ح  5828   رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف  صومعه سرا- غامرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
  آقای  سیاوش دامنگیر شناسنامه  18 به استناد شهادتنامه  و گواهی فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه  درخواستی به شماره  97/517 صومعه سرا 
تقدیم این دادگاه  نموده چنین اشعار داشته  که شادروان   احمد علی دامن گیر شماره  شناسنامه 949 در تاریخ  1394/05/15 در اقامتگاه  دائمی  
خود در گذشته وورثه حین  الفوت عبارتند از : 1- منیژه دامنگیر فرزند احمد علی شماره شناسنامه 41  متولد 1340 دختر متوفی 2- شکوفه دامنگیر 
فرزند احمد علی شماره شناسنامه 1370  شکوفه متولد 1337 دخترمتوفی3-  مهرداد دامنگیر فرزند احمد علی شماره شناسنامه 1667متولد  
1343پسرمتوفی 4-  مجید دامنگیر فرزند احمد علی شماره شناسنامه 1666  متولد  1342پسرمتوفی 5-  اسفندیار دامنگیر فرزند احمد علی 
شماره شناسنامه 2  متولد  1334 پسرمتوفی 6-  سیاوش دامنگیر فرزند احمد علی شماره شناسنامه 18  متولد  1331  پسرمتوفی7- بهمن بهمنی 
راد فرزند  احمد علی  شماره شناسنامه 1369 متولد 1336 پسر متوفی  8- مریم خانم  فدائی  گورابزرمخی  فرزند  علی اکبر شماره شناسنامه 854 
متولد 1309 همسر  متوفی اینک  با انجام  تشریفات  مقدماتی  درخواست  مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی  داردو یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به  دادگاه تقدیم  دارد واا این گواهی  صادرخواهد شد.
 ح  5829  رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف  صومعه سرا- غامرضا  دهقان

 آگهی حصر وراثت
شماره970534  خانم  شفیقه مدادیان  فرزند لطیف  متولد 1349 شماره شناسنامه 1638901686 صادره از خلخال شرح دادخواست  شماره توضیح  
داده که شادروان  مجتبی جباری  کیش خاله  فرزند  انوش متولد 1344 دارنده  شماره  شناسنامه 3 در  تاریخ  1397/9/7 در اقامتگاه دائمی خویش 
فوت نموده ووراث  حین الفوت  نامبرده  عبارتند از :1- متقاضی  با مشخصات فوق  الذکر  همسر متوفی 1- کیا نوش  جباری  شماره شناسنامه 
5160063341  تاریخ تولد  1373 پسر متوفی 2- فروغ جباری  شماره شناسنامه 51600403020 تاریخ تولد  1372  دختر متوفی 3-  پریسا جباری  
شماره شناسنامه 5160063358 تاریخ تولد  1373  دختر متوفی لذا مراتب  یکنوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی میگردد تا چنانچه کسی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه  از متوفی  نزد اشخاص  باشد ظرف  یکماه  از نشر آگهی به  شعبه اول  شورای حل اختاف  رضوانشهر  تقدیم دارد واا 

گواهی  صادرخواهد  شد و هر وصیتنامه ای  جز رسمی  سری که  بعد از این موعد ابراز  شود ازدرجه اعتبار ساقط است.
ح  5830   رئیس  شورای حل اختاف  شعبه اول  رضوانشهر- سید اسمعیل  میر حقیقی

آگهی مزایده
 شماره بایگانی شعبه960185  برابر محتویات پرونده ارجاعی کاسه م/960185 و به موجب نیابت شماره  9710112195800182 مورخ 97/4/17 صادره 
از  اجرای احکام  شعبه 43 دادگاه عمومی  حقوقی  مجتمع  قضایی شهید صدر تهران نسیم و فضل اله هر دو معماریان محکوم اند بپرداخت  مبلغ  
4/177/281/565 ریال در حق  محکوم له  امیر حسین اسمعیلی ومبلغ  208/864/087 ریال نیم عشر دولتی در حق  صندوق دولت ، که  با توجه به 
عدم  پرداخت منتهی تعرفه و توقیف پاک ثبتی  شماره 77 فرعی از  65 اصلی بخش  24 گیان ناحیه 55 بمساحت 6673/30 متر مربع از مالکیت 
شخص بنام ندا معماریان واقع در  فومن روستای  سیاه پیران جنب منزل محمد دلیری گردیده است .علیهذا این اجرا  قصد دارد ملک فوق الذکررا بر 
اساس قیمت پایه  به شرح  نظریه کارشناسی هیات سه نفره  مورخ  97/8/24 طی مزایده حضوری  بفروش برساند.  یک قطعه زمین شالیزاری  به پاک  
ثبتی شماره 77 فرعی از 65 اصلی بخش  24 گیان ناحیه 55 بمساحت  6673/3 متر مربع  واقع  در فومن روستای سیاه پیران جنب منزل محمد 
دلیری به حدود اربعه شماا مرزیست بطول 19/45 متر به نهر آب بر  عمومی ، شرقا  مرزیست به طول  62/05 متر به باقیمانده پاک 10 ، جنوبا  مرزیست 
بطول 110/60 متر به جاده  محلی 3 متری  وغربا مرزیست بطول  65/95 متر به راه محلی شالیزاری که بابرنامه  شماره 3865/8 مورخ 84/9/10 بنیاد 
مسکن انقاب اسامی  فومن ملک موصوف دارای  کاربری شالیزاری می باشد. با توجه به مشاهدات میدانی ، معاینات محلی ، وضعیت ملک از لحاظ 
نوع کاربری ) شالیزار(استقرار جغرافیایی ، و با لحاظ نمودن کلیه  عوامل موثر  در ارزش وبهای  زمین قیمت  پایه شالیزار مورد تعرفه  از قرارهر متر مربع 
بمبلغ 180/000 ریال و برای کل مساحت 6673/30 متر مربع  بمبلغ  1/201/194/000 ریال بر آورد و ارزیابی  گردیده است. زمان بر گزاری مزایده  به تاریخ  
97/10/25 روز  سه شنبه  ساعت 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 
پیشنهادی  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 موضوف  بازدید  و سپس  در مزایده  شرکت نمایند این آگهی  فقط  در یک نوبت منتشر خواهد  شد.
 ح  5831   اجرای  احکام  مدنی دادگستری فومن 

 آگهی مزایده
 کاسه های  اجرایی 970223 و 970224 شعبه اجرای  مدنی دادگستری  صومعه سرا موضوع محکومیت  شرکت  فضل  نور به نشانی   ضیا بر 
شهرک صنعتی  بپرداخت  مبلغ  184097686 ریال در حق    آقای  فخرالدین دلدارو پرداخت مبلغ  142811521 ریال در حق  آقای  فریبرزشیرین  
سیاه بیل  ) با احتساب  هزینه کارشناسی و هزینه  نشر آگهی  مزایده ( و پرداخت  مبلغ  1800000 ریال بابت  حق ااجرا در حق  دولت ، در قبال 
محکوم  به اموال  شرکت بشرح  ذیل توقیف و ارزیابی گردیده است. مشخصات اموال  1- یک دستگاه چیپر بزرگ  اسقاطی  ) خورد کن چوب ( 
بدون  الکتروموتور  و تجهیزارت  و لوازم ، به ارتفاع حدود 2 متر با پاک  کوب  شده شرکت  مهندسی  سپید کار  با شماره سریال  Y92-68 با 
وزنی حدود 8 تن به ارزش  105/000/000 ریال ) یکصدو پنج  میلیون ریال ( . 2- یک دستگاه  آسیاب  ساخت تبریز دهانه 80 سانتیمتر ، کار کرده  
بدون الکترو موتور به ارزش 80/000/000 ریال )  هشتاد میلیون ریال ( 3- دودستگاه  فریم  کلی )  قاب آهنی ( ونتیاتور حلزونی  کار کرده  بدون 
الکترو موتور وسایر ملحقات به رنگ  آبی جمعا  به ارزش  15/000/000 ریال )  پانزده  میلیون ریال (. 4- یک دستگاه  دیزل ژنراتور برق  کارکرده  
قدیمی ، دارای  استهاک  به قدرت 20 اسب  به ارزش  100/000/000 ریال ) یکصد میلیون  ریال (.5- یک دستگاه کمپرسور  کار کره  مستهلک  فاقد 
پاک  ومشخصات  در وضعیت  رویت شده به ارزش  30/000/000 ریال ) سی  میلیون ریال ( 6- یک دستگاه  ترانس  جوشکاری اسقاط  ساخت 
خزر ترانسفو به ارزش  4/000/000 ریال  ) چهار میلیون  ریال (  7- دوحلقه  )دو قطعه ( رینگ فوادی بزرگ کار کرده مربوط به  آسیاب  و یا  چیپر  
چوب  جمعا به ارزش  10/000/000 ریال ) ده  میلیون ریال (. جمع ارزیابی  کارشناسی 7 مورد مشروحه  فوق  به مبلغ 344/000/000 ریال  ) سیصدو 
چهل و چهار میلیون ریال (  بر آورد و اعام  می گردد.  اینک از طریق  مزایده  با حضور نماینده  محترم دادستان  در تاریخ  97/10/25 روز سه 
شنبه  از ساعت 11 الی 12 در شعبه اجرا احکام  مدنی دادگستری  صومعه سرا  بفروش  میرسد  هر کس از قیمت  پایه بااترین  قیمت را پیشنهاد  
نماید فروخته  خواهد ش�د  ضمنا “  خریدار باید فی  المجلس 10 درصد قیمت  پیش�نهادی  را به حساب  سپرده دادگستری  2171294508003 
سیبای  بانک ملی  واریز و فیش را به دفتر  شعبه تحویل  نماید   ضمنا بر نده  مزایده مابقی  مبلغ را باید  حداکثر ظرف  مدت یک ماه  به حساب  
سپرده دادگستری واریز  نمایید  درغیر اینصورت مبلغ  واریزی به نفع  دولت ضبط  خواهد شد وکلیه  هزینه های  اجرایی به عهده خریدار میباشد.
ح  5832   مدیر شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری  صومعه سرا-  حامد رافع

 اجرائیه
 شماره بایگانی شعبه  970075 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم 1- نام : فرامرز نام خانوادگی :  عباسی  نام پدر  دهنز نشانی :  استان گیان- 
شهرس�تان  رضوانشهر-شهر رضوانشهر- گیان- رضوانش�هر- خ امام – روبروی  دبیرستان  شهید راست روش  - منزل  شخصی مشخصات  
محکوم علیه / محکوم علیهم  1- نام : علی  نام خانوادگی :  گلریزی  نام پدر :  نشانی  :  گیان – رضوانشهر- مجهول المکان  مشخصات نماینده 
یا قائم  مقام قانونی  محکوم له / محکوم لهم  1- نام : علیرضا 2- نام خانوادگی : نیکوخوا چکینی نام پدر : محمد رضا  نشانی : رضوانشهر- خیابان 
امام -  روبروی  پاسگاه انتظامی  - مجتمع  شایان  - طبقه سوم – واحد 12- نوع رابطه: وکیل  محکوم له/  محکوم لهم  : فرامرز  عباسی  محکوم 
به :   بموجب  درخواست  اجرای  حکم  مربوطه به شماره  و شماره دادنامه  مربوطه 9709975270400177 محکوم علیه محکوم است به پرداخت  
مبلغ پنجاه  و نه میلیون  ریال بابت اصل خواسته  و پرداخت  مبلغ هفتصد و پنجاه  و هفت هزار  و پانصد  ریال  بابت  هزینه دادرسی  ونیز پرداخت  
خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سر رسید لغایت اجرای  حکم  و پرداخت  حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه  ونیز نیم عشر دیوانی .  دبیر شعبه  چهارم 
شورای  حل اختاف شهرستان رضوانشهر- زینب غامی محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجراییه :. 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد) در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند  که اجرای حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد شخص ثالث دارد  و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید 
و اا به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هر دو مجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت  مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 

وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (.
ح  5833   شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان رضوانشهر 

آگهی مزایده
 برابر محتویات پرونده اجرایی کاسه 2/920210  و به موجب رای شماره 9209971838200310 مورخ 1392/5/30 صادره از شعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی فومن مبنی بر حکم به فروش کلیه اماک مورثی مرحومان محمد علی و محمد تقی شهرت هر دو عمویی فومنی و تقسیم بهای 
حاصل از فروش اماک موروثی فیمابین و رثه  علیهذا این اجرا قصد دارد اماک زیر را بر اساس قیمت پایه به شرح نظریه کارشناسی مورخ 
1397/5/25 طی مزایده حضوری به فروش برس�ند ملک 1- ملک پاک ثبتی 24 واقع در کرد آباد س�نگ اصلی 30 بخش 24 گیان روبروی 
بیمارستان فومن به عبارت یک قطعه باغ چای مخروبه و فاقد هرگونه اعیان به مساحت حدود 29 هزار متر مربع   که مقدار حدود 525 متر 
مربع آن به شرکت گاز منتقل گردیده و به مشخصات شماا  85 متر به زمین مسجد شرقا  388 متر به زمین مقیمی جنوبا اول 4 متر به زمین 
پاک 43 دوم 270 متر به جاده آس�فالته فومن به ش�فت  غربا  95 متر به جاده مرقوم متصل اس�ت قیمت پایه ششدانگ ملک فوق به مبلغ 
25/627/500/000 ریال    تعیین می گردد ملک 2- شش دانگ یک قطعه باغ چای مخروبه پاک ثبتی 6  مجزی شده از پاک 1 و غیره واقع در 
علیسرا سنگ 29 بخش 24 گیان در قسمت شرقی جاده و شمال کانال به مساحت حدود 70300 متر مربع شماا به پاک 42 قریه کرد آباد 
شرقا 395 متر متصل به رود خانه پیش رودبار جنوبا 235 متر به مسیر کانال غربا 259 متر به جاده آسفالته علیسرا متصل است قیمت پایه 
شش دانگ ملک فوق به مبلغ 24/605/000/000 ریال تعیین می گردد ملک 3- ششدانگ یک  قطعه باغ چای مخروبه  به شماره پاک ثبتی 7 
مجزی شده   پاک 1 و غیره واقع در علیسرا سنگ 29 بخش 24 گیان در قسمت شرقی جاده و جنوب کانال به مساحت حدود 15760 متر 
مربع شماا 207 متر به مسیر کانال شرقا 135    متر متصل به رود خانه پیش رودبار جنوبا 105 متر به باقیمانده پاک 1 غربا 120 متر به جاده 
آسفالته علیسرا متصل است قیمت پایه شش دانگ ملک فوق به مبلغ 6/304/000/000    ریال تعیین می گردد ملک 4- ششدانگ یک قطعه 
باغ چای مخروبه به شماره پاک 8 مجزی شده از پاک 1 و غیر واقع در علیسرا سنگ 29 بخش 24 گیان در قسمت غربی جاده به مساحت 
حدود 19450 متر مربع شماا  132 به اراضی کرد آباد شرقا 255 متر متصل به جاده آسفالته علیسرا جنوبا 34 متر به باقیمانده پاک 1 غربا  اول 
118 متر به نهر  فاضلکش دوم 120 متر به نهر  فاضلکش  مزبور است قیمت پایه شش دانگ ملک فوق  به  مبلغ  7/780/000/000 ریال تعیین 
می گردد ملک 5 - ششدانگ یک قطعه  باغ چای مفروز به شماره پاک ثبتی 65 مجزی شده از پاک 7 واقع در قریه کردآباد سنگ 30  بخش 
24 گیان در قسمت غربی جاده به مساحت حدود 3555  مترمربع شماا 42 متر به نهر سنگ بیجار شرقا 60 متر به جاده اسفالته  و جنوبا 
25 و 45 متر متصل به پاک 68 مجزی شده از 42 غربا 60 و 25 و 6 متر به پاک 7 باقیمانده متصل است  قیمت پایه شش دانگ ملک فوق 
به مبلغ 1/599/750/000 ریال تعیین می گردد ملک 6- ششدانگ یک قطعه باغ چای مخروبه  به شماره پاک ثبتی 66 مجزی شده از  پاک 
17 و 41 متصل به هم واقع در قریه کردآباد سنگ 30 بخش 24 گیان در قسمت غربی جاده به مساحت حدود 1592 متر مربع شماا  22 متر 
به نهر سنگ بجار شرقا 90 متر  به  جاده آسفالته علیسرا به فومن و جنوبا 40 متر متصل به پاک 7 باقیمانده غربا 35 و 20 و 39 متر به پاک 
23 متصل است قیمت پایه شش دانگ ملک فوق 716/400/000 ریال ملک 7-  ششدانگ یک قطعه باغ   چای مخروبه به شماره پاک ثبتی  
67 مجزی شده از پاک 17 و 41 متصل به هم واقع در قریه کرد آباد سنگ 30 بخش 24 گیان در قسمت شرقی جاده به مساحت حدود 852 
متر مربع شماا 30 متر  به نهر سنگ بجار شرقا 90 و جنوبا به  باقیمانده 42 غربا  به جاده آسفالته قیمت پایه شش دانگ ملک فوق به مبلغ 
426/000/000 ریال تعیین  می گردد ملک 8-  ششدانگ یک قطعه باغ  چای  مخروبه به شماره پاک ثبتی 68 مجزی شده از پاک 42 واقع در 
قریه کرد  آباد سنگ 39  بخش 24 گیان در قسمت غربی جاده به مساحت حدود 3375  متر مربع شماا 45 متر به  پاک 65 مجزی  شده از 
7 شرقا اول 25 متر  به پاک مذکور دوم جاده آسفالته و جنوبا  132 متر به پاک 1 باقیمانده قریه علیسرا غربا 64 متر به نهر فاضلکش  قیمت 
پایه شش دانگ ملک فوق  به مبلغ 1/518/750/000 ریال تعیین می گردد ملک 9- ششدانگ یک قطعه باغ چای مخروبه  با شماره پاک ثبتی 
69 مجزی شده از پاک 42 واقع در قریه کرد اباد سنگ 30 بخش 24 گیان در قسمت شرقی جاده به مساحت حدود 18415 مترمربع شماا 
121 و 32 متر به پاک 64 مجزی شده از 7 شرقا 95 متر به پاک 42 باقیمانده و جنوبا  163 متر به جاده محلی و 162 متر به پاک 6 مجزی 
شده از 1 قریه علیسرا غرباض  93 متر به جاده آسفالته متصل است قیمت پایه ششدانگ    ملک فوق به مبلغ 6/445/250/000 ریال تعیین 
می گردد  ملک 10- ششدانگ یک قطعه زمین  مشتمل بر کارخانه برنجکوبی و 8 باب دکان که عمدتاً به شکل مخروبه  میباشد به شماره پاک 
ثبتی 70 مجزی شده از پاک 8 واقع در قریه کرد اباد سنگ 30 بخش 24 گیان به مساحت حدود 4415  متر مربع شماا  162 متر به جاده 
علیسرا شرقا 9 متر به نبش جاده مذکور و جاده فومن به شفت و جنوبا 125 متر به جاده فومن به شفت و 52 متر به ات رودخانه غربا 25 متر به 
جاده محلی متصل است.  قیمت پایه شش دانگ عرصه و اعیان ملک فوق به مبلغ 3/973/500/000 ریال تعیین می گردد ملک 11- ششدانگ 
یک قطعه زمین بشماره پاک 36 سنگ اصلی 30 بخش 24 گیان واقع در قریه کرد اباد  به مساحت حدود 18750  متر مربع که هم اکنون 
مجتمع مسکونی مهر بر روی آن احداث گردیده است قیمت پایه ششدانگ عرصه ملک فوق به مبلغ 6/562/500/000 ریال تعیین می گردد 
ملک شماره 12 - قطعه زمین به همراه اعیان احداثی آن به مساحت حدود 2986 متر مربع از پاک های    2/ 439 الی 439/28 واقع در شهر 
فومن بخش 24 گیان خیابان انتظام فومن محل زندان سابق که با حصار بلوک سیمانی محصور گردیده و دارای سه باب دکان  در حد شرقی 
آن به مساحت حدود 48 متر مربع و چهار باب دکان  در حد جنوبی به مساحت حدود 75 متر مربع که سرقفل دکاکین  متعلق به غیر می باشد 
و نیز ساختمان قدیمی متروکه کانتری و زندان سابق در آن واقع گردیده است نیز بر روی دکاکین  ضلع جنوبی ساختمان متروکه ای نیز واقع 
گردیده است قیمت پایه ششدانگ عرصه و اعیان ملک فوق الذکر  ) به غیر از سرقفلی دکاکین (  به مبلغ 47/776/000/000 ریال تعیین می 
گردد زمان برگزاری مزایده به تاریخ 1397/10/29 روز شنبه  ساعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری فومن برقرار 
می باشد مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی و انقاب راس  ساعت مقرر از قیمت پایه ارزیابی شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهد شد متقاضیان شرکت در مزایده موظف به واریز 10 درصد قیمت پایه کارشناسی در روز مزایده 1 سال قبل از وقت مزایده به 
حساب سپرده دادگستری و ارائه فیش واریزی جهت شرکت در جلسه مزایده خواهد بود برنده مزایده متعاقباً   مازاد 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
را به حساب سپرده دادگستری واریز و نسبت به ارائه فیش واریزی در روز مزایده اقدام نموده 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     5834     شعبه اجرای احکام مدنی  دادگستری فومن
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511/218آگهی اباغ اجرائیه
آقای/خانم پیروآگهی های منتشره  قبلی درخصوص دعوی بانک قوامین  بطرفیت طیبه توسلی عسگری همگی مجهول المکان به خواسته 
مطالبه وجه درپرونده کاسه 14/970506 به شماره دادنامه 9709977580700946 محکوم علیهم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ س�یصدو چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ده میلیون وپانصدوش�صت وچهارهزارریال به عنوان هزینه دادرسی وخسارت 
تاخیرتادیه طبق ش�اخص اعامی توس�ط بانک مرکزی ازتاریخ چک تازمان وصول آن براساس محاسبه صورت گرفته درمرحله اجرای حکم 

توسط اجرای احکام درحق محکوم له.
مدیر دفترشعبه14)57سابق( دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد-حاجی پور

511/219آگهی
خواهان آقای سرور سارانی دادخواستی به طرفیت مسعود پرتوی نیا به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به شعبه 7شورای حل اختاف 
مجتمع شماره یک مشهد واقع درمشهد-ابتدای خیابان خواجه ربیع-روبروی آیت اله عبادی 8  ارجاع وبه کاسه 970906 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1397/11/24 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 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 ازمفاد آن به شعبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/220آگهی
شماره بایگانی شعبه: 970914 خواهان آقای محمدابرودی با دادخواستی به طرفیت خوانده محمدصادق معیریان به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
ش�ورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه یک شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره یک مشهد واقع 
درمشهد-ابتدای خیابان خواجه ربیع-روبروی آیت اله عبادی 8  ارجاع وبه کاسه 9709987500100914 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1397/11/21 ساعت 9:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 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 ازمفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.
متصدی امور دفتری شعبه1شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/221آگهی
شماره بایگانی شعبه: 970662 خواهان آقای محمدسعید طیبی خادر دادخواستی به طرفیت خوانده مصطفی چوبدارامیرعلی به خواسته مطالبه 
وجه چک تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره یک 
مش�هد واقع درمش�هد-ابتدای خیابان خواجه ربیع-روبروی آیت اله عبادی 8  ارجاع وبه کاسه 9709987500400662 ثبت گردیده که وقت 
رس�یدگی آن 1397/11/24 ساعت 9:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 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 ازمفاد آن به شعبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/222آگهی
شماره بایگانی شعبه: 970991خواهان آقای موسی حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه روحانی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره یک مشهد واقع درمشهد-

ابتدای خیابان خواجه ربیع-روبروی آیت اله عبادی 8  ارجاع وبه کاسه 9709987500400991 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/24 
ساعت08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 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 ازمفاد 

آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/223آگهی
خواهان آقای نصراله صفارزاده دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی محمدی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 245شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد-میدان میرزا 
کوچک خان مجتم پنج رسالت  ارجاع وبه کاسه 971175 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/24 ساعت 10 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطاع ازمفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود ، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/224آگهی
خواهان آقای سیدامیرحیدری مقدم دادخواستی به طرفیت خوانده مریم محمدعلیخانی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 245شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره پنج مشهد واقع درمشهد-میدان میرزاکوچک 
خانم مجتمع پنج رسالت ارجاع وبه کاسه 971178 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/24 ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطاع ازمفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه245شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/225آگهی
خواهان رونوشت لیا کمالی فرزند صفرعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 971303/312 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی گل خندان در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است 
به: 1� لیا کمالی ش 193 همسر متوفی. 2� ماهان گلخندان ش ش 0550487141 فرزند متوفی. 3� محمد باقر گلخندان ش ش 6592 پدر متوفی. 
4� فاطمه توسلی ش ش 4 مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی 

دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/226آگهی
خواهان رونوشت اکرم رمضانی  فرزند غامعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 312/971305 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین رمضانی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1�اکرم رمضانی ش ش 3 همسر متوفی. 2� مجید رمضانی ش ش 0924064511 فرزند متوفی. 3� فاطمه رمضانی ش ش 0927970554 
فرزند متوفی. 4� محمدرضا ش ش 0922899819 فرزند متوفی.5� سکینه حصاری ش ش 1 مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/227آگهی اباغ وقت رسیدگی
 شماره آگهی 9710467514800167 خواهان/ شاکی آقا/ محمد ناظری دادخواستی به طرفیت خواندگان مهدی دولتی و اکرم سید ابادی به 
خواسته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 318 شورای حل اختاف 
مجتمع ش�ماره ش�ش شهرستان مش�هد واقع در بلوار وکیل آباد � بلوار کوثر � کوثر شمالی 15 ارجاع و به کاس�ه 9709987514800931 و 
بایگانی970940 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/23 و ساعت 8 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده گان و 
درخواست خواهان/ شاکی 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/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد ان 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.
متصدی امور دفتری شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/228آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای سعید جالی سرشت که مجهول المکان می  باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از 
شعبه 318 در پرونده کاسه 9709987514800266 و شماره بایگانی 970271 به موجب دادنامه شماره 9709977514800721 صادره از شعبه 
318 محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 2/710/000 ریال بابت هزینه  دادرسی و مبلغ 
318/000 ریال بابت هزینه خدمات قضایی و برابر با اصل مستندات دعوی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی روزنامه و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید هر یک از چکها 823697 مورخه 96/4/30 - 823695 مورخه 96/2/30 تا یوم ااداء که طبق شاخص نرم تورم اعامی 
بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه می گردد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای 
حکم غیابی منوط به معرفی ضامن  معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � سمانه وثوقی

511/229آگهی اباغ وقت رسیدگی
 خواهان/ شاکی آقای خانم لیا کرمانشاهیان دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای محمد علی رفیعی لیاولی خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در وکیل 
آباد � بلوار کوثر � کوثر ش�مالی 15 ارجاع و به کاس�ه 9709987514800805 و 970813 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/11/24 و 
س�اعت 8 صبح تعیین ش�ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی 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/ 
متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � سمانه وثوقی

511/230آگهی
آگهی خواهان حمید رضا بحرینی مقدم دادخواستی به طرفیت خوانده غامرضا چره جوان خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان 
خواجه ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8  ارجاع و به کاسه 970994 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/21 ساعت 8/30 تعیین 
ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 

به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/231رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم مهدی شید خیاط طوسی دارای شناسنامه شماره 673 به شرح دادخواست به کاسه 971453 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه امعی به شناسنامه 76377 در تاریخ 1397/9/4 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مهدی شید خیاط طوسی فرزندعباس ش ش 673 متولد 1355 صادره 
مشهد فرزند متوفی. 2� مرتضی شید خیاط طوسی فرزندعباس ش ش 43321 متولد 1363 صادره مشهد فرزند متوفی. 3� زهرا شید خیاط 
طوسی فرزندعباس ش ش 71950 متولد 1348 صادره مشهد فرزند متوفی. 4� فریبا شید خیاط طوسی فرزندعباس ش ش 1014 متولد 1350 
صادره مش�هد فرزند متوفی. 5� فهیمه ش�ید خیاط طوسی فرزندعباس ش ش 1764 متولد 1360 صادره مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 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
شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/232گواهی حصر وراثت
 آقای/ خانم مرضیه سیاب طرقی به شناسنامه شماره 2678 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972560 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان علی اصغر سیاب طرقی به شناسنامه شماره 55 در تاریخ 95/1/4 در 
اقامتگاه دادمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� حسین سیاب طرقی ش ش 65 محل صدور شناسنامه طرق نسبت با 
متوفی پدر. 2� بی بی معصومه عزتمند ش ش 19924 محل صدور شناسنامه نجف نسبت با متوفی همسر. 3� مرضیه سیاب طرقی 2678 محل 
صدور شناسنامه مشهد  فرزند متوفی. 4� زهره سیاب طرقی 36 محل صدور شناسنامه مشهد  فرزند متوفی. 5� صفیه سیاب طرقی 16885 
محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی. 6� محمد سیاب طرقی 25260 محل صدور شناسنامه مشهد  فرزند متوفی. متوفی ورثه دیگری 
ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317082 و عدم وصول هر گونه ایحه یا اعتراض یا 
اراده وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ................. سرانجام در تاریخ 97/10/8 
در وقت فوق العاده شعبه شماره243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید 
که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی 

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

511/233گواهی حصر وراثت
 آقای/ خانم زهرا بیگم چنارانی به شناسنامه شماره 1038 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972540 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان علی چنارانی به شناسنامه شماره 980 در تاریخ 97/9/5 در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� زهرا بیگم چنارانی ش ش 1038 محل صدور شناسنامه چناران نسبت با متوفی 
همس�ر. 2� ابراهیم چنارانی ش ش 23 محل صدور شناس�نامه چناران نسبت با متوفی برادر. 3� س�کینه چنارانی ش ش 1041 محل صدور 
شناسنامه چناران نسبت با متوفی خواهر. 4� حسین چنارانی ش ش 1388 محل صدور شناسنامه چناران نسبت با متوفی برادر. 5� صالح 
چنارانی ش ش 946 محل صدور شناسنامه چناران نسبت با متوفی برادر.6� هاجر چنارانی ش ش 892 محل صدور شناسنامه چناران نسبت 
با متوفی خواهر. 7� طاهره چنارانی ش ش 16 محل صدور شناسنامه چناران نسبت با متوفی خواهر. ورثه متوفی دیگری ندارد. پس از انجام 
تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 275664 و عدم وصول هر گونه ایحه یا اعتراض یا اراده وصیت نامه سری 
یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ................. سرانجام در تاریخ 97/10/9 در وقت فوق العاده 
شعبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی 
منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر که تعلق 

می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد./ الف
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد 

511/234رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم زهرا پاکزاد عباس قلعه دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کاسه 972309 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن بخشی پور به شناسنامه 4970 در تاریخ 97/4/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� زهرا پاکزاد عباس قلعه ش ش 8 صادره از قربانشلو نسبت با  متوفی همسر. 2� 
حسین بخشی پور ش ش 0770287247 صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند . 3� نرگس بخشی پور ش ش 0929830083 صادره از مشهد 
نسبت با متوفی فرزند . 4� معصومه بخشی پور ش ش 0770310291 صادره از درگز نسبت با متوفی فرزند . متوفی ورثه دیگری ندارد. 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 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/235رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم منیره برجسته دلفروز دارای شناسنامه شماره 74931 به شرح دادخواست به کاسه 972505 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هادی برجسته دلفروز به شناسنامه 535 در تاریخ 95/8/19 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� فاطمه سلطان مجیدیان ش ش 48037 نسبت با متوفی همسر. 2� فرزانه 
برجسته دلفروز ش ش 09209841494 صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند. 3� نیره برجسته دلفروز ش ش 074931 صادره از مشهد نسبت 
با متوفی فرزند.4� مسعود برجسته دلفروز ش ش 1485 صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند. 5� الهه برجسته دلفروز ش ش 251 صادره از 
مشهد نسبت با متوفی فرزند. 6� مریم برجسته دلفروز ش ش 57076 صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند. 7� محسن برجسته دلفروز ش 
ش 24717 صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند. 8� نرگس برجسته دلفروز ش ش 58267 صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند. متوفی 
ورثه دیگری ندارد. 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 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/236رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم  زهرا هنرو امرودک دارای شناسنامه شماره 320 به شرح دادخواست به کاسه 972398 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زالو خان هنرور امرودک به شناسنامه 267 در تاریخ 75/2/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� حسن هنرور امرودک ش ش 270 صادره از چناران نسبت با متوفی فرزند. متوفی 
ورثه دیگری ندارد. 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 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/237رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم جواد اسمعیل زاده دارای شناسنامه شماره 2683 به شرح دادخواست به کاسه 972511 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه اسماعیل زاده اوراشک به شناسنامه 48 در تاریخ 97/8/26 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� گل محمد اس�ماعیل زاده ش ش 1113 صادره از شعبه اوراشک نسبت 
با متوفی همسر. 2� نجمه اسماعیل زاده ش ش 98248 صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند. 3� اعظم اسماعیل زاده ش ش 2020 صادره 
از مشهد نسبت با متوفی فرزند. 4� جواد اسماعیل زاده ش ش 2683 صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند 5� زهرا اسماعیل زاده ش ش 
0924801800 صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد. 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 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/238رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم زلیخا رحیمی دارای شناسنامه شماره 262 به شرح دادخواست به کاسه 9725 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم رحمانی به شناسنامه 147 در تاریخ 97/8/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� زلیخا رحیمی ش ش 262 صادره از بجنورد نسبت با متوفی همسر. 2� صدیقه رحمانی ش 
ش 0670528171 صادره از  بجنورد نسبت با متوفی فرزند. 3� سهیا رحمانی ش ش 1426 صادره از  بجنورد نسبت با متوفی فرزند. 4� محبوبه 
رحمانی ش ش 0681872748 صادره از  بجنورد نسبت با متوفی فرزند. 5� محسن رحمانی ش ش 9530 صادره از  بجنورد نسبت با متوفی 
فرزند. 6� مس�لم رحمانی ش ش 31803 صادره از  بجنورد نس�بت با متوفی فرزند. 7� علی رحمانی ش ش 0670599581 صادره از  بجنورد 
نسبت با متوفی فرزند. 8� مریم رحمانی ش ش 0928922928 صادره از  مشهد نسبت با متوفی فرزند. 9� ثریا رحمانی ش ش 17377 صادره 
از  بجنورد نسبت با متوفی فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد. 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 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/239گواهی حصر وراثت
 آقای/ خانم زهرا نوری به شناسنامه شماره 0921874995 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972578 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد حسن نوری نیا به شناسنامه شماره 3179658568 در تاریخ 
97/8/6 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� فاطمه رضوانی ش ش 635 محل صدور شناس�نامه کرمان 
نسبت با متوفی زوجه. 2� امیرحسین نوری نیا ش ش 0924431261 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 3� زهرا نوری نیا ش 
ش 0921874995 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 4� احمد رضا نوری نیا ش ش 0926174746 محل صدور شناسنامه 
مشهد نسبت با متوفی فرزند. 5� هدیه نوری نیا ش ش 0928440230 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. متوفی ورثه دیگری 
ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317139 و عدم وصول هر گونه ایحه یا اعتراض یا 
ارائه  وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ................. سرانجام در تاریخ 97/10/8 
در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید 
که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی 

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

511/240گواهی حصر وراثت
 آقای/ خانم سعیده قاسمی به شناسنامه شماره ..................... به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
243/972549 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سید علیرضا تقی زاده به شناسنامه شماره 15 در تاریخ 95/10/22 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� سید مرتضی تقی زاده ش ش 3685 محل صدور شناسنامه مشهد 
نسبت با متوفی فرزند. 2� معصومه شکاری 3 محل صدور شناسنامه گناباد نسبت با متوفی زوجه. 3� سید محمود تقی زاده ش ش 10166 محل 
صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 4� بی بی مرضیه تقی زاده ش ش 10167 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 
5� سید احمد تقی زاده ش ش 10168 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 6�  سید مصطفی  تقی زاده ش ش 3593 محل 
صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 7� سید مجتبی تقی زاده ش ش 0921491298 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی 
فرزند. 8� بی بی راضیه تقی زاده ش ش 27 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 9� بی بی طیبه تقی زاده ش ش 18 محل 
صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه 
حمایت به شماره 750390 و عدم وصول هر گونه ایحه یا اعتراض یا اراده وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ................. سرانجام در تاریخ 97/10/3 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد به 
تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث 
قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر که تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار 

قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد./ الف
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد 

511/241آگهی
خواهان/ خواهان ها عباس جهان کن با وکالت آقای سعید صابونچیان دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان دولت فیوج به خواسته مطالبه 
وجه سفته چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج 
شهرستان مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان مجتمع پنج رسالت ارجاع و به کاسه 971142 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/11/23 س�اعت 8 تعیین ش�ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام  نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان 

511/242آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم وحید فانی مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977508401173 صادره از شعبه 245 در پرونده شماره 970714 محکوم به پرداخت 29/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران 
)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک الی یوم ااداء و نیز پرداخت 1/104/500 ریال بابت خسارت وارده به 
سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای/ خانم سید ابوالفضل حسینی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 
دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/243آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای نرگس خادمیان کات که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977508001056 صادره از شعبه 241 در پرونده شماره 970641 محکوم به پرداخت 9/540/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 561/250 ریال هزینه دادرس�ی و نش�ر  آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1397/5/20 تا یوم ااداء در حق خواهان محکوم می نماید در 
حق محکوم له آقای رضا حاجی باقری خواجه 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.
منشی شعبه 241 شورای احل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/244آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم اکرم هادی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977516301151 صادره از شعبه 264 در پرونده شماره 970729 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته دو فقره سفته به شماره های 087530 و 744790 به تاریخ صدور 1393/7/5 و سر رسید 1393/7/15 و مبلغ چهارصد و نود 
هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ  صد و پنجاه هزار ریال در حق محکوم له به انضمام 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 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � آمنه 
قابل

511/245آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمود رضا ستاری گوارشک که  مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 97099775163600305 صادره از شعبه 264 در پرونده شماره 970053 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
بیست و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته سه فقره سفته به شماره های 538637 � 538638� 538639 و مبلغ یک میلیون و هفتصد و 
هفتاد و نه هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخه 1397/1/27 در حق محکوم 
له به انضمام 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 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � آمنه 
قابل

511/246آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به نرگس میرابی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست محمد منتظری علیه شما به خواسته 
مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977516301351 در پرونده کاسه 970810 حکم به پرداخت مبلغ صد میلیون و هشتاد هزار ریال 
بابت اقساط معوقه و مبلغ شش میلیون و نهصد و شصت هزار ریال بابت تاخیر در اقساط طبق قرارداد ارائه شده و مبلغ یک میلیون و چهارصد 
و نود و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
متصدی دفتر شعبه 264 شورای حل اختاف مجتع شماره پنج شهرستان مشهد

511/247آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی قاسمی راد که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977516300706 صادره از شعبه 264 در پرونده شماره 970322 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون 
ریال بابت یک فقره چک به شماره 514089 - 932007 مورخه 1395/2/28 خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه 
براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات 
مصرفی در تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و حق الدرج آگهی 
در حق محکوم له 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 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � آمنه 
قابل

511/248آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مرتضی میرشکار که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977516300705 صادره از شعبه 264 در پرونده شماره 970321 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  چهل میلیون 
ریال بابت یک فقره چک به ش�ماره 344596 - 848 مورخه 1395/10/5 خواس�ته و جبران )پراخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه 
براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات 
مصرفی در تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه  دادرسی و درج آگهی در حق 
محکوم له 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 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � آمنه 
قابل

511/249آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای احسان قاسمی راد که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977516300707 صادره از شعبه 264 در پرونده شماره 970323 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون 
ریال بابت صدور یک فقره چک بانک ملت به شماره 1634/953349/13 به تاریخ 1394/5/28 خواسته و جبران )پراخت( خسارت وارده به 
سبب تاخیر در تادیه براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای 
کااها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ ششصد و هفتاد و نه هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه  دادرسی 
در حق محکوم له 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 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � آمنه قابل

511/250آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به مهدی جهان که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 252 
شورای حل اختاف در پرونده کاسه 970274 به موجب دادنامه 9709977509100646 مورخ 1397/05/09 صادره از شعبه 252 محکوم علیه 
محکوم به حکم بر محکومیت خوانده )آقای مهدی جهان( به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت چک مورد دعوی و تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید 95/5/15 و مبلغ سیزده میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار تومان بابت فاکتور مورد دعوی و تاخیر آن از تاریخ تقدیم دادخواست 
97/3/17 الی یوم ااداء براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی و نیز پرداخت مبلغ پنجاه و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان )آقای محمدرضا مهتای گوجگی( صادر و اعام می 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 متناسب از محکوم له ، یا اباغ واقعی 
اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 
� رقیه مهدی زاده

511/251آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به موسی الرضا نازلی فعا مجهول المکان می باشد اباغ می شود  درمورد دادخواست مسعود رنجبر علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم 9709977516300995 پرونده کاسه 970499 حکم به پرداخت مبلغ یازده میلیون و سیصد و ده 
هزار تومان بابت دو فقره چک به شماره های 899367 � 1394/8/20 به مبلغ پنجاه و شش میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال و 899368�  
1394/9/7 به مبلغ پنجاه و شش میلیون وپانصد و پنجاه هزار ریال خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه براساس 
»فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در 
تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست و سی و یک هزار و ششصد و بیست و پنج ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان )مسعود رنجبر( مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره  غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
متصدی دفتر شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/252آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به علی اکبر قاین نژاد فعا مجهول المکان می باشد اباغ می شود  در مورد دادخواست علی اکبر رمضانخواه 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم 9709977516301356 پرونده کاسه 264/970829 حکم به پرداخت قسمتی از یک فقره چک 
به شماره 644685 به تاریخ 1394/8/11 مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در 
تادیه براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات 
مصرفی در تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ دو میلیون و نهصد و چهل و هشت هزار ریال بابت خسارت وارده  به سبب هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی مبلغ صدو پنجاه هزار ریال در حق خواهان مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/253آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به محمد رئیسی سرمزده فعا مجهول المکان می باشد اباغ  می شود  در مورد دادخواست حسین جمالی علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم 9709977516301342 در پرونده کاسه 264/970824 حکم به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت 
صدور یک فقره چک بانک تجارت به شماره 785523 به تاریخ 1386/9/11 خواسته  و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه 
براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات 
مصرفی در تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ  هفتصد و چهل و نه هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی به مبلغ صد و پنجاه هزار ریال در حق خواهان مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/254آگهی
خواهان/ خواهان ها سید کمال خاوری دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان باقر کربائی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد � طاب 
میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کاسه 9709977509401120 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/21 ساعت 10 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتشار اگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا 

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

511/255آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به اقای محمدرضا گوهری فعا مجهول المکان می باشد اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حمیدرضا 
فاکهی علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977509401414 در پرونده کاس�ه 255/970947 به پرداخت مبلغ 
33907/000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه  از تاریخ صدور چک 1397/3/3 الی یوم 
ااداء و نیز پرداخت مبلغ 801437 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 45000 تومان هزینه درج آگهی در حق خواهان 
)حمیدرضا فاکهی( محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

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

511/256آگهی
خواهان محمد رسول قاسم پور جاغرق دادخواستی به طرفیت خوانده / خواندگان عبدالعزیز قریشی به خواسته اثبات عقد بیع و تنظیم سند 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت  رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 
واقع در مشهد � طاب میدان میرزا  کوچک خان ارجاع و به کاسه 255/971106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/21 ساعت 
9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/257آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم محدثه حسینیان که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977509401077 صادره  از شعبه 255 در پرونده شماره 970680 محکوم به پرداخت مبلغ 4160/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 24000 تومان بابت هزینه دادرسی و مبلغ 45000 تومان بابت هزینه درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
1397/6/6 تا یوم ااداء در حق محکوم له آقای رضا  حاجی باقری خواجه اباغ و نیم عشر دوولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با  هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/258آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم سمیه اسدی قلعه زو  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977509401078 صادره  از شعبه 255 در پرونده شماره 970681 محکوم به پرداخت مبلغ 2400/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 218000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 45000 هزینه درج آگهی در حق خواهان و خسارت تاخیر تادیه تاریخ تقدیم 
دادخواست 1397/6/6 تا یوم ااداء در حق محکوم له آقای رضا حاجی باقری خواجه اباغ و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با  هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/259آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای ایوب شیخان زئی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای محمد علی 
محمودی علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977509301368 در پرونده کاسه 970935/254 به 
حکم بر محکومیت خوانده )ایوب ش�یخان زئی( به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خسارت 
وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/7/19 و نیز پرداخت مبلغ 917000 ریال بابت خسارت وارده به سبب 
هزینه دادرس�ی در حق خواهان )محمد علی محمودی( محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره 

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

511/260آگهی
خواهان آقای محمدحس�ین پور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جوادحسینی سقی به خواسته مطالبه وجه  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 252ش�ورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره 5 مبرزا کوچک خان 
مشهد وبه کاسه 252/971148 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/30 ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده پس از نشرآگهی واطاع ازمفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه252 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/261آگهی
بدینوس�یله به آقای مس�عودعلی زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای جعفرکوره پز دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
چک به طرفیت ش�ما به شعبه 188 شورای حل اختاف مش�هد ارائه وبه کاسه970905 ثبت وبرای مورخه 97/11/24 ساعت 8/30 
وقت رس�یدگی 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 188 شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره 4 به نشانی بلوار کوثر 
کوثرش�مالی 15 مراجعه وباارائه آدرس جدیدخود نسخه ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا 

حاضرشوید.درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/262آگهی
خواهان سیدمحمدرضوی دادخواستی به طرفیت خوانده حمیدسعادتی مقصودآبادی خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد بین قره نی 
22و24 وبه کاسه970560 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/29 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 دادگاه 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.
متصدی امور دفتری شعبه169شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/263آگهی
خواهان ساره کاوسی دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا بخواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت 
رس�یدگی به شعبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد-بین قرنی 22و24 وبه کاسه970899 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/29 ساعت 9 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 دادگاه 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.
متصدی امور دفتری شعبه 169شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/264آگهی
خواهان علی اصغر پیرمعینی فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خوانده طاهره اغناعی فرزند رمضانعلی خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ 100 
میلیون ریال به شماره 934773 به تاریخ1395/12/10 به مبلغ 100/000/000 ریال تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد-بین قرنی 22و24  وبه کاسه970881 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/23 ساعت 11/30 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 دادگاه 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.
مسئول دفتر شعبه 145شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/265آگهی
خواهان علی دانش دادخواس�تی به طرفیت خوانده عباس صادق کاریزنوی خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 174 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد-بین قرنی 22و24   وبه 
کاسه970263 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/24 ساعت 9 صبح 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 دادگاه 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.
مسئول دفتر شعبه 174شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/266آگهی
خواهان حمید زارعی دادخواستی به طرفیت خوانده محمدرضا احمدی سپهر خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 174 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد-بین قرنی 22و24 وبه 
کاسه970270 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/24 ساعت 8:30 صبح 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 دادگاه 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.
مسئول دفتر شعبه 174شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/267آگهی
خواهان سیدمحمدعلی عبداللهی دادخواستی به طرفیت خوانده سید شعبان علی موسوی تیله بنی بخواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد-بین 
قرنی 22و24  ارجاع وبه کاسه166/970945 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/23 ساعت 10/30 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 
دادگاه 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.
شعبه166شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/268آگهی
خواهان سیدجعفرحسینی دادخواستی به طرفیت خواندگان ناصرجعفری ورحمان ابراهیم پور به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد-بین قرنی 
22و24  وبه کاسه166/970748 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/23 ساعت10 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 دادگاه 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 166شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

رونوشت آگهي حصر وراثت269/512
نظربه اینکه آقاي هادی فرامرزی داراي شناسنامه شماره 11203 به شرح دادخواست به کاسه 9709985768200269 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه نوروزی به شناسنامه 593 در تاریخ 1392/12/22  در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- سکینه فرامرزی به شماره شناسنامه 8328 تاریخ تولد 1323/12/22 فرزند 
متوفی 2- صیاد فرامرزی به شماره شناسنامه 9976 تاریخ تولد 1336/12/3 فرزند متوفی3- هادی فرامرزی به شماره شناسنامه 11203 تاریخ 
تولد 1341/9/23 فرزند متوفی4- مهین تاج فرامرزی به شماره شناسنامه 1608 تاریخ تولد 1334/6/15 فرزند متوفی 5- ابوالفضل فرامرزی به 
شماره شناسنامه 53 تاریخ تولد 1335/2/19 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 دوم شوراي حل اختاف شهرستان درگز

511/270آگهی اباغ وقت رسیدگی
درپرونده کاسه 104/970628 آقای مجید عاشوری فرزند حسین به اتهام جعل واستفاده ازسند مجعول موضوع شکایت آقای مهدی چراغی 
فارمد تحت تعقیب می باشد وبه واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویزماده 334 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب 
درروزنامه آگهی می گردد نامبرده مکلف است درتاریخ 1397/12/12 راس ساعت 9صبح درشعبه104 دادگاه کیفری دومشهد واقع درچهارراه 
شیرودی-نبش شیرودی13-مجتمع قضایی عدالت حاضر وازاتهام انتسابی دفاع نماید. درصورت عدم حضوری درموعد مقرررسیدگی وتصمیم 

قانونی اتخاذ می گردد.رایگان
رئیس شعبه 104دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد-موسی پناهی

511/271 آگهی اباغ ماده387 و 388 ق.آ.دک
بدینوس�یله:1-باران افغان 2-خداد افغان 3-شیراحمد افغان مجهول المکان درپرونده کاسه 970826-2 شعبه دوم دادگاه انقاب اسامی 
مشهد به اتهام خرید وفروش موادمخدر ازنوع هروئین وتریاک لذا مقتضی است ظرف مهلت ده روز ازتاریخ اباغ دراجرای ماده 388-387 

قانون آئین دادرسی کیفری به این شعبه مراجعه چنانچه اعتراض وایرادی به کیفرخواست دارند به این دادگاه اعام نمایند.رایگان
مدیردفترشعبه دوم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی مشهد

511/272آگهی
ش�ماره بایگان�ی:970545 درخص�وص تجدیدنظرخواه�ی خانم معصومه قربان�ی باوکابت حس�ین روح بخش قهرمانی آق�ای امین عبادی 
فرزندغامرضا2-مریم خیرخواه چشمه رضا نسبت به دادنامه شماره9709977501500961 صادره ازاین شعبه،به پیوست نسخه ثانی دادخواست 
وضمائم تجدیدنظرخواهی به شما اباغ می شود. مقتضی است حسب ماده346قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی 
چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس ازرویت اخطاریه، به این شعبه اعام نمائید یابه دادگاه تحویل دهید واا پرونده باهمین کیفیت به دادگاه 

عمومی حقوقی ارسال می گردد.
مسئول دفترشعبه 15شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/273آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی درپرونده کاسه 970612-122 به آقای جواد عباس پور فعا مجهول المکان اباغ می گردد در خصوص شکایت 
خانم محبوبه زبرنه فرزندمحمود علیه شما دائر به جعل واستفاده ازسند مجعول به موجب حکم شماره 9709977592201419مورخ1397/9/28 
صادره ازاین دادگاه عاوه برجبران خسارت به شاکی به تحمل دوفقره تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم می گردد که صرفا یک مجازات 
قابلیت اجرایی دارد مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 122 دادگاه کیفری2  مجتمع قضایی عدالت مشهد-غامیان

511/274آگهی اباغ دادنامه
کاس�ه پرونده960974 بدینوس�یله به آقایان1-س�عیداکبرزاده فرزندمحمد مبنی بر درمع�رض فروش قراردادن چهارکیل�و گرم تریاک که 
درکیفرخواست عنوان بزه حمل ونگهداری ودرمعرض فروش قراردادن موادمذکور قیدشده است2-احمد قاینی مبنی برمعاونت در درمعرض 
فروش قراردادن آن چهارکیلوگرم تریاک فعا مجهول المکان اباغ می شود به موجب حکم شماره 9709975150400773-1397/7/24)متهم 
ردیف اول( به تحمل دوازده س�ال حبس تعزیری وش�صت ضربه شاق تعزیری وپرداخت مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال جزای نقدی درحق 
صندوق دولت و)متهم ردیف دوم( به تحمل پنج سال حبس تعزیری وپرداخت یکصدمیلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم 
گردیده اید ودرمورد خودرو توقیفی به شماره انتظامی 751 ط 94 ایران77 نظر به اینکه حامل موادمخدر شناخته می شود حکم به ضبط آن به نفع 
دولت جمهوری اسامی ایران صادر می گردد رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازبیست روز ازآن 
نسبت به متهم ردیف اول قابل فرجام خواهی دردیوانعالی کشور ونسبت به متهم ردیف دوم قابل تجدیدنظردرمحاکم محترم تجدیدنظراستان 

خراسان رضوی خواهدبود.رایگان
مدیردفترشعبه هفتم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد

511/275آگهی اباغ دادنامه
کاسه پرونده 960917 بدینوسیله به آقای علی میرمحرابی فرزند محمد دایر به نگهداری وحمل سی سانتی گرم حشیش فعا مجهول المکان 
اباغ می شود به موجب حکم شماره 9709975150400756-1397/7/19 به تحمل ده ضربه شاق تعزیری وپرداخت دویست هزارریال جزای 
نق�دی درح�ق صندوق دولت محکوم ش�ده اید. رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت بیس�ت روز قاب�ل واخواهی دراین دادگاه 

خواهدبود.رایگان
مدیردفتردادگاه کیفری شعبه هفتم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد-علی 
قدوسی نژاد

511/276آگهی اباغ دادنامه
کاسه پرونده 970212 بدینوسیله به آقای میدانعلی حاجی زاده فرخاری فرزند عباسقلی دایر به نگهداری 5گرم و85سانتی گرم تریاک وسوخته 
تریاک واستعمال تریاک فعا مجهول المکان اباغ می شود به موجب حکم شماره 9709975150400507 -1397/04/31 ازحیث بزه ردیف اول به 
تحمل پنجاه ضربه شاق تعزیری وپرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت وازحیث بزه ردیف دوم به تحمل 74ضربه شاق 
تعزیری وپرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شده اید. رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت بیست 

روز قابل واخواهی دراین دادگاه خواهدبود.رایگان
مدیردفتردادگاه کیفری شعبه هفتم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد-علی 
قدوسی نژاد

511/277آگهی
احتراما درپرونده کاسه 970726-203 متهم حسن نمائی فرزند عبداله به اتهام سرقت تحت تعقیب می باشد وبه واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده وبه تجویز ماده174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورکیفری مراتب دریکی ازمطبوعات واجد شرایط آگهی 
نامبرده مکلف اس�ت ظرف سی روز در شعبه203بازپرس�ی دادسرای ناحیه2 مشهد حاضر وازاتهام انتسابی دفاع نماید درصورت عدم حضور 

درموعد مقرررسیدگی واتخاذتصمیم قانونی خواهدشد.
بازپرس شعبه 203بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه2مشهد-مهدی امانی

511/278آگهی
خواهان/ خواهان ها محمد فاضلی دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان مهدی سلیمانیان .به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد میدان 
میرزا کوچک خان روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 971163 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/30 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 شورا 

مراجعه و ضمن اعام  نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/279آگهی
خواهان/ خواهان ها  سعید حسین زاده عیش آبادی با وکالت عباس شفیعی خناچا دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان  جال نیک روش. به 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 971157 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 97/11/23 ساعت 12 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.
مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/280آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه  آقای یاسر پور اللهی که مجهول المکان می باشد  اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977516300648 صادره از شعبه 264 در پرونده شماره 970103 به پرداخت مبلغ بیست میلیون و هفتصد ریال بابت صدور دو فقره 
چک صادرات به ش�ماره های 1395/9/14 � 577936� 1395/9/1 �577937 هر کدام به مبلغ ده میلیون ریال خواس�ته و جبران )پرداخت( 
خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم 
بر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و سی هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت 
خسارت وارده به سبب هزینه های دادرسی  در حق محکوم له 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 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/281آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه  خانم  معصومه داسمه که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977516300769 صادره از ش�عبه 264 در پرونده ش�ماره 970601 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ پانزده  میلیون و پانصد هزار ریال بابت صدور یک فقره چک بانک ملت  به ش�ماره 60420/51 � 1396/11/15 خواس�ته و جبران 
)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ 
تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ  پانصد و سی و هفت هزار 
و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه های دادرسی در حق محکوم له به انضمام نیم  عشر دولتی شده اید. 
ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/282آگهی
خواهان/ خواهان ها س�ید جعفر خادم مش�هد طرقی دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان خداداد وکیل زاده به خواسته مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 241 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره 
پنج شهرس�تان مش�هد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کاسه 971123 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/11/23 ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/283آگهی
پیرو آگهی های  منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه  آقای ابوالفضل س�اقی که مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977516501181 صادره از شعبه 266 در پرونده شماره 970724 محکوم به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 101300 تومان بابت هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/6/12 
ال�ی یوم ااداء در حق محکوم له آقای مهدی عارفعلی و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتش�ار ای�ن آگهی مهلت دارید 
نس�بت به اجرای مف�اد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت ب�ه وصول مطالبات با هزینه 

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

511/284آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای حس�ن لطفی زاده فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای امیر برهانی نژاد علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره  9709977516501083 در پرونده کاسه 970446 به پرداخت مبلغ 165/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک 1396/4/15 � 1396/4/3 
� 1396/6/5 � 1396/6/10 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 287050 تومان بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرسی و در حق 
خواهان ) امید برهانی نژاد( محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/285آگهی
پیرو آگهی های  منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای امیر رمضانی که مجهول المکان می باشد  اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977516501034 صادره از ش�عبه 266 در پرونده شماره 970644 محکوم به پرداخت مبلغ ششصد و نود 
هزار تومان معادل 6900000  ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 424/250 ریال بابت هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس�ت 97/5/21 الی یوم ااداء در حق محکوم له آقای رضا حاجی باقری  و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از 
انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/286آگهی تجدید مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کاس�ه پرونده اجرایی 971722/ 42 صادره از ش�عبه 22 شوراهای حل اختاف  مش�هد، آقای/ خانم محمدرضا مقدم پویا 
محکوم به پرداخت مبلغ 13/500/000 ریال در حق آقای/ خانم معصومه تحقیقی  فعال طوس�ی و مبلغ 515/000 ریال نیم عشر دولتی 
اس�ت. نظر به اینکه نامبرده نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده اس�ت، حس�ب تقاضای محکوم له در قبال  محکوم به، اموال 
به ش�رح ذیل توس�ط کارشناس رسمی دادگس�تری به مبلغ 32/000/000 ریال ارزیابی  گردیده و مقرر گردید در تاریخ 1397/11/7 از 
س�اعت 10 ال�ی 11 صبح با حضور نماینده محترم دادس�تان و از طریق مزای�ده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع ش�ماره 
چهار ش�وراهای حل اختاف مش�هد، واقع در بولوار کوثر � نبش کوثر ش�مالی 15، از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از قیمت 
کارش�ناس ش�روع  و به کس�انیکه بااترین قیمت را پیش�نهاد می نمایند واگذار خواهد ش�د. طالبین به خرید جهت کسب اطاعات  
بیش�تر و بازدی�د از مل�ک موصوف پنج روز قبل از برگ�زاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند. ضمنا حداق�ل 10 درصد از بهای مورد 
مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد ش�د. اقام مورد مزایده به ش�رح ذیل می باشد: لباسشوئی شش کیلوئی 

سفید سینجر تمام اتومات یک دستگاه نو مدل 3612w-60-wms که به قیمت 32/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد

511/287آگهی مزایده اموال منقول )خودرو(
به موجب کاسه پرونده اجرایی 972890/ 62 صادره از شعبه 308 شوراهای حل اختاف  مشهد، آقای/ خانم مجتبی زردادی  محکوم  
به پرداخت مبلغ 140/524/848 ریال در حق آقای محمد جعفری اخلمد و مبلغ 5465000 ریال نیم عش�ر دولتی اس�ت. نظر به اینکه 
نامبرده نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است، حسب تقاضای محکوم له در قبال  محکوم به، یک دستگاه خودرو سواری پژو 
405GLX به شماره انتظامی 866 ن 62 ایران 36 که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 102/000/000 ریال ارزیابی گردیده 

و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/10  از  ساعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از طریق مزایده حضوری در محل 
اجرای احکام مدنی مجتمع شمار چهار شوراهای حل اختاف مشهد، واقع در بولوار کوثر � نبش کوثر شمالی 15، از طریق مزایده به 
فروش میرسد. مزایده از قیمت ارزیابی شروع  و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید 
جهت کس�ب اطاعات بیش�تر و بازدید از خودرو موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان 
از  خ�ودرو مورد مزایده اقدام ازم صورت پذی�رد. ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یک ماه 
وصول خواهد ش�د. کلیه بدهی های معوقه به عهده محکم علیه و هزینه تنظیم س�ند به بالمناصفه می باشد. مشخصات خودرو مورد 
مزایده: سواری پژو GLX 405 ، به شماره انتظامی 866 ن 62 ایران 36 مدل 83 به رنگ نوک مدادی، سوخت بنزینی، فاقد بیمه نامه 

شخص ثالث، استیکها کارکردش حدوداً 50 درصد که به مبلغ 102/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد

511/288آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم  ثریا نوروزی فرزند مصیب فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست الهقلی نوروزی فرزند 
غامحسین به طرفیت شما به خواسته طاق به درخواست زوج به موجب حکم شماره 9709977580200962 در پرونده کاسه 22/970233 به 
زوج اجازه می دهد که با رعایت موارد ذیل1� مهریه زوجه مبلغ 50/000/000 ریال به تاریخ سال وقوع عقد 1391/6/14 می باشد که هر چند زوج 
مدعی پرداخت مهریه گردیده اما مدرک و دلیلی ارائه نداده است و با توجه به اینکه مهریه مستند به سند رسمی است، اصل بقای دین می باشد. 
لذا  همزمان با اجرای صیغه طاق می بایستی به زوجه بپردازد  و در صورت عدم  حضور وی در صندوق ثبت تودیع شود. 2� زوجه متولد 8/10/ 
46 و 51 ساله و یائسه می باشد و نفقه ایام عده ندارد. 4� با توجه به اینکه حسب رونوشت سند نکاحیه زوجین هر دو ازدواج قبلی داشته اند واز 
ازدواجشان با یکدیگر حدود 6 سال می گذرد که حدود 2 سال از آن نیز در مفارقت از یکدیگر بوده اند. مع الوصف مبلغ 2 میلیون تومان حق 
نحله تعیین می گردد 5� نسبت به جهیزیه ادعایی به عمل نیامده است و  قاعدتا با توجه به مفارقت زوجین از هم وجود جهیزیه ای از  زوجه در 
اختیار زوج بعید به نظر می رسد لکن در صورت ادعایی از زوجه و ارایه مدرکی مبنی بر وجود جهیزیه در اختیار زوج حق استرداد  آن را دارد 6� 
زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند تا با حضور در یک از دفاتر رسمی طاق به مطلقه نمودن زوجه از نوع طاق رجعی اقدام نماید محکوم می 
نماید و مهلت اعتبار این گواهی از تاریخ اباغ رای قطعی سه ماه می باشد مراتب بدین وسیله به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی  مدنی در 
روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج  روزنامه به مدت بیست روز قابل واخواهی و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 

نظر و ظرف بیست روز قابل فرجامخواهی می باشد.
منشی شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )52 خانواده سابق( 

511/289آگهی  اباغ دادنامه 
کاسه پرونده: 7/951242 خواهان: محبوبه خسروی فرد فرزند غامرضا با وکالت خانم مرضیه محبی. خوانده: آقای رضا باغبان زاده زواه فرزند 
محمد علی. خواسته : طاق. بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده مجهول المکان اباغ می گردد در  مورد دادخواست خواهان علیه شما 
به و خواسته فوق به موجب دادنامه شماره 9709975113501198 به خواهان اجازه داده میشود که ضمن مراجعه به احدی از دفاتر رسمی طاق 
کشور وکالتا از جانب زوج حسب وکالت اعطایی در سند ازدواج نسبت به اجرای صیغه طاق و ثبت آن از نوع خلعی نوبت اول اقدام نماید در 
خصوص حقوقات ناشی از زوجیت زوجه حاضر است تعداد 21 عدد سکه بهار آزادی را از مهریه در قبال طاق بذل نماید و  بقیه مهریه بر ذمه 
زوج می باشد. جهیزیه در ید زوجه است و حضانت فرزندان مشترک با زوجه بوده و زوجه می تواند نفقه فرزندان را جداگانه مطالبه نماید و حق 
ماقات برای زوج محفوظ است ضمنا دفترخانه مکلف است گواهی عدم بارداری اخذ نماید و به دفتر خانه نمایندگی جهت اجرا و ثبت طاق اعطا 
می گردد اعتبار این گواهی شش ماه از تاریخ اباغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی می باشد و رای صادره  غیابی و ظرف بیست روز 
پس از اباغ قابل واخواهی در  همین شعبه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر و پس  از آن ظرف بیست روز دیگر قابل 

فرجامخواهی در شعب دیوان عالی  کشور می باشد.
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )40 خانواده 
سابق( 

511/290آگهی
پیرو آگهی های  منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم امید صالحی بیک  که مجهول المکان می باشد  اباغ می گردد چون  
وفق دادنامه شماره 9709977509400849 صادره از شعبه 255 در پرونده شماره 970437 محکوم به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل 
خواس�ته و مبلغ 108700 ریال بابت خس�ارت وارده به سبب دادرس�ی و 150/000 ریال هزینه درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 1397/4/14 تا یوم ااداء در حق محکوم له آقای/ خام رضا حاجی باقری خواجه 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.
منشی شعبه 255 شورای احل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/291آگهی 
در خصوص تجدید نظرخواهی خانم/آقای هادی صداقت بطرفیت شما نسبت به دادنامه 9709977514801189 صادره از این شعبه، مقتضی است 
حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امورمدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این 

دادگاه اام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید . در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 
شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده: 410/10/97  وقت رسیدگی: چهارشنبه 97/12/8 ساعت 9 صبح خواهان:  اصغر عابدی 
خوانده: نعمت اله کوشکی خواسته: مطالبه وجه خواهان آقای اصغر عابدی فرزند  علی دادخواستی 
بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رس�یدگی به حوزه  10  شورای حل اختاف بخش قرچک 
ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ  97/12/8  روز چهارش�نبه س�اعت  9 صبح تعیین ش�ده 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.  
           2015  دبیر حوزه  10 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده: 557/4/97  وقت رسیدگی: 97/11/23  خواهان: علی حیدری خوانده: حسین کهنه 
باف خواسته: تنظیم سند خواهان آقای علی حیدری فرزند  صاحب علی دادخواستی بطرفیت خوانده 
تس�لیم نموده که جهت رس�یدگی به حوزه  4 ش�ورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و 
وقت رس�یدگی بتاریخ  97/11/23 س�اعت  9 تعیین ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس�ت خواهان و دستور ش�ورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
جهت اطاع و 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.  
           2018  دبیر حوزه  4  شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ دادنامه غیابی 
خواهان: جواد خان زاده  ساکن: قرچک زیباشهر شهرک فرهنگیان معلم 10 پاک 10  خوانده: نصرت 
اله آس�ایش  س�اکن: مجهول المکان  خواس�ته: مطالبه اجور معوقه »خاصه رای« حسب محتویات 
پرونده کاس�ه  299/4/97  شعبه  4 شورای حل اختاف قرچک درخصوص دادخواست آقای جواد 
خ�ان زاده  بطرفیت  نصرت اله آس�ایش  مبنی بر  مطالبه اجور معوقه  پ�س از انجام اقدامات ازم و 
تش�ریفات قانونی نهایتا بموجب دادنامه مذکور خوانده به پرداخت مبلغ  9/330/000 ریال بانضمام 
تاخیر تادیه دیرکرد آن با احتساب هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. مفاد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس 
از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه قرچک می باشد.مفاد رای صادره حضوری 
بوده و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در دادگاه قرچک می باشد.نظر به اینکه خوانده 
مجهول المکان اعام شده،خاصه مفاد رای صادره برای یکبار نشر آگهی می شود.تاریخ انتشار،تاریخ 

اباغ رای محسوب می گردد.تصویر مصدق دادنامه اصداری به پیوست می باشد.
       2017      دبیر حوزه 4 شورای حل اختاف قرچک

آگهی احضار متهم
   حسب محتویات پرونده کاسه971717/کیفری دو دادگستری آزادشهر ودراجرای ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی 
وانقاب به فاطمه س�ااری فرزند حسین مجهول المکان بودن اباغ میشود تا درخصوص شکایت مصطفی سارانی علیه شما دایربر توهین 
ازطریق ارسال پیامک-تهدید ازطریق ارسال پیامک بهمراه دایل ومدارک خود درروزیکشنبه 1397/11/14ساعت8/45صبح جهت دفاع 

ازخود درشعبه اول دادگاه کیفری 2شهرستان آزادشهر حاضرشوید واا تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
1174-متصدی شعبه اول دادگاه کیفری 2دادگستری آزادشهر-گلدوست

آگهی احضار متهم
   دراجرای ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری  سال 92با انتشار این آگهی برای یکنوبت درروزنامه سراسری حمایت متهم ابراهیم ابراهیمی 
که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به نامبرده ممکن نگردیده است احضار میشود تا ظرف مدت یکماه پس ازتاریخ انتشار این آگهی 
جهت ادای توضیح دراین دادسرا حاضرشده وازاتهام توهین ازطریق تلفن درپرونده کاسه970660/بایگانی شعبه 2دادیاری آزادشهر موضوع 

شکایت زبیده کوهساری ازخوددفاع نماید درصورت عدم حضورمتهم دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
1173-دادیار ماموربه خدمت درشعبه 2دادیاری دادسرای عمومی وانقاب آزادشهر-احمدی 
قیداری 

آگهی احضار متهم
   دراجرای ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری  سال 92باانتشار این آگهی برای یک نوبت درروزنامه سراسری حمایت متهم ولی اله اسماعیل 
آذر فرزند دوستعلی که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به نامبرده ممکن نگردیده است احضار میشود تا ظرف مدت یکماه پس از 
تاریخ انتشار این آگهی جهت ادای توضیح دراین دادسرا حاضرشده وازاتهام توهین وافترا درپرونده کاسه 970646/بایگانی شعبه 2دادیاری 

آزادشهر موضوع شکایت منیره قره خانی ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضور متهم دادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
1172- دادیارماموربه خدمت درشعبه 2دادیاری دادسرای عمومی وانقاب آزادشهر-احمدی 
قیداری

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده 97/693/شعبه اول شورای حل اختاف آزادشهر بدینوسیله به1-سعید علیزاده سلطان آباد فرزند توحید 2-محسن بولینی 
مجهول المکان اخطار میگردد خواهان امید مشتاقی دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به شورای حل اختاف آزادشهرتقدیم 
نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین 
نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا" به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریک نوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراانتشاردرج میگردد تا خوانده دردفترشعبه اول شورای حل اختاف آزادشهر حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت 
نموده درجلسه دادرسی که به روزچهارشنبه تاریخ 97/11/24 ساعت9 صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد 

فقط یک نوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1166-دبیرشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   بدینوس�یله درکاسه پرونده970662 /ح شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان کاله وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی اباغ 
میگردد خواهان حسین بارز شیبانی فرزند مراد بوکالت نورمحمد پیرا دادخواستی بطرفیت عظیم کول وغیره بخواسته فسخ قرارداد وغیره 
میباشد به دادگستری شهرستان کاله تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین 
وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده عظیم کول مجهول المکان میباشد مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب دریکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج میگردد تاخوانده عظیم کول دردفترشعبه سوم دادگاه عمومی کاله حاضر ونسخه ثانی 
دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده اند ودرجلسه دادرسی که به روز3شنبه مورخه1397/11/30ساعت9 صبح تعیین شده است 
شرکت نمایند علت حضور درجلسه رسیدگی میباشد وضمن حضور درجلسه دادگاه نسبت به اعام آدرس خویش اقدام نمایند ونسخه ثانی 

دادخواست وضمائم خودرا دریافت نمایند. 
1167-مدیردفترشعبه 3دادگاه عمومی شهرستان کاله-پورقاز

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   به تجویز ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری به متهم بهمن اکبرزاده کوکنده فرزند رحیم که به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی 
ازبی احتیاطی درامررانندگی ازطریق نش�رآگهی درپرونده کاس�ه 970672/این شعبه تحت تعقیب میباشد بعلت متواری بودن مشارالیه 
اباغ میگردد تا درتاریخ 1397/11/17س�اعت10صبح جهت رس�یدگی به اتهام ودفاع ازخود درشعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقاب 
مینودشت حاضرشود درصورت عدم حضور درمهلت مقرر یاعدم ارسال ایحه دفاعیه ازسوی مشارالیه-دادیاری غیابا” مبادرت به رسیدگی 

واتخاذ تصمیم مقتضی خواهد نمود.
  1165-مدیردفترشعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقاب مینودشت-حسینی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده 970377/ش�عبه101دادگاه کیفری2شهرستان گالیکش بدینوسیله به ابراهیم پودینه فرزند حسین مجهول المکان اخطار 
میگردد ش�کایتی دایربرترک انفاق عمدی حس�ب شکایت زهرا قاسمی اصل تقدیم گردیده که پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه 
فوق نظربه اینکه متهم مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا به ماده 344قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب در1نوب�ت دریکی ازروزنامه 
های کثیراانتش�ار درج تا متهم باحق داش�تن وکیل جهت تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع درجلس�ه رسیدگی که به روزچهارشنبه مورخ 
1397/11/24ساعت10صبح تعیین شده است شرکت نماید درصورت عدم حضوردادگاه رسیدگی کننده بموجب مواد 406و407-این قانون 

اظهار عقیده مینماید.
 1168-مدیردفترشعبه101جزایی دادگستری شهرستان گالیکش-ملکان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم ماه بی بی توزی بش�ماره شناسنامه985بش�رح دادخواست بکاس�ه3411-97/اول ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان اسماعیل جمالزئی فرزند جان محمد به شناسنامه ش�ماره305 در تاریخ97/6/28دراقامتگاه دائمی خود 
درآزادش�هر ب�درود زندگ�ی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-ماه ب�ی بی توزی ف خدانظر کدمل�ی6249555633ت 
ت1357/3/9همسرمتوفی2-میثم جمالزئی ف اسماعیل کد ملی 6240202037ت ت1380/2/7پسر متوفی3-یاسین جمالزئی ف اسماعیل 
کدملی6240333409ت ت7/16/ 1388 پسرمتوفی4-مریم جمالزئی ف اسماعیل کدملی6240250708ت ت1383/12/6دخترمتوفی 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.
1177-دبیرشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم رقیه ش�هرکی بشماره شناسنامه 6073بشرح دادخواست بکاسه3298-97/سوم ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان رضا شهرکی فرزند علی اکبربه شناسنامه شماره یک موالید درتاریخ97/9/12دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-س�ارا بارانی ف عباس کدملی2269202848ت ت1351/7/1همس�رمتوفی2-
اس�معیل ش�هرکی ف رض�ا کدمل�ی6249355995ت ت 1357/7/1پس�رمتوفی3-ابراهیم ش�هرکی ف رض�ا کدمل�ی2031840924ت 
ت1349/2/2پسرمتوفی4-شمس�ی ش�هرکی ف رضا کدملی 2030463655ت ت1344/10/10دخترمتوفی5-زهرا شهرکی ف رضا کد ملی 
6249737588 ت ت1362/3/5دخترمتوفی6-رقیه شهرکی ف رضا کدملی6249958223ت ت1367/6/1دخترمتوفی7-محمدشهرکی 
ف رضا کدملی6240060879ت ت1372/8/22پسرمتوفی8-فرزانه شهرکی ف رضا کدملی2020133466ت ت 1368/11/11دخترمتوفی9-

فاطم�ه ش�هرکی ف رض�ا کدمل�ی4889341277ت ت1354/6/10دخترمتوفی10-صدیق�ه ش�هرکی ف رض�ا کدمل�ی4889341269ت 
ت1351/11/1دخترمتوفی11-روح اله ش�هرکی ف رضا کدملی 6249691995ت ت1359/3/1پس�رمتوفی 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.
1178-دبیرشعبه 3شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای غامرضا ش�اهی دارای ش�ماره شناسنامه 413بشرح دادخواست بکاسه970839/ازاین ش�ورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان زهرا شاهی به شناسنامه26701درتاریخ 97/2/30دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به1-غامرضا شاهی ف نعمت ش ش 413برادرمرحومه2-علی رضا شاهی ف نعمت ش ش100برادرمرحومه3-امه لیا 
شاهی ف نعمت ش ش208 خواهرمرحومه اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
1171-رئیس شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس-شهرکی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم خدیجه اتکه پورخوجه دارای ش�ماره شناس�نامه 943ش ملی4979650759بش�رح دادخواس�ت بکاس�ه970719 /ازاین ش�ورا 
درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان مهدی س�یدی ف تاج محمد کد ملی 2020485087درتاریخ1/8/1
397دراقامت�گاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-خدیجه اتکه پور خوجه ف محمد کدملی 
2020485087مادرمرحوم 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 صادرخواهد شد.
1169-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به محسن رضا مجنی
   خواهان محمد حسین رضا مجنی به نمایندگی لیا قربانی دادخواستی بطرفیت خوانده محسن رضا مجنی فرزند محمد علی به خواسته  
مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981720400743 بایگانی 970764/شعبه 4شورای حل اختاف مجتمع 
ش�هید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 17/ 1397/11ساعت8/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده محسن رضا مجنی ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.
1186-مسئول دفترشعبه 4شورای حل اختاف شهرستان گرگان-خلیلی

آگهی مزایده
   درپرونده کاس�ه 960524/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی شهرس�تان کاله محکوم علیه عبدالجلیل خالی نیا محکوم اس�ت بپرداخت 
مبلغ146/000/000ری�ال درحق محکوم له رحمن بافنده وپرداخت مبلغ7/300/000 ریال بابت هزینه های اجرایی درحق دولت که درقبال آن 
1قطعه زمین بمساحت270مترمربع قطعه9تفکیکی باکاربری زراعی از پاک ثبتی212/7-اصلی واقع درکاله کیلومتر2جاده مراوه تپه نرسیده 
به کارخانه آرد محمدی متعلق به محکوم علیه توقیف گردیده است که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه 
کارشناسی مورد مزایده مبلغ 148/500/000ریال اعام گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت پشنهادی 
فروخته میشود3-موعد مزایده روزچهارشنبه مورخه 97/10/26 ساعت10الی11ظهر میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری 
کاله میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند6-این آگهی فقط در1نوبت منتشر میشود 7- مزایده 
مذکور برای نوبت اول برگزار میگردد8-برنده مزایده مکلف است10درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری کاله تودیع الباقی 
را درمهلت 1ماهه بحس�اب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام مدنی دادگستری کاله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق 

صندوق دولت ضبط میگردد9-بهمراه داشتن کارت شناسایی برای متقاضیان الزامی است.
1182-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری کاله-قربانی

آگهی مزایده
   درپرون�ده کاس�ه 970272/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی شهرس�تان کاله محک�وم علیه عبدالحکیم بهنیا محکوم اس�ت بپرداخت 
مبلغ260/000/000ریال درحق محکوم له مس�عود نیکخواه نوری که درقبال آن1واحد تجاری-اداری بمس�احت50مترمربع قس�متی ازپاک 
ثبتی213/212/2686-اصلی واقع درطبقه 2مجتمع تجاری ادارای به آدرس کاله خ فراغی نبش کوچه فراغی7باقدمت ساخت10سال دارای 
اسکلت بتنی وفاقد نماکاری درب ورودی واحدضد سرقت کف سرامیک فرش پنجره ها ازنوع upvc با شیشه دوجداره ومشتمل بریک اطاق 
وآبدارخانه وسرویس بهداشتی دارای امتیازات آب-برق وگاز توقیف گردیده است که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-

حسب نظریه کارشناسی مورد مزایده مبلغ800/000/000ریال  اعام گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت 
پشنهادی فروخته میشود3-موعد مزایده روزسه ش�نبه مورخه97/10/25 ساعت10الی11ظهر میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی 
دادگس�تری کاله میباش�د5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتشر 
میشود 7-مزایده مذکور برای نوبت اول برگزار میگردد8-برنده مزایده مکلف است10درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری 
کاله تودیع الباقی را درمهلت 1 ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام مدنی دادگستری کاله نماید درغیراینصورت مبلغ 

واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد9-بهمراه داشتن کارت شناسایی برای متقاضیان الزامی است.
1183-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری کاله-قربانی

آگهی مزایده
   درپرونده کاس�ه970681/احکام حقوقی ش�عبه اول احکام مدنی شهرستان کاله محکوم علیه علی اصغر ملکان محکوم است بپرداخت 
مبلغ67000000ریال درحق محکوم لهسید محمدحسینی وپرداخت مبلغ1400000ریال بابت هزینه های اجرایی درحق دولت که درقبال آن 
1دستگاه یخچال فریزر 2درب مارک ice craem ساخت تایلند مستعمل توقیف گردیده است که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش 
میرسد1-حسب نظریه کارشناسی مورد مزایده مبلغ12000000ریال  اعام گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین 
قیمت پشنهادی فروخته میشود3-موعد مزایده روز3شنبه مورخ1397/10/25-ازساعت10الی11ظهر میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام 
مدنی دادگستری کاله میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند6-این آگهی فقط در1نوبت منتشر 
میشود 7- مزایده مذکور برای نوبت اول برگزار میگردد8-برنده مزایده مکلف است10 درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری 
کاله تودیع الباقی را درمهلت 1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام مدنی دادگستری کاله نماید درغیراینصورت مبلغ 

واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد.
1185-قاضی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری کاله-حسینی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   خواهان محمدعرب عامری بطرفیت خواندگان مهدی کابوسی فرزند ولی اه واسماعیل سلیمانی   وغیره بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی 
ملک وکلیه خسارات وارده تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان گرگان که جهت رسیدگی به شعبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان 
شهید بهشتی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهید بهشتی ارجاع وبکاسه پرونده9709980056300424   بشماره بایگانی)4/97/548ح( 
ثبت گردیده ووقت رس�یدگی آن1397/11/15وساعت11/30ش�ده اس�ت بعلت مجهول المکان بودن خوانده قاس�م آبرودی وپرویز خلیلی 
ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم رادریافت ودرقت  مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
1190-منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به ابراهیم روشندل
   خواهان جوادصفاپوردادخواستی بطرفیت خوانده ابراهیم روشندل به خواسته الزام به ایفای تعهد-مطالبه خسارت دادرسی-مطالبه خسارت 
تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709981720100687بایگانی970704/شعبه اول شورای حل اختاف مجتمع 
شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/11/27ساعت9تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون 
آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی میگردد 
تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتش�ار آگهی 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.
1192-مسئول دفترشعبه  اول شو رای حل اختاف گرگان-فاح زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوش�ت حصروراثت مهران مقصودلو فرزند تقی بش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده بکاس�ه9709981720700739بایگا
نی970751/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان تقی مقصودلو فرزند محمد  دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-مهران مقصودلو ف تقی ش ش2110281731فرزند متوفی2-مرضیه 
مقصودلو ف تقی ش ش2122812321فرزندمتوفی3-مریم مقصودلو ف تقی ش ش2122810610فرزند 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.
1191-مسئول دفترشعبه7شورای حل اختاف گرگان-رحیمی 

17- حصروراثت
آقای علی زیدآبادی فرزند ---  دارای شناس�نامه 460 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره ---- مورخ 97/10/11 توضیح داده ش�ادروان زهرا 
زیدآبادی فرزند علی بشناس�نامه 3200087307 در تاریخ 96/12/26 در شهر فهرج روستای زیدآباد فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- علی زیدآبادی ش.ش 460 متولد 1336/4/3 ش.ملی 3209707359 پدر متوفی. 2- معصومه زیدآبادی فرزند حس�ین 
ش.ش 437 متولد 1344/12/1 ش.ملی 3209708126 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.
179 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان فهرج

18- حصروراثت
آقای عباس جرجندی فرزند علی  دارای شناس�نامه 24 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره ---- مورخ 97/10/11 توضیح داده شادروان علی 
سعادت آبادی فرزند رضا بشناسنامه 77 در تاریخ 97/9/26 در شهر فهرج حوادث ترافیکی فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- عباس جرجندی ش.ش 14 متولد 1348/1/1 ش.ملی 6059896601 . 2- داود سعادت آبادی فرزند علی متولد 1341/3/1 ش.ملی 
3209849099 پس�ر متوفی. 3- محمود س�عادت آبادی فرزند علی متولد 1344/10/1 ش.ملی 3209572224 پس�ر متوفی. 4- عذری 
سعادت آبادی فرزند علی متولد 1338/1/11 ش.ملی 3209837433 دختر متوفی. 5- فاطمه سعادت آبادی فرزند علی متولد 1349/5/1 
ش.ملی 6059784887 دختر متوفی. 6- زهرا س�عادت آبادی فرزند علی متولد 1353/4/2 ش.ملی 3209573743 دختر متوفی. 7- 
مریم سعادت آبادی فرزند علی متولد 1356/1/3 ش.ملی 3209573751 دختر متوفی. 8- طیبه بدرآبادی فرزند مراد متولد 1361/11/18 
ش.ملی 3209763844 همسر متوفی. 9- یک نفر حامله می باشند 5 ماهه.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی 
آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز ش�ود از درجه 

اعتبار ساقط است.
180 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان فهرج

19- حصروراثت
آقای علی عزیززاده هروزی پور فرزند ذوالفقار دارای شناس�نامه 2 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 970749 مورخ 97/10/10 توضیح داده 
ش�ادروان ذوالفقار عزیززاده هروزی پور فرزند لطف اله بشناس�نامه 75 در تاریخ 87/1/3 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- علی عزیززاده هروزی پور فرزند ذوالفقار دارنده ی شماره ملی 2993424467 متولد 1335 پسر متوفی. 2- کبری 
عزی�ززاده هروزی پور فرزند ذوالفقار دارنده ی ش�ماره مل�ی 2993424734 متولد 1338 دختر متوف�ی. 3- صغری عزیززاده هروزی 
پ�ور فرزند ذوالفقار دارنده ی ش�ماره ملی 2993440969 متولد 1340 دختر متوفی. 4- س�کینه عزیززاده ه�روزی پور فرزند ذوالفقار 
دارنده ی ش�ماره ملی 2993441086 متولد 1344 دختر متوفی. 5- فاطمه عزیززاده هروزی پور فرزند ذوالفقار دارنده ی ش�ماره ملی 
2993425625 متولد 1348 دختر متوفی. 6- عصمت عزیززاده هروزی پور فرزند ذوالفقار دارنده ی شماره ملی 2993425862 متولد 
1351 دخت�ر متوفی. 7- نصرت عزیززاده هروزی پور فرزند ذوالفقار دارنده ی ش�ماره مل�ی 2993315978 متولد 1353 دختر متوفی. 
8- نورنساء رضائی زاده هروزی فرزند فرج اله دارنده ی شماره ملی 2993298811 متولد 1313 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 نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
749 شورای حل اختاف شماره 9 شهرستان کرمان

20- حصروراثت
خانم ش�هربانو زنگی آبادی فرزند علی دارای شناس�نامه --- شرح دادخواست شماره 97 مورخ 97/9/14 توضیح داده شادروان فاطمه 
عام�ری اختیارآب�ادی فرزند فرج اله بشناس�نامه 34  در تاریخ 1384/12/24 در ش�هر زنگی آبادی فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی 
عبارتن�د از : 1- محم�د زنگی آب�ادی فرزند علی ش.مل�ی 2993589520 متولد 1345. 2- حس�ین زنگی آب�ادی فرزند علی ش.ملی 
2993591363 متول�د 1349 . 3- عباس زنگی آبادی فرزند علی ش.ملی 2993594826 . 4- صمداله زنگی آبادی فرزند علی ش.ملی 
2993596209 . 5- حبیب�ه زنگ�ی آبادی فرزند علی ش.ملی 2993587031 . 6- صدیقه زنگی آبادی فرزند علی ش.ملی 2990990100 
متول�د 1341 . 7- ش�هربانو زنگ�ی آبادی فرزند علی ش.مل�ی 2993590081 متولد 1346 . 8- ناهید زنگی آب�ادی فرزند علی ش.ملی 
2993592505 متول�د 1351 . 9- مهدی�ه زنگی آبادی فرزند علی ش.ملی 2993599585 متولد 1359.  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 ش�د و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
1819 م/الف شورای حل اختاف شماره زنگی اباد 1 شهرستان کرمان

21- حصروراثت
آقای احس�ان صدرالدینی چترودی فرزند عباس دارای شناس�نامه 206 شرح دادخواست ش�ماره 970716 مورخ 97/10/9 توضیح داده 
شادروان عباس صدرالدینی چترودی فرنزد حسین بشناسنامه 10 در تاریخ 97/06/25 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- احس�ان صدرالدینی چترودی فرزند عباس ش.ش 206 متولد 1361 صادره از کرمان فرزند متوفی. 2- اس�ما صدرالدینی 
چترودی فرزند عباس ش.ش 3338 متولد 1365 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- مریم فرح بخش فرزند محمد ش.ش 99 متولد 1340 
صادره از کرمان همس�ر متوفی. 4- حس�ام صدرالدینی چترودی فرزند عباس ش.ش 5439 متولد 1366 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 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.
716 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان

22- آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول
اجرای احکام ش�وراهای حل اختاف  دادگس�تری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کاس�ه 960639 اجرایی له خانم زهرا خدائی 
گوکی علیه آقای احمد کشاورزی که یک خودرو سواری پراید تیپ 141 نقره ای به شماره 845 ص 47 ایران 45 مدل 1385 طبق نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری کرمان ارزش خودرو مذکور جمعا به مبلغ 60/000/000 ریال ارزیابی و تقویم گردیده است را از طریق مزایده 
به فروش برس�اند لذا جلس�ه مزایده در مورخ 1397/08/30 یکش�نبه راس س�اعت 10 صبح در محل دفتر اجرای احکام شوراهای حل 
اختاف دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادستان برگزار می گردد عاقمندان به خرید می توانند تا پنج روز قبل از جلسه 
مزایده تا روز مزایده از خودرو مذکور به آدرس پارکینگ واقع در کوچه 59 بلوار امام حسن مجتبی )ع( بازدید و 10 درصد قیمت مورد 
نظر خود را به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی مرکزی کرمان واریز و فیش آن را به همراه پیشنهاد کتبی در داخل پاکت درب 
بسته تحویل این جرای نمایند بدیهی است کسی برنده مزایده شناخته می شود که بااترین قیمت را تقاضا نمایند و درصورت انصراف 

برنده مزایده 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
639 اجرای احکام شوراهای حل اختاف دادگستری کرمان

23- مزایده
دادگاه عموم�ی ماهان قصد دارد برای مرتبه دوم ش�ش دانگ پاکه�ای 1213 و 1252 فرعی از یک اصلی بخش 6 کرمان واقع در جوپار 
بلوار امام خمینی کمیته امداد امام )ره( متعلق به وراث مرحوم ماش�االه ش�هیدی و سایر مالکین مشاعی دیگر مشتمل بر باغ و یک باب 
منزل مس�کونی و یک مغازه تجاری که پاک 1252 به متراژ 5474 متر به ارزش 10/948/000/000 ده میلیارد و نهصد و چهل و هش�ت 
میلی�ون ری�ال و پاک 1213 به متراژ 6496 ب�ه ارزش 12/992/000/000 دوازده میلیارد و نهصد و نود میلیارد ریال با قیمت کارشناس�ی 
ش�ده جمعا 23/940/000/000 بیست و س�ه میلیارد و نهصدو  چهل میلیون ریال از طریق مزایده عمومی بفروش برساند کسانیکه قصد 
شرکت در مزایده فوق را دارند حداکثر می توانند تا روز و ساعت شروع مزایده پیشنهادات خود را به انضمام 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
بعنوان ودیعه که بصورت چک تضمینی بانک ملی می باش�د به اجرای احکام دادگاه ماهان ارائه نمایند و تاریخ مزایده روز چهارش�نبه 

1397/10/26 ساعت 11 صبح اعام می گردد.
900 شعبه اجرای احکام مدنی بخش ماهان

آگهی حصر وراثت 
آقای س�ید امید موس�وی فرزند سید یوسف دارای شماره شناسنامه 1929 به شرح کاس�ه 86/2/97ح از  این دادگاه درخواست حصر 
وراثت نموده  و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید   یوسف موسوی فرزند سید حبیب به شماره شناسنامه 167 در تاریخ 97/8/13 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته و ورثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1. س�ید احمد موسوی شماره شناسنامه 1929 پسر متوفی 
2. س�ید احمد موس�وی شماره شناسنامه 1287 پسر متوفی 3. سید حامد موسوی شماره شناسنامه 3237 پسر متوفی  4. سید حمید 
موسوی شماره شناسنامه 1810205824 پسر متوفی  5. سیده فاطمه هاشمی شماره شناسنامه 3 همسر متوفی و ا غیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می ن ماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد.
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف آبادان 

آگهی حصر وراثت 
خانم فاطمه مهدی زردخش�وئی فرزند خدابخش دارای شناس�نامه 823 به شرح کاس�ه 783/2/97 ح از  این دادگاه درخواست حصر 
وراثت نموده  و چنین توضیح داده که ش�ادروان خدابخش مهدی زاده فرزند خدامراد به ش�ماره شناس�نامه 117 در تاریخ 82/4/10 در 
اقامتگاه موقت خود بدرود زندگی  گفته و ورثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1. احمد مهدی زاده ش�ماره شناس�نامه 1816092487 پس�ر 
متوفی  2. محمود مهدی زاده ش�ماره شناس�نامه 1817449362 پس�ر متوفی 3. زهرا مهدی زاده شماره شناسنامه 307 دختر متوفی 
4. اله مهدی زاده ش�ماره شناس�نامه 4268866914 دختر متوفی 5. فاطمه مهدی زردخشوئی شماره شناسنامه 823 دختر متوفی 6. 
طاهره مهدی زرد خشوئی شماره شناسنامه 2 دختر متوفی و ا غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می ن ماید تا هر کس�ی اعتراض دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

نماید و اا گواهی صادر خواهد شد.
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف آبادان 

آگهی مزایده اول 
محکوم له: آقای محمدعلی عس�اکره محکوم علیه: بخش�داری زیدون به موجب پرونده 950094 اجرایی محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت وجه در حق محکوم لها  با عنایت به توقیف یک  عدد خودرو س�واری پژو 405 دولتی ، پژو GLX مدل 1385 نقره به ش�ماره  
موتور 12485225442   ش�ماره شاس�ی 40400418 و به ش�ماره پاک انتظامی ایران 14- 976 الف 14 که توس�ط کارش�ناس به مبلغ 
155/000/000 ریال  ارزش گذاری ش�ده اس�ت لذا با توجه به تقاضای محکوم لها و با عنایت به مراتب فوق وفق  مفاد قانون اجرای احکام 
مدنی  و بر اس�اس مواد 118 و 119 همان قانون مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی آگهی تا چنانچه ش�خصی مایل به خرید 
باشد در مورخه 1397/11/02  ساعت 10 صبح الی 11 ظهر در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان که با حضور نماینده 
محترم دادس�تان به مرحله اجرا گذاش�ته می ش�ود شرکت نماید مزایده از قیمت ارزیابی شده ش�روع و هر کسی که بااترین قیمت را 
پیشنهاد نماید برنده مزایده می باشد شود برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری 
تودیع نماید و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه ثمن را نپردازد سپرده او پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد مزایده تجدید می گردد کلیه هزینه های متعلقه اعم از نقل و انتقال مالیات مستغات و 
هزینه درج آگهی و هزینه های دیگر  بر عهده برنده مزایده خواهد بود ضمنا کسانی که مایل به شرکت در مزایده باشند می توانند ظرف 

پنج روز قبل از مزایده به شعبه  اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه و اطاعات مربوطه را کسب نمایند. 
475 - مدیر  شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان – مهدی نوریان 

آگهی 
بدینوس�یله به آقای محمد صادقی نس�ب فرزند رس�تم شناسنامه ش�ماره 408 صادره از بم ساکن روس�تای امیرآباد اباغ می شود که  
آقای حس�ین رنجبر  جهت وصول مبلغ .... به اس�تناد چک  شماره 135000000  عیه شما اجرائیه صادر نموده و  پرونده اجرائی به کاسه 
9600102 در این اداره تش�کیل ش�ده و طبق گزارش مورخ 1396/05/20 مامور محل اقامت ش�ما به ش�رح  متن سند شناخته نشده لذا 
بن�ا به تقاضای بس�تانکار طبق م�اده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی 
می ش�ود و  چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محس�وب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
10674 محمد امیری خواه – مسئول واحد  اجرای اسناد رسمی بم 

آگهی حصر وراثت 
خانم صغری س�عادت ابادی فرزند احمد  دارای شناسنامه 28 به شرح دادخواست ش�ماره 586/1/96  مورخ 1396/03/20 توضیح داده 
شادروان احمد سعادت آبادی فرزند عباس به شناسنامه 206 در تاریخ 1397/08/21 در اقامتگاه فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 
وی عبارتند از: 1. صغری سعادت آبادی فرزند احمد ش ش  28 صادره از  کرمان دختر متوفی  2. زهرا سعادت آبادی فرزند احمد ش ش  
196 صادره از نرماشیر دختر متوفی 3. فاطمه سعادت آبادی فرزند احمد ش ش  27 صادره از کرمان دختر متوفی 4. مینا سعادت آبادی 
فرزند احمد ش ش  2980240591 صادره از کرمان دختر متوفی 5. ابراهیم س�عادت آبادی فرزند احمد ش ش  4 صادره از کرمان پس�ر 
متوفی 6. ناصر سعادت آبادی فرزند احمد ش ش  1370 صادره از کرمان پسر متوفی 7. منصور سعادت آبادی فرزند احمد ش ش  1302 
صادره از کرمان پس�ر متوفی 8. مس�عود س�عادت آبادی فرزند احمد ش ش  42 صادره از کرمان پسر  متوفی 9. محسن سعادت آبادی 
فرزند احمد ش ش  7871 صادره از  کرمان دختر متوفی 10. عذری جنت آبادی فرزند حسین ش ش  47 صادره از فهرج همسر متوفی 
لذا مر اتب یک نوبت در روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی ا عتراض دارد یا  وصیت نامه ای از متوفی نزد 
اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد و  هر وصیت نامه ای 

جز رسمی و  سری که بعد از موعد ابراز شود از  در جه اعتبار ساقط است. 
10675 شورای حل اختاف  شعبه یک نرماشیر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای آق قلی سرور قوجق دارای شماره شناسنامه21بشرح دادخواست بکاسه 97/875/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان فرامرز سرور قوجق به شناسنامه- درتاریخ 97/9/3در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به1-آق قلی سرور قوجق ف میرزا محمد ت ت 1336ش ش21پدرمرحوم2-عرازسلطان خواجه ف تقانقلیچ 
ت ت1342ش ش290مادرمرحوم اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
1170-قاضی شعبه 12شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس-حاجی زاده 

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 ا ختیارات تفویضی و برابر آراء اصاحی هیئت اول مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم که در آگهی 
قبلی ش�ماره پاک ملک اش�تباه آگهی ش�ده  است که بش�رح ذیل  جهت ا طاع عموم در یک نوبت آگهی می گردد که  مدت اعتراض  
آن از تاریخ انتش�ار به مدت یک ماه می باش�د. پاک 16 فرعی از 2851 اصلی فاطمه فیاض بخش کد ملی 3110438331 فرزند حسین  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 380 متر مربع واقع در شهرستان بم بلوار  امام  خیابان خلیل زاده از  مالکیت سید امان اه خلیل زاده 

که در آگهی قبلی مساحت ملک اشتباها 280 متر آگهی شده است. 
10673 رئیس اداره ثبت  اسناد و اماک شهرستان بم – محمد امیری خواه  

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9509987710100106 ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر تصمیم نهایی  شماره 9709977710100885 
خواهان:  آقای حسین شفیعی فرزند سام با وکالت آقای بهنام نیکو فرزند  عبداله به نشانی بوشهر خ مطهری نبش مدرس طبقه فوقانی 
بانک مسکن واحد 18 کد پستی 7516633694 تلفن همراه 09177754472 خوانده : آقای علی گل پور شیخانی فرزند مهدی به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها: 1.  ا عسار  از پرداخت هزینه دادرسی 2.  مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه  خسارت دادرسی  4. مطالبه 
و جه بابت ...  رای دادگاه راجع به دادخواست  آقای حسین شفیعی  فرزند سام مقیم بوشهر با وکالت آقای بهنام نیکو به طرفیت آقای 
علی گل پور ش�یخانی فرزند مهدی مجهول المکان مبنی بر  مطالبه وجه به مبلغ 661/000/000 ریال به انضمام خس�ارت تاخیر تادیه و 
هزینه دادرس�ی و حق الوکاله دعوی بدین ش�رح است که وکیل خواهان با تقدیم دادخواس�ت بیان داشته که موکل مبلغ خواسته را از 
خوانده  طلبکار است لذا  خو استار صدور حکم به شرح خو استه  گردید خوانده  علی رغم اباغ از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی 
حضور نیافته و ایحه ای نیز ارائه نکرده است دادگاه جهت بررسی تراکنش های مورد ادعای خواهان از بانک مربوطه استعام که پاسخ 
اس�تعام به ش�ماره 97/445213  مورخ 97/06/26 ثبت دفتر ش�عبه گردید و حکایت از تایید پرداخت در وجه خوانده  به مبلغ شصت 
میلی�ون تومان می باش�د علی  ایحال دادگاه مس�تند به ماده 265  قانون مدنی و م�واد 198، 331، 334، 336، 515 و 522 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی با  ا حراز صحت مدعای خواهان حکم به محکومیت  خوانده  به پرداخت مبلغ شصت 
میلیون تومان به انضمام  هزینه دادرسی و  حق الوکاله وفق تعرفه  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/02/11 لغایت 
اجرای حکم بر مبنای ش�اخص اعامی بانک مرکزی  که توس�ط اجرای احکام محاس�به خو اهد ش�د صادر و اعام می دارد و نسبت به 
مازاد آن به مبلغ 61/001/000 ریال حکم به بی حقی خواهان صادر و اعام می دارد. رای صادر ش�ده  غیابی لذا ظرف  مهلت بیس�ت روز 
پس از  اباغ قابل واخواهی در  همین ش�عبه و  س�پس ظرف مهلت بیس�ت روز پس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم 

تجدید نظر  استان بوشهر است. 
870 دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه حقوقی بوشهر 

آگهی حصر وراثت 
خانم زینب کرنکش خواه با کد ملی 6990063750 به ش�رح دادخواست به کاسه 97/55 از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح 
داده که ش�ادروان غامرضا چاکری با کد ملی 3590790245 در تاریخ 1389/06/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات  گفته و ور ثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1. متقاضی  با مشخصات فوق همسر متوفی 2 .  عیسی چاکری به شماره کد ملی 3590798981 
تنها فرزند ذکور متوفی 3. ش�هربانو چاکری به ش�ماره شناسنامه 1180، 4. مهبانو چاکری به شماره شناسنامه 1274 ، 5. حوری چاکری 
به شماره شناسنامه 1668، 6. مهتاب  چاکری به شماره شناسنامه 1669 فرزندان اناث  متوفی مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی ا عتراضی دارد و یا  وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واا گواهی ص ادر خو اهد شد. 
1506 قاضی شورای حل اختاف شهرستان دلگان 

آگهی  مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
به موجب دادنامه ش�ماره 9709978520200325  مورخه 97/5/2 صادر ش�ده از ش�عبه 2 دادگاه حقوقی نهاوند موضوع پرونده اجرائی 
کاس�ه 970481 ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند آقای علی فراشی محکوم  است به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به 
عنوان اصل خواس�ته در حق آقای محمدولی حس�ین زاده و پرداخت مبلغ بیس�ت و  پنج  میلیون ریال بابت نیم عش�ر دولتی در حق 
صندوق دولت لذا حسب تقاضای  محکوم له پاک ثبتی 981 فری از 1 اصلی مفروز و مجزی  شده  از 82 فرعی واقع در بخش 2 نهاوند 
که به عنوان مال معرفی نموده و ارزیاب دادگس�تری  قیمت آن را جهت مزایده به مبلغ  900/000/000 تومان برآورد نموده اند این ا جرا 
به درخواست محکوم له اقدام به فروش ملک موصوف  که توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده می  نماید و مقرر است 
از س�اعت 10 تا 11 مورخه 1397/11/10  در محل ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری نهاوند از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از 
قیمت پایه کارشناسی   900/000/000 تومان شروع می شود و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد 10 درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار 
وصول و پس از انجام مراحل قانونی  و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه 
خریدار در مهلت یک ماه مقرر  تهیه وجه مزایده نپردازد س�پرده وی پس از کس�ر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
می گردد. در صورت ایصال اعتراض از سوی اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به  
اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد شد، ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت 
پن�ج روز قب�ل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده دیدن نمایند مال مورد  مزایده و بهای آن طبق نظر کارش�ناس بدین 
شرح می باشد. ملک دارای عرصه ای به مساحت 105 متر و اعیانی به مساحت 590 متر مربع در 5 طبقه می باشد که طبقه همکف 105 
متر که 15 متر تجاری می باش�د و س�ایر طبقات هر طبقه 113 متر مربع می باش�د که از 4 طبقه  نازک  کاری یک طبقه کامل و سه طبقه 
دیگر تا حد گچ و خاک انجام شده است و مشخصات فوق و بدون در نظر گرفتن پارکینگ و انباری و آسانسور برای واحدهای مسکونی 
ارزش  جداگانه  به ش�رح ذیل تعیین می گردد. 1. طبقه همکف  تجاری و انباری 280/000/000 تومان 2.  طبقه اول  200/000/00 تومان 3. 
طبقه دوم 160/000/000 تومان 4. طبقه س�وم 140/000/000 تومان 5. طبقه چه�ارم 120/000/000 تومان و جمعا 900/000/000 تومان آدرس: 

نهاوند بلوار ولیعصر روبروی ناسیونال 
7006 قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند – عباس ازاد بخت 

گواهی حصروراثت
آقای حامد تقی پور بش�ماره شناس�نامه 5560357987 فرزند قنبر متولد1375صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بشماره 1134/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان قنبر تقی پور 
فرزند عباس علی به ش�ماره شناس�نامه 18 درتاریخ 97/9/25 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1-  
شهین تقی پور بجندی فرزند محمدعلی ش.ش2120همسرمتوفی2- زینب خلیق بجندی فرزند مسیب ش.ش 39مادرمتوفی3- حامد 
تقی پور فرزند قنبرش.ش5560357987پس�رمتوفی4- صغری تقی پور فرزند قنبرش.ش0010594302دخترمتوفی5- فاطمه تقی پور 
فرزند قنبرش.ش0013694091دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت 
منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردواباغ 

گواهی ازم صادر خواهد شد.م الف  3590
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای حسن رضائی بشماره شناسنامه 11807 فرزند شیرمحمد متولد 1360 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1139/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان شیرمحمد رضایی فرزند 
حس�ن به ش�ماره شناس�نامه 947 در تاریخ 93/4/31 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- مریم 
بایس�ته فرزند حسن ش.ش382همسرمتوفی2- امیرحسین رضائی فرزند شیرمحمد ش.ش52495پسرمتوفی3- حسن رضائی فرزند 
شیرمحمد ش.ش11807پسرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود 
ت�ا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه ب�ه دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی 

ازم صادرخواهد شد.
م الف 3593 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم رقیه ولی زاده بش�ماره شناس�نامه 4311 فرزند ولی متولد 1350 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نام�ه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1143/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که ش�ادروان ولی ولی زاده فرزند 
حسین به شماره شناسنامه 1412 در تاریخ 97/9/22 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- هاجرصبری 
بجندی فرزندغام حس�ین ش.ش44همس�رمتوفی2- علی ولیزاده فرزند ولی ش.ش2968پس�رمتوفی3- محمد رسول ولیزاده فرزند 
ولی ش.ش86پس�رمتوفی4- جواد ولیزاده فرزند ولی ش.ش12428پس�رمتوفی5- رقیه ولیزاده فرزند ولی ش.ش4311دخترمتوفی6- 
نرگس ولیزاده فرزند ولی ش.ش23063دختر متوفی7- حمیده ولیزاده فرزند ولی ش.ش3020دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات 
مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3594 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 779/17/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/11/27 س�اعت 16:30 خواهان: حسن قلعه قوند  / اسامشهر موسی 
آباد خ المهدی بین ک3 و5 پ33 اگزوزس�ازی المهدی خوانده: هادی عمیدی / مجهول المکان خواس�ته:  خواهان دادخواستی تسلیم 
دفترکل دادگس�تری اسامش�هرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان 
بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودس�توردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین  دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ 
ش�ده محسوب ودادگاه غیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعدا باغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت 

آن ده روزخواهد بود.م الف 3595 
مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 958/209/97 وقت رس�یدگی: به روز سه شنبه تاریخ 97/11/16 س�اعت 16:00 خواهان: ناصر شریفی خوانده: جواد 
احمد لو خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده 
ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین  
دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه 
حاضرش�وید درصورت عدم حضور دادخواس�ت اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا"چنانچه بعدا باغی 

بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.م الف 3598 
مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر

رونوشت آگهی حصروراثت 
خانم اش�رف حس�ینی  دارای شناسنامه شماره 6  به شرح دادخواست به کاس�ه  970018 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد ترکاشون  به شناسنامه   288 در تاریخ 1397/03/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- عصمت حس�ینی خواه فرزند احمد ش ش 522 نسبت با متوفی دختر 2- گیتی 
حس�ینی خواه فرزند احمد ش ش 5 نس�بت با متوفی دختر 3- پروین حس�ینی خواه فرزند احمد ش ش 378 نس�بت با متوفی دختر 
4- محترم ترکاش�وند فرزند احمد ش ش 6 نس�بت با متوفی دختر 5- حمید ترکاش�ون فرزند احمد ش ش 457 نسبت با متوفی پسر 
6- علی ترکاش�ون فرزند احمد ش ش 42 نس�بت با متوفی پس�ر 7- مهدی حسینی خواه فرزند احمد ش ش 411 نسبت با متوفی پسر 
8- محمد حسینی خواه فرزند احمد ش ش 237 نسبت با متوفی پسر 9- اکرم بانو عبدالملکی فرزند احمد ش ش 289 نسبت با متوفی 
دختر 10- امیره بانو ترکاشون فرزند احمد ش ش 5 نسبت با متوفی دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
7/628/ ک رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کنگاور

رونوشت آگهی حصروراثت 
خانم اش�رف حسینی  دارای شناس�نامه شماره 6  به شرح دادخواست به کاس�ه  970014 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان صغری ترکاش�وند  به شناس�نامه   5 در تاریخ 1385/10/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- اش�رف حس�ینی فرزند اله وردی ش ش 6 نس�بت با متوف�ی خواهر 2- احمد 
ترکاش�وند فرزند اله وردی ش ش 288 نس�بت با متوفی برادر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد 

و اا گواهی صادر خواهد شد .
7/627/ ک رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کنگاور

آگهی
با توجه به اینکه شاکی آقای علی کوچه فرزند علی رضا شکایتی دایر بر سرقت علیه محمد رسول زارع تقدیم دادسرای عمومی و انقاب 
کنگاور نموده که پرونده جهت رس�یدگی به ش�عبه دادستانی دادسرا ارجاع که به کاسه 970616 ثبت گردیده به جهت مجهول المکان 
بودن متهم و حسب ماده 174 قانون  آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی یا کشوری آگهی شود 

تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار جهت رسیدگی در این شعبه حاضر گردد .
دادستان شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کنگاور – مجتبی فریادرس

آگهی
با توجه به اینکه ش�اکی خانم فاطمه س�لطان آبادی فرزند بابامراد ش�کایتی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی علیه مهدی قارلقی فرزند 
خدامراد تقدیم دادس�رای عمومی و انقاب کنگاور نموده که پرونده جهت رس�یدگی به ش�عبه دادس�تانی دادس�را ارجاع که به کاسه 
970761 ثبت گردیده به جهت مجهول المکان بودن متهم و حس�ب ماده 174 قانون  آیین دادرس�ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار محلی یا کشوری آگهی شود تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار جهت رسیدگی در این شعبه حاضر گردد .
3038 دادستان شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کنگاور – مجتبی فریادرس

آگهی
با توجه به اینکه ش�اکی آقای رضا توش�ماانی فرزند حسینقلی شکایتی دایر بر مشارکت در سرقت تعزیری شبانه علیه منصور ویسی 
تقدیم دادس�رای عمومی و انقاب کنگاور نموده که پرونده جهت رس�یدگی به ش�عبه دادستانی دادس�را ارجاع که به کاسه 971295 
ثب�ت گردیده به جهت مجهول المکان بودن متهم و حس�ب ماده 174 قانون  آیین دادرس�ی کیفری مرات�ب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیراانتشار محلی یا کشوری آگهی شود تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار جهت رسیدگی در این شعبه حاضر گردد .
1059 دادستان شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کنگاور – مجتبی فریادرس

آگهی
با توجه به گزارش مرجع انتظامی دایر بر مشارکت در سرقت اتهامی مجتبی پیری  که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادستانی دادسرا 
ارجاع که به کاس�ه 970901 ثبت گردیده به جهت مجهول المکان بودن متهم و حس�ب ماده 174 قانون  آیین دادرس�ی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی یا کش�وری آگهی شود تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار جهت رسیدگی در 

این شعبه حاضر گردد .
دادستان شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کنگاور – مجتبی فریادرس

آگهی اباغ اجرائیه 
کاس�ه پرونده 3/116/97 ش�ماره دادنامه 317 مورخ 97/5/9 خواهان یحیی صادقی فرزند عینعل�ی با وکالت خانم معصومه هزارخانی 
به نش�انی کنگاور بلوار ش�هید قلیوند روبروی پلیس آگاهی خواندگان 1- داریوش س�عیدی منش فرزند محمد 2- ش�رکت ساختمانی 
تاسیس�اتی پایا س�تون به نشانی هر دو مجهول المکان خواسته مطالبه یک فقره چک به شماره 23418 ت به مبلغ یکصد و ده میلیون 
ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه و حق الوکاله وکیل خواهان دادخواستی با موضوع 
فوق تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه سوم ش�ورای حل اختاف کنگاور ارجاع گردیده و با تعیین وقت 
رس�یدگی با عدم حضور خوانده النهایه منجر به اصدار دادنامه ش�ماره 317 مورخ 97/5/9 گردیده اس�ت و به لحاظ درج مفاد دادنامه 
مرق�وم در روزنام�ه مورخ 97/6/5 با ع�دم تجدیدنظرخواهی خواندگان دعوی و قطعیت ان منجر به صدور اجراییه گردیده اس�ت فلذا 
نظر به مراتب مقرر اس�ت دس�تور فرمایید عین مفاد اجراییه یک نوبت در روزنامه حمایت درج و نس�خه دوم آگهی جهت بهره برداری 

قضایی به این شعبه ارسال گردد .
7/632/ ک رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف کنگاور

آگهی مزایده 
 ش�ماره  بایگانی پرونده  970156 برابر محتویات پرونده  اجرایی  کاس�ه م/970156 و به موجب  رای  ش�ماره  9609971336201201 مورخ 
96/10/16 صادره از  شعبه  شانزدهم  دادگاه  تجدید نظر  استان گیان دعوی  مدینه  حسن زاده شیر ذیلی به طرفیت  علیرضا حسن زاده 
وغیره  حکم به فروش ماترک مورث  اصحاب دعوی  مرحوم عسگر حسن زاده واقع در  فومن  روستای پیش حصار صادر گردیده است. این 
اجرا قصد دارد اماک فوق الذکر را بر اساس قیمت پایه به شرح  نظریه کارشناسی هیات  سه نفره طی مزایده حضوری  به فروش  برساند. 
الف : اراضی  ش�الیزاری به مجموع مس�احت  23579/54 متر مربع  واقع  در فومن  روس�تای  پیش حصار ارزش هریک  متر  مربع  از ملک 
مزبور  با عنایت  به محل  استقرار  ملک ، دسترسی آسان  به جاده ، نوع کاربری واجرای  طرح تجهیز  اراضی شالیزاری بمبلغ  110/000 ریال 
و ارزش  کل ملک جمعا بمبلغ  2/593/749/400 ریال ارزیابی  گردیده اس�ت.  ب: یک قطعه   زمین بمس�احت  570 متر مربع  مش�تمل بر 
یکباب خانه ومحوطه ) متصرفی,علیرضا حسن زاده( واقع در روستای پیش حصار  با عنایت  به موقعیت مکانی و  محل استقرار  ملک ،  نوع 
کاربری  ، دسترسی آسان به جاده  ، دارا بودن امکانات و امتیازات از قبیل آب ، برق، گاز ، تلفن از قرار  هر متر  مربعی  450/000  ریال جمعا 
بمبلغ  256/500/000 ریال ارزیابی گریده است. زمان برگزاری  مزایده  بتاریخ 1397/11/02  روز سه شنبه  ساعت 9 الی 10  صبح در محل دفتر 
اجرای  احکام  مدنی دادگستری  فومن برقرار  می باشد. مزایده با حضور  نماینده دادستان  عمومی و انقاب  راس  ساعت مقرر از قیمت  پایه 
ارزیابی  شده شروع  و به بااترین  قیمت پیشنهادی  فروخته  خواهد  شد.متقاضیان  شرکت در  مزایده موظف  به واریز 10 درصد  قیمت   پایه  
کارشناسی  در روز  مزایده ) 2 ساعت قبل از  وقت مزایده (  بحساب سپرده دادگستری و ارائه  فیش واریزی  جهت  شرکت در  جلسه مزایده  
خواهد  بود. برنده مزایده  معاقبا« مازاد 10 درصد مبلغ  پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری  واریز ونسبت  به ارائه  فیش واریزی  در 
روز مزایده  اقدام نموده  ومابقی  حداکثر  ظرف مدت  یکماه  وصل میگردد. خریداران 5 روز  قبل از  مزایده  می توانند  ضمن هماهنگی  با دفتر 

اجرایی از ملک موصوف  بازدید  و سپس  در مزایده  شرکت نمایند  این آگهی  فقط  در یک نوبت  منتشر خواهد  شد.
ح    5835   دادورز شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری فومن- مژگان اکبرزاده للکامی 

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم مرحمت قلی پور چس�لی به ش�ماره شناسنامه 5169456840 فرزند س�تار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش�ادوران مهناز روش�ن چس�لی /612 فرزند نبی در تاریخ 92/11/20 در شهرس�تان لنگرود فوت نموده است و 
ورثه ان مرحوم به ش�رح ذیل می باش�د رضا قلی پور چسلی شماره شناسنامه 5160124225 فرزند مرحمت فرزند ذکور مژگان قلی پور 
چسلی شماره شناسنامه 5160060081 فرزند مرحمت فرزند اناث میترا قلی پور چسلی شماره شناسنامه 6300115968 فرزند مرحمت 
فرزند اناث مرحمت قلی پور چس�لی ش�ماره شناسنامه 5169456840 فرزند ستار همس�ر )زوج(  نبی روشن چسلی شماره شناسنامه 
395 فرزند نوراله نسبت پدر و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی 
و ثبت ان بش�ماره .. مفاد درخواس�ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف لنگرود تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر 

وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح   5836    قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی 

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم مرتضی جوادپور  به شماره شناسنامه 2700110341 فرزند غام رضا از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادوران غام رضا جواد پور /8477   فرزند برات علی  در تاریخ 97/6/10 در شهرستان لنگرود فوت نموده است و ورثه 
ان مرحوم به شرح ذیل می باشد مرتضی جواد پور شماره شناسنامه 2700110341 فرزند غام رضا فرزند ذکور مهرداد شماره شناسنامه 
2700148363 فرزن�د غام رضا فرزند ذکور مجتبی ش�ماره شناس�نامه 2700199383 فرزند غام رضا فرزن�د ذکور زربانو فرزانه لیلی 
ش�ماره شناس�نامه 16 فرزند محمد همس�ر )زوجه(  و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و 
انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره 971154 مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف لنگرود تسلیم نماید در 

غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح  5837     قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی 

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم آرش صوفی نالکیاشری  به شماره شناسنامه   فرزند   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش�ادوران محمد قاسم صوفی نالکیاش�ری/13 فرزند محمد حسین  در تاریخ 97/4/23 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه 
ان مرحوم به شرح ذیل می باشد آرش صوفی نالکیاشری شماره شناسنامه 2700007638 فرزند محمد قاسم فرزند ذکور آدینه صوفی 
نالکیاش�ری شماره شناسنامه 2709420554 فرزند محمد قاس�م فرزند اناث عادله صوفی نالکیاشری شماره شناسنامه 2709848351 
فرزند محمد قاس�م فرزند اناث نجمه محمد جعفری لنگرودی ش�ماره شناسنامه 46 فرزند محمد علی نسبت همسر-زوجه  و به غیر از 
وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره   مفاد درخواست مزبور 
را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یک ماه 
به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف لنگرود تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح   5838    قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی 

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم ابوالقاسم اکبری دوست به شماره شناسنامه 1964   فرزند  حبیب  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادوران سکینه اکبری دوست بارکوسرائی /15854  فرزند ابوالقاسم در تاریخ 89/12/1 در شهرستان رشت فوت نموده 
اس�ت و ورثه ان مرحوم به ش�رح ذیل می باشد تیمور عبد محمودی لنگرودی شماره شناسنامه 355 فرزند محمد نسبت همسر –زوج 
ابوالقاسم اکبری دوست بارکوسرائی شماره شناسنامه 1964 فرزند حبیب نسبت پدر خدیجه حاصل مهری شماره شناسنامه 622 فرزند 
غام علی نسبت مادر سهیل عبد محمودی لنگرودی شماره شناسنامه 2700239806 فرزند تیمور فرزند ذکور و به غیر از وراث نامبرده 
باا ورثه دیگری ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره   مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت 
اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه چهارم 

شورای حل اختاف لنگرود تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح  5839      قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی 

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم امیر قربان خواه اکبر آبادی  به شماره شناسنامه 50   فرزند  اسمعیل  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادوران اسمعیل قربان خواه اکبر آبادی /273  فرزند محمد  در تاریخ 97/8/13 در شهرستان لنگرود فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به ش�رح ذیل می باش�د امیر قربان خواه اکبر آبادی شماره شناسنامه 50 فرزند اسمعیل فرزند ذکور عالیه قربان خواه 
اکبر آبادی ش�ماره شناسنامه 430 فرزند اسمعیل فرزند اناث  سکینه قربان خواه اکبر آبادی شماره شناسنامه 50 فرزند اسمعیل فرزند 
اناث معصومه قربان خواه اکبر آبادی ش�ماره شناس�نامه 490 فرزند اسمعیل فرزند اناث  و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد 
اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره   971176 مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می 
نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای 

حل اختاف لنگرود تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح  5840    قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی 

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم سهیل عیسی پور کوشالی     به شماره شناسنامه 927    فرزند  ابوالقاسم   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش�ادوران ابوالقاس�م عیسی پور کوش�الی /3     فرزند محمد حسین   در تاریخ 97/7/20 در شهرستان لنگرود 
فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل می باشد سهیل عیسی پور کوشالی شماره شناسنامه 927 فرزند ابوالقاسم فرزند ذکور 
س�روش عیسی پور کوشالی شماره شناسنامه 6660 فرزند ابوالقاسم فرزند ذکور سارا عیسی پور کوشالی شماره شناسنامه 640 فرزند 
ابوالقاسم فرزند اناث صدیقه کاظمی متعلقی شماره شناسنامه 2 فرزند ابوطالب همسر-زوجه  و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه دیگری 
ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره   971182  مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی 
می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه چهارم 

شورای حل اختاف لنگرود تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح   5841     قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی 

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم پوریا ولی بامهر به ش�ماره شناس�نامه 467 فرزند حس�ن از این شورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادوران اشرف پور قاسم سالوئی /278 فرزند شعبان علی در تاریخ 97/9/25 در شهرستان کیش فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل می باشد پوریا ولی با مهر شماره شناسنامه 4067 فرزند حسن فرزند ذکور مصطفی با مهر شماره شناسنامه 39850 
فرزند حسن فرزند ذکور مرتضی با مهر شماره شناسنامه 20261 فرزند حسن فرزند ذکور صغری با مهر شماره شناسنامه 16551 فرزند 
حسن فرزند اناث سحر با مهر شماره شناسنامه 42665 فرزند حسن فرزند اناث سارا با مهر شماره شناسنامه 545 فرزند حسن فرزند 
اناث ستاره با مهر شماره شناسنامه 0011987359  فرزند حسن فرزند اناث  و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد اینک پس 
از ماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی و ثبت ان بش�ماره   97  مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه 
هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف 

لنگرود تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح   5842     قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی 

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم رسول لطیفی  به شماره شناسنامه 1945 فرزند عیسی از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش�ادوران حلیمه پور ش�ریف سورکوهی /10 فرزند محمد رضا در تاریخ 97/8/23  در شهرستان لنگرود  فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به ش�رح ذیل می باش�د حانیه لطیفی شماره شناسنامه 0250154951 فرزند رس�ول فرزند اناث رسول لطیفی شماره شناسنامه 
1945 فرزند عیسی همسر-زوج کلثوم جانی چهارده شماره شناسنامه 276 فرزند علی اکبر نسبت مادر    و به غیر از وراث نامبرده باا 
ورثه دیگری ندارد اینک پس از ماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی و ثبت ان بش�ماره   97  مفاد درخواست مزبور را در یک 
نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه 

چهارم شورای حل اختاف لنگرود تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح   5843     قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی 

 آگهی حصر وراثت 
 آقای / خانم قاس�م دژه به ش�ماره شناسنامه 297 فرزند محمد از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که ش�ادروان کلثوم دل پس�ند لنگرودی/6231 فرزند حاجی داوود در تاریخ 95/9/6 در شهرس�تان  رشت فوت  نموده است و ورثه آن 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- قاسم دژه شماره شناسنامه 297 نام پدر محمد نسبت فرزند ذکور 2-  رضا دژه شماره شناسنامه 
11459 نام پدر محمد نسبت فرزند ذکور 3-  مرتضی دژه شماره شناسنامه 478 نام پدر محمد نسبت فرزند ذکور 4-  طاهره دژه شماره 
شناس�نامه 322 نام پدر محمد نس�بت فرزند اناث 5- طیبه دژه شماره شناس�نامه 298 نام پدر محمد نسبت فرزند اناث 6-  مریم دژه 
شماره شناسنامه 10 نام پدر محمد نسبت فرزند اناث 7-  شهربانو دژه شماره شناسنامه 126 نام پدر محمد نسبت فرزند اناث و به غیر از  
وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس از  ماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی و ثبت آن به شماره .. مفاد درخواست 
مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض داردو یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک 
ماه  به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف لنگرود تسلیم نماید. در غیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهدشد.
ح  5844   قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

آگهی حصر وراثت 
  ش�ماره پرونده 971190 آقای / خانم  نادربینون به ش�ماره شناس�نامه 6300035761 فرزند محمد از این شورا در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان  زهرا بیغاله/588  فرزند غام علی در تاریخ 97/9/21 در شهرستان لنگرود فوت  نموده 
اس�ت و ورثه آن مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه شده اند:1- ناصر بیتون شماره شناسنامه 6309956116 نام پدر محمد  نسبت فرزند ذکور 
2-  نادر بیتون ش�ماره شناس�نامه 6300035761 نام پدر محمد  نس�بت فرزند ذکور 3-  زلیخا بینون شماره شناسنامه 6309744232 
نام پدر محمد  نس�بت فرزند  اناث 4-  ثریا بینون ش�ماره شناس�نامه 2709704511 نام پدر محمد  نسبت فرزند  اناث 5-  سهیا بینون 
ش�ماره شناس�نامه 6309921088 نام پدر محمد  نسبت فرزند  اناث  6-  س�ودابه بنون شماره شناسنامه 2700058267 نام پدر محمد  
نس�بت فرزند اناث 7- حمیرا مسعودی فر  شماره شناس�نامه 9750984 630نام پدر محمد نسبت فرزند اناث 8-  محمد بینون شماره 
شناسنامه 381 نام پدر  برار  نسبت   همسر ) زوج( و به غیر از  وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. ایک پس از  ماحظه دادخواست و 
انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شمار971190مفاد درخواست مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض داردو 
یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف  لنگرود تسلیم نماید. 

در غیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5845   قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

 آگهی مزایده
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970302 برابر محتویات پرونده اجرایی کاسه م/970302 و به موجب دادنامه رای داوری شماره 97/11/637 
مورخ  97/4/19 صادره از  اتاق تعاون استان گیان شرکت تعاونی مسکن مهر فومن محکوم است بپرداخت  مبلغ 2/666/458/709 
تومان  بعنوان اصل خواس�ته وایضا مبلغ  28/000/000 تومان هزینه های داور یاز در حق  محکوم  له ش�رکت  فنی و  مهندسی ارغوان  
تجارت ش�مال و مبلغ 133/322/935 تومان نیم عش�ر  دولتی در حق  صندوق دولت ، که به لحاظ عدم پرداخت منتهی به توقیف 
ارزش پایه شیش�ه های آلومنیومی، دوعدد  پارو آهنی س�اده ، درب و پنجره دوجداره و غیره واقع در فومن کرد آباد مس�کن مهر از 
مالکیت محکوم  علیه گردیده اس�ت علیهذا این اجرا قصد دارد اماک فوق الذکر را بر اس�اس قیمت پایه  به شرح نظریه کارشناسی 
مورخ 97/8/9 طی مزایده حضوری به فروش برس�اند. با توجه  به جمیع ش�رایط موثر ارزیابی  اموال به ش�رح زیر تعیین می گردد. 
1- ارزش پایه دو عدد پارو آهنی س�اده ردیف 4 لیس�ت انبار به انضمام یک عدد قیچی آهن بر حدود 80 س�انتی  از نوع ایران پتک 
ردیف  19 لیست انبار به انضمام دو عدد کلمن آب پاستیکی ردیف 20 لیست  انبار به انضمام چکش و پتک کوچک و بزرگ سه عدد 
و پاستیکی  یک عدد ردیف 29 لیست انبار بانضمام پتک 10 کیلویی یک عدد  ردیف 30 لیست انبار مجموعا بمبلغ  2/000/000 ریال 
تعیین می گردد.2- ارزش پایه پنج دس�تگاه کانتینر و کانکس هر کدام به ابعاد حدود )2/40*6( متر  ) یک دس�تگاه از کانکسها فاقد 
ورق س�قف و کف میباش�د ( بهمراه  یک عدد  تانکر  فلزی به قطر تقریبی  1/5 مترو به طول حدود   2/5 متر ردیف 13 و 14 لیس�ت 
مصالح پای  کار موجود  در محوطه  مجموعا  بمبلغ  480/000/000 ریال تعیین می گردد. 3- ارزش پایه  پر وفیل های  فلزی )  شامل  
ناودانی و قوطی و نبش�ی و تیر آهن ورق و غیره ( ردیف های 15 و16 و17 و20 و22و25و26و27 لیس�ت مصالح    پای  کار موجود در 
محوط�ه  ب�ه مق�دار  تقریبی  3000 کیلوگرم با ازای هر کیل�و گرم بمبلغ  50/000 ریال  مجموعا بمبل�غ 150/000/000  تعیین می گردد. 
4- ارزش پایه تیر آهن دوبل شده و خرپای فلزی و صندوق آهنی  ردیف های  19و 23 و 24 لیست مصالح پای کار موجود  در محوطه 
ب�ه مق�دار تقریبی  70000 ب�ه ازای هر کیلو گرم بمبلغ  30/000 ری�ال مجموعا بمبلغ  2/100/000/000 تعیین م�ی گردد. 5- ارزش پایه  
تیرچه فلزی  )  کرومیت( ش�ش متری ردیف 21 لیس�ت  مصالح پای کار  موجود در محوطه  به مقدار تقریبی  6000 کیلو گرم به ازای 
هر کیلو گرم مبلغ  50/000 ریال مجموعا بمبلغ  300/000/000 ریال  تعیین می گردد.  در قس�مت ) ب(: 6- ش�امل  دو واحد  مس�کونی 
واقع در طبقه سوم  بانضمام یک واحد  مسکونی طبقه چهارم سمت غربی  و بانضمام  یک واحد مسکونی  طبقه  پنجم سمت شرقی  
، هر واحد مس�کونی بمس�احت تقریبی  75 متر مربع و مجموع چهار واحد  حدود 300 متر  مربع  و هر واحد دارای  دو اطاق خواب و 
آش�پز خانه  ونش�یمن و س�رویس  بهداشتی  و تراس  است کف فضا ها از نوع  سرامیک و با سیمان  لیسه ای  و پنجره های دو جداره 
از نوع  یو پی وی س�ی و یا مش�ابه و دیوار و س�قف  گچکاری  دارای  لوله  کش�ی گاز  و دیوار آش�پزخانه  از نوع  کاشی و گچکاری  و 
فاقد کابینت  وکل س�اختمان  فاقد ش�یر آات ودرب اطاقها فاقد دس�تگیره و فاقد کلید پریز و اطاقها فاقد کمد میباش�د. ساختمان  
مس�کونی  بلوک ش�ماره  19 از نوع  اس�کلت فلزی و با سقف نهایی از نوع  اس�کلت فلزی و با سقف نهایی از نوع  شیروانی  با پوشش  
ورق وهمکف آن فاقد نازککاری  و فاقد کنتور برق  و گاز و آب  و راه پله دارای  س�نگ و دیوارها  راه پله  از نوع س�یمانکاری  و فاقد 
آسانس�ور میباش�د. ارزش پایه  کارشناس�ی هر  متر مربع  از واحدهای  مسکونی فوق  به ش�رح  موصوف  با وضعیت فعلی آن  بمبلغ  
6/500/000 ریال تعیین و تقویم می گردد. زمان برگزاری مزایده به تاریخ  1397/10/25 روز سه شنبه  ساعت 10الی 11 صبح در محل 
دفتر اجرای  احکام  مدنی دادگستری  فومن برقرار می باشد. مزایده با حضور  نماینده دادستان  عمومی و انقاب  راس ساعت مقرر 
از قیمت  پایه ارزیابی  شده شروع  و به بااترین  قیمت پیشنهادی  فروخته  خواهد  شد متقاضیان شرکت در مزایده موظف به واریز 
10 درصد قیمت پایه کارشناس�ی در روز مزایده 2 س�اعت قبل از وقت مزایده بحس�اب سپرده دادگستری و اراده فیش واریزی جهت 
ش�رکت در جلس�ه مزایده خواهند بود برنده مزایده متعاقبا مازاد  10 درصد مبلغ پیش�نهادی را  بحساب سپرده دادگستری  واریز  و 
نس�بت به ارائه فیش واریزی در روز مزایده اقدام نموده و مابقی حداکثر ظرف مدت یک ماه وصول میگردد خریداران 5 روز  قبل از 
مزایده  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  5846    اجرای  احکام  مدنی دادگستری فومن 

  آگهی حصر وراثت
ش�ماره پرونده 218/3/97/ح آقای  خلیل گودرزوند چگینی  به ش�ماره شناس�نامه 323 فرزند  زمان  از این شورا در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  اصغر گودرزوند چگینی  فرزند بابا جان  در تاریخ 1313/10/3 در شهرستان  پاچنار فوت نموده  
اس�ت و ورثه آن مرحوم  به ش�رح  ذیل تعرفه ش�ده اند:1- زمان  گودرزوند چگینی  شماره شناسنامه 321 نام پدر اصغر نسبت پسرمتوفی 
2- شیرین گودرزوند چگینی شماره شناسنامه 322 نام پدر حسینقلی نسبت همسر متوفی 3- نقره گودرزوند چگینی شماره شناسنامه 
318 نام پدرعباسعلی نسبت  مادر متوفی و به غیر از  وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. ایک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانونی و ثبت آن به  شماره 218/3/97/ح  درخواست مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض داردو یا وصیتنامه از 
متوفی  نزد او  باش�د از تاریخ نش�ر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف  رودبار تسلیم نماید. در غیراینصورت گواهی 

حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5847   رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه 3 شهر رودبار- بهزاد براری



13
   پنجشنبه

  13دی 1397   
  شماره  4381

   قضایی  

اخبار

نظریه مشورتی

 HEMAYATONLINE. 
IR

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خوزستان خبر منتشره مبنی 
بر اینکه مدیرعامل شرکت هفت تپه متواری است را تکذیب کرد.

عباس حسینی پویا خبر منتش��ره مبنی بر اینکه مدیرعامل شرکت 
هفت تپه متواری است را تکذیب و عنوان کرد: نامبرده متواری نیست 
و در جلسات کارگروه زیرمجموعه شورای تامین که به منظور بررسی 
مشکات هفت تپه در دادستانی مرکز این استان تشکیل می شود، 

حضور مستمر دارد.
وی افزود: مدیرعامل شرکت هفت تپه در خصوص حل مشکات 
کارگران و پرداخت حقوق معوقه آنها و همچنین تامین منابع مالی 
برای تعمی��ر و تجهیز کارخان��ه تعامل خوبی دارد و قول مس��اعد 
داده اس��ت طی چند روز آین��ده، یک ماه معوقه دیگ��ر کارگران را 
پرداخت کند همچنین جلس��اتی به منظور حل مشکات تعدادی 

از بازنشستگان تشکیل شده اس��ت که نتیجه آن متعاقبا به اطاع 
کارگران بازنشسته خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری ها، دادس��تان عمومی و انقاب مرکز استان 
خوزس��تان با تاکید بر اینکه آرامش در ش��رکت حکمفرماس��ت و 
کارگران با همدلی مشغول کار هستند، ادامه داد: در صورت مساعد 

بودن هوا برداشت نیشکر از مزارع از هفته آینده آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت هفت تپه خوزستان متواری نیست
ایجاد زمینه آزادی ۶۶ محکوم مالی 

جرایم غیرعمد 
 مدیرکل زندان های استان چهارمحال و 
بختی��اری گفت: از مناب��ع مردمی ویژه 
برنامه ماه عسل، زمینه آزادی 66 نفر از 
محکومان مالی جرایم غیرعمد از زندان 
فراهم شد. حمیدرضا حیدری اظهار کرد: 
با پیگیری های صورت گرفته از سوی ستاد سازمان زندان ها، واحد 
قضای��ی اداره کل زندان ه��ای اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و 
مددکاران زندان های این استان، از محل کمک های مردمی ویژه 
برنامه ماه عسل، 66 زندانی واجد شرایط آزادی از زندان آزاد  شدند. 
وی افزود: از کمک های مالی جمع آوری شده در ویژه برنامه ماه عسل 
بالغ ب��ر 9 میلی��ارد و 833 میلیون ریال در س��ه مرحله به اس��تان 
چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت که موجبات آزادی مجموعا 

66 نفر از محکومان مالی غیرعمد را فراهم کرد.

نقش یگان حفاظت 
در تحقق امنیت زندان ها 

 مدیرکل زندان های استان قزوین گفت: 
یگان حفاظت نقش بس��زایی در تحقق 
امنیت زندان ها بر عهده دارد. محمدعلی 
محم��دی در جلس��ه ش��ورای اداری 
زندان های اس��تان قزوین ب��ه جایگاه و 
نقش یگان حفاظت در زندان ها اش��اره و اظهار کرد: نقش و وظیفه 
یگان حفاظت، تحقق ارتق��ای امنیت زندان ها اس��ت. وی افزود: 
عملکرد یگان به عنوان یکی از مهمترین اولویت های سازمانی در 
ارتقای امنیت و کاهش آسیب های درون زندان ها، بسیار حائز اهمیت 
است. مدیرکل زندان های استان قزوین ادامه داد: رویکرد سازمان 
زندان ه��ا به مقوله امنی��ت، تخصصی و منطبق با نظ��ام زندانبانی 
اس��امی بوده و از این رو یگان حفاظت ب��ا مأموریت مهم و خطیر 

برقراری نظم و امنیت در زندان ها تشکیل شد.

توزیع مرحله ششم سبد غذایی 
ویژه خانواده مددجویان زنجانی 

 مدیرکل زندان های استان زنجان با بیان 
اینکه حمایت از خانواده مددجویان یک 
ضرورت غیرقابل اجتناب اس��ت، گفت: 
مرحله ششم س��بد غذایی ویژه خانواده 
مددجویان زنجانی توزیع شد. عاءالدین 
کریمی با بیان اینکه حمایت و مراقب��ت از خانواده مددجویان یک 
ضرورت غیرقابل اجتناب بوده و مستلزم تاش همگانی در جامعه 
است، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون با تاش های بی وقفه در 
انجمن حمایت از زندانیان زنجان به صورت 45 روزه ، 6 مرحله سبد 
غذایی حاوی 14 قلم کاای ضروری ش��امل مرغ، گوشت، برنج، 
چای، قند، روغن و … در بین خانواده های زندانیان توزیع شده است 
. وی میزان اعتبار درنظرگرفته شده برای هر مرحله سبد غذایی که 
در بین 500 خانواده زندانی توزیع ش��ده را بیش از یک میلیارد ریال 
برآورد کرده که ارزش هر سبد غذایی با توجه به تعداد اعضای خانوار 

از یک میلیون ریال تا چهار میلیون ریال متغیر بوده است.

تاکید بر همگرایی در انجام مسایل 
مربوط به اصاح و تربیت در زندان ها

 مدیرکل زندان های استان اردبیل بر گسترش 
اشتغال زندانیان، پرهیز از کارهای جزیره ای و 
همگرایی در انجام امور خصوصاً مسایل مربوط 
به اصاح و تربی��ت و امنیت در زندان ها تاکید 
کرد. مراد فتحی در س��ومین نشست فصلی با 
کارکنان زندان های مرکز استان اردبیل، بر تکریم خانواده های مددجویان 
و ارباب رجوع، تداوم نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی در زندان ها، 
گسترش اشتغال زندانیان، پرهیز از کارهای جزیره ای و همگرایی در انجام 
امور خصوصاً مسایل مربوط به اصاح و تربیت و امنیت در زندان ها، رعایت 
اصول بهداش��ت عمومی و آموزش ب��ه مددجویان در ای��ن زمینه برای 
پیشگیری از بیماری های فصل زمستان و بیماری های پر خطر، رسیدگی 
به خانواده های زندانیان و گسترش برنامه های فرهنگی زندان ها در ایام 

دهه فجر تاکید کرد.

جلوگیری از بازگشت مجدد زندانیان
به چرخه جرم ازطریق حرفه آموزی 

 مدیرکل زندان های استان فارس گفت: اشتغال 
و حرفه آم��وزی در زندان های این اس��تان، از 
بازگش��ت مج��دد زندانی��ان به چرخ��ه جرم 
جلوگیری می کند. سیدحشمت اله حیات الغیب 
بیان کرد: حرفه آموزی و اش��تغال در زندان ها، 
عاوه بر بازپروری ش��خصیت زندانیان و پر ک��ردن اوقات فراغت آنان، 
بخشی از معیش��ت خانواده های زندانیان را نیز فراهم می کند. وی افزود: 
تفاهم نامه های همکاری با دستگاه های متولی مهارت آموزی در راستای 

حرفه آموزی و ایجاد زمینه اشتغال زندانیان منعقد شده است.

آزادی زندانی مالی پس از 1۶ سال  
زندانی )ع . ب( که به دلیل بدهی های مالی در زندان ماهشهر تحمل حبس 

می کرد با تاش خیرین و مددکاران پس از 16 سال از زندان آزاد شد.
محمود عباس��ی اصل رییس ندامتگاه شهرستان ماهشهر از آزادی یک 
زندانی محکوم مالی پس از 16 س��ال از زندان خبر داد و اظهار کرد: یکی 
از سیاس��ت های دس��تگاه قضایی و س��ازمان زندان ها کاهش جمعیت 
کیفری و همچنین کمک به زندانیان معس��ر و نیازمند از طریق برقراری 
ارتباط با طرفین پرونده اس��ت  ت��ا بتواند بخش��ی از زندانیانی که مخل 
 امنی��ت و آرامش جامعه نیس��تند را از زندان ها آزاد و ب��ه آغوش خانواده 

بازگرداند.

 در صورتی که میزان جزای 
نقدی م�ورد حک�م بیش از 
مبل�غ م�ورد اس�تهاک به 
وس�یله بازداش�ت محکوم 
 علی�ه تا می�زان من�درج در 
قان�ون به مدت س�ه س�ال 
باش�د و محکوم علیه بعد از 
تحمل مدت مذکور از زندان 
آزاد ش�ود، آیا در صورت شناس�ایی ام�وال محکوم علیه در 
آینده، امکان توقیف اموال و استیفای باقیمانده جزای نقدی 

مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟ 
در فرض س��ؤال که ش��خص به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و از 
پرداخت آن خودداری کند و مالی از او به دس��ت نیاید، برای اس��تهاک 
جزای نقدی در ش��رایط فعلی به ازای مبلغ س��یصد ه��زار ریال، یک روز 
بازداشت می ش��ود؛ مش��روط بر اینکه به موجب ماده 29 قانون مجازات 
اسامی مصوب سال 1392، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر 
مدت قانونی جرم بیش��تر نبوده و به طور کلی مدت بازداش��ت وی از سه 
سال تجاوز نکند. بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از 
مبلغ مورد استهاک از طریق بازداشت محکوم علیه بیشتر باشد، در فرض 
شناس��ایی اموال محکوم علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای 
نقدی، توقیف اموال مزبور برای اس��تیفای باقیمان��ده جزای نقدی مورد 

حکم، توجیه قانونی ندارد.

با عنای�ت به تبص�ره 3 م�اده 25 قانون مجازات اس�امی 
مصوب سال 13۹2 که در عفو از تاریخ عفو تا انقضای مواعد 
مشروحه، محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته اما ماده ۹8   
همان قان�ون عفو را زایل کننده آثار محکومیت دانس�ته، آیا 
از تاریخ عفو هیچ گونه اثری بر محکومیت مترتب نیس�ت و 
گواهی عدم سوءپیشینه باید صادر ش�ود یا اینکه در موارد 
مش�مول ماده 25 در صورت برخ�ورداری از عفو، آثار تبعی 
محکومیت تا انقضای موارد مذکور به قوت خود باقی است؟

با توجه به اینکه در ماده 97 قانون مجازات اس��امی مصوب سال 1392 
قید ش��ده اس��ت که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف می کند و آثار 
محکومیت نیز زایل می شود و ماده 98 نیز بافاصله در تکمیل آن حکم، 
بر این موضوع تأکید می کند، لذا ب��ه قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در 
ماده 98، عفو عمومی است و عفو پیش بینی شده در تبصره 3 ماده 25 که 

در کنار آزادی مشروط قید شده، شامل عفو خصوصی محکومان است.

آیا مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی شامل بانک هایی که بیش از 50 درصد 

آن متعلق به بخش خصوصی است، می  شود؟ 
ماده 32 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقاب در امور 
مدنی مصوب سال 1379 ناظر به نهادهای انقاب اسامی، مؤسسات 
عمومی غیردولتی، وزارتخانه ها، مؤسس��ات دولتی وابس��ته به دولت، 
ش��هرداری ها و بانک های دولتی است بنابراین بانک هایی که بیش از 
50 درصد سهام آنها خصوصی اس��ت، بانک خصوصی محسوب شده 
و بهره مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم 
دادخواس��ت موضوع ماده 32 قانون مذکور از شمول آنها خارج است. 
ضمنا به کاربردن اصطاح »کارمندان رسمی« در ماده یادشده موید 

این نظر اس��ت.

ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 13۹2 
در حالی صاحیت دادگاه کیفری یک را رسیدگی به جرایم 
تعزیری درجه 4 و بااتر اعام کرده است که عمده جرایم 
درجه سه ش�امل بزه هایی می شود که در بس�یاری موارد 
برای فعل مجرمانه واحد عاوه بر حبس، مجازات دیگری 
مانند جزای نقدی و غیر آن نیز پیش بینی شده است، حال 
این سوال مطرح می ش�ود که در تعدد مجازات ها چه باید 
کرد و کدامین کیفر را مبن�ای صاحیت دادگاه کیفری یک 
قرار داد؟ محمدباقر قربان زاده، رییس دادگاه کیفری یک 
تهران و قاضی سابق دادگاه های نظامی استان تهران در 
یادداشتی که در پایگاه س�ازمان قضایی نیروهای مسلح 
منتشر کرده، به بررسی ماک صاحیت دادگاه ها در موارد 
تع�دد مجازات بر اس�اس قان�ون آیین دادرس�ی کیفری 

مصوب سال 13۹2 پرداخته که به شرح ذیل است:

در تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری چنین آمده است: 
»دادگاه های کیفری اس��تان و عمومی جزایی موجود به ترتیب به 
دادگاه ه��ای کیفری یک و دو تبدیل می ش��وند.« قانونگذار در این 
تغییرات، صاحیت دادگاه های کیفری استان را توسعه داد و برخی 
از مواردی که پیش از این در صاحیت محاکم عمومی جزایی بود، 

جزء صاحیت های دادگاه کیفری یک قرار داد. 
از جمل��ه این موارد جرای��م تعزیری درجه چه��ار و بااتر بود که در 
اصاحی مورخ 24 خ��رداد 1394 ماده 302 قانون آیین دادرس��ی 

کیفری به جرایم تعزیری درجه سه و بااتر تغییر یافت. 
پاسخ به این پرس��ش از آن رو ضرورت دارد که اختاف برداشت از 
قانون سبب شده است با اجرایی شدن آیین دادرسی کیفری جدید، 
پرونده های زیادی یا با کیفرخواست دادسرا یا با قرار عدم صاحیت 
دادگاه های کیفری دو به سمت دادگاه کیفری یک سرازیر شود. در 

حالی که در واقع، ارتباطی به صاحیت این دادگاه ندارد.

 تعیین مجازات اشد در بین مجازات ها
از جمله جرایمی که ذکر ش��د؛ ب��ه عنوان نمونه می ت��وان به جرم 

کاهبرداری و تحصیل مال نامشروع اشاره کرد.
زیرا یکی از مجازات های جرم کاهبرداری، پرداخت جزای نقدی 
معادل مال اخذشده و از جمله مجازات های تحصیل مال نامشروع، 

جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده است. 
در هر دو صورت اگر مال اخذشده یا دو برابر مال تحصیل شده بیش از 
سیصد و شصت میلیون ریال باشد، مجازات جزای نقدی آن می تواند 
در ردیف مجازات درجه س��ه یا بااتر قرار گیرد که در ظاهر امر جزء 

صاحیت های دادگاه کیفری یک محسوب می شود. 
این ابهام در تش��خیص صاحیت، موجب بروز اشکااتی نیز شده 
اس��ت: از یک طرف باتکلیفی و س��رگردانی ارباب رجوع را در پی 
دارد که در پیگیری پرونده خ��ود باید از مرجعی به مرجع دیگر برود 
و از س��وی دیگر، باعث اطاله ناخواس��ته فرآیند رسیدگی از رهگذر 
حدوث اختاف و ارسال پرونده به مراجع حل اختاف می شود و در 

نهایت دادگاه های کیفری ی��ک و مراجع تجدیدنظر را با تراکم کار 
غیرضروری مواجه می سازد. 

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 7.94.1288 مورخ 25 مرداد 1394 
خود به دلیل متغیر و نس��بی بودن جزای نقدی جرم کاهبرداری، 
آن را ماک تش��خیص درجه جرم ندانسته است اما به نظر می رسد 
صرف استناد به »نسبی بودن جزای نقدی« نمی تواند دلیل ماک 
قرار دادن مجازات حبس باشد زیرا مفهوم مخالف تلقی اداره حقوقی 
قوه قضاییه، این می ش��ود ک��ه در صورت ثابت و غیرنس��بی بودن 
مجازات جزای نقدی، این مجازات می تواند مبنای تعیین صاحیت 

دادگاه های کیفری یک قرار گیرد. 
از این رو نظریه ذکرشده، نتوانس��ته است مشکل را حل کند و مانع 
گردش غیرضروری پرونده ها بین دادگاه های کیفری و مراجع حل 

اختاف شود. بنابراین چه باید کرد؟ 
آیا در تعدد مجازات ها، هر یک از مجازات های مقرر برای یک جرم 

می تواند مبنای صاحیت دادگاه ها قرار گیرد؟ 
به نظر می رسد تنها راهکار حل مش��کل، مبنا قرار دادن »مجازات 
اشد« در جرایمی است که مجازات های متعددی برای آن پیش بینی 

شده است.
زیرا وقتی قانونگذار، در ماده 302 قانون یادش��ده، شدت مجازات را 
مبنای صاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده، ناگزیر باید با تأس��ی 
به روش مقنن در جایی که مجازات جرمی متعدد است، از میان این 

کیفرهای متعدد، شدیدترین آن را مبنای این صاحیت دانست. 
ح��ال باید دید در چنی��ن مواردی »مج��ازات اش��د« چگونه قابل 
تشخیص است؟ به نظر می رس��د ماک های ذیل می تواند مبنایی 

برای تشخیص »مجازات اشد« محسوب شود:
1- تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اس��امی مصوب سال 1392 
چنین اشعار داشته است: »در صورت تعدد مجازات ها، مجازات حبس 

ماک خواهد بود.« یعنی کیفر حبس، درجه مجازات را مش��خص 
ک��رده و درجه مجازات نی��ز طبق بند »ت« م��اده 302 قانون آیین 
دادرسی کیفری، صاحیت دادگاه کیفری یک را مشخص می کند. 
بنابراین در صورت تعدد مجازات ه��ای قانونی جرم، آنچه می تواند 
تعیین کننده صاحیت دادگاه ها باشد، مجازات حبس خواهد بود، نه 

جزای نقدی و نه مجازات دیگر.
2- تبصره مذکور بر یک نکته دیگر نیز تاکید دارد و آن این است که 
حتی در صورت تعدد مجازات ها، اگر این تعدد به گونه ای باش��د که 
نتوان تش��خیص داد کدام یک از این مجازات های متعدد شدیدتر 
اس��ت، فرضا در جرم کاهبرداری، آیا انفصال ابد از خدمات دولتی 

برای کارکنان دولت شدیدتر محسوب می شود یا حبس؟ 
در پاس��خ باید گفت که باز هم ماک، حب��س خواهد بود و حبس، 

مجازات اشد تلقی می شود. 
البت��ه در مواردی مث��ل ماده 3 قانون تش��دید مج��ازات مرتکبین 
ارتش��اء، اختاس و کاهبرداری، در صورتی که مبلغ رش��وه بیش 
از 20 هزار ریال نباش��د مجازات انفصال موقت یا دایم از مش��اغل 
دولت��ی را مقرر کرده و در جایی که مبلغ رش��وه بی��ش از این مقدار 
باش��د عاوه بر انفصال، کیفر حبس و جزای نقدی و ش��اق را نیز 

پیش بینی کرده است. 
این نحو پیش بینی مجازات نیز بیانگر آن است که قانونگذار حبس را 

شدیدتر از مجازات انفصال از خدمت تلقی کرده است.

 ماک مجازات حبس در تعیین صاحیت دادگاه
جدای از تصریح تبصره یادش��ده به اشد تلقی شدن مجازات حبس، 

می توان دایل دیگری نیز برای این مطلب ذکر کرد ازجمله:
در ماده 19 قانون مجازات اسامی، قانونگذار به هنگام درجه بندی 
مجازات ها، در تمام درجات هش��ت گانه، مجازات حبس را پیش از 

دیگر مجازات ها و مقدم بر آنها ذکر کرده است. 
در م��اده 37 این قانون نی��ز در بیان تبدیل و تخفی��ف مجازات ها، 
ابتدا به مجازات حب��س پرداخته و آن را بر مجازات های دیگر مقدم 

داشته است.
در دیگر قوانین جزای��ی نیز مثل قانون مجازات اس��امی )بخش 
تعزیرات( مصوب س��ال 1375 در اغلب موارد در جایی که مجازات 
جرمی حبس و جزای نقدی یا حبس و ش��اق بوده، حبس را هم بر 

جزای نقدی و هم بر شاق مقدم داشته است. 
در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختاس و کاهبرداری 
هم اغلب وضع بر همین منوال است. این نحو تنظیم و تنسیق عبارات 
و تقدیم و تأخیر مجازات ها از سوی قانونگذار، دالت بر این می کند 
که در نظر قانونگذار حبس از دیگر کیفرها شدیدتر است. در غیر این 

صورت، دلیلی برای این تقدیم و تاخیر وجود نداشت.
منطق حاکم بر قانونگذاری در نظام جمهوری اسامی، بیانگر اشد 
بودن حبس نسبت به دیگر کیفرهای تعزیری است. از موارد متعددی 
که در قوانین جزایی آمده، برای این منظور تنها به دو نمونه اش��اره 
می شود: الف( در ماده 3، 4 و 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، 
در صورت وجود ش��رایط تخفیف، مجازات حبس را قابل تبدیل به 
جزای نقدی، محرومیت از ترفیع، انفصال از خدمت و مجازات های 
دیگر دانسته است. ب( قانونگذار در تبصره ماده 35 قانون مطبوعات، 
در صورت وجود ش��رایط تخفیف، مجازات حبس را قابل تبدیل به 

جزای نقدی و سایر مجازات ها دانسته است.
چنانچه در نگاه قانونگذار حبس هم ردیف دیگر کیفرها تلقی می شد 
و نه ش��دیدتر از آنها، در این صورت وجهی برای پیش بینی شرایط 

تبدیل آن به دیگر کیفرها در مقام تخفیف وجود نداشت.
یکی از منابع تفسیر قانون، عرف جامعه است. از این رو قانونگذار در 
مواردی، فهم معانی الفاظ را به عرف ارجاع داده اس��ت. از باب مثال 
در ماده 269 قانون مجازات اسامی در سرقت حدی، مفهوم »حرز« 

را به عرف ارجاع داده است. 
در عرف جامعه نیز حبس، شدیدتر از جزای نقدی و امثال آن محسوب 
می شود زیرا عموم مردم با درکی که از تبدیل حبس به جزای نقدی 
دارند، مج��ازات زندان را قابل خریدن می دانند و در صورت محکوم 

شدن به حبس، می پرسند: »آیا نمی شود حبس را خرید؟«
نگاهی به تاریخچه قانونگذاری در کش��ور نیز مفید این معنی است 
که بعد از مجازات س��لب حیات، مجازات حبس نسبت به کیفرهای 

دیگر شدیدتر تلقی شده است.
از این رو در قانون مجازات عمومی س��ابق نی��ز پس از درجه بندی 
مجازات ها از حیث شدت و ضعف، کیفر حبس را بر دیگر مجازات ها 

از جمله جزای نقدی مقدم دانسته است.
نتیج��ه آن ک��ه چ��ون درج��ه مج��ازات تعیین کنن��ده صاحیت 
دادگاه هاس��ت و مجازات ها نیز بر اساس ضعف و شدت در ماده 19 
قانون مجازات اسامی به درجات هش��ت گانه تقسیم شده اند و در 
حالت تعدد مجازات، کیفر حبس، مجازات اشد تلقی می شود بنابراین 
در صورت تع��دد مجازات ها باید کیفر حب��س را ماک صاحیت 

دادگاه ها دانست.

ماک صاحیت دادگاه ها در تعدد مجازات

گزیده ها

رییس کل دادگس�تری اس�تان قزوین از بازداش�ت 3 نفر 
از مدی�ران می�راث فرهنگی این اس�تان خب�ر داد و گفت: 
همچنین برخی مکان های تاریخی که به صورت غیرقانونی 
در اختیار افراد و اش�خاص قرار داشت به منظور جلوگیری 
از استمرار جرم و تصرفات غیرقانونی آنها پلمپ شد تا در 
اسرع وقت و طبق مقررات در خصوص بهره برداری قانونی 

آنها اقدام شود.

حجت ااس��ام نوراه قدرتی درباره موضوع بازداشت مدیران میراث 
فرهنگی اس��تان قزوین اظهار کرد: این موضوع در پی بررس��ی چندین 
ماهه اداره کل بازرس��ی استان صورت گرفته و بازرس��ان به این نتیجه 
رس��یدند که جرایمی اتفاق افت��اده و اموال غیرمنقول��ی از دولت بدون 
قرارداد و بدون ضابطه و بدون رعایت تشریفات قانونی و صرفه و صاح 
بیت المال در اختیار افراد گذاش��ته شده اس��ت. ادعا این است که جعل و 
تبانی در معام��ات دولتی و مداخله کارکنان دولت در معامات صورت 
گرفته و حقوق دولت تضییع ش��ده اس��ت. به گزارش از روابط عمومی 
دادگس��تری استان قزوین، وی بیان کرد: به نظر می رسد در زمینه حفظ 
حقوق بیت المال نظارت کافی نش��ده و در حال حاضر چند اتهام مطرح 
شده و سه نفر بازداشت هستند و چند نفر دیگر از پرسنل اداره و خارج از آن 
در معرض اتهام قرار دارند که احضار خواهند شد. رییس کل دادگستری 

استان قزوین یادآور شد: دستگاه قضایی بدون توجه به مباحث سیاسی 
و جناحی وارد رسیدگی شده و در این پرونده هم همین گونه ورود کردیم 
و گزارش کارشناسی ش��ده از یک مرجع حافظ حق��وق بیت  المال به نام 
سازمان بازرسی، به دستگاه قضایی رسیده و بررسی می شود و متهمان 
بای��د از خود دفاع کنند. قدرتی افزود: هر کس��ی در هر مقام و جایگاهی 

که باش��د، اگر به حقوق مردم و بیت المال تعرض کن��د و خدای ناکرده 
تقصیری صورت گیرد و بیت المال تضییع شود، باید پاسخگو باشد. وی 
اضافه کرد: ما مدیران امین مردم هستیم اما گاهی ممکن است برخی از 
مسیر منحرف شوند لذا باید یادآور شد در مجموعه میراث فرهنگی استان 
قزوین، چند نفر هستند که مسایلی داشتند و به مدیران ارشد استان هم 
قبا اطاع دادیم و توجیه شدند و همکاری قانونی ازم را به عمل آوردند.

رییس کل دادگستری استان قزوین در خصوص تعداد دستگیرشدگان 
عنوان کرد: در حال حاضر 3 نفر از مدیران در بازداش��ت به س��ر می برند 

و چند کارمند دیگر و افرادی خارج از محیط اداری هم احضار شده اند.
قدرتی خاطرنشان کرد: همچنین برخی مکان های تاریخی که به صورت 
غیرقانونی در اختیار افراد و اش��خاص قرار داشت، به منظور جلوگیری از 
اس��تمرار جرم و تصرفات غیرقانونی پلمپ ش��د تا در اسرع وقت و طبق 

مقررات در خصوص بهره برداری قانونی آنها اقدام شود.

 بازداشت 2 نفر از کارکنان میراث فرهنگی استان سمنان 
حیدر آسیابی، دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان سمنان نیز در 
گفت وگو ب��ا فارس گفت: دو نفر از کارکن��ان اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری این استان به علت برخی تخلفات بازداشت 
ش��دند اما جزییات بیش��تر این خبر، به زودی از طری��ق روابط عمومی 

دادگستری این استان اعام می شود.

رییس کل دادگستری استان خبر داد

بازداشت ۳ نفر از مدیران میراث فرهنگی قزوین

دادس�تان عمومی و انقاب مرکز اس�تان 
آذربایج�ان غربی ضمن تایی�د خبر فوت 
یک زندانی در بهداری گف�ت: این فرد به 
دلیل برخی مشکات به بهداری منتقل شد 
و اقدامات درمانی برای مداوای وی در حال 
انجام بود که با وجود تاش پزش�کان، به 

علت سکته قلبی فوت کرد.

صبح روز گذش��ته، خبر فوت ی��ک زندانی در برخی 
رسانه های معاند منتشر شد و در این میان این رسانه ها 
باز هم مسیر تکراری فضاس��ازی و دروغ پراکنی را 
دنبال کرده و مدعی شدند که این فرد به دلیل تعلل 

در انتقال به مراکز درمانی فوت کرده است.  مصطفی 
حبیبی، دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان 
آذربایجان غربی، ضمن تایید خبر فوت یک زندانی 
در بهداری توضی��ح داد: این فرد به جرم قاچاق مواد 
مخدر در دادگاه، در حال��ی زندانی بود که در فواصل 
زمانی مناسب به دلیل س��ابقه بیماری قلبی از نظر 
پزشکی مورد معاینه در مرکز درمانی قرار می گرفت 
و مدتی بود که مش��کل خاصی نداشت اما همچنان 
تحت نظر پزشکی قرار داشت.  وی به میزان گفت: 
این فرد مجددا به بهداری زندان منتقل شد و اقدامات 
درمانی برای مداوای وی در حال انجام بود که علیرغم 

تاش پزشکان بر اثر سکته قلبی فوت کرد.

دادس�تان عمومی و انقاب مرکز استان 
البرز از بازداش�ت 7 عضو باند برداش�ت 
غیرمجاز از حس�اب های بانک�ی مردان 

ثروتمند خبر داد.

حاجی رضا شاکرمی بیان کرد: در پی اعام شکایت 
یکی از شهروندان در خصوص برداشت غیرمجاز 
از حساب وی موضوع مورد بررسی قرار گرفت. با 
تش��کیل پرونده در این زمینه، تحقیقات ادامه پیدا 
کرد تا اینکه مش��خص شد چندین مورد مشابه در 
سطح اس��تان البرز رخ داده اس��ت.  وی افزود: در 
ادامه مشخص ش��د که س��ه زن ضمن گذاشتن 

قرار ماق��ات با م��ردان ثروتمند ک��رج، مارد و 
تهران، آنها را اغفال کرده و به کافه ای در فردیس 
می کشاندند و مسئول کافه که همدست آنها بود با 
استفاده از دستگاه های اسکیمر اقدام به کپی کردن 
کارت های عابر بانک افراد کرده و سپس با نسخه 
کپی ش��ده کارت عابربانک افراد اقدام به برداشت 
وجه از حس��اب ش��اکیان پرونده کردند و در ادامه 
عواید حاصل از جرم را به طا و... تبدیل می کردند. 
ش��اکرمی عنوان کرد: با شناسایی متهمان و کافه 
مورد نظر در شهرس��تان فردیس و صدور دستور 
قضایی، هفت تن از اعضای این باند که چهار نفر از 

آنها مرد و سه نفر از آنها زن بودند، دستگیر شدند.

تکذیب تعلل در انتقال زندانی فوت شده
 به بهداری ارومیه

بازداشت 7 عضو باند برداشت غیرمجاز 
از حساب های بانکی مردان ثروتمند
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چهره ها

ماجرای کمک پرستاری
تمام شد

 دبیرکل خانه پرستار، از صدور دستور 
توقف آم��وزش دوره ه��ای کمک 
پرس��تاری خبر داد. محمد ش��ریفی 
مقدم با بیان اینکه این طرح در قالب 
آموزش بهیاری یک ساله کلید خورد، 
اما ادامه یافت، اظهار کرد: سرانجام 
معاونت آموزش��ی وزارت بهداشت، 
تصمیم گرفت اجرای این طرح پرحاشیه را متوقف کند. وی تاکید کرد: این 
طرح باعث ش��ده که درحال حاضر بیش از 20هزار نفر فراتر از پیش بینی 

اولیه، در این دوره ها آموزش ببینند.

رشد چشمگیر ایران
 در نرخ باسوادی 

 رییس سازمان نهضت سوادآموزی از 
رشد چشمگیر ایران در نرخ باسوادی 
در مقایسه با میانگین جهانی خبر داد. 
علی باقرزاده با اشاره به مقایسه نرخ 
رشد باس��وادی در ایران با میانگین 
جهان و س��ه کش��ور ترکیه، چین و 
برزیل اظهار کرد: در طول 38س��ال 
گذشته نرخ رشد باسوادی در ایران حدود 50درصد و در جهان سه درصد 
تعیین شده است. ایران در سال های بعد از پیروزی انقاب اسامی بیش 

از سه برابر میانگین جهانی رشد باسوادی داشته است.

بازرسی مستمر از صنوف پایتخت
 معاون استاندار تهران ضمن اشاره به 
نظارت و کنت��رل بر عملکرد اصناف 
گفت: تیم بازرسی فرمانداری تهران 
ب��ا هماهنگ��ی و هم��کاری س��ایر 
دستگاه ها به صورت هفتگی و مستمر 
ازمناطق مختلف شهر تهران بازدید 
میدانی خواهد داشت.عیسی فرهادی 
بیان کرد: در گزارشات شهروندان تهرانی در خصوص کم فروشی، مسایل 
بهداشتی و سایر موارد با حضور دستگاه های ذی ربط از سطح شهر بازدید 

میدانی به عمل می آید.

ثبت نام سفرهای نوروزی بازنشستگان 
مدیرکل اجتماعی صندوق بازنشس��تگی کش��وری از آغاز ثبت نام 
س��فرهای نوروزی بازنشس��تگان از اول اس��فندماه خبر داد. زهرا 
زاده غام گفت: هربازنشس��ته در طول دوران بازنشستگی اش سه 
سهمیه سفر و یک سهمیه برای آب درمانی محات دارد که می تواند 
این سه سفر را در سه سال هم متوالی انجام دهد. وی افزود: کمک 
هزینه س��فر برای هر فرد بازنشسته به همراه یک نفر از اقوام درجه 

یک 740هزار تومان است.

تامین منابع مالی شرط اجرای 
بیمه خدمات توانبخشی 

مشاور وزیر بهداش��ت در امور توانبخش��ی گفت: وزارت بهداشت 
آمادگی اجرای بخشی از قانون جامع حمایت از حقوق معلوان مبنی 
بر بیمه خدمات توانبخشی را دارد، منوط بر اینکه سازمان مدیریت، 
منابع مالی آن را پیش بینی کند.محمد تقی جغتایی افزود: هر تعهد 
جدیدی که می خواهد، ایجاد شود ازمه آن تخصیص منابع است 

و در نامه ای این مساله پیگیری شده است. 

اعام نتایج آزمون کارگزاران حج 
مدیرکل امور کارگزاران حج، زمان اعام نتایج آزمون ارتقاء مدیران 
و معاونان کاروان ها، معاونان مجموعه ها همچنین مأموران اجرایی 
را اول هفته آینده اعام کرد. حمیدرضا محمدی افزود: افرادی که در 
آزمون کتبی حداقل 50درصد امتیاز را کسب کنند، مجاز به حضور در 
مراحل بعدی اعم از مصاحبه و امتیازبندی خواهند بود، پس از اعام 

نتایج آزمون افراد برای مصاحبه دعوت می شوند.

5 اثر تاریخی جدید
در فهرست آثار ملی

معاون میراث فرهنگی استان تهران از ثبت پنج اثر فرهنگی تاریخی 
تهران در فهرست آثار ملی خبر داد. محسن شیخ ااسامی افزود: 
این آثار شامل آب انبار رمضان  زاده شهرستان ورامین، بقعه یوسف 
رضا شهرستان پیش��وا، یخچال کلین شهرس��تان ری، خانه موزه 
امیرجاهد و اس��تاد معین همچنین خانه سرهنگ بهرامی در تهران  
می شود و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب 

یا تغییر هویت این آثار شود، جرم محسوب می شود.

بوی نامطبوع در تهران 
روزگذش��ته س��اکنان پایتخت بوی نامطبوعی را استشمام کردند 
که طبق اظهارات محمدهادی حیدرزاده، مش��اور محیط زیس��ت 
معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در شمال شهر این بیشتر 
احس��اس می ش��د. آنچه که موجب ش��د تا تیم های آتش نشانی و 
محیط زیس��ت برای پیداکردن منشاء آن دست به کار شوند. اگرچه 
سازمان پیش��گیری و مدیریت بحران شهرداری تهران اعام کرد 
که گزارش های اولیه از انتشار بوی نامطبوع از محل منطقه »حسن 
آباد« واقع درمرکز پایتخت به این سازمان اعام شده است، اما اینکه 
ترکیدگی شبکه فاضاب در محدوده مرکزی شهرعامل احتمالی 

انتشار این بوی نامطبوع بوده است، را رد کرد.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس رسانه ملی از پشت صحنه سریال دهه فجر بازدید کرد
»نفوذ«؛ روایت دسیسه چینی آمریکایی ها

اوایل تیرماه بود که رس�انه های  گروه
خب�ری از تصاوی�ر س�ریال ضد فرهنگی

آمریکایی »نفوذ« رونمایی کردند؛ 
سریالی که به گفته تهیه کننده آن 
یکی از پر لوکیش�ن ترین سریال های رسانه ملی 
اس�ت و البته »مش�ابه س�ازی« ش�خصیت های 
داس�تان که در مقطع انقاب حضور داش�ته اند، از 
جذاب ترین المان های ای�ن مجموعه تلویزیونی 

محسوب می شود. 

 »نفوذ« در انه جاسوسی
این روزها جواد ش��مقدری کارگ��ردان »نفوذ« در حال ضبط 
تصاویر این س��ریال در انه جاسوسی است؛ سریالی که البته 
به واسطه استراتژیک بودنش، میزبان عبدالعلی علی عسکری 

رئیس سازمان صدا و سیما و جمعی از مدیران فرهنگی بود.
»محسن علی اکبری« تهیه کننده این سریال با بیان اینکه، 
این اثر روایتی از لحظات تاریخی و ناب انقاب ش��کوهمند 
اسامی است؛ تصریح کرد: به جرأت می گویم که این سریال 
بس��یار پیچیده تر از دیگر آثاری بوده که تا امروز در مقام تهیه 
کننده در تولید آنها دخیل بوده ام. وی ادامه داد: س��ختی این 
سریال شاید بیشتر به خاطر آن است که برهه ای تاریخی در 
کشور ما اس��ت که مردم از نزدیک شاهد آن بوده و خودشان 
در آن دوران زندگ��ی کرده اند، پس ب��ه راحتی می توانند ما را 
قضاوت کنند. این س��ریال یکی از استراتژیک ترین آثار برای 

نظام اسامی است و جواد شمقدری بیش از 4 سال زمان برای 
تحقیقات آن صرف کرده اس��ت. ما با تعمق بسیار خاصی این 
پروژه را جلو می بریم و امیدواریم ک��ه در نهایت این اثر مورد 

اقبال عامه مردم واقع شود.
علی اکبری با ارائه آماری از این سریال هم گفت: یک سال از 
فیلم برداری سریال »نفوذ« گذشته و ما بیش از 1300 دقیقه 
فیلم گرفته ایم ام��ا همچنان 700 دقیقه دیگر از این کار باقی 
مانده است. متأس��فانه به دلیل کمبود بودجه ما تاکنون حدود 

3/5 میلیارد تومان به عوامل این سریال بدهکار هستیم.

 یک سریال پر از لوکیشن
تهیه کننده س��ریال »نف��وذ« همچنین با بی��ان اینکه همه 
ش��خصیت های داس��تان »نفوذ« در مقط��ع انقاب حضور 
داش��تند و ما در این سریال مشابه س��ازی کرده ایم ادامه داد: 
این مجموعه تاریخی، یکی از پر لوکیش��ن ترین سریال های 
صدا و سیماس��ت که در تهران، مری��وان، اصفهان، چالوس 
تصویربرداری ش��ده است. وی یادآور ش��د : از لوکیشن های 
تهران می توان به باش��گاه س��اواک در خیابان دربند، بازار- 
امامزاده در امامزاده اسمعیل، بیمارستان در بیمارستان عمل، 
پش��تیبانی در خجیر، خانه پرویز در انقاب، خانه تیمی جدید 
قداییان در خیابان رش��ت، خانه تیمی س��رخو و خانه دانشفر 
در امین حض��ور، خانه مای��کل مترینکو در می��دان قزوین، 
خوابگاه دانش��جویی دختران در خیابان رشت، خیابان تهران 
در کروماک��ی دربند، خیاب��ان مقابل خانه تیمی در ش��هرآرا 

کوچه هفت آسمان، دادستانی تهران در خیابان ایتالیا، پارک 
جمشیدیه، حرم عبدالعظیم حس��نی )ع(، خانه امیر انتظام در 
دربند و... اشاره کرد که البته تمامی این لوکیشن ها در تهران 
بودند. این تهیه کننده همچنین با اشاره به اینکه داستان های 
ما بر اس��اس واقعیت اس��ت، بیان کرد: این پروژه بر اس��اس 
اس��تنادهای تاریخی بوده و مش��اور فیلم نامه و ناظر کیفی، 
مهدی ارگانی اس��ت. وی در خصوص هدف از س��اخت این 
سریال هم اظهارکرد: این سریال با این هدف ساخته می شود 
که تأثیر منفی حضور بیگانگان را در داخل کش��ور به تصویر 
بکش��د و در نهایت می خواهد برای نسل جوان و نوجوان این 
سؤال را پاسخ دهد که چرا به س��فارت امریکا انه جاسوسی 
می گوین��د. ما در س��ریال می بینیم که س��ایت های مختلف 
جاسوسی در اقصی نقاط کش��ور، مثل سایت کپکان، کارش 
جاسوسی است و گزارش هایش را به طور کامل تحویل سفارت 
امریکا می داده است و از آنجا به وی آی ای منتقل می کردند.

عل��ی اکب��ری همچنین یادآور ش��د: نزدی��ک 400 دقیقه از 
سریالمان جلوه های ویژه و کارهای تری جی است. اآن هم 
گروهی بیست نفره درگیر این کار هستند و سکانس هایی که 
ما ضبط کردیم را درست می کنند. همه این ها با حمایت رسانه 

ملی و مرکز حفظ آثار دفاع مقدس برای ما فراهم شده است.
این تهیه کننده درباره بازیگران و معرفی آنها در این س��ریال 
هم اظهارکرد: دو نوع بازیگر داریم؛ یکی جوان های دانشجو 
هستند که به این دلیل که ما بازیگر جوان و چهره نداشتیم از 
جوانانی که تا به حال کار تصویری نداشتند برای این کار دعوت 

کردیم. 6 نق��ش اصلی این مجموع��ه تلویزیونی بازیگرانی 
هس��تند که تا به حال در تلویزیون بازی نکرده و خدا را شکر 

خیلی خوب هم ظاهر شده اند. 
وی اف��زود: از طرفی هم صالح میرزا آقای��ی، حمید گودرزی 
رحیم ن��وروزی، جلیل فرجاد، علیرام نورای��ی، احمد نجفی و 
... چهره های دنیای بازیگری هس��تند که نقش هایی را بازی 
می کنند که واقعی هم هس��تند. س��عی مان بر این است که با 
کاراکترهای واقعی هم سو باشیم، اما تاکید آنچنانی هم نداریم 
که عیناً خود کاراکتر دربیاید. این ها همگی کارکرد واقعی در 

مقطع انقاب اسامی دارند.  
تهیه کننده س��ریال »نفوذ« همچنی��ن از حضور 300 بازیگر 
ایرانی و 30 بازیگر روسی و آلمانی در این مجموعه مناسبتی 
دهه  فجر خبر داد. علی اکبری با اشاره به مدت زمان تاریخی 
که در این س��ریال نشان داده می ش��ود گفت: این مجموعه 
تلویزیونی به 8 ماه از مقطع تاریخی ایران اسامی می پردازد. 
از دی ماه 57 تا آبان 58 و اتفاق��ات 10 ماه از تاریخ انقاب را 
در 30 قس��مت نش��ان می دهد. »نفوذ« در سه فاز پیش بینی 
ش��ده، فاز یک از پیش از انقاب ش��روع می شود و تا تسخیر 
انه جاسوسی را روایت می کند. فاز های بعدی هم به حوادث 
حین گروگان گیری تا کودتای نوژه و آغاز جنگ تحمیلی که 
با حمایت آمریکا صورت گرفت، می پردازد و تولید فاز اول دو 

سال به طول می انجامد.
وی یادآور شد: 700 دقیقه از کار باقی مانده و تاش می کنیم 

تا این سریال برای پخش در دهه فجر آماده شود.

به گفته یکی از تهیه کنندگان »برنده باش«، بخشی از سؤاات مسابقه با توجه به مناسبت های ملی و مذهبی 
و اطاعات عمومی طراحی می شوند.

هاش��م رضایت یکی از تهیه کنندگان مسابقه »برنده باش« که با اجرای محمدرضا گلزار از شبکه سه پخش 
می ش��ود درباره سؤااتی که در این مسابقه طرح می شود به مهر گفت: س��ؤاات برنامه 2 بخش دارد؛ یکی 
س��ؤااتی که در برنامه مطرح می شود و دیگری سؤاات اپلیکیشن برنامه. سؤاات برنامه در اتاق فکری که 
زیر نظر برنامه اس��ت طراحی می شود و سعی می کنیم سؤاات را متناس��ب با اتفاقات و مناسبت های کشور 
در نظر بگیریم. وی ادامه داد: این س��ؤاات با اقبال عمومی خوبی همراه بوده اس��ت و ش��اهد بازخوردهای 
مثبتی هستیم که این توجه به مسائل روز و مناسبت های ملی و مذهبی را جزو نکات مثبت و ارزشمند مسابقه 
دانسته اند؛ پس طبیعی اس��ت که این بازخوردهای مثبت برای ما هم دلگرم کننده باشد. تهیه کننده »برنده 
باش« با اشاره به سؤااتی که در اپلیکیشن مسابقه مطرح می شود و حاشیه هایی که ایجاد می کند، هم اظهار 
کرد: سؤاات اپلیکیشن توسط این گروه طرح نمی شود و زیر نظر اسپانسر برنامه، برنامه ریزی می شود. گاهی 
س��ؤااتی در اپلیکیشن طرح می شود که مورد اعتراض برخی کاربران قرار می گیرد مثًا همان سؤالی که در 
فضای مجازی مطرح شد درباره رنگ مورد عاقه یکی از بازیگران.  وی اضافه کرد: انصافاً انتقادها به حق بود 
و این نوع سؤاات هیچ تناسبی با فضای اطاعات مورد نیاز و مفید و آگاهی عمومی ندارد به همین دلیل من و 
حمید رحیمی نادی به عنوان تهیه کننده های برنامه در همان ایام نظرات و انتقادها را به اسپانسر برنامه انتقال 
دادیم و دوستان هم درصدد حذف این نوع سؤال ها برآمدند و برخی سؤاات حاشیه دار اپلیکیشن حذف شد.

گفت وگو

در نظرس��نجی نهم دی ماه 1397 س��ریال تلویزیونی »بانوی عمارت« ش��بکه سه سیما در جلب نظر 
مخاطبان از دیگر سریال های درحال پخش پیشی گرفت. بر اساس این نظر سنجی با نمونه آماری 406 
نفر از افراد 12 س��ال و بااتر، 66 درصد از پاسخگویان، بیننده حداقل یکی از سریال های درحال پخش 
از شبکه های تلویزیونی بوده و از این میزان 56 درصد سریال های جدید »مینو«، »بی قرار 2«، »بانوی 
عمارت«، »افس��انه اوک نیو« و »خانواده جدید« را تماشا کرده اند. سریال »بانوی عمارت« شبکه سه 
سیما در میان سریال های جدید گوی س��بقت را از دیگر سریال ها در جذب مخاطب ربوده و 47 درصد 
مخاطبان را به خود اختصاص داده است. از این میزان بیش از 93 درصد در حد »زیاد« و کمتر از 7 درصد 
در حد »کم« از این س��ریال ابراز رضایت کرده اند. در میان جنبه های مختلف سریال »بانوی عمارت«، 
92 درصد از بینندگان این س��ریال از نظر »جذابیت داستان سریال«، 91 درصد از بازی هنرپیشه ها، 91 

درصد ازتیتراژسریال در حد »زیاد« و ریتم وقوع حوادث 83 درصد در حد »مناسب« دانسته اند.
در این نظر س��نجی سریال »بی قرار 2« شبکه دو سیما پس از بانوی عمارت در فهرست عاقمندان به 
سریال های جدید س��یما قرار گرفته و آمار 29 درصد از این تعداد را به خود اختصاص داده است. از میان 
بینندگان سریال »بی قرار 2« نیز 85 درصد در حد زیاد و 12 در صد در حد کم از این سریال راضی بوده اند. 
در میان جنبه های مختلف جذابیت این س��ریال بازی هنرپیش��ه ها در حدود 87 درصد نظر بینندگان را 
جلب کرده اس��ت. س��ریال »مینو« با 15 درصد پس از این دو سریال در جلب نظر مخاطبان قرار داشته 

و در میان سریال های خارجی نیز »افسانه اوک نیو« شبکه سه با 16 درصد در صدر قرار گرفته است.

   مهلت ثبت آثار در هشتمین جشنواره بازی های ویدئویی ایران، 15 دی ماه به پایان می رسد. فراخوان هشتمین جشنواره بازی های پیشتازی »بانوی عمارت« در جلب رضایت مخاطبان
ویدیویی ایران در حالی اول آذر ماه منتشر شد که این دوره تفاوت هایی اساسی با دوره های پیشین دارد، در رویداد امسال تنها بازی هایی 
می توانند به رقابت بپردازند که در یکی از فروشگاه های دیجیتال داخلی یا خارجی معتبر منتشر شده باشند. با این حال انتشار به صورت 

سافت انچ نیز قابل قبول است.

   س��ی و هفتمین جش��نواره فیلم فجر از 10 تا 22 بهمن برگزار می شود. این جشنواره همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه )س( به 
مدت 2 روز تعطیل خواهد بود. مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره درباره تداخل برگزاری جشنواره با ایام فاطمیه )س( به فارس 

گفت: جشنواره روزهای 19 و 20 بهمن تعطیل خواهد بود.

   عکاسان ایرانی از جشنواره عکس بروکلین آمریکا 2018 دو جایزه کسب کردند. در جشنواره عکس بروکلین آمریکا 2018، عکس های 
»تاریکی« از سعید عرب زاده برنده مدال برنز سالن و عکس »شخم زدن« از امین دهقان برنده روبان سالن شدند.

   س��میه خاکبازان در جدیدترین کتابش به زندگی هشتمین شهید مدافع حرم ارتش می پردازد. سمیه خاکبازان در گفت وگو با میزان 
گفت: کتاب »سفیر ثامن« که درباره زندگی شهید سید مهدی جودی به عنوان هشتمین مدافع از سوی انتشارت سوره زیر چاپ است.

   مجموعه تلویزیونی »جعفر و گلنار« به نویسندگی مهدی محمدنژادیان در 13 قسمت در حال نگارش است. این سریال که قصه ای 
طنز دارد برای ایام نوروز در نظر گرفته ش��ده است، اما طبق ش��نیده ها بعید به نظر می رسد تا این سریال به نوروز امسال برسد. داستان 

»«جعفر و گلنار بر اساس جدایی و بازگشت زوجی جوان طراحی شده است.

تیترواره

حذف سؤاات حاشیه دار از اپلیکشن »برنده باش«
خبر ویژه

  

س�ال 8۶ ب�ود که مجلس قان�ون حذف 
کنکور را تصویب کرد و مقرر شد تا پایان 
سال اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
این امر اجرایی شود، اما این امر محقق 
نش�د. اکنون ولی ش�ورای س�نجش و 
پذیرش دانش�جو از تصمیم�ات جدید 
درباره آزمون سراس�ری در سال آینده 
سخن گفته اس�ت که می تواند موجبات 

تحقق قانون 11 ساله را فراهم آورد.

درحالی روز گذشته س��یدجواد ساداتی نژاد، عضو 
ش��ورای سنجش و پذیرش دانش��جو از تصویب 
ش��یوه نامه اجرایی پذیرش دانش��جو بر اس��اس 
سوابق تحصیلی و بی نیاز از کنکور همچنین آغاز 
این فرآیند از بهمن م��اه 97 خبر داده که پذیرش 
دانش��جو بر اساس س��وابق تحصیلی چندسالی 
است که مدنظر مسئوان آموزش کشور قرار دارد. 
بنابراین این تصمیم جدی��د می تواند گام مهمی 

برای اجرای قانون حذف کنکور در کشور باشد.

 تکلیف قانونی فراموش شده
این تصیم در شرایطی گرفته شده است که پیش 
از این برخی از مس��ئوان همچنان معتقد بودند 
نمی توان فعا این قانون را عملیاتی کرد. به عنوان 
مثال؛  سید محمد بطحایی، وزیر آموزش وپرورش 
چندی پیش عنوان ک��رد فعًا نمی توان از حذف 
کنکور صحبت کرد. البت��ه قبل از آن نیز مجتبی 
شریعتی نیاس��ر، معاون آموزشی وزیر علوم گفته 
بود؛ آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی تا دو، سه سال آینده حذف نخواهد 
ش��د و حذف کامل کنک��ور به اجرای ش��روطی 
 از جمل��ه برگ��زاری آزمون سراس��ری ازس��وی

آموزش و پرورش نیازمند اس��ت. با این وجود اما 
از نظر س��ید محمدجواد ابطح��ی، نماینده مردم 
خمینی ش��هر در مجلس بحث حذف کنکور باید 
تاکنون اجرایی می شد و مهلت قانونی برای وزارت 
آموزش و پرورش در این رابطه وجود ندارد.  ضمن 
اینکه بزرگترین وزارتخانه مسئول آموزش عمومی 
در کشور باید در این خصوص به تکلیف قانونی خود 

در جهت حذف کنکور عمل می کرد.

 سهم 30 درصدی برای معدل
اش��اره به این موضوع ضرورت دارد که در س��ال 
86 مجل��س قانون ح��ذف را تصویب ک��رد و در 
ماده دو  قانون س��ال 86 نیز اعام ش��د، حداکثر 
تا پایان س��ال اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
باید آزمون سراس��ری ورود به دانشگاه ها به طور 
کامل حذف شود، همچنین همانطور که احمدی 
اش��کی نماینده نوش��هر در مجلس گفته است 
در تبصره تاریخ ش��هریورماه سال 92  نیز عنوان 
شد، در پذیرش دانش��جو تاثیر سوابق تحصیلی 
 به صورت تدریجی و صعودی پس از  پنج س��ال 
85 درصد پذیرش دانش��جو براس��اس س��ابقه 
تحصیلی خواهد بود که البت��ه اجرای این امر نیز 
به مشکل خورد. در این میان البته باید گفت؛ گام 

نخست با تاثیرگذاشتن معدل در کنکور برداشته 
شد و براین اساس سهم 30 درصدی برای معدل 

در نظر گرفته شد.

 انتخاب رشته حذف می شود
اکنون اما س��اداتی نژاد از این موض��وع خبر داده 
است که 85 درصد رشته ها از فرآیند کنکور بیرون 
خواهند آم��د و به این ترتیب از س��وی داوطلبان 
انتخاب رش��ته صورت نمی گیرد. وی در این باره به 
خبرگزاری مهر گفته اس��ت که برای اجرایی شدن 
این فرآیند، دانشگاه ها این رشته  ها را اعام می کنند، 
متقاضی در آنجا درخواس��ت می دهد و بر اس��اس 
سوابق تحصیلی که معدل کتبی دیپلم دانش آموزان 
اس��ت، همچنین وزارت آموزش و پرورش آن را 
تایید کرده است، دانشگاه ها آنها را مرتب خواهند 
کرد تا طبق ظرفیت��ی که وزارت علوم آن را تایید 
کرده است، دانشجو پذیرش شود. روندی که قرار 
اس��ت از مهرماه سال آینده 98 فرآیند اجرایی آن 

را شاهد باشیم.

 ضرورت اجرای سند تحول 
با ای��ن وجود ام��ا از نظر فره��اد کریمی، رییس 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اگر زمینه 

اجرای کامل س��ند تحول آم��وزش و پرورش در 
مدارس فراهم شود، به زودی شاهد حذف کنکور 
نیز خواهیم بود.  به هرحال به نظر می رسد بسیاری 
از متولیان امر در وزارت آموزش و پرورش و سایر 
سازمان های ذی ربط براین باور هستند که کنکور 
آموزش و پرورش را از رسیدن به اهداف متعالی اش 
باز می دارد و باید هرچه زودتر در این زمینه قانون 

مورد نظر اجرایی شود، 

 سازوکار اندیشیده شده است
اما اجرایی ش��دن ای��ن امر به طور قط��ع نیازمند 
س��ازوکارهایی اس��ت که باید مدنظر قرار گیرد. 
آنچه که عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
درباره آن بیان کرده است؛ سازوکار اجرایی در این 
زمینه اندیشیده شده است و اتوماسیونی مشترک 
می��ان دانش��گاه ها و وزارت آم��وزش و پرورش 
طراحی شده اس��ت که به زودی تکمیل می شود. 
بنابراین دانشگاه ها براس��اس معدل دانش آموز 
عمل می کنند.ساداتی نژاد این را هم گفته است که 
معاونت آموزشی مجوز رشته ها را کنترل می کند و 
سازمان سنجش آموزش کشور نیز باید به ظرفیت 
توجه داشته باشد تا دانشگاه ها بر اساس این موارد 

پذیرش را انجام دهند.

 کنکور در رشته های پرطرفدار 
به این ترتیب پیش بینی می شود، با اجرایی شدن این 
سازوکار و به طبع اجرای قانونی که بیش از یک دهه 
از تصویب آن می گذرد از التهاب کنکور و دلنگرانی 
دانش آموزان و خانواده های آنها کاسته شود. البته 
باید گفت کنکور در رشته های پرطرفدار دانشگاه ها 
همچنان باقی خواهد ماند و پذیرش در آنها تنها از 
طریق کنکور صورت خواه��د گرفت. روندی که 
شاید سرانجام موجب اجرایی شدن قانون 11 ساله 
حذف کنکور شود و تاحدی از اضطراب خانواده ها 
برای آینده فرزندان خود و ورود آنها به دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی بکاهد.

حذف کنکوربرای ۸۵درصد رشته ها  
»حمایت« از تصمیمات جدید درباره آزمون سراسری گزارش می دهد

کشف 80 درصدی جرایم در فضای مجازی
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه برنامه ما این است که تا پایان سال 98 همه شهرهای باای 100 هزار نفر 
دارای پلیس فتا باشند، گفت: هم اکنون در 146 شهرستان و مرکز استان پلیس فتا فعالیت می کند و امیدواریم 

با تأمین اعتبار ازم از سوی دولت بتوانیم در سایر شهرها نیز پلیس فتا را راه اندازی کنیم. 
سردار حسین اش��تری اظهار کرد: جرایم در فضای مجازی نسبت به س��ال گذشته رشد 80درصدی داشته 
ک��ه نیروی انتظامی با توجه به ظرفیت ها و آمادگی های خود توانس��ته بیش از 80 درصد جرایم این حوزه را 

کشف کند.

امکان منطقی سازی قیمت دارو در سال آینده
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه امسال عاوه بر مواردی که در سال گذشته وجود داشته است، باید 
قیمت دارو با توجه به مابه التفاوت نرخ ارز هم افزایش یابد، اظهار کرد: ما یک یارانه برای بیماران خاص یک 
مابه التفاوت نرخ ارز داریم. مجموعه این ردیف ها عمدتا برای بیماران خاص و صعب العاج مصرف می شود.  
کیانوش جهانپور با اشاره به امکان منطقی سازی قیمت دارو در سال آینده  افزود: از آنجایی که به نظر می آید، 
امسال باز هم نرخ ارز دارو در بودجه افزایش نمی یابد و در حال حاضر اعام شده است که ارز 4200تومانی باز 
هم به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تعلق می گیرد، اما این ارز فقط گروه های کاایی خاصی را شامل می شود.

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 

نگاهی به تاش آمریکا 
برای از بین بردن انقاب

جواد ش��مقدری کارگردان این مجموع��ه در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران، درباره محتوا و روند س��اخت این 
مجموعه گفت: در این داس��تان ضم��ن ارائه یک درام 
اجتماعی در خال مباحث سیاسی، روایتی از رویداد های 
9 ماهه پس از انقاب اسامی و تسخیر انه جاسوسی 
را بیان می کنیم. وی ادامه داد: مجموعه »نفوذ« استمرار 
حضور و نف��وذ و مداخله آمریکای��ی را در جریان پس از 
انقاب اسامی نشان می داد؛ اینکه چگونه آمریکایی ها 
درصدد از بی��ن بردن انق��اب ما بودند. ش��مقدری در 
خصوص پخش این س��ریال ادامه داد: مس��ئوان صدا 
و س��یما بر حسب حساسیتی که نس��بت به ایام اه دهه 
فج��ر دارند، می خواهند که این مجموع��ه از اول بهمن 

ماه روی آنتن برود.

تسخیر دوباره انه جاسوسی 
با ابتکار عمل جوانان

رئیس رسانه ملی در بازدید از پشت صحنه سریال نفوذ، 
برتدبیر هوش��مندانه برای از بین بردن انحصار اینترنتی 

آمریکا تاکیدکرد. 
عبدالعلی علی عسکری با بیان پیچیدگی هایی که ساخت 
سریال های تاریخی به ویژه تاریخ معاصر دارد، گفت: این 
سریال بیانگر بخشی از تاریخی است که بسیاری از مردم 
هن��وز آن را در ذهن دارند و هر کس برداش��ت متفاوتی 
از آن دارد. وی بابی��ان اینکه ما ام��روز در معرض تهدید 
انحصار اینترنتی آمریکا هس��تیم تأکید کرد: همان طور 
که جوانان ما در تس��خیر انه جاسوس��ی در آن سال ها 
توانس��تند این کش��ور را مغلوب کنند امروز باید با از بین 
بردن این مزیت نس��بی و به دس��ت گرفتن ابتکار عمل 

دشمن را از پای درآورند.
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وزیر امور خارجه انگلیس در س��فر به سنگاپور تأکید می کند، بریتانیای 
پس��ابرگزیت باید از قدرتش برای دفاع از دموکراسی در سراسر جهان 
استفاده کند و نباید قدرتش را دست کم بگیرد. به نوشته روزنامه »دیلی 
میل«،  جرمی هانت، وزیر خارجه انگلی��س می گوید: ما یک ابرقدرت 
نیس��تیم و امپراتوری نداریم. اما حتی پس از برگزیت، دارای پنجمین 
اقتصاد بزرگ جهان، س��ومین بودجه کمک امدادی خارج از کش��ور، 
دومی��ن بودجه نظامی بزرگ ناتو، یک��ی از دو بزرگ ترین مراکز مالی، 
زبان جهان، سرویس های اطاعاتی تأثیرگذار و یک شبکه دیپلماتیک 
در سطح جهانی هستیم. وزیر دفاع انگلیس با اشاره به پیوندهای انگلیس 
با کشورهای مش��ترک المنافع، ایاات متحده و اروپا می گوید: به دلیل 
وجود این ارتباطات، نقش انگلی��س پس از برگزیت باید به عنوان یک 
زنجیره نامرئی برای مرتبط نگه داش��تن دموکراسی های جهان عمل 
کند؛ جهان��ی که با ما در ارزش ها و اعتقاد ما ب��ه تجارت آزاد، حاکمیت 
قانون و جوامع باز اشتراک دارد. ما باید نسبت به موضع جهانی خودمان 
واقع بین باشیم. این نه تنها به معنای عدم تضعیف قدرتمان بلکه عدم 

دست کم گرفتن آن است.

 
یک گروه هکری که اطاعات محرمانه ای درباره 11 سپتامبر به دست 
آورده، تهدید کرده اس��ت که چنانچه مبلغ درخواس��تی آن ها پرداخت 
نشود، دست به افشاگری خواهد زد. به گزارش روزنامه »دیلی استار«، 
این هکرها که در سابقه خود، حمله به چندین مؤسسه آمریکایی از قبیل 
نتفیلیکس و کلینیک های جراحی پاستیک را دارند و به عنوان گروهی 
مهم در دنیای هکرها محسوب می شوند، با اعام این خبر مدعی شدند 
هزاران صفحه درباره واقعیت های پشت پرده حمله با ساختمان تجارت 
جهانی در نیویورک را در اختیار دارند. دارک اُِورلورد ادامه داد: این اسناد 
بیش از 10 گیگابایت و 18 هزار صفحه را شامل می شوند که پاسخ ها به 
علت وقوع 11 س��پتامبر را در آن ها می توان یافت. این گروه هکری در 
مقابل، درخواست باج کرده و خواسته است تا روز دوشنبه آینده در بخش 
ارائه نظرات تارنمای »پسبین« )Pastebin( با مقامات گفتگو داشته 
باشند. اطاعاتی که این هکرها اعام می کنند به آن دست پیداکرده اند 
حاوی ایمیل های محرمانه، گزارش سازمان کنترل هوایی، گزارش های 
مؤسسات حقوقی و اداره امنیت حمل ونقل است. آن ها خواستار دریافت 

باج خود به صورت ارز الکترونیکی بیت کوین هستند.

 
دولت سومالی از فرستاده س��ازمان ملل متحد به این کشور خواست تا 
به فعالیت هایش ادامه ندهد و س��ومالی را فوری ترک کند. به گزارش 
روزنامه »الرأی الیوم«، وزارت امور خارجه سومالی در بیانیه ای »نیکاس 
هایسم« را عنصر نامطلوب اعام کرد و از وی خواست تا فوری این کشور 
را ترک کند. در این بیانیه آمده اس��ت: »فرستاده سازمان ملل متحد به 
سومالی عنصر نامطلوب است و نمی تواند به فعالیت در این کشور ادامه 
دهد«. این وزارتخانه اعام کرد: »این تصمیم بعد از اقدامات نامربوط 
وی و دخالت در سیاست های دولت سومالی اتخاذشده است.« وزارت امور 
خارجه سومالی درباره مصادیق دخالت در امور داخلی این کشور جزئیاتی 
بیان نکرده است. از س��وی دیگر منابع خبری اعام کردند »نیکاس 
هایسم« در نامه ای به وزارت امنیت سومالی خواسته بود تا درباره بازداشت 

»مختار روبو«، رهبر سابق جنبش الشباب توضیح ارائه کند.

 
برخ��ی منابع فلس��طینی اعام کردن��د، وزیر جنگ مس��تعفی رژیم 
صهیونیس��تی جزئیات طرح آمریکا را پیش از استعفای خود در اواسط 
نوامبر گذشته برای آن ها افشا کرده بود. به گزارش روزنامه »الحیات«، 
مسئوان فلسطینی اظهار داش��تند، طبق گفته های آویگدور لیبرمن، 
وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی طرح آمریکا بر تشکیل کشور 
فلسطین در نوار غزه، تنها حاکمیت بر ساکنان فلسطینی بدون حاکمیت 
بر اراضی فلسطینی آن هم تنها در بخش های کوچکی از کرانه باختری و 
نیز انگیزه های بزرگ اقتصادی متکی است. لیبرمن به هیئت فلسطینی 
که دو هفته پیش از استعفای خود با آن ها دیدار کرد، گفته بود، "حاکمیت 
فلسطین بر ساکنان و نه سرزمین فلسطین بوده و به منطقه "آ" که حدود 
13 درصد از مساحت کرانه باختری است، بخش هایی از منطقه "ب" که 
18 درصد مساحت کرانه باختری است و بخش کوچکی از منطقه "ج" 
که حدود 60 درصد از کرانه باختری را شامل می شود، محدود خواهد بود". 
به گفته لیبرمن، این طرح بر حفظ شهرک های صهیونیستی و حاکمیت 
اسرائیل بر گذرگاه های کرانه باختری و مرزهای خارجی آن و نیز بر امنیت، 

منابع آبی و دشت ها تأکید دارد.   

 
دادگاه رژیم صهیونیستی حکم 18 سال حبس را برای فلسطینی متهم 
به قتل یک دانشجوی انگلیسی در قدس تعیین کرد؛ این به رغم اذعان 
دستگاه قضا به بیمار ذهنی بودن این فلسطینی است. به نوشته روزنامه 
انگلیسی »گاردین«، جمال التمیمی 59 ساله در اوت 2017 در شلوغی 
قدس دانشجوی دختر )20 ساله( دانشگاه بیرمنگام چاقو زد که منجر به 
مرگ این دختر شد. التمیمی مقابل دادگاه اقرار کرد که وی هنگام حمله 
به این دختر جوان کنترل خود را ازدست داده بود و دادگاه اسرائیل از صدور 
حکم حبس اب��د علیه وی امتناع و اعام کرد ک��ه این رخداد، عملیات 
تروریستی نبوده بلکه قتل وحشیانه به دس��ت شخصی بوده که دچار 
مشکل ذهنی است. وکیل التمیمی خاطرنشان کرد که موکلش در اثنای 
انجام عملیات احساس می کرد که فرزندانش وی را به بیمارستان روانی 

می برند و اصرار دارند در آنجا بماند.

 جلد روز
»ایال��ت متح��ده بیش از وس��ع 
ابزارهایی که در اختیار دارد، برای 
مأموریتی هزینه می کند که تنها به 
نفع رقبای استراتژیک این کشور 
اس��ت.« رابرت کاپان، نویسنده 
و پژوهشگر سرشناس آمریکایی 
با ای��ن مقدم��ه در نیویورک تایمز 
می نویسد: »تصمیم دونالد ترامپ 
برای خارج کردن 7 هزار نیرو از 14 
هزار نیروی باقی مانده در افغانستان 
که احتماًا تا تابس��تان آینده عملی 
خواهد ش��د، نگرانی ه��ای جدیدی 
را درباره رفت��ار تحریک آمیز او ایجاد 
کرده اس��ت. این نگرانی ه��ا به ویژه 

ازاین رو موضوعیت بیشتری پیدا می کند که او تقریباً به طور هم زمان تصمیم 
گرفته که تمام نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند که این امر نیز برخاف 
توصیه های جیمز ماتیس، وزیر دفاع مستعفی دولت او بود. بااین حال کاستن از 
تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان احتمااً امری اجتناب ناپذیر بود و درواقع 
بااخره زمان آن فرامی رسید که آمریکا از این کشور به طور کامل خارج شود. 
هیچ کشور دیگری در جهان افول امپراطوری آمریکایی را تا این اندازه به تصویر 
نمی کشد. در حال حاضر، در عمل احتمال پیروزی نظامی علیه طالبان تقریبًا 
صفر است و احتمال کمی وجود دارد که در این کشور دموکراسی پایداری ایجاد 
ش��ود؛ این ها حقایقی است که جامعه سیاسی واشنگتن از پذیرش آن اغلب 
عاجز مانده است. درحالی که بسیاری از نیروهای آمریکایی برای محافظت از 
خودشان در مقابل افرادی که قرار بود به آن ها کمک کنند، پشت دیوارهای 
ضخیم پنهان ش��ده اند، نکته قابل توجه این است که موضوع افغانستان در 
دولت و محافل رسانه ای واشنگتن آن چنان که باید، موردتوجه قرار نگرفته 
است. وقتی راجع به افغانستان صحبتی به میان می آید، واشنگتن به شهری 
تبدیل می شود که پشت دیوارهای سردرگمی و سرافکندگی پنهان می شود.

در حقیقت افغانستان نشان دهنده غلبه عواملی نظیر جبر جغرافیایی، تاریخی، 
فرهنگی، قومی و قبیله ای است. پشتون ها، تاجیک ها، ازبک ها، هزاره ها و 
سایر گروه ها در حال حاضر بر سر زمین رقابت می کنند. قبایل و شبکه هایی که 
همانند گروه های مافیایی هستند، کنترل قاچاق مواد مخدر را در اختیار دارند و 
نقشی مهم در افغانستان ایفا می کنند. برای نشان دادن این که نگاه کارشناسان 
غرب نسبت به وضعیت به وجود آمده چگونه است، می توان به این اظهارات 
آناتول لیون، کارشناس مسائل منطقه ای بریتانیایی اشاره کرد که در نشنال 
اینترست مدعی شده است: این که پول آمریکا دزدیده شده است، بدین معنا 
نیست که این پول هدررفته زیرا صرف این شده که به روسای قبایل داده شود 
تا آن ها را از پیوستن به طالبان یا انجام سایر اقدامات نامطلوب بازدارد. نباید 
این طور می شد. اگر آمریکا به دلیل حمله اش به عراق در سال 2003 )اقدامی 
که من به اشتباه از آن حمایت کردم( از امر بازسازی افغانستان منحرف نمی شد 
و یا اگر سیاست های نظامی و توسعه ای متفاوتی به کار گرفته می شد، چنین 
عواملی قابل مهار بود. بر اساس نتایج یک طرح پژوهشی با عنوان »پروژه هزینه 
جنگ« که در دانشگاه براون انجام شده، درصورتی که هزینه های بلندمدت را 
نیز مدنظر قرار دهیم، مجموع هزینه این جنگ می تواند از مرز دو میلیارد دار 
هم عبور کند. همه این هزینه ها در حالی انجام شده که نتیجه آن دولتی ناپایدار 
است که اگر کمک ها به آن قطع شود، به احتمال زیاد شاهد فروپاشی خواهد بود.

گزارش

 الشرق: سفیران انگلیس و فرانسه 
به دمشق بازمی گردند

روزنامه تونسی »الشرق« نوشت، به احتمال زیادی نمایندگانی از سوریه 
در نشست سران عرب در ماه مارس در تونس شرکت می کنند و سفیران 
فرانس��ه و انگلیس نیز به زودی به دمش��ق بازمی گردند. به گزارش ایرنا، 
ای��ن روزنامه به نقل از »پیتر فورد« س��فیر پیش��ین انگلیس در بحرین و 
سوریه نوش��ت، زمان ازسرگیری روابط عادی با س��وریه و بازگشت این 
کشور به اتحادیه عرب فرارس��یده است، ادامه دشمنی با سوریه فایده ای 
ندارد و کش��ورهای عربی نیز از این حقیقت آگاه اند. ف��ورد افزود، قطر با 
سرمایه گذاری بر گروه های مسلح در سوریه و حمایت سیاسی و رسانه ای 
از آنان نتوانست دولت سوریه را سرنگون کند و ممکن است در آینده نزدیک 
موضع گیری اش را در مورد سوریه تغییر دهد. عربستان نیز از چندی پیش 
تصمیم به عادی سازی روابط با سوریه به صورت تدریجی گرفته و آمریکا 
هم قدرت کافی ندارد تا مانع ازسرگیری روابط کشورهای عربی با دمشق 
شود. سفیر پیش��ین انگلیس در بحرین و سوریه افزود، ازسرگیری روابط 
کشورهای اروپایی با سوریه حتمی است اما نیازمند زمان است و به زودی 
و شاید سال آینده س��فیران انگلیس و فرانسه به سوریه بازگردند. وی در 
ادامه گفت، بازگشت اروپایی ها به س��وریه بدون پیش شرط خواهد بود و 

آن ها نمی توانند هیچ گونه شرط هایی بر سوریه تحمیل کنند.
الش��رق در ادامه نوش��ت، کارشناس��ان و چندین مقام در کشورهای عربی 
می گویند، احتمال حضور سوریه در نشست سران عرب در تونس زیاد است، 
تحوات جاری در این کشور نیز حاکی از آن است که سوریه به اتحادیه عرب 
بازمی گردد و اکنون مشورت هایی میان سران کشورهای عربی در خصوص 
چگونگی بازگشت سوریه در جریان است. این روزنامه تونسی افزود، سرلشکر 
»حاتم باشات« نماینده مجلس و قائم مقام پیشین رئیس دستگاه امنیت و 
اطاعات مصر گفت، بیشتر کشورهای عربی به ویژه کشورهای بزرگ با توجه 
به مشخص شدن نتایج نبردها در سوریه، از این موضوع استقبال می کنند. 
باشات افزود، نیروهای آمریکایی در حال عقب نشینی از سوریه اند و داعش 
نیز دچار فروپاشی شده است، شرایط موجود ایجاب می کند دولت و حکومت 
س��وریه با قدرت در صحنه حضور داشته باش��د و اقدام امارات در بازگشایی 

سفارتش در دمشق نیز در نزدیک کردن دیدگاه ها مؤثر خواهد بود.

لهستان
ده ها هزار نفر از ساکنان شهر بروکسل هم زمان با گشایش کنفرانس 
آب و هوایی سازمان ملل موسوم به COP24 در لهستان، در حمایت 
از سیاس��ت های زیس��ت محیطی و توافق نامه های بین المللی برای 
جلوگیری از گرمایش زمین راهپیمایی کردند.  منابع پلیس در پایتخت 
بلژیک تعداد افراد شرکت کننده در این اجتماع بزرگ را بیش از 65 هزار 
نفر اعام کردند. به گفته برگزارکنندگان، راهپیمایی اخیر، بزرگ ترین 
و بی سابقه ترین راهپیمایی در نوع خود برای حمایت از سیاست های 
اقلیمی و مخالفت با تغییرات آب و هوایی در این شهر بوده است. حضور 
خانواده ها و کودکان که بیش��ترین آس��یب را از تغییرات آب و هوایی 
متحمل می شوند در این اجتماع بزرگ بسیار چشمگیر بود. فعاان محیط 
زیستی در کنار خانواده هایی که با فرزندان خود به این تجمع آمده بودند 
به صورت آرام و مسالمت آمیز در خیابان های بروکسل راهپیمایی کردند 
و با به دست داشتن پاکاردهایی از مسئوان سیاسی خواستند که برای 
تضمین آینده ای بهتر و جهانی سبزتر تاش و مسئولیت بیشتری از خود 
به خرج دهند. یک عضو سازمان غیردولتی آکسفام که در میان جمعیت 
قرار داشت با انتقاد از شرکت نکردن مسئوان و سیاستمداران حاضر 
در بروکسل خطاب به آن ها گفت: سیاستمداران! شما کجا هستید؟ در 

حال حاضر سیاره دیگری برای سکونت وجود ندارد.

عکس نوشت 

ش��هرداری »سن بورخا« در کش��ور پرو یکی از میادین این شهر را به نام 
»میدان فلسطین« نام گذاری کرده است. این اقدام خشم گسترده مقامات 
رژیم صهیونیستی را در پی داشته است. سفارت رژیم صهیونیستی در پرو 
پیام اعتراضی را در همین راس��تا برای شهرداری سن بروخا ارسال کرده 
است. از س��وی دیگر، تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی عنوان 
کرد که وزارت امور خارجه و سفارت این رژیم در پرو به شدت از این اقدام 

به خشم آمده و نسبت به آن اعتراض کرده اند.

مأموران مرزبانی آمری��کا به منظور دفع حرکت 
گروه��ی از مهاجران که در حال گ��ذر از منطقه 
تیخوان��ا بودند، به س��مت خ��اک مکزیک گاز 

اشک آور شلیک کردند.
شاهدان عینی گزارش کردند، انبوهی از گازهای 
شلیک شده در اطراف حصار مرزی بین آمریکا و 
مکزیک به هوا برخاسته بود. یک مهاجر نیز اقدام 
به برداش��تن یکی از نارنجک های گاز اشک آور 
شلیک ش��ده و پرتاب آن به سمت خاک آمریکا 
کرد. مقام های آمریکایی اظهار کردند، این گروه 
با پرتاب اشیا به مأموران آمریکایی حمله کردند 
اما یک شاهد عینی به رویترز گفت، به هیچ وجه 
شاهد پرتاب هیچ گونه سنگی از سوی مهاجران 

به سمت مأموران مرزبانی آمریکا نبوده است.

تیخوانا یکی از نقاط مناقشه مهم در سیاست های 
مهاجرت��ی آمریکا اس��ت. اخیراً تنش ها بر س��ر 
سیاست مهاجرتی آمریکا بعد از مرگ دو مهاجر 
غیرقانون��ی خردس��ال در بازداش��تگاه مأموران 
آمریکایی و تعطیل ش��دن دولت آمریکا به خاطر 
عدم دریافت بودجه مربوط به ساخت دیوار در مرز 

با مکزیک تشدید شده است.
در حادثه مشابهی در ماه نوامبر گذشته مأموران 
آمریکایی اقدام به پرتاب گاز اش��ک آور به سمت 
مکزیک به منظور متفرق کردن مهاجران کردند 
و این رخداد سبب تقاضای دولت مکزیک برای 
انجام تحقیقات و محکومیت های بین المللی شد. 
روبرتو واسکو، س��خنگوی وزارت امور خارجه 
مکزیک گف��ت، دولت از باب��ت رخدادهای مرز 

متأسف است. او خاطرنشان کرد، مکزیک حامی 
احترام به حقوق مهاجران، امنیت و یکپارچگی و 
خواهان احترام به قوانین در هر دو سمت مرز است.
اواخر روز دوش��نبه بیش از 150 نفر از مهاجران 
آمریکای مرکزی به ی��ک ناحیه در تیخوانا و در 
منطقه پایاس نزدیک ش��دند. مهاجران گفتند 
تص��ور می کردن��د تدابیر س��خت گیرانه در مرز 
به دلیل فرارسیدن س��ال نوی میادی کاهش 

یافته باشد.
بااین حال به گفته شاهدان عینی مأموران امنیت 
مرزی آمریکا نیمه ش��ب در حال��ی که عده ای از 
مهاجران در حال آماده ش��دن برای باا رفتن از 
حصار مرزی بودند اقدام به پرتاب گاز اش��ک آور 
به س��مت خاک مکزیک کردند. در همین حال 

مهاجران در تاش دومی ش��روع به انتقال دادن 
جوان ها و کم سن و س��ال ها به آن سمت حصار 

سیم خاردار و به خاک آمریکا کردند.
کیتی والدمن، س��خنگوی وزارت امنیت داخلی 
آمریکا این گروه را یک باند خشونت طلب خواند 
و گفت آن ها اقدام به پرتاب اش��یایی به س��مت 
مأموران کرده بودند اما مأموران با توسل به حداقل 
زور از خودشان دفاع کردند. والدمن در بیانیه ای 
تصریح کرد: کنگره باید کامًا بودجه دیوار مرزی 

را پرداخت کند.
اختافات بین دموکرات ها و جمهوری خواهان 
بر س��ر بودجه دیوار مرزی با تعطیل شدن دولت 
آمریکا در روزهای ابتدایی سال نو میادی شدت 
گرفته است. ترامپ اعام کرده است تا نمایندگان 
کنگره بودجه دیوار مرزی را تأمین نکنند، دست از 
تعطیل کردن دولت بر نمی دارد. او تمام تعطیات 
کریسمس را در کاخ سفید ماند و به دموکرات ها 
بارها پیام داد که من اینجا – در کاخ سفید – تنها 
نشسته ام و به دنبال راهی برای آغاز به کار مجدد 
دولت هس��تم. نمایندگان دموک��رات کنگره اما 
هیچ کدام به دلیل درخواست ترامپ مسافرت ها 
و تعطی��ات خود را لغو نکرده و جلس��ه ای برای 
بررس��ی این موضوع ترتی��ب ندادند. پیش ازاین 
رسم بر این بود که نمایندگان کنگره در راستای 
نشان دادن تاششان برای پایان دادن به تعطیلی 
دولت بارها در نیمه شب و روزهای تعطیل سال نو 
میادی نیز جلساتی را در ساختمان کنگره برگزار 
می کردند تا به نتیجه نهایی برای باا بردن میزان 
سقف بدهی ها و کس��ری بودجه آمریکا بپردازند 
و ی��ا منابعی برای طرح های دول��ت ایجاد کنند. 
بااین حال امسال نمایندگان کنگره چنین زحمتی 
به خود ندادن��د. پیش از تعطیات نی��ز دو رهبر 
دموکرات مجلس نمایندگان و سنا به کاخ سفید 
رفتند تا ب��ا ترامپ در این خصوص صحبت کنند 
اما نتیجه جلسه شان داد زدن آن ها بر سر همدیگر 
بود که به صورت مستقیم از رسانه ها و شبکه های 

تلویزیونی آمریکا پخش شد.

پیش بینی ها در خصوص عکس العمل وحشیانه دولت ترامپ نسبت به پناه جویان درست از آب درآمد

گروه همان طور که از قبل نیز پیش بینی می شد، ورود مهاجران و پناه جویان به مرزهای جنوبی آمریکا با واکنش نیروهای نظامی 
آمریکا مواجه شد و آن ها به سمت مهاجران گاز اشک آور شلیک کردند.بین الملل

پذیرایی آمریکا  از مهاجران 
با شلیک گاز اشک آور

چهره خبر

فشار احزاب سودانی برای کنار ه گیری »البشیر« از قدرت
احزاب سیاس�ی و فراکس�یون های پارلمانی اعمال فشار بر 
»عمر البشیر« رئیس جمهور سودان برای کناره گیری وی از 

قدرت و تشکیل دولت انتقالی را آغاز کرده اند.

احزاب سیاسی سودان با تشکیل یک گروه واحد به نام »الجبهة الوطنیة 
للتغییر« )جبهه ملی برای تغییر( که شامل 22 حزب و جریان سیاسی 
است، خواستار انحال دولت، تشکیل شورای حاکمیتی و هیأت وزیران 

انتقالی، انحال پارلمان و تشکیل مجلس جایگزین شدند.
حزب »اأمه« به رهبری »مبارک الفاضل المهدی« و حزب »اإصاح 

اآن« به رهبری »غازی صاح الدین« از جمله اعضای جبهه ملی برای 
تغییر هستند. به نوش��ته روزنامه »العربی الجدید« چاپ لندن، احزاب 
مذکور روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری اعام کرد که یادداشتی را 
امضا و تحویل البشیر داده و طی آن به تشریح بحران های فعلی کشور 
اعم از کمبود ارز خارجی، کمب��ود نقدینگی، تورم، تعطیلی پروژه های 

تولید و افزایش سرسام آور قیمت کااها پرداخته اند.
در این یادداشت آمده است که تنها راه جلوگیری از فروپاشی سیاسی و 
اقتصادی در کشور، تشکیل شورای حاکمیتی، هیأت وزیرانی باکفایت و 
شایسته جهت تحقق صلح، اجرای توصیه های گفت وگوی ملی، پایان 

دادن به انزوای خارجی سودان و نظارت بر انتخابات آزاد و سالم است. 
احزاب س��ودانی همچنین انحال پارلمان، ش��ورای ایالت ها و تعیین 
ش��ورای ملی متش��کل از 100 نفر و انح��ال حکومت های محلی را 
خواستار شده است. در یادداشت مذکور همچنین از ارتش سودان برای 

حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز درخواست شده است.
تظاهرات س��ودانی ها در اعتراض به گرانی برخی کااهای اساسی از 
جمله نان و اوضاع بد معیشتی از دو هفته پیش در شهر عطبره )شمال 
ش��رقی خارطوم( آغاز شد و به سرعت به 15 ایالت دیگر از مجموع 18 

ایالت سودان، گسترش یافت.

رامنی: ترامپ موجب وحشت در جهان 
شده است

 تاش لیبرمن برای بازگشت 
به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی

»میت رامنی« سناتور جمهوری خواه گفت: اظهارات و اقدامات »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
عامل وحشت و هراس در جهان شده و وی فاقد شخصیت ازم برای ریاست جمهوری است.

این نامزد پیش��ین انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در سال 2012 که س��ابقه انتقاد از ترامپ را دارد 
درمقاله ای که در روزنامه آمریکایی واش��نگتن پس��ت به نگارش در آورده است، از ترامپ به دلیل ترک 
متحدان آمریکا و ناتوانی در اداره کش��وری که به گفته او دچارچند دس��تگی و تفرقه، نارضایتی و خشم 

است، بشدت انتقاد کرد.
رامنی، به غیر از انتقاد از ترامپ به دلیل ترک متحدانش، سیاست هایی را که باعث خروج »جیمز متیس« 
وزیر دفاع آمریکا و »جان کلی « رئیس س��تاد کارکنان کاخ سفید از تیم دولت شد و نیز انتصاب افرادی 
با تجربه کمتر را مورد انتقاد قرار داد و آن را نش��انه افت ریاست جمهوری 

او دانست. 
رامنی نوش��ت: هم��ه می دانند که م��ن، با ترامپ به عن��وان گزینه 

جمهوری خواهان در انتخابات گذشته مخالف بودم. 
وی با اش��اره به مخالفتش از زمان نامزدی ترامپ و بعد ازپیروزی او 
نوش��ت، انتصاب افرادی همچون»رکس تیلرسون«، »جف سشنز«، 
»نیکی هیلی«، »گری کوهن«، »اچ ار مستر«، »جان کلی« و متیس 
امیدوارکننده بود، اما عملکرد ترامپ در دو سال گذشته به ویژه اقداماتش 
در ماه دس��امبر ) آذر-دی( نش��ان داد ک��ه رئیس جمهور 
هنوز نتوانسته به س��طح ازم برای احراز کرسی 

ریاست جمهوری برسد.

وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که می خواهد به وزارت جنگ بازگردد و این مساله جزو 
اولویت های اوست. آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: می خواهم به وزارت 
جنگ بازگردم و این امر جزو اولویت های من است، من نمی خواهم هیچ محدودیتی در مبارزه با »تروریسم« 
وجود داشته باشد، نمی توانم این واقعیت را قبول کنم که اسماعیل هنیه بدون ترس به طور آزادانه در نوار غزه 
می چرخد. ما باید معادله در جنوب را کاما تغییر دهیم. طبق گزارش النشره، لیبرمن در جریان بازدیدش در 
منطقه خان ااحمر دولت اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد. لیبرمن دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی را به تسلیم شدن در برابر تروریسم متهم کرد.
وی مدعی شد که اهالی روستای خان ااحمر موافق ترک کردن منازلشان هستند اما این امر با وجود تهدیدات 

تشکیات خودگردان فلسطین انجام نخواهد گرفت زیرا تشکیات 
خودگردان هرکس را که با تخلیه روس��تا و منزلش موافق باشد، 
خائن قلمداد می کند. لیبرمن از نتانیاهو خواست فعالیت خود را 
درخصوص تخلیه این روستا مجددا آغاز کند. آویگدور لیبرمن 
همان کسی است که پیشتر وعده داده بود در صورت منصوب 
شدن به ریاست وزارت جنگ فقط طی 48 ساعت هنیه را حذف 
خواهد کرد. وی آبانماه امسال )1397( ناچار به استعفا شد و در 
نطق استعفای خود اعام کرد با »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی اختاف دارد. وی دو دلیل اصلی برای 
استعفای خود اعام کرد؛ ورود اموال به نوار غزه برای 

حماس و مخالفت با برقراری آتش بس.

سایت صهیونیستی دبکا مدعی شد، تعدادی 
از افس�ران مص�ری و اماراتی ب�ا بازدید از 
شهر منبج در اس�تان حلب سوریه درصدد 
فراه�م کردن مقدمات ازم برای اس�تقرار 
نیروهایش�ان در این منطقه پ�س از خروج 

نظامیان آمریکایی هستند.

پایگاه خبری رژیم صهیونیستی )دبکا( ادعا کرد که 
افسرانی از مصر و امارات به شهر منبج سوریه سفر 
و از آنجا بازدید کردند  تا ضمن ارزیابی امور مقدمات 
ازم برای استقرار نیروهای دو کشور در این منطقه 

بعد از خروج نیروهای آمریکایی فراهم شود.
دبکا در ادامه مدعی ش��د، بشار اسد، رئیس جمهور 
س��وریه با حضور نیروهای مص��ری در این منطقه 
موافقت خواهد کرد، چون عبدالفتاح السیسی طی 
چهار سال گذشته از او حمایت کرده است. این پایگاه 
خبری صهیونیستی گفت که به احتمال زیاد، دولت 
سوریه حضور نظامی امارات را بپذیرد زیرا ابوظبی 
می تواند در بازسازی سوریه کمک مالی کند، عاوه بر 
اینکه اخیرا سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد.

دبکا همچنین ادعا ک��رد، حضور نظامیان مصری 

و اماراتی می توان��د زمینه را ب��رای حضور نظامی 
بزرگ تر کش��ورهای عربی نظیر عربستان و دیگر 
کشورها به منظور مقابله با حضور نظامی ایران در 

سوریه فراهم کند.
القدس العربی به دنبال انتشار گزارش صهیونیستی 
فوق، نوشت: در صورت تایید این خبر، نمی توان آن 
را از سایر تاش های امارات، مصر و عربستان برای 
تقابل با ترکیه و رجب طیب اردوغان جدا دانس��ت، 
رئیس جمهوری که حام��ی قطر و مخالف تحریم 
ها علیه این کشور است و همچنین مخالف کودتای 
نظامی به رهبری السیسی و با پشتیبانی عربستان 
و امارات برای س��رنگونی دول��ت منتخب محمد 
مرس��ی در مصر بود. این روزنامه افزود: اردوغان در 
پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی 
در کنسولگری عربس��تان در استانبول هم موضع 
قاطعی اتخاذ کرد؛ پرونده ای که در آن انگشتان اتهام 
به سمت محمد بن سلمان ولی عهد سعودی نشانه 
رفته و او را آمر قتل خاشقجی می دانند و رسانه های 
ترکیه ای نزدیک به مقامات امارات، محمد دحان 
رهبر جدا شده جنبش فتح فلسطین را هم به دست 

داشتن در این پرونده متهم می کنند.

رئیس جمهور »چین« از م�ردم »تایوان« 
درخواس�ت کرده اس�ت تا دوب�اره با این 
کشور متحد ش�وند. وی گفته است تمایل 
داریم از راه مسالمت آمیز وارد عمل شویم 
اما گزین�ه اجبار را هم حف�ظ خواهیم کرد. 
رئیس جمه�ور تای�وان در پاس�خ به این 
دعوت رئیس جمهور چین با تاکید بر لزوم 
مس�المت آمیز بودن روابط چین و تایوان 
گفته است چین باید استقال تایوان را به 

رسمیت بشناسد.

»ش��ی جین پینگ« رئیس جمهور چین در یک 
سخنرانی با اشاره به گذش��ت 40 سال از گرم تر 
ش��دن روابط مس��تقیم بین دو کش��ور، دعوت 
چین ب��رای اتحاد صلح آمیز ب��ا تایوان به صورت 
یک کش��ور-دو نظام را تکرار ک��رد. با این حال 
گفت چین حق اس��تفاده از اهرم زور را نیز حفظ 

خواهد کرد.
تایوان دارای خودمختاری بوده و عما کشوری 
مس��تقل اس��ت، »پکن« این جزیره را به عنوان 
استانی جدا ش��ده می داند. رئیس جمهور چین در 

سخنرانی خود افزود هر دو کشور عضو یک خانواده 
چینی هستند و استقال تایوان »برخاف جریان 
تاریخ و یک بن بس��ت« ب��ود. او تاکید کرد مردم 
چین باید »درک کنند که استقال فقط دشواری 
به هم��راه دارد«. ش��ی گفت پک��ن به هیچ وجه 
هرگونه فعالیت در راس��تای اس��تقال تایوان را 

تحمل نخواهد کرد.
وی همچنین تاکید کرد رابطه با تایوان بخش��ی 
از »سیاس��ت های داخلی چین« به شمار آمده و 
»دخالت خارج��ی در این موض��وع قابل تحمل 
نیست«. او گفت: »گزینه اتخاذ هر اقدام ضروری« 
علیه نیروهای خارجی که در پیوستن مسالمت آمیز 
تایوان ب��ه چی��ن و فعالیت ه��ای جدایی طلبانه 

تایوانی ها مداخله کند را »حفظ خواهیم کرد«.
یک روز پس از سخنرانی شی، »سای اینگ ون« 
رئیس جمهور تایوان گف��ت پکن باید موجودیت 
تای��وان را بپذی��رد و ب��رای حل اختاف ه��ا با با 
روش های مس��المت آمیز وارد عمل ش��ود. خانم 
سای با اشاره به نام رسمی این جزیره گفت مایل 
هس��تم از چین دعوت کنم مس��تقیما با حقیقت 

موجودیت تایوان رو به رو شود.

 احتمال حضور نیروهای امارات 
و عربستان در شمال سوریه

 اوج گیری تنش ها 
بین چین و تایوان 

 HEMAYATONLINE. 
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صعود عالمیان و شهسواری 
در رنکینگ جهانی 

 فدراسیون جهانی تنیس روی میز اولین 
رنکینگ بازیکنان را در سال 2019 اعام 
کرد. در بخ��ش مردان، نیما عالمیان نفر 
اول ایران به همراه امین احمدیان و امین 
میرالماس��ی س��قوط کردند اما نوش��اد 
عالمیان توانست با یک پله صعود، نفر 73 
جهان ش��ود. در بخش زنان هم مهشید اشتری بدون تغییر جایگاه 
همچنان نفر 176 جهان اس��ت اما ندا شهس��واری توانست 21 پله 

صعود کند.

سامان قدوس، در تیم منتخب 
لژیونرهای جام ملت ها

 س��ایت بین المللی گل، در آستانه شروع 
ج��ام ملت ه��ای آس��یا، تی��م منتخب 
لژیونرهای جام ملت های آسیا 2019 را 
معرف��ی کرده ک��ه نام س��امان قدوس 
هافبک ایرانی نیز در آن دیده می ش��ود. 
ق��دوس در تی��م آمی��ان فرانس��ه در 
اش��امپیونه عملکرد خیلی خوبی داشته و با وجود این که به تازگی 

به این تیم پیوسته است، توانسته درخشش خوبی داشته باشد.

تاش برای افزایش 
بودجه ورزش سال ۹8

 نماین��دگان وزارت ورزش، کمیته ملی 
المپیک، کمیته ملی پارالمپیک و شرکت 
توس��عه و نگه��داری اماکن ورزش��ی 
نشستی مشترک با کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسامی برگزار کردند تا 
درخواست خود برای افزایش حداکثری 
بودجه 98 ورزش را به صورت رسمی مطرح و پیگیری کنند. مدیران 
ورزش��ی حاضر در نشست با تاکید بر اهمیت سال 98 برای ورزش، 
خواستار توجه بیشتر به بودجه ورزش و تقویت حداکثری آن شدند. 
در پایان این نشس��ت مقرر ش��د موضوع افزایش بودجه ورزش در 

کمیسیون تلفیق مطرح و بررسی شود. 

اولین خرید فوادی ها
در نقل و انتقاات زمستانه

 مسئوان باشگاه فواد پس از رایزنی با 
بابک مرادی، هافبک - مهاجم پیشین 
تیم ملوان با او برای نیم فصل دوم لیگ 
هجدهم قرارداد همکاری امضا کردند.
ای��ن بازیکن چپ پا، س��ابقه ب��ازی در 
تیم های ش��هرداری یاسوج، شهرداری 
تبریز، سیاه جامگان مشهد، راه آهن تهران و ملوان بندر انزلی را در 
کارنامه دارد. مرادی، اولین خرید فواد در نقل و انتقاات زمستانه 

محسوب می شود.

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

»حمایت« بررسی کرد

وضعیت هندبال درآستانه مسابقات جهانی
تی�م مل�ی هندبال ای�ران در س�ه دوره 

گــــروه
بازی های آسیایی در سال های 2014، ورزشی

2010 و 200۶ ب�ه مقام های چهارمی، 
دوم�ی و س�ومی دس�ت یاف�ت و در 
بازی ه�ای 2018 با شکس�ت برابر کره و پش�ت س�ر 
گذاشتن عربس�تان با نتیجه 30 بر 23 به مقام پنجمی 
رس�ید. این درحالی اس�ت که اکنون دو ب�ازی مهم در 
مس�ابقات قهرمانی جهان و المپیک 2020 توکیو را در 
پی�ش دارد و ب�ه گفته مس�ئوان ای�ن فدراس�یون، اما 
همچن�ان در زمین�ه برگ�زاری اردو و آغ�از تمرینات با 

مشکاتی مواجه است.

 تیمی بدون سرمربی
آبان ماه سال آینده مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در رشته هندبال 
برگزار می ش��ود، ضمن اینکه حدود هش��ت ماه دیگر نیز مسابقات 
انتخابی برای المپیک 2020 توکیو آغاز خواهد شد، اما به نظر می رسد 
این روزها فدراس��یون هندبال با مش��کات زیادی مواجه است که 
می تواند تمرینات و موفقیت تیم ملی را در این رقابت ها تحت الشعاع 
قرار دهد. این درحالی است که اردوی تیم ملی بعد از بازی های آسیایی 
2018 جاکارتا که شهریورماه امسال برگزار شد، تشکیل نشده، ضمن 
اینکه از آبان ماه گذشته نیز تیم ملی هندبال مردان ایران مربی ندارد. 
عاوه براین به گفته محمدرضا رجبی، دبیر فدراس��یون هندبال، تا 
پای��ان لیگ برتر هندب��ال نمی توان اردوی ملی برگ��زار کرد. براین 
اساس در گام نخست باید باید ابتدا سرمربی مشخص شود، اقدامی 
که رجبی درباره آن گفته اس��ت درحال صحبت در این باره هستیم و 

باید به جمع بندی برسیم. 

 نقش مهم منابع مالی در تصمیم گیری
البته در این میان موضوع دیگری نیز مطرح است، اینکه در گام نخست 
باید این فدراسیون برآوردی نیز از منابع مالی موجود داشته باشد، تا با 
توجه به آن مربی مورد نظر را جذب کند، به طور قطع اگر منابع خوبی 
در اختیار داشته باش��د، می تواند مربی قوی تری را به کار گیرد. آنچه 
که شاید موجب شده تا رمضانعلی دولو، سرپرست فدراسیون عنوان 

کند؛ اولویت استفاده از مربی داخلی است. 

 مربیان انتخابی درگیر لیگ های باشگاهی هستند
با این وجود ولی دبیر فدراس��یون هندبال بیان کرده اس��ت که تمام 

تاش خود را می کنیم تا مربی خارجی را جذب کرده و اردوها را آغاز 
 کنیم. البته وی این گزینه را نیز مطرح کرده است که اگر این موضوع 
میسر نشود اردوها با مربی داخلی آغاز خواهند شد تا بازیکنان از نظر 
فیزیکی به آمادگی برسند. در کنار این موضوع رجبی به نکته دیگری 
نیز اشاره کرده است، اینکه مربیانی که تاکنون مدنظر بوده اند، همگی 
در اروپا درگیر لیگ های باشگاهی هستند، تیم های شان نیز اکنون به 
پلی آف رسیده  اند و این امکان وجود دارد که تا فینال هم پیش روند. 

 لژیونرها حضور ندارند
از سوی دیگر این روزها فدراسیون هندبال برای برنامه ریزی های خود 
با مش��کل دیگری نیز روبرو است، زیرا که بازیکنان بزرگسال درگیر 
لیگ برتر هس��تند و براین اس��اس باید تا پایان لیگ برای برگزاری 
اردوی ملی صبر کرد. ضمن اینکه عده دیگری از بازیکنان که شامل 
لژیونرها می شود نیز تا اواخر اردیبهشت ماه سال آینده درگیر لیگ های 
اروپایی بوده و در ایران حضور ندارند. طبق اظهارات رجبی لژیونرها 
تا اواسط خردادماه نمی توانند در اردو حاضر شوند، البته این مشکل را 
نیز همانطور که گرفته شد نیز دارند. البته وی راهکاری را در این زمینه 
ارائه داده است، اینکه اگر بخواهیم اردو تشکیل دهیم، می توانیم آن را 
با بازیکنان داخلی آغاز کنیم تا خردادماه که لژیونرها هم به آنها  ملحق 
شوند. آنچه که در ششمین اردوی تیم ملی هندبال مردان کشور نیز با 
آن روبرو بودیم، و به جز دو نفر، سایر لژیونرها در این اردو حاضر نبودند. 

موضوعی که شاید در نرسیدن تیم ملی هندبال به مرحله نیم نهایی 
بازی های آسیایی 2018 نیز اثرگذار بوده است.

 همزمانی بازی های آسیایی و قهرمانی جهان
جدا از مواردی که پیش تر به آنها اش��اره ش��د مشکل دیگر نیز بر سر 
راه فدراس��یون هندبال وجود دارد، اینکه بازی های آسیایی در تقویم 
جهانی ثبت نشده است و این امر معضل بزرگی برای برنامه ریزی در 
این رشته ورزشی محسوب می شود، زیرا موجب شده در برخی رشته ها 
بازی های آسیایی و قهرمانی جهان با همزمانی در مراحل انتخابی و 

زمان برگزاری مواجه  شوند.
به این فهرس��ت دبیر فدراس��یون هندبال این موضوع را نیز اضافه 
می کند که رقابت قهرمانی جه��ان هندبال چند ماه بعد از بازی های 
آسیایی جاکارتا انجام می شود، این امر در مواردی می تواند تمرینات 
را تحت تاثیرقرار دهد، آنچه که شاید شانس کسب نتایج قهرمانی را 
در بازی های آسیایی و سایر تورنمنت های بین المللی تحت الشعاع 
قرار دهد. این درحالی اس��ت که تیم ملی هندبال ایران در س��ه دوره 
بازی های آسیایی در سال های 2014، 2010 و 2006 به مقام های 
چهارمی، دومی و سومی دست یافت و در بازی های 2018 با شکست 
برابر کره و پش��ت سر گذاشتن عربس��تان با نتیجه 30 بر 23 به مقام 
پنجمی رسیده است و این امر حکایت از حساس بودن تصمیم گیری 

در زمینه حل این مشکات دارد. دارد

ورزش جهان

پیروزی رپتورز با درخشش لنارد
در ادامه مسابقات بسکتبال حرفه ای آمریکا، تیم میلواکی باکس با ثبت یک 
پیروزی دیگر، بهترین آمار لی��گ را به نام خود رقم زد. در دیدارهای لیگ 
بسکتبال حرفه ای آمریکا، تیم تورونتو رپتورز با 45 امتیاز کاوای لنارد از سد 
میهمان خود یوتا جز در سالن »اس��کاتیا بانک« گذشت. لنارد تا کنون در 
دوارن حرفه ای بازیگری خود 45 امتیاز نگرفته بود. همچنین نتیجه کوارتر 
سوم این بازی 44 بر 32 به سود رپتورز بود که در تاریخ این باشگاه، کسب 
این تعداد امتیاز بی  نظیر اس��ت. تیم میلواکی باکس در س��الن اختصاصی 
خود و با 25 امتیاز بروک لوپز موفق به شکس��ت دادن دیترویت پیس��تونز 
شد. بلیک گریفین 29 امتیاز و 9 ریباند برای پیستونز شد. میلواکی در حال 

حاضر با 26 پیروزی و 10 شکست، بهترین آمار لیگ دارد.

چلسی اولین خرید بزرگ زمستانی را 
انجام داد

چلسی س��تاره تیم دورتموند را با قراردادی 64 میلیون یورویی به خدمت 
گرفت. به گزارش ساکرنت، چلسی اولین خرید زمستانی این فصل را انجام 
داد و کریستین پولیسیچ را با قراردادی به ارزش 64 میلیون یورو به خدمت 
گرفت. البته این بازیکن بعد از پایان فصل جاری رقابت ها به تیم چلس��ی 

خواهد آمد و تا پایان فصل در دورتموند خواهد بود. 

بغداد بونجاح بااتر از مسی و رونالدو
مهاجم آماده السد قطر در سال 2018 توانست آمار گلزنی بهتری نسبت به 
لیونل مسی و کریستیانو رونالدو به ثبت رساند. به گزارش اسکای اسپورت، 
بغداد بونجاح، مهاجم الجزایری السد در سال 2018 عملکرد خیره کننده ای 
از خود به جای گذاش��ت. این بازیکن سرشناس توانست در سال 2018 در 
40 بازی رس��می که برای الس��د و تیم   ملی فوتبال الجزایر به میدان رفت 
59 گل به ثمر برس��اند و عنوان بهترین گلزن را در این سال به دست آورد. 
بعد از بونجاح، لیونل مس��ی با زدن 51 گل در 54 بازی در جایگاه دوم قرار 
گرفت و کریستیانو رونالدو هم با 49 گل از 53 بازی در رده سوم جای دارد.

قهرمان کشتی کوبا 
در اندیشه طای المپیک

»میخاین لویز« دارنده سه مدال طای بازی های المپیک در کشتی فرنگی 
بعد از 2 سال دوری از میادین قصد دارد برای کسب چهارمین مدال المپیکی 
در توکیو به روی تشک برود. لویز کوبایی بعد از کسب سومین مدال طای 
بازی های المپیکی خود در س��ال 2016 در ریو ب��ا 7 مدال طا )3 طای 
المپیک، 5 طای قهرمانی جهان و 2 مدال نق��ره قهرمانی جهان( بعد از 
الکس��اندر کارلین کبیر از کشور روسیه خود را به عنوان دومین فرنگی کار 

پرافتخار جهان معرفی کرد.

آگهی

بان��ک ملی ایران این فرصت را فراه��م کرده تا خیرین با 
استفاده از بله، بام و اوراق تسهیات مسکن در اجر معنوی 

کمک به نیازمندان بهره مند شوند.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک از دیرباز 
راب��ط میان خیری��ن و نیازمندان بوده، ام��ا به مرور زمان 
روش های تازه ای برای ایجاد این ارتباط پیاده شده است.
یکی از این روش ها س��امانه »بام« است که با آن خیرین 
می توانند محل هزینه کرد مبالغ پرداختی را خودش��ان 

تعیین کنند.
در روش های س��نتی پرداخت صدق��ات یا مبالغی که به 
منظور مصرف در امور خیریه در نظر گرفته ش��ده است، 
خیرین مبلغ مد نظر را به صندوق یا مراکز مشخص ارائه 
ک��رده و محل مص��رف آن را به نهاد مربوط��ه واگذار می 
کنند. با این حال سامانه »بام« که خدمات متنوع مالی از 
جمله »نیکوکاری« در آن قابل انجام است، امکان تازه ای 

برای مشتریان بانک ملی ایران فراهم کرده است.
در این روش، کاربر »بام« با استفاده از منوی »نیکوکاری« 
می تواند از میان 18 س��ازمان، یکی را برای واریز وجه در 
نظر بگیرد. از س��وی دیگر، برخی سازمان ها مانند کمیته 
امداد امام خمین��ی )ره( این امکان را فراهم کرده اند که 
خیری��ن حتی محل دقیق مصرف مبلغ به همراه اس��تان 

مورد نظرشان را نیز انتخاب کنند.
این روش منحصر به فرد در سامانه »بام« قابل دسترسی 

بوده و مورد استقبال مشتریان نیز قرار گرفته است.
روش دیگری که بانک ملی ایران برای خیرین فراهم کرده 
پیام رس��ان »بله« است که تا کاربران بتوانند در کمترین 
زمان و کام��ا با انتخاب خود نیت خیرخواهانه ش��ان را 

عملیاتی کنند.
در این پیام رسان یک بازو )ربات( طراحی شده که در آن 
کارب��ر می تواند به س��ادگی و فقط با چند کلیک، مقصد 
کار خی��ر خود را مش��خص و وجه آن را به صورت آناین 

واریز کند.
کاربر ابتدا مقصد مورد نظر برای واریز وجه شامل پرداخت 
صدق��ه، اکرام ایتام در طرح محس��نین، جش��ن رمضان، 

جش��ن عاطفه ها، جش��ن نیکوکاری، نذر، قربانی، اطعام 
و افط��اری ب��ه نیازمندان، کمک به معیش��ت نیازمندان، 
کمک ب��ه جهیزیه و ازدواج نیازمن��دان، کمک به درمان 
نیازمندان، کمک به س��اخت و تعمیر مسکن نیازمندان، 
کمک به اشتغال نیازمندان یا کمک به تحصیل نیازمندان 

را انتخاب می کند.
بازو س��پس از کاربر می خواهد اس��تان مورد نظر خود را 
تعیی��ن کند. در ای��ن بخش کاربر می تواند یک اس��تان 
ب��ه منظور صرف مبلغ واریزی را مش��خص کرده و یا این 
موضوع را به سامانه واگذار کند. در ادامه این امکان وجود 
دارد ک��ه ترتیب زمانی واریز وجه به صورت فقط یک بار، 

روزانه، هفتگی یا ماهانه انتخاب شود.
مرحل��ه نهایی نیز تعیین مبلغ اس��ت. پ��س از اتمام این 
مراحل، یک پیام پرداخت وجه برای کاربر ارسال می شود 
که با کلیک بر روی آن، امکان برداش��ت وجه از حس��اب 

تعریف شده در پیام رسان »بله« وجود خواهد داشت.
روش دیگر برای خیران، استفاده از اوراق گواهی حق تقدم 
اس��تفاده از تسهیات مس��کن با توجه به نیاز جوانان به 

خرید خانه است.
بان��ک ملی ایران این امکان را فراهم کرده که مش��تریان 
با مش��ارکت در طرح ویژه مس��کن، از تسهیات خرید یا 
ساخت خانه استفاده کنند. این طرح بستر مناسبی برای 

بهره مندی خیرین از خدمات بانک است.
در این روش، خیرین می توانند با مشارکت در طرح ویژه 
مس��کن، افتتاح سپرده کرده و از س��ود 10 درصدی آن 
اس��تفاده کنند، اما پس از مدتی، اوراق حق تقدمی را که 
به حساب آنها تعلق گرفته به منظور حمایت از نیازمندان 

استفاده کنند.
این اوراق می تواند توسط خیرین در اختیار افراد نیازمند 
به تسهیات مسکن قرار بگیرد و یا بانک ملی ایران آن را 
در اختی��ار نهادهای مرتبط قرار دهد. خیرین با این روش 
عاوه بر دریافت سود مادی، اجری معنوی بزرگی دریافت 
خواهند کرد ، چرا که هر کدام از اوراق حق تقدم اهدایی 

می تواند در خرید خانه یک نیازمند مصرف شود.

با بانک ملی ایران کار »خیر« کنید

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای اعتبار آتیه 
سهامی خاص به شماره ثبت 167450 و شناسه ملی 

 10102099764
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق الع�اده مورخ 
1397/07/21و مجوز شماره97/643561 مورخه 97/08/07 
بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : س�رمایه شرکت از 
مبلغ 1050000000ریال به مبلغ 1750000000ریال منقس�م به 
100سهم 17500000 ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و 
مبلغ 700000000ریال بموجب گواهی شماره75/5/560/219 
م�ورخ97/07/21 بانک ص�ادرات ایران ش�عبه آذربایجان 
پرداخت گردیده اس�ت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق 

الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )336424(

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای اعتبار آتیه 
سهامی خاص به شماره ثبت 167450 و شناسه ملی 

 10102099764
به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1397/04/30 و مجوز شماره97/823497 مورخه97/10/03 
بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم محبوبه رستمی 
بشماره ملی 4321968437به س�مت بازرس اصلی واقای 
مصطفی داس زرین به ش�ماره ملی0071572171 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
ترازنامه و حس�اب س�ود و زیان س�ال مالی 96 به تصویب 

رسید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)336425(

چهارده  شمار  مسافربری  شرکت  سهامداران  دعوت  آگهی 
پارسیان درگز-سهامی خاص ثبت شده به شماره 121 و شناسه 
ملی 10380022594 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 18 عصر روز سه 
در  واقع  شرکت  دفتر  محل  در   1397/11/2 مورخه  شنبه 
درگز،بلوار امام خمینی، پایانه مسافربری تشکیل می گردد، 

شخصا و یا نماینده تام ااختیار شرکت نمایند.
تلفن:46224050- 051    همراه: 09155820084

دستور جلسه:
1-تعیین اعضای هیئت مدیره 

2-تصویب صورت های مالی 
3-ارائه خط مشی شرکت جهت ادامه فعالیت

هیئت مدیره

512/1آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع 
عمومی فوق العاده در شرکت سهامی خاص

طبق پرونده اجرائی  کاسه 962496  له شرکت توسعه تجارت امید کارافرین علیه شرکت تعاونی 
صنایع غذایی جوان و  غیره مبنی بر مطالبه وجه و همچنین  هزینه اجرایی در حق  دولت  با توجه 
به  اینکه اجرائیه به محکوم علیه اباغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده بنا به 
درخواست محکوم له به منظور استیفاء حقوق خویش و مطالبه  نظریه کارشناسی به استناد  مواد 
113 الی 136  قانون اجرای احکام مدنی  اجرای احکام متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده 
حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده با مشخصات ذیل نماید. موضوع:  مزایده اموال منقول 

و غیر منقول شرکت صنایع غذایی جوان -  گروه 155  
الف- ماشین آات  و تاسیسات برودتی – موتورخانه و بیرون محوطه شامل: 

-  یک دستگاه الکتروکمپروسور 8 سیلندر آمونیاکی )717R( سابرو، تایپ: SMC-E108، ساخت 
دانمارک با نیروی محرکه یک دس�تگاه  الکتروموتور اری س�امر به قدرت 75 کیلوات س�اخت 

فرانسه با متعلقات نصب بر روی شاسی سال ساخت 2001م. 
- دو دستگاه الکتروکمپروسور 4 سیلندر آمونیاکی )717R( گراسو، تایپ: 411RC، ساخت هلند 
با نیروی محرکه یک دس�تگاه  الکتروموتور اری سامر فرانسه به  قدرت 75 کیلوات و دیگری با 

یک دستگاه   الکتروموتور  ABB المان به قدرت 75 کیلوات با متعلقات نصب بر روی شاسی
- یک دس�تگاه الکتروکمپروس�ور 4 سیلندر آمونیاکی )717R( گراس�و، ساخت هلند با نیروی 
محرکه یک دس�تگاه  الکتروموتور زیمنس آلمان به قدرت 110 کیلوات، با متعلقات نصب بر روی 

شاسی، سال ساخت 1993 م. 
 - یک دستگاه الکتروکمپروسور 4 سیلندر آمونیاکی )717R( میتسوبیشی، ساخت ژاپن، با نیروی 
محرکه یک دستگاه  الکتروموتور به قدرت 90 کیلوات با متعلقات نصب بر روی شاسی این دستگاه 

به صورت آماده به کار در مجموعه قرار دارد. 
 - یک دس�تگاه الکتروپمپ انتقال آمونیاک مایع مدل 52GP  و یک  دستگاه مشابه دیگر مدل 
42GP با فشارهای خروجی 52  و 42 بار  ساخت شرکت WIT  المان به همراه شرآات و اتصاات 

مربوطه 
- یک دس�تگاه س�پرانور افقی س�یال مبرد با ظرفیت 1 تن آمونیاک در گردش جهت تونل های 
انجماد باای صفر درجه سانتیگراد و  یک دستگاه مشابه ایستاده جهت تونل های انجماد باای 

صفر درجه سانتیگراد. 
- دو  عدد  مخزن ذخیره آمونیاک به ترتیب افقی به ظرفیت 1/5 تن و عمودی به ظرفیت 2/5 تن 
- یک دستگاه  کندانسور تبخیری به ظرفیت خنک کنندگی 1200 تن کالری که باز و از مدار خارج 
ش�ده ساخت شرکت تبادل سازان، و یک دستگاه کندانسور – برج خنک  کننده با مارک یورک 
آمریکا به ظرفیت 2500 تن با دو دس�تگاه الکتروپمپ و  چهار  فن  تهویه )دو عدد باا و دو عدد 

پایین( که دست دوم خریداری شده و در مدار شبکه فعال و در حال بهره برداری است. 
- ی�ک عدد مخزن آب یخ )ICE BANK( عایقکاری ش�ده به ابع�اد 2*5/2*5 به ظرفیت  25 
متر مکعب،  بدنه از جنس  ورق آلومینیوم به همراه کوئیل های برودتی و لو له کش�ی ها س�اخت 

شرکت تبادل سازان تهران 
- کلیه سیستم لوله کشی ها با اتصاات و شیرآات مربوطه  در اندازه های مختلف رفت و  برگشت 

از موتورخانه تا سردخانه ها 
- ده سلول تابلو کنترل و فرمان با تجهیزات مربوطه جهت راهبری اتوماتیک دستگاه های باا 

 kg/700h5 ماهی و    kg/900h5 دو دستگاه پلیب فریزر 9 طبقه )10 صفحه( آمونیاکی با ظرفیت -
با وضعیت موجود به ارزش 9/500/000/000  ریال 

ب- عایق کاری )یزواسیون( و اوپراتورهای سردخانه و تونل های انجماد: 
این ش�رکت دارای س�ه  واحد سردخانه   به ابعاد هر کدام   در حدود: 2/3*6*12  متر به ظرفیت 
نگهداری جمعی 300 تن  محصول ابزیان با عایقکاری پاستوفوم و هر واحد یک دستگاه اواپراتور  
به ظرفیت 33000kcal/h یک واحد پیش س�رد کن ورودی س�الن به ابعاد 3*5*3 متر با  عایق 
پاس�توفوم و یک دس�تگاه اواپراتور به ظرفیت  Kcal/h 20000 ،4  واحد تونل انجماد به ابعاد هر 
کدام 5/2*3*6 و ظرفیت برودت 4 تن در هر 8 ساعت تا   دمای 40  هر کدام  یا اواپراتور سه فن 
به ظرفیت 50000Kcal/h س�اخت شرکت تبادل سازان که  دو واحد قدیمی آن دارای عایقکاری  
پاستوفوم و دو و احد  جدید با ساندویج  پانل پلی اورتان با ضخامت 20  سانتیمتری عایق کاری 
ش�ده اند به همراه لوله کش�ی ه ا  و اتصاات متعلقه هر  کدام  و درب های س�ردخانه ای مربوطه 
همچنین یک دس�تگاه اواپراتور خنک کننده سالن عمل اوری به ظرفیت 25000Kcal/h و سایر 

متعلقات  با وضعیت موجود به ارزش : 6/300/000/000  ریال  
پ-  ماشین آات و تجهیزات سالن عمل آوری و سردخانه ها: 

- یک دستگاه  کامل سورتر میگو شامل: حوضچه های آب خنک،  نوار  نقاله های انتقال و باابر،  
دستگاه سورتینگ 10 جفت غلتکی با تفکیک 6 سایز )6 دهنه خروجی( و سایر متعلقات،  جنس 

بدنه استیل به ظرفیت 1250kg/h )حدود 17 تن در شبانه روز(، تولید داخل 
- 20 عدد میز کار استیل لبه دار به ابعاد 1*2 متر، 4 عدد میز آبچک استیل به ابعاد 5/*2 متر، و 

یک  عدد میز بسته بندی به ابعاد 5/1*2 متر چرخدار  با بدنه فلزی و روکش ا ستیل 
- 8 ع�دد وان آپارتمان 500 لیتری پلی اتیان،  و 400  عدد س�ینی الومینیومی به تعداد 32*120 

سانتیمتر 
- در حدود 120  عدد پالت پاس�تیکی،  3 عدد جک پالت 2/5 تنی )س�اخت ش�رکت پارسیان 
لیفت�راک(،  32 ع�دد کاری 10 طبقه  چرخدار با بدنه اس�تیل و ظرفیت 30  عدد س�ینی،  و یک  

عدد باسکول 500  کیلویی . 
- دو  دستگاه  اره نواری برای برای برش ماهی به ارزش جمعی 2/800/000/000  ریال 

ت- موجودی های در انبار قطعات شامل:
تعدادی الکتروموتور، الکتروگیربکس و الکتروپمپ، دو دستگاه یخ خرد کن استیل، یک دستگاه 
اواپراتور سالن عمل آوری، تعدادی آچار و ابزار  کار همگی کارکرده  سالمو قابل  استفاده،  تعدادی 
قطعات مصرفی برقی، تعدادی لوله و اتصاات و  کوپلینگ و ...    نو به ارزش جمعی : 350/000/000 

ریال 
ح- تأسیسات اب  و برق شامل: 

1.   امتیاز و انش�عاب  آب صنعتی "1،  به همراه سیس�تم لوله کشی های  سالن تولید،  ساختمان 
اداری، و محوطه با اتصاات و شیرآات، 2 عدد منبع آب ذخیره 10000 لیتری و یک عدد منبع 5000  

هوایی گالوانیزه عایق  کاری شده و دو  دستگاه الکتروپمپ با سایر متعلقات 
- مجمو عه تاسیس�ات تصفیه خانه تولید آب خاکس�تری: به ظرفیت 30 متر  مکعب  در روز که 
فاضاب  خروجی از س�الن عمل آوری را به آب خاکس�تری قابل استفاده جهت کشاورزی و غیر 
آلوده تبدیل  می کند و شامل:  یک دستگاه الکتروکمپروسور  تایوانی با سیستم لوله کشی ها و 
اتصاات جهت  تزریق هوا به مخزن زمینی جهت تصفیه هوازی یک عدد مخزن پلی اتیلن 5000 
لیتری و 4  عدد  2500 لیتری جهت جمع آوری و تخلیه  لجن س�ه عدد مخزن 1000 لیتر ذخیره 
آب فاضاب  سیس�تم لوله کش�ی "2 تا "4 جهت انتقال فاضاب از سالن تا  مخازن و ...  به ارزش  

جمعی : 650/000/000 ریال 
2. امتیاز و انشعاب دو فقره برق صنعتی 150 و 600 کیلوات از خط شبکه 20kv  به ترتیب هواییو با 
پست زمینی )ترانسفورماتور، تابلوهای اصلی و فرعی کنترل و اندازه گیری و توزیع، بانک خازن  
و ...(  کابل کش�ی های  اصلی و فرعی تا موتورخانه س�الن عمل آوری محوطه و اداری  به  همراه 

روشنایی ها و سینی کابل کشی ها 
- ی�ک دس�تگاه دیزل ژنراتور ب�رق اضطراری   با موتور دیزل 12 س�یلندر  خرجین�ی دو  زمانه 
دیترونیت  )دارای توربوش�ارژ و سیس�تم بلوور( مس�تعمل به قدرت )kw 270 )KVA   324 که 

احتیاج  به سرویس کلی دارد. 
به ارزش  جمعی 2/350/000/000 ریال 

بنابراین ارزش جمعی  مجموعه ماشین آات تجهیزات و تأسیسات فوق با وضعیت و شرایط موجود 
دستگاه ها  و اقتصادی کشور ، حاصل جمع ارقام باا به مبلغ  کل معادل: 21/950/000/000 

)بیست و یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال برآورد گردیده.( 

2. برآورد عرصه و متعلقات آن 
 - مل�ک مذکور عبارت اس�ت از یک ب�اب  کارخانه صنایع غذایی  تحت عنوان ش�رکت تعاونی 
غذایی جوان )گروه 155( به ش�ماره پاک 3760/218  بخش دو بوشهر واقع در چغادک  بر جاده 
بوشهر – چغادک ، روبروی سه راه چغادک به مساحت کل )عرصه( 5156  متر مربع  ابنیه موجود 

در  محدوده عرصه مذکور عبارتند از: 
1.  یک دس�تگاه  سوله  فلزی به عنوان سردخانه و عمل آوری مواد غذایی به مساحت 1339/20  
متر مربع  با ارتفاع تقریبی تا حدود 8  متر. در قس�مت جلو )ضل جنوبی س�وله(  دس�تگاه های  
تأسیس�اتی و  در قس�مت عمده عقب تونل های انجماد، انبار  نگهداری،  پلیب فریزرها، س�الن 
نمبز، پیش سرد کن و  سایر بخش  های مربوطه استقرار یافته اند. کف های  بعضی از  بخش ها از 
سرامیک و بعضی از سنگ چینی و بعضی نیز از سنگ گرانتیک می باشد.  بدنه ها نیز در بعضی 
از قسمت ها  از سرامیک و در بعضی از سنگ چینی و در بعضی از جنس ساندویچ یانل می باشد. 
سقف سوله نیز از نوع ورق های ایرانیت و پشم شیشه که قدمت آن طبق پایان کار حدود 22 سال 

می باشد. )پایان کار شماره 2/15468 به تاریخ 1397/12/15(. 
2. یک  دس�تگاه س�اختمان دو طبقه ) طبقه همکف و اول( نیز به مساحت 504 متر مربع احداث   
گردیده است که در پروانه لحاظ نشده و ا حتماا  بعد از احداث سوله فوق و اخذ پایان کار ساخته 
شده و پسا ز طرح در کمیسیون ماده 100  شهرداری و پرداخت جریمه در پایان کار 7396/79/ش  
مورخ 1383/10/23   لحاظ گردیده اس�ت. این س�اختمان نیز با قدمت بیش از 20 س�ال  دارای 
اس�کلت   فلزی سقف تیرآهن و طاق ضربی دیوارهای بلوکی نمای سیمان سفید تگرگی درب و 
پنجره های فلزی راه پله با تیرآهن و طاق ضربی کف پله ها و پاگرد از سنگ گوره با نرده های فلزی 
ساده می باشد. جلو طبقه ا ول یک بالکن سراسری با تیر آهن و طاق ضربی و نرده های فلزی که 
کف آن از موزائیک ساده طوسی کار گردیده است. بخش هاییی از نمای  سیمانی لبه بالکن ها و نیز 
نمای سیمانی زیر بالکن ها ریخته است. کاربری این ساختمان در طبقه اول )باا( ا داری و در طبقه 

همکف اتاق استراحت پرسنل و انباری می باشد. 
3.  طب�ق پایان کار  ش�ماره 7396/79/ش  ب�ه تاریخ 1383/10/23 دو باب س�اختمان دیگر به 
مجموعه  فوق  اضافه گردیده است. یک دستگاه ساختمان یک طبقه به مساحت 266 متر مربع 
و ارتفاع حدود 3 متر تحت عنوان انبار  خشک و تجهیزات الکتریکی )خازن ها(  در گوشه شمال 
شرقی مجموعه که دیوارهای آن بلوک سیمانی و سقف آن ورق های ایرانیت با پشم شیشه می 

باشد. 
4.  یک دس�تگاه نیز در داخل سوله در قس�مت باای سردخانه به صورت نیم طبقه به مساحت 
266  متر مربع احداث گردیده که  کف آن از تیرچه و بلوک و سقف آن نیز سقف سوله می باشد 
و به صورت فضای باز و با  کاربری انبار لوازم س�بک )کارتن های کاغذی و جعبه های  یونولیتی( 

می باشد. 
5.  یک دستگاه ساختمان  یک طبقه به مساحت 156 متر مربع با دیوارهای بلوکی و سقف ا یرانیت 
با پشم شیشه و نمای سیمان سفید به ارتفاع متسیط 5/5 متر با کاربری یخسازی که قدمت آن 

بیش از سی سال می باشد و در حال حاضر متروکه می باشد. 
6. ساختمان یک طبقه واقع در حد فاصل ساختمان اداری و یخسازی به مساحت 144 متر مربع با 
دیوارهای بلوک سیمانی و سقف ا یرانیت و پشم شیشه و نمای سیمان سفید با ارتفاع حدود 4/5  

متر با کاربری انبار قطعات با قدمت باای 20 سال 
7.  یک دس�تگاه س�اختمان یک طبقه به مساحت 44/5 متر مربع با  دیوارهای بلوک سیمانی  و  
سقف تیرآهن و طاق ضربی و نمای سیمان سفید و ارتفاع حدود 3  متر و با قدمت باا با کاربری 

منزل سرایداری 
8.  یک باب اتاق نگهبانی  فلزی به مساحت 5/25 متر مربع ضمنا کارهای ا نجام شده در محوطه 

عبارتند از: 
1. دیوار  کشی اطراف زمین بطول 390  متر طول به ارتفاع 1/5  متر از داخل محوطه با انضمام  پی 
و کرس�ی  2. آماده س�ازی محوطه به مساحت 5200  متر مربع با مخلوط سربندی و غیر سرندی 

به ارتفاع تقریبی 8/ متر  
3. محوطه سازی شامل سطوح اسفالتی و پیاده رو سازی بتنی و باغچه و سنگ جدول به مساحت 

تقریبی 2870   متر مربع 
با توجه به موقعیت کاربردی ابعاد بر  گذرهای پیرامونی قدمت مصالح مصرفی امکاناتو سایر عوامل 
موثر در ارزیای و بدون در نظر گرفتن دستگاه  ها و تجهیزات سردخانه و زیربنایی و انشعابات بدون 
ا حتساب هرگونه بدهی یا تعهدی به ارگان ها یا ادارات دولتی یا ا شخاص حقیقی  و حقوقی بطوری 
که نقل و انتقال  ششدانگ مورد ثبت هیچگونه منعی ن داشته باشد بهای ابنیه  موجود به انضمام 

دیوار کشی و آماده سازی و محوطه سازی  را به شرح زیر به استحضار می رساند. 
براورد عرصه و متعلقات آن 

1.  بهای کل عرصه )هر متر مربع 3000000 ریال ( 
5156*3000000 =15468000000

2. بهای  سوله سردخانه )هر متر مربع 4500000 ریال( 
1339/2*4500000 =6026400000

3.  بهای انبار مرکزی )هر متر مربع 1500000 ریال( 
266*1000000 =266000000

4. بهای نیم طبقه سوله )هر متر مربع 1500000 ریال( 
266*1000000 =266000000

5. بهای ساختمان اداری )هر متر مربع 150000 ریال( 
504*1500000 =756000000

6. بهای انبار  بین ساختمان اداری و یخسازی  144000000= 1000000*144
)هر متر مربع 1000000 ریال(

7. بهای یخسازی )هر متر مربع 700000 ریال( 
ریال 109200000= 700000*156 

8.  سریداری )هر متر مربع 1000000 ریال( 
ریال 44500000= 1000000*5/44

9. نگهبانی )هر متر مربع 1000000 ریال( 
ریال 5250000= 1000000*25/5 

10. دیوارکشی )هر  متر مربع  300000 ریال( 
ریال 195000000= 500000*390

11. محوطه سازی )هر متر مربع 300000 ریال( 
ریال 861000000= 300000*2870

12. آماده سازی )هر متر مربع 300000 ریال( 
ریال 1508000000 = 290000*5200

ل�ذا جمع کل برآورد ابنیه و دیوار کش�ی و محوطه س�ازی و آماده س�ازی و بهای عرصه مطابق  
محاس�بات فوق به میزان کل 25649350000 ریال )بیست و پنج میلیارد و  ششصد و چهل و نه 

میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال( تعیین و اعام می گردد. 
مزایده روز یکش�نبه مورخه 1397/11/7 راس س�اعت 9 الی 10 صبح از مبلغ تعیین شده توسط  
کارشناس  شروع و شخصی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته 
خواهد شدو برنده مزایده می بایست 10 درصد از وجه پیشنهادی رانقدا و فی المجلس  به حساب 
س�پرده دادگستری  تودیع نماید و نس�بت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید  
واا وجه تودیعی پس از کس�ر هزینه  مزایده  به  نفع دولت ضبط خواهد ش�د عاقه مندان  می 
توانند در وقت مقرر  فوق در دفتر اجرای احکام  حقوقی دادگستری بوشهر جهت برگزاری مزایده  

حضور یابند. 
873 مدیر  دفتر اجرای احکام  حقوقی متمرکز دادگاه  شهرستان بوشهر -  مسعود احسانی  

آگهی مزایده و فروش مال  منقول )نوبت دوم(

               رونوشت آگهی حصروراثت 
با توجه به درخواس�ت خانم زنوبه پاپی فرزند نورعلی به شناس�نامه شماره 1389 متولد 48/12/1 
مبنی بر درخواس�ت صدور گواهی حصروراثت چنین اظهار نموده که  آقای محمد علی مصطفایی 
فرزند فتحعلی به شناسنامه شماره 1067 در  تاریخ 97/8/22 دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1- اقدس مصطفایی به ش�ماره شناسنامه 312 
فرزند متوفی 2- س�میه مصطفایی به ش�ماره شناس�نامه 4540021729 فرزن�د متوفی 3- احمد 
مصطفای�ی به ش�ماره شناس�نامه 4540049811 فرزن�د متوف�ی 4- کلثوم مصطفایی به ش�ماره 
شناس�نامه 4540078291 فرزند متوفی 5- فائزه مصطفایی به ش�ماره شناسنامه 4540136925 
فرزند متوفی 6- مهس�ا مصطفایی به شماره شناسنامه 4540136925 فرزند متوفی 7- ابوالفضل 
مصطفایی به ش�ماره شناس�نامه 4540179276فرزند متوفی 8-زنوبه پاپی به ش�ماره شناسنامه 
1389 همس�ر متوفی واغیرمی باش�ند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس�ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به ش�ورا 

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

               رونوشت آگهی حصروراثت 
ب�ا توجه به درخواس�ت خانم مهین هاش�می نی�ا فرزند یوس�ف به شناس�نامه ش�ماره 1543 متولد 
53/6/10مبنی بر درخواس�ت صدور گواهی حصروراثت چنین اظهار نموده که  آقای محمدرضا محبی  
فرزند غام به شناس�نامه ش�ماره 496 درتاریخ 96/10/13 دراقامتگاه دائمی خ�ود بدرود حیات گفته 
وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1- مهین هاش�می نیا به شماره شناسنامه 1543 همسر 
متوفی 2- نادیا محبی  به شماره شناسنامه 4540239457 فرزند متوفی 3- حسین محبی  به شماره 
شناسنامه 4540173601 فرزند متوفی 4- رضا محبی  به شماره شناسنامه 4540066145 فرزند متوفی 
5- فرشته محبی  به شماره شناسنامه 4540115170فرزند متوفی 6- فاطمه محبی  به شماره شناسنامه 
4540128361 فرزند متوفی واغیرمی باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به ش�ورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- روح اه شریفی

             رونوشت آگهی حصروراثت 
با توجه به درخواست خانم فرخ شریفی  فرزند حسن به شناسنامه شماره 2076 متولد 52/6/4 مبنی 
بر درخواس�ت صدور گواهی حصروراثت چنین اظهار نموده که  آقای مراد علی خدائی فرزند خدارحم 
به شناس�نامه ش�ماره 1858 در  تاریخ 97/9/5 دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین 
الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1- مسعود خدائی نسب به شماره شناسنامه 4174 فرزند متوفی 2- 
سلیمه خدائی نسب به شماره شناسنامه 153 فرزند متوفی 3- حلیمه خدائی نسب  به شماره شناسنامه 
534  فرزند متوفی 4- س�هیا خدائی نسب به شماره شناسنامه 4540066617 فرزند متوفی 5- فرخ 
شریفی به شماره شناسنامه 2076 همسر متوفی واغیرمی باشند و به غی از وراث یاد شده فوق متوفی 
وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا 

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

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 رس�می، برابر رأی ش�ماره 139760315007001822 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبدانان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی اکبرفیلی فرد فرزند سلمان  به شماره شناسنامه 2 صادره 
از آبدانان در یک باب ساختمان  به مساحت190 متر مربع پاک 10123 فرعی از 31 اصلی قطعه 7 ایام 
واقع در آبدانان-بلوار فرهنگیان خریداری شده از آقای رشید رشیدی و منتسب به مالکیت رسمی داود 
عس�کری 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 انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 

در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:10/29 /1397

رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی


