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خطیب نمازجمعه تهران:

خاورمیانه به گورستان 
آرزو های آمریکایی تبدیل شد

حجت ااسام محمدجواد حاج علی اکبری گفت: خاورمیانه و غرب 
آسیا به خاطر مقاومت ملت ایران، به گورستان آرزو های آمریکایی 
تبدیل شد. خطیب نمازجمعه تهران که اخیرا طی حکمی از سوی 
رهبر معظم انقاب به این س�مت نایل شده، طی سخنانی با تاکید 
بر اینکه باید از نمازجمعه بعنوان یک دستاورد بزرگ نهضت الهی 
مراقبت کنیم، اظهار داشت: مراسم نمازجمعه باید با کیفیت، شکوه، 
صابت و صمیمیتی بیش از گذشته برگزار شود. حاج علی اکبری در 

خطبه های روز گذشته نمازجمعه تهران ... 

انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا که در ششم 
نوامبر سال گذش�ته میادی )15 آبان 97( برگزار 
ش�د و برخ�ی از آن به عن�وان انتخاب�ات زودرس 
ریاس�ت جمه�وری ی�اد می کنن�د، فرصت ه�ا و 
تهدیدات جدیدی در شطرنج سیاست داخلی این 
کش�ور به وجود آورد. نتایج به دست آمده موجب 
ش�د که دموکرات ها اکثریت مجل�س نمایندگان 
را ب�ه دس�ت آورن�د و کنت�رل آن را از انحص�ار 
هم حزبی های ترام�پ خارج کنن�د. مهم تر اینکه 
»نانسی پلوسی« که بین سال 2007 تا 2011 ریاست 

مجلس نمایندگان را بر عهده داشت ...

دوئل ترامپ با دموکرات ها

یاد د اشت

 پیگیری ویژه موضوع  گرانی 
اقام پرمصرف  از سوی دادستان ها

معاون  حقوق  عامه دادستان کل کشور  اعام کرد

گزارش »حمایت« از روند معامات بازار سرمایه

»حمایت« در گفت وگو با یک حقوقدان بررسی کرد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح کرد
 

نخستین نشست خبری سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد

تجلیل از 42 قاضی برجسته و شاخص
در استان کرمان

 یخ بورس
 آب می  شود

ضرورت بهره گیری از زبان هنر 
برای انتقال پیام های پیشگیرانه

پرداخت حق الوکاله وکیل 
با شرط نتیجه

22 اثر در سودای سیمرغ
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آگهی

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی )بطور فوق العاده( نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان ابهر 
بنا به تصمیم هیات مدیره، مجمع عمومی  عادی )بطور فوق العاده( نوبت  دوم ش�رکت تعاونی اعتبار فرهنگیان ابهر در س�اعت 4 بعد از ظهر روز ش�نبه تاریخ 97/10/29 در محل س�الن شهید باهنر اداره  آموزش 
و پرورش شهرس�تان ابهر تش�کیل می ش�ود. بدینوس�یله از کلیه صاحبان سهام خواهشمند است در تاریخ  و ساعت یاد شده برای ش�رکت در  مجمع مزبور حضور بهم رسانند و یا و کای خود را با توجه به ماده 
19 آئین نامه نحوه تش�کیل مجامع عمومی )موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی( که هر عضو حداکثر 3 رای و هر ش�خص غیر عضو تنها یک رای خواهد  داش�ت، معرفی نمایند. ضمنا اعضای محترمی 
که بنا به دایلی نمی توانند در جلس�ه حضور یابند در س�اعت کاری ش�رکت تعاونی به همراه فرد مورد نظر با در دس�ت داش�تن دفترچه عضویت به تعاونی مراجعه و تا قبل از روز مجمع عمومی  عادی نس�بت به 

تنظی�م  ف�رم وکال�ت اق�دام نماین�د. 
ارائه یک برگ  کپی کارت ملی برای کلیه ش�رکت کنندگان در مجمع عمومی الزامی اس�ت. 

دس�تور جلس�ه: 
1.  گزارش عملیات س�اانه ش�رکت توس�ط بازرس و هیئت مدیره

2. تصویب ترازنامه و صورتهای مالی س�ال 1396
3. انتخ�اب ب�ازرس اصل�ی و عل�ی الب�دل 

4. انتخ�اب اعض�ای هیئ�ت مدی�ره اصل�ی و عل�ی الب�دل 
5. تصویب بودجه س�ال 1397

6. تعیین خط مش�ی آتی ش�رکت
7. اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت پاداش به کارکنان مدیران و بازرس طبق اساس�نامه

8. اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق حضور  در جلس�ات هیات مدیره
جهانگیر حلوائی- رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان ابهر

511/3آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن شماره 2 دادگستری مشهد ) نوبت دوم(

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

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

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

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

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

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

 نوبت دومآگهی مزایده عمومی

511/1آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
بهارستان پردیس توس)سهامی خاص(به شماره ثبت 1۷۷۴۸ و 

شناسه ملی 1۰3۸۰3331۶۶

بدین وس�یله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میگردد تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده ش�رکت مورخ 1397/10/29 ساعت 9 صبح 
که به شرح زیر در محل شرکت به نشانی:خراسان رضوی،مشهد،بلوار 
جانباز،جانباز 7 ،منفرد 6،پاک16 و کدپستی:9197644546 حضور 

بهم رسانند .
دستور جلسه :

افزایش سرمایه و اصاح ماده اساسنامه
هیات مدیره شرکت

511/2آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( 
شرکت تعاونی مسکن شماره 2 دادگستری مشهد

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن شماره 2 دادگستری مشهد ) همچنین 
اعضاء طرح مسکن مهر(  دعوت می شود در جلسه ای که بمنظور موارد ذیل در ساعت 17 روز 
شنبه مورخه 97/10/29 در محل نمازخانه مجتمع ناحیه 2 دادسرای عمومی) دادگاه انقاب سابق( 
واقع در خیابان کوهسنگی بعد از میدان الندشت تشکیل خواهد شد حضور بهمرسانند. ضمنا از 
اعضائیکه مایل به ارائه  وکالت به غیر می باش�ند دعوت می گردد با حضور وکیل و جهت انجام 
تشریفات تا قبل از برگزاری مجمع به دفتر شرکت واقع در کوهسنگی 1 پاک 19 در روزهای فرد 
ساعت 11-9 مراجعه نمایند در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و شخص 

غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 
دستور جلسه: 

1-تصویب اساس نامه جدید مطابق با آخرین اصاحات قانون بخش تعاون
2-تمدید مدت فعالیت تعاونی مطابق با بند 5 اساسنامه شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شماره 2 دادگستری مشهد

بدینوس�یله از کلیه اعضاء محترم ش�رکت تعاونی مسکن شماره 2 دادگس�تری مشهد ) همچنین اعضاء 
طرح مس�کن مهر(  دعوت می ش�ود در جلس�ه مجمع عمومی عادی س�الیانه نوبت اول به منظور اتخاذ 
تصمی�م در موارد ذیل در س�اعت 18 روز ش�نبه مورخ�ه 97/10/29 در محل نمازخان�ه مجتمع ناحیه 2 
دادسرای عمومی) دادگاه انقاب سابق( واقع در خیابان کوهسنگی بعد از میدان الندشت تشکیل خواهد 
ش�د حضور بهمرس�انند. ضمنا از اعضایی که مایل به ارائه  وکالت به غیر می باش�ند دعوت می گردد با 
حضور وکیل و جهت انجام تشریفات تا قبل از برگزاری مجمع به دفتر شرکت واقع در کوهسنگی 1 پاک 
19 در روزهای زوج س�اعت 9-11 صبح مراجعه نمایند در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 

سه رای و شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 
دستور جلسه: 

1-استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره
2-گزارش بازرس و موسسه حسابرسی انتخابی

3-تصویب صورتهای مالی سال 1396
4-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 

5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
ضمنا داوطلبان عضویت در س�مت بازرس�ی ش�رکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت 
یک هفته از تاریخ انتش�ار جهت ثبت نام به دفتر تعاونی از س�اعت 9 الی 11 صبح مراجعه و مدارک ازم 

را ارائه نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شماره 2 دادگستری مشهد

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان 
گیان، معاون مهندسی و توسعه این شرکت از اجرای پروژه خط انتقال آب از 
پل شهدای گمنام به سبزه میدان با هدف تقویت فشار شبکه توزیع آب برخی 

از مناطق شهر رشت خبر داد.
علیرضا غیاثی معاون مهندس��ی و توسعه آبفای گیان با اعام این خبر بیان 
داش��ت: پروژه خط انتقال آب از پل ش��هدای گمنام به سبزه میدان با هدف 
تقویت فشار آب و ارتقاء کمی و کیفی آب مناطق رشتیان ، دانای علی ، نقره 
دش��ت ، سردار جنگل ، بلوار معلم ، سبزه میدان و قسمتی از منطقه خیابان 

اکانی از خردادماه آغاز شده است.
معاون مهندس��ی و توسعه آب و فاضاب شهری گیان بودجه اعتباری پروژه 
فوق را 15 میلیارد ریال اعام کرد و گفت: در راستای اجرای پروژه خط انتقال 
آب از پل ش��هدای گمنام به س��بزه میدان باید 2000 متر لوله گذاری انجام 

پذیرد که تاکنون 1400 متر لوله گذاری انجام شد.

وی افزود: اجرا و بهره برداری به موقع این پروژه بزرگ مستلزم همکاری همه 
جانبه تعدادی از دس��تگاهها، س��ازمانها و نهادهای استان است که در صورت 
تعامل و همکاری در طول اجرای پروژه ، در ایام مبارک دهه فجر شاهد افتتاح 

و بهره برداری از آن خواهیم بود.
علیرضا غیاثی پروژه خط انتقال آب از پل ش��هدای گمنام به میدان ش��هید 
قلی پور را از دیگر پروژه های ش��اخص ش��رکت آب و فاضاب شهری استان 
معرفی و تصریح کرد: این پروژه نیز با هدف تقویت فشار آب از مخزن هوایی 
حمیدیان به سمت چمارسرا حدود 3500 متر لوله گذاری و با اعتباری حدود 
35 میلیارد ریال تعریف شده است در حال حاضر حدود 1000 متر اجرا شده 
اس��ت و در صورت اتمام ، مناطق اس��تقامت، حمیدیان به سمت چمارسرا و 
س��پس علی آباد، کل منطقه فاز جدید بلوار معلم و مس��جد هاشمی را تحت 
پوشش قرار می دهد و منجر به افزایش فشار و توزیع مناسب آب در مناطق 

مورد نظر خواهد شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان 
گیان، در بازدید فرمانده نیروی انتظامی استان گیان از تصفیه خانه بزرگ 
آب گیان، مدیرعامل این شرکت با تشریح پروژه های آبرسانی و اجرای طرح 
فاضاب بهداشتی از اولویت حفظ و حراسِت منابع تامین آب استان خبر داد.
سید محس��ن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیان با اعام 
این مطلب اف��زود:  تصفیه خانه بزرگ آب گیان نیاز آبی 65درصد جمعیت 
اس��تان را تامین می کند، بنابراین ازم است برای سامت جمعیت شهری و 
روستاهای برخوردار، آب سالم بدون هیچگونه مشکل و خللی به دست مردم 
برسد. مدیرعامل آبفای گیان با اشاره به سختی کار حوزه خدمات آبرسانی و 
تشبیه کار و فعالیت 24ساعته آن با برادران و خواهران نیروی انتظامی تصریح 
کرد: بعد از هوا، اصلی ترین نیاز بش��ر به آب است و مجموعه آبفای گیان با 
تاش ش��بانه روزی وظیفه تأمین آب شرب شهروندان را عهده دار است و بر 

سقایی خود می بالد.
وی در ادامه افزود: آب مس��یر طوان��ی و پیچیده ی 500کیلومتری از محل 
تامی��ن را طی می کند و پس از تصفیه با عبور مس��یری 2200کیلومتری به 
دست مشترکین رشت می رسد، پس ازم است عاوه بر نگهداری و حراست 
از تاسیس��ات آب در مقیاس مورد تایید جهانی، کلرزنی و کلرسنجی شود،از 
طرفی س��ایر منابع تامین و توزیع نیز از 212حلق��ه چاه بهره می برند که با 
توجه به نیاز به امنیت آنها و طول مس��یر توزیع حجم کار کارکنان ش��رکت 

بیشتر نمایان می شود.
حسینی بازدید مسئولین کش��وری و نمایندگان از تأسیسات تأمین و توزیع 
آب شرکت آبفای گیان را گام های مثبت در راستای ارتقاء فرهنگ مدیریت 
مصرف اب عنوان کرد و گفت: این امر عاوه بر مشاهده سختی و مشکات این 
ح��وزه در انتقال و توزیع آب، موجب دلگرمی مجموعه کارکنان پرتاش این 
ش��رکت است و امیدواریم با همراهی و مساعدت  مسئولین استانی، کشوری، 
نماین��دگان محترم و نیروهای نظامی  وانتظامی مش��کات این حوزه مرتفع 

شود.
مدیر عامل آبفای گیان ضمن اشاره به راه اندازی مرکز 122ارتباطات مردمی 
ش��رکت افزود: این مرکز با هدف دریافت انتقادات و پیش��نهادات شهروندان 
محترم و گس��ترش خدمات رسانی غیرحضوری ایجاد شد که تاش داریم از 
این طریق سرعت دریافت اطاعات مربوط به حوادث آب وفاضاب و خدمات 

رسانی در این حوزه را افزایش دهیم.  
در ادامه س��ردار اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی استان گیان نیزبا توجه به 
بازدید به عمل آمده اظهار داشت: آنچه مشاهده می شود این است که نیروهای 
جوان و تاشگر شرکت آب وفاضاب گیان، پرتوان و پرانرژی هدفمند به جلو 
حرکت می کنند.این کاربزرگی است که نیاز آبی 65 درصد جمعیت استان از 
همین منطقه تامین می شود و همین موضوع نیز اهمیت حفاظت و حراست 

از آن را به خصوص در مقوله پدافند غیرعامل چندبرابر می کند.

در راستای تقویت فشار شبکه توزیع آب شهر رشت انجام شد: 
اجرای پروژه خط انتقال آب از پل شهدای گمنام به سبزه میدان

مدیرعامل آبفای گیان در بازدید فرمانده نیروی انتظامی استان گیان از تصفیه خانه بزرگ آب گیان:
امنیت منابع آب استان از مهمترین برنامه های آبفای گیان است

پمپئو: می خواهیم با تحریم ها زندگی مردم ایران را بهتر کنیم

خباثت آمریکایی!
2

 ناکامی کنگره 
در بازگشایی دولت آمریکا

 دراولین جلسه مجلس جدید نمایندگان آمریکا  نانسی پلوسی به عنوان رییس انتخاب شد

مجلس نمایندگان آمریکا علی رغم تصویب دو ایحه در پنجشنبه شب نتوانس�ت به تعطیلی دولت فدرال آمریکا خاتمه 
دهد. طرح اول مجلس نمایندگان که به تازگی ب�ا اکثریت دموکرات آغاز به کار کرده خواس�تار تأمین بودجه برای وزارت 
امنیت داخلی آمریکا بود و طرح دوم خواستار اختصاص بودجه مکفی به سایر دستگاه ها برای بازگشایی دولت بود. به همین 
سبب، انتظار می رود این طرح در مجلس سنا که اکثریت کرسی های آن در اختیار قانونگذاران جمهوری خواه است، راه به 
جایی نبرد تا بن بست میان دموکرات ها و ترامپ و در نتیجه، تعطیلی دولت فدرال ادامه پیدا کند. مصوبه مجلس نمایندگان 
آمریکا خواستار اختصاص بودجه ازم برای فعالیت به وزارت خارجه، بازرگانی، کشاورزی، کار، خزانه داری و برخی از دیگر 
دستگاه های دولت فدرال تا 30 سپتامبر )پایان سال مالی جاری( اس�ت. »میچ مک کانل«، رهبر جمهوری خواهان مجلس 
سنا علی رغم تصویب این مصوبات گفت که این مجلس برای رأی گیری بر سر این طرح ها وقت تلف نخواهد کرد. او گفت از 
تصویب هر گونه طرحی که به امضای »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا نرسد جلوگیری خواهد کرد.  کاخ سفید پیش 
از این تهدید کرده بود ترامپ هر طرح بودجه ای که فاقد بودجه 5 میلیارد داری برای ساخت دیوار حائل در مرز آمریکا-
مکزیک باشد را وتو خواهد کرد. مصوبات مجلس نمایندگان آمریکا خواستار بازگشایی دولت بدون بودجه ساخت دیوار بود.

»نانسی پلوسی« که روز پنجشنبه به عنوان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد ...

  سخنان وقیحانه و خباثت آمیز  وزیر خارجه آمریکا در حالی است که نتانیاهو مدعی شده
 من اصرار کردم تحریم های ایران برگردد
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حجت ااسام محمدجواد حاج علی اکبری گفت: خاورمیانه و 
غرب آسیا به خاطر مقاومت ملت ایران، به گورستان آرزو های 

آمریکایی تبدیل شد.

خطیب نمازجمعه تهران که اخیرا طی حکمی از سوی رهبر معظم انقاب 
به این سمت نایل شده، طی سخنانی با تاکید بر اینکه باید از نمازجمعه 
بعنوان یک دس��تاورد بزرگ نهضت الهی مراقبت کنیم، اظهار داشت: 
مراسم نمازجمعه باید با کیفیت، ش��کوه، صابت و صمیمیتی بیش از 
گذشته برگزار شود. حاج علی اکبری در خطبه های روز گذشته نمازجمعه 
تهران، با اشاره به اینکه دو ردیف از میله های موجود در نمازجمعه برداشته 
شده اس��ت، ابراز امیدواری کرد: فاصله بین جامعه مومنین و مسئوان 

برداشته و نماز جمعه با قوت و نشاط بیشتری برگزار شود.

   بهمن متفاوتی در راه است
وی در ادامه با اش��اره به اینکه به بهمن ماه و چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب اس��امی نزدیک می ش��ویم از همه اصح��اب فرهنگ، قلم، 
دارندگان تریبون و مس��ئوان فرهنگی خواست تاش کنند بهمنی 
متفاوت داش��ته باش��یم و این روزهای خدایی گرامی داش��ته ش��ود. 
حاج علی اکب��ری تصریح کرد: در تاریخ ملت ما هیچ ماهی مثل بهمن، 
هیچ روزی مثل 22بهمن و هیچ دهه ای مثل دهه فجر نیست. خطیب 
نمازجمعه تهران گفت: در این 40 س��ال ملت ایران با حضور حماسی 
و باش��کوه خود در راهپیمایی 22بهمن همواره توطئه های دشمنان را 
خنثی کرده اند و دشمنان نیز با دیدن مقاومت ملت ایران به خشم آمده اند. 
حاج علی اکبری افزود: ملت ما هرگز روزهای تلخ و سیاه تسلیم شدن به 
مستکبران، تحقیر شدن، به حراج گذاشته شدن عظمت ایران، روزهایی 

که آزادی در گوشه زندان ها و شکنجه گاه ها ذبح می شد، روزهایی که 
وادادگ��ی، غارت منابع ملی، وابس��تگی، نوکری آمریکا و اس��تکبار و 
روزهای دوس��تی با صهیونیس��ت را هیچ وقت فراموش نخواهد کرد. 
وی از 22بهمن بعنوان تولد دوباره یک ملت یاد کرد و گفت: این اتفاق 
مهمی است که یک ملت با راهنمایی انسانی- الهی، آزاده و عارف که 
نس��خه نجات ملت ایران را از نص قرآن استخراج کرد، به میدان آمد و 

حتی در این راه جان خود را تقدیم کرد.
خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به وضعیت دشمن در منطقه، افزود: 
در حالیکه تمدن ایران اس��امی در ش��رق در حال ظهور است تمدن 
آمریکایی از س��وی دیگر در حال افول است. وی افزود: از نشانه های 
ای��ن افول خروج زبونانه نیروهای آمریکایی از منطقه اس��ت. خطیب 
نمازجمعه تهران ادامه داد: البته این مس��ئله کمی نیس��ت اما در عین 
حال ما مراقب توطئه های آمریکایی ها هم هستیم. حاج علی اکبری با 
اشاره به سفر دزدانه رییس جمهور آمریکا به عراق گفت: همانطور که 

در صحبت های او هم ب��ود آمریکا میلیاردها دار خرج کرد اما چیزی 
جز نکبت و بدبختی برای آن نداش��ت و حتی در این سفر ملت و دولت 
عراق ه��م رییس جمهور آمریکا را تحویل نگرفتند. وی افزود: منطقه 
خاورمیانه و غرب آس��یا به خاط��ر مقاومت ملت ایران به گورس��تان 
آمریکایی   ها تبدیل ش��ده است. حاج علی اکبری گفت: امروز مشاهده 
می کنیم که رژیم صهیونیستی در برابر ملت ما چه روزهای سختی را 
می گذرانند و نصاب شکس��ت آنها به دو روز رسیده است. وی افزود: 
جبهه مقاومت از حزب اه لبنان تا حشدالش��عبی عراق و مردم مقاوم 
س��وریه، بحرین و یمن یک زنجی��ره طایی مقاوم��ت را در منطقه 

تشکیل داده است.

   مسئولین برای اوضاع اقتصادی فعلی تدبیر کنند
خطیب نمازجمعه تهران تصریح کرد: ملت ما هم شهد شیرین مقاومت 
را خودش چش��ید و هم الهام بخش مقاومت در منطقه شده است. وی 
افزود: داعش از منطقه رفت و کس��انی که سودای سیادت در منطقه را 
داشتند و ائتاف بی ارزشی تشکیل دادند، امروز خود دچار بحران هویت 
اند. حاج علی اکبری گفت: باید بایستیم و مقاومت کنیم و بهمن امسال 
بهمنی متفاوت و آکنده از همبستگی و دلبستگی ملت ایران در محور 
امامت و وایت خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه مسئوان باید با اعتماد 
به جوانان مومن و انقابی این نس��خه مقاوم��ت را تکمیل کنند، ابراز 
امیدواری کرد میدان و زمینه برای شکوفایی جوانان نخبه فراهم شود. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حاج علی اکبری از تحریم ها بعنوان 
یک امتحان یاد و ابراز امیدواری کرد: مسئولین در این روزهای سخت 
تحریم ها و اوضاع اقتصادی تدابیر ازم را بیندیش��ند و مردم و اصناف 

هم در این امتحان سربلند باشند.

خاورمیانه به گورستان آرزو های آمریکایی تبدیل شد
خطیب نمازجمعه تهران:

  سیاست  

وزیر خارجه آمریکا در اظهارنظری جدید درباره تحریم های 
ضدایران�ی آمریکا  مدعی ش�د  ه�دف این اقدام�ات ایجاد 

شرایطی است که به زندگی بهتر مردم ایران منجر شود!

آمریکایی ها از روز اول پیروزی انقاب اس��امی ایران که به خواست و 
اراده مردم غیور کشورمان صورت گرفت، همواره کوشیده اند تا با ترفندها 
و تحریم های مختلف، فشار را بر مردم که صاحب اصلی انقاب هستند 
آنقدر زیاد کرده تا مردم را از مس��یر اقتدار خود بازدارند. البته این اقدامات 
آمریکایی ها همواره با سیلی محکم ملت ایران اسامی روبرو شده و اینبار 
نیز در آستانه 40س��الگی انقاب اسامی، دشمنان باید منتظر تودهنی 
دیگری از سوی مردم ما باشند. مکر و حیله مقامات واشنگتن و هم پیمانان 
منطقه ای و فرامنطقه ای آنها با نزدیک شدن به جشن 40سالگی انقاب 
اسامی، رنگ و بوی دیگری گرفته و فضا به سمت دلجویی از مردم البته 
با ادعاهای مضحک و نخ نماش��ده رفته است. در همین رابطه، »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه آمریکا گفت: دولت این کش��ور به ریاس��ت »دونالد 
ترامپ« دائماً در حال ارزیابی روند صدور معافیت از تحریم برای کشورها 
است. وی تحریم ها و معافیت های آنها برای 6 ماه هستند. ما دائماً آنها را 
ارزیابی می کنیم تا ببینیم آیا آنها با توجه به سیاست های ما معقول هستند 
یا خیر. وزیر خارجه آمریکا در این مصاحبه گفت: ما هنوز هم می خواهیم 
اطمینان حاصل کنیم که میزان عرضه نفت خام در بازار مناسب است- ولی 
در عین حال، می خواهیم از این هم مطمئن باش��یم که برخی ملزومات 
را رعای��ت می کنیم. در حالی که گزارش های مختلف نش��ان می دهند 
تحریم های دولت آمریکا مردم ایران را هدف قرار داده اند. پمپئو مدعی 
شد که هدف از این اقدامات، ایجاد شرایط زندگی بهتر برای مردم ایران 
است. وی ادعا کرد: تحریم ها علیه ایران این هدف نهایی را دنبال می کنند 
که بتوانند نتایجی ایجاد کنند که مردم ایران زندگی بهتری نسبت به آنچه 
اکنون دارند داش��ته باشند. بر خاف ادعاهای مقام های آمریکا مبنی بر 
اینکه تحریم های این کش��ور بخش کش��اورزی و مواد غذایی را هدف 
قرار نمی دهد خبرگزاری رویترز اخیراً در گزارش��ی از اثر این تحریم ها بر 

مبادات شرکت های غذایی با ایران خبر داده است.
پمپئ��و همچنی��ن در ادعایی تکراری ب��ار دیگر علی��ه برنامه فضایی 
ایران موضع گرفت و مدعی ش��د: ایران باید کار ب��ر روی ماهواره بر و 
موش��ک های بالس��تیک را متوقف کند. وی در بیانیه ای که با عنوان 
»هش��دار در باره پرتاب ماهواره بر« صادر ش��ده، با ط��رح این ادعا که 
ماهواره برها از فناوری مشابه موشک های بالستیک قاره پیما استفاده 
می کنند، مدعی ش��د: پرتاب ماهواره بر به فضا در »تقابل« با قطعنامه 
2231 است که از ایران »می خواهد« فعالیت های مرتبط با موشک های 
بالستیک را متوقف کند. وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: این، شامل پرتاب 
ماهواره برهای فضایی هم می شود که از فناوری هایی استفاده می کنند 
که عینا مشابه فناوری مورد استفاده در موشک های بالستیک از جمله 
موشک های قاره پیماست. یک موشک قاره پیما با برد 10000 کیلومتر 
می تواند به ایاات متحده هم برسد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به ادامه 
برنامه موش��کی ایران پس از تصویب قطعنامه 2231، مدعی شد: این 

آزمایش ها »تأثیری بی ثبات کننده بر منطقه و فراتر از آن« دارد.

   من اصرار کردم تحریم های ایران برگردد!
س��گ نگهبان آمریکا در منطقه هم در آس��تانه 40س��الگی انقاب 
اس��امی، همس��و با ارباب خود، زبان به گزافه گویی گشاده است. در 
همین رابطه، »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا 
کرد که وی اصرار داشته تحریم ها علیه ایران بازگردد و »دونالد ترامپ« 
رییس  جمهور آمریکا شجاعت انجام این کار را داشته است. وی ادامه 
داد: بزرگترین تهدید از جانب ایران، تهدید س��اح های هس��ته ای در 
دستان قدرتی اس��ت که اعام کرده ما باید از نقشه زمین محو شویم. 
این مقام صهیونیست در ادامه ادعا کرد: من بر باز اعمال تحریم ها علیه 
ایران اصرار کردم و رئیس جمهور ترامپ تصمیم ش��جاعانه ای برای 
بازگرداندن آنها گرفت.  نتانیاهو همچنین مدعی ش��د: اینطور نیست 
که ایران هر کاری بخواهد می تواند در سوریه انجام دهد. نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی که همانند ترامپ به دستاوردسازی و تاش برای 
بزرگنمایی نقش��ش در تحوات بین المللی عادت دارد مدعی شد که 

اسرائیل علیه ایران در سوریه عمل می کند. 
وی گفت: اینها اتفاقاتی هستند که درباره تاش های ایران برای تثبیت 
حضور نظامی اش در سوریه انجام می ش��وند. این اتفاقات در مرز لبنان 
ه��م می افتند. نتانیاهو مدعی ش��د: ترامپ در حال اق��دام علیه ایران در 
عرصه اقتصادی اس��ت و ما اینجا در اسرائیل علیه آنها در سطح نظامی 

اقدام می کنیم.

   تهدید، تهدید می آورد
در پی این ادعاهای پمپئو، محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران طی پیامی 
در فضای مجازی به ادعاهای دولت آمریکا درباره آزمایش های موشکی و 
برنامه فضایی ایران واکنش نشان داد. وی در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوشت: پرتاب ماهواره بر توسط ایران -و آزمایش های موشکی- 
نقض قطعنامه 2231 نیستند. آمریکا مرتکب نقض فاحش همین قطعنامه 
شده و بنابراین، در جایگاهی نیست که کسی را درباره آن موعظه کند. جهت 
یادآوری به آمریکا:1- قطعنامه 1929 مرده است. 2- تهدید، تهدید تولید 
می کند و نزاکت، نزاکت می آورد. حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس 
مجلس در امور بین الملل هم در واکنش به ادعاهای مقامات واشنگتن و 
تل آویو، با بیان اینکه »مردم و نظام، ترامپ و نتانیاهو را در جنگ اقتصادی 
و روانی متوقف کردند«، گفت: ایران برنامه مدرن توسعه کشور و اقدامات 
دفاعی خود را دنبال می کند. وی اف��زود: مردم و نظام؛ ترامپ و نتانیاهو را 
در جنگ همه جانبه اقتصادی و روانی متوقف کردند و در مسیر پیشرفت و 
توسعه، دنیا را امروز و نه فردا متحیر می سازند. کوتاه سخن اینکه، آمریکا و 
شرکایش به این نتیجه رسیده اند که انقاب اسامی با جنگ نظامی، تهاجم 
فرهنگی و فشار اقتصادی قابل استحاله نیست و امروز به دریوزگی افتاده اند. 
حضور میلیونی دوباره مردم ایران اسامی در حمایت از انقابشان،  دشمنان 
را به وحشت انداخته و در تاش هستند تا با تطهیر فشارهای خود، اندکی از 
نفرتشان میان ملت ما را بکاهند ولی دریغ از اینکه، خیانت ها و خباثت های 
همیشه شکست خورده آنها در ذهن و یاد مردم ایران مانده و این لکه سیاه 

از ذهن مردم ایران اسامی پاک شدنی نیست.

خباثت آمریکایی!
پمپئو: می خواهیم با تحریم ها زندگی مردم ایران را بهتر کنیم

سخنان وقیحانه و خباثت آمیز  وزیر خارجه آمریکا در حالی است که نتانیاهو مدعی شده من اصرار کردم تحریم های ایران برگردد

  دکتر اصغر زارعی 
یادداشت

دوئل ترامپ با دموکرات ها
انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا که در شش��م نوامبر س��ال گذشته 
میادی )15 آبان 97( برگزار شد و برخی از آن به عنوان انتخابات زودرس 
ریاست جمهوری یاد می کنند، فرصت ها و تهدیدات جدیدی در شطرنج 
سیاست داخلی این کشور به وجود آورد. نتایج به دست آمده موجب شد که 
دموکرات ها اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورند و کنترل آن را از 
انحصار هم حزبی های ترامپ خارج کنند. مهم تر اینکه »نانسی پلوسی« 
که بین سال 2007 تا 2011 ریاست مجلس نمایندگان را بر عهده داشت، 
بار دیگر با کسب اکثریت آراء توانست رئیس این نهاد قانون گذاری شود؛ 
تحولی که حداقل در دو سطح بر سیاست های ترامپ سایه خواهد انداخت.
1. »نانسی پلوسی« که پیش از ریاست، رهبر فراکسیون دموکرات ها در 
مجلس نمایندگان بود، در سخنرانی خود پس از پیروزی هم حزبی هایش 
در انتخابات میان دوره ای کنگره گفت: »فردا روز جدیدی در تاریخ آمریکا 
خواهد بود. ترامپ به کنگ��ره ای جمهوری خواه عادت کرده بود، مجلس 
نمایندگان و س��نایی که در دست او بود. این کنگره این گونه نخواهد بود. 
نظارت بر فعالیت های دولت، یکی از مس��ئولیت های ماس��ت.« بااینکه 
غالب شدن نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان، پیام واضحی برای 
رئیس جمهور آمریکا و آینده سیاس��ی وی داش��ت، اما ترامپ برای اینکه 
قافی��ه را نبازد، پیروزی حزب مخالف خود را تبری��ک گفت! اکنون بعد از 
آنکه پلوسی بر مسند ریاست مجلس نمایندگان تکیه زده، بحث استیضاح 
ترامپ بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته است. وی در گفتگویی با شبکه 
خبری »ان بی سی« اعام کرد که »نباید به دایل سیاسی مانع استیضاح 
رئیس جمهور شویم.« به بیان دیگر، انتخاب پلوسی تیغ دموکرات ها علیه 

ترامپ را تیزتر کرد.
به گفته وی، نمایندگان دموکرات پیش از تصمیم گیری درباره استیضاح 
ترامپ، منتظر انتشار نتیجه تحقیقات »رابرت مولر«، دادستان ویژه پرونده 
دخالت ادعایی روس��یه در انتخابات ریاس��ت جمهوری 2016 می مانند. 
پرونده ای که مولر به دنبال کشف حقایق آن است، البته به موضوع روسیه 
منحصر نیست و ابعاد دیگری همچون رسوایی اخاقی ترامپ را نیز روشن 
کرده است. این در حالی است که همه دموکرات ها مانند خانم پلوسی صبور 
نیستند و بر اساس گزارش ها، طرح استیضاح ترامپ، پنجشنبه هفته آینده 
به مجلس نمایندگان آمریکا خواهد رفت! »برد شرمن«، نماینده دموکرات 
ایالت کالیفرنیا مصمم است نخستین گام را برای استیضاح ترامپ بردارد و 
در طرح خود وی را به کارشکنی در اجرای عدالت در جریان برکناری »جیمز 
کومی« رئیس سابق »اف بی آی« متهم کرده است. شرمن در گفت وگو با 
روزنامه لس آنجلس تایمز درباره طرح استیضاح ترامپ تأکید کرد: »دلیلی 
ندارد که این طرح در کنگره مطرح نش��ود. هر روزی که س��پری می شود 
دونالد ترامپ نشان می دهد که رفتن وی از کاخ سفید به نفع کشور خواهد 
بود.« این نمایند دموکرات، دو سال پیش هم طرح استیضاح کلیددار کاخ 
سفید را با امضای 60 نماینده به هیئت رئیسه تقدیم کرده بود که به دلیل 
اکثریت جمهوری خواهان، اقدام آن ها راه به جایی نبرد اما اکنون که مجلس 

نمایندگان در اختیار آن هاست، اوضاع متفاوت است.
گفتنی است که برخی از مخالفان رئیس جمهور آمریکا، تنها یک احتمال 
برای ک��ج دار و مریز رفتار کردن با ترامپ را مطرح می کنند و آن اینکه بر 
اس��اس قانون اساسی این کشور، درصورتی که مستأجر کاخ سفید برکنار 
ش��ود، معاون وی یعنی »مای��ک پنس« جایگزین او خواهد ش��د. پنس 
ش��خصیتی مرموز و غیرمتعارف دارد که گفته می شود حتی از ترامپ هم 
تندتر و غیرمعقول تر اس��ت! وی وابسته به فرقه اوانجلیست هاست که از 
نگاهی به شدت حمایت گرانه ای از رژیم صهیونیستی برخوردار و چنانچه 
جانشین ترامپ شود - با توجه به جانب داری سرسختانه ابی صهیونیستی 

آیپک از وی - کار دموکرات ها در انتخابات بعدی دشوار خواهد شد.
2. انتخاب پلوسی باعث شده است که ساخت دیوار رؤیایی ترامپ با مشکل 
مواجه شود. حدود دو هفته پیش، بودجه مدنظر کاخ سفید راهی کنگره شد 
اما در گام اول، با در بسته اکثریت دموکرات ها در مخالفت با تصویب هزینه 
ساخت دیوار کذایی رئیس جمهور )5 میلیارد دار( برخورد کرد و به دلیل 
این که در مدت زمان معین شده، حائز آراء کنگره نشد، تعطیلی بخش هایی 
از دولت آمریکا را در پی داشت؛ اتفاقی که پیش بینی می شود تا چند ماه نیز 
ادامه داشته باش��د. ترامپ هفته گذشته در گفتگو با شبکه »فاکس نیوز«  
اعام کرد: »من در خصوص درخواست مطرح شده برای اختصاص بودجه 
ازم برای س��اخت دیوار مکزیک، تسلیم نمی شوم. هیچ انتخاب و گزینه 
دیگری برای ادامه تعطیلی دولت بر سر دیوار مرزی مکزیک وجود ندارد و 
ما تسلیم نمی شویم. ما مجبور به تقویت امنیت مرزی هستیم و دیوار بخش 

مهم و بزرگی از امنیت مرزی است؛ بزرگ ترین بخش.«
اتفاقی که نش��ان دهنده وخامت اوضاع اس��ت اینکه روز گذشته، مجلس 
نماین��دگان، ایحه خ��روج دولت از تعطیل��ی را منه��ای بودجه مدنظر 
ترامپ برای ساخت دیوار مرزی به تصویب رساند؛ این در حالی است که 
رئیس جمه��ور آمریکا تهدید کرده بود ه��ر مصوبه ای که ماحظات وی 
در آن رعایت نش��ده باش��د را وتو خواهد کرد. بنابراین، ترامپ با تصمیم 
مجلس نمایندگان موافقت نخواهد کرد و بحران سیاسی همچنان ادامه 

پیدا خواهد داشت.
عاوه بر این، به نظر می رسد که دوئل رئیس جمهور آمریکا با دموکرات ها 
بر سر سیاس��ت های مهاجرتی مقارن با ریاست نانسی پلوسی بر مجلس 
نمایندگان، عمیق تر نیز خواهد ش��د چراکه وی اساس��ًا مخالفت رویکرد 
ضدمهاجرتی ترامپ است. دو سال پیش که رئیس اتاق بیضی شکل کاخ 
سفید تازه انتخاب شده بود، پلوسی در یک سخنرانی آتشین که به مدت 7 
س��اعت! به طول انجامید، سیاست های ترامپ در این حوزه را به شدت به 
چالش کشید. نکته جالب اینکه آن سخنرانی هم در خصوص مخالفت با 

بودجه و عدم رعایت سیاست های مرسوم مهاجرتی آمریکا بود.
از س��وی دیگر، تعطیلی چندین وزارت خانه و سازمان دولتی و مرخصی 
اجباری کارکنان آن ها، مشکات اقتصادی آمریکا را تشدید و عرصه را بر 
طبقه متوسط این کشور تنگ کرده است؛ به گونه ای که اخیراً پیشنهادی 
به کارمندان مطرح شده تا به جای پرداخت اجاره خانه، با صاحب خانه خود 
به توافقی تهاتری دست یابند! مثًا در ازای اجاره بها، خدمات ساختمانی 
مثل رن��گ کردن یا نظافت را تقبل کنند!! افزون بر این، خاموش ش��دن 
چراغ چندین وزارتخانه و سازمان دولتی، شاخص های اقتصادی آمریکا 
نیز را تحت الشعاع خود قرار داده است. به عنوان نمونه، سقوط آزاد ارزش 
ش��اخص های بازارهای بورس و اوراق به��ادار آمریکا پیش از تعطیات 
کریس��مس در یک دهه گذشته بی س��ابقه بود و واکنش تند ترامپ را در 

پی داشت.
موارد پیش گفت��ه را می ت��وان این گونه خاصه کرد ک��ه کاهش میزان 
محبوبیت ترامپ در دو سال سپری شده از ریاست جمهوری اش با قدرت 
گرفتن دموکرات ها در مجلس نمایندگان و ریاست پلوسی بر آن، عوامل 
کلیدی و مهمی هس��تند که ازیک طرف، سیاست های کان ترامپ را به 
چالش کش��یده اند و ثانیاً چشم انداز سیاسی وی را در سایه ای از ابهام قرار 
داده اس��ت. به عبارت دیگر، رئیس جمهور آمریکا در انتخابات 2020 که 
پیش زمینه آن با انتخابات درون حزبی از سال جاری آغاز می شود، رقابتی 

بسیار جدی و نفس گیر را در پیش خواهد داشت.

گزیده ها

حمایت چین از تاش تهران 
برای تحقق صلح در افغانستان 

 »لو کانگ« سخنگوی وزارت 
امور خارجه چی��ن تاکید کرد: 
چی��ن از تاش ه��ای جامعه 
بین الملل به ویژه کش��ورهای 
منطق��ه از جمله ای��ران برای 
تحقق صلح پایدار در افغانستان 
حمایت می کند. وی در واکنش 
به س��فر نمایندگان طالب��ان به تهران به منظور کمک در تس��هیل 
مذاکرات صلح افغانستان، افزود: چین نیز همیشه از روند صلح و آشتی 
در افغانستان توسط مردم و دولت این کشور حمایت کرده است. کانگ 
ادامه داد: در عین حال، ما از تاش های مشترک جامعه بین المللی و 
منطقه ای برای تقویت هماهنگی و ایجاد همکاری، برای ترویج صلح 
و آش��تی در افغانستان حمایت می کنیم. به گزارش ایرنا، سخنگوی 
وزارت خارجه چین در بخش دیگری از س��خنانش که واکنش��ی به 
اتهامات وزیر خارجه آمریکا علیه ایران در مورد قطعنامه2231 شورای 
امنیت بود تصریح ک��رد: چین همواره بر اج��رای کامل و موثر این 
قطعنامه به منظور حفظ رژیم منع گس��ترش تسلیحات هسته ای و 

ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه تاکید دارد.

نمی شود شعار انقابی داد 
اما عملکرد چیز دیگری باشد

محمدباقر قالیباف عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام در 
ی��ادواره ش��هدای اردکان با 
نگاهی ب��ه کارنام��ه انقاب 
اس��امی در چهلمین سالگرد 
پیروزی اظهار داشت: در این 
کارنامه ما در بح��ث توجه به 
آرمان ه��ا و ش��عارهای اصل��ی انق��اب ک��ه اس��تقال، آزادی، 
مردم س��ااری و توجه به اسامیت اس��ت، کارنامه بسیار موفقی 
داشته ایم، اما در برخی عرصه های ساختاری و کارکردی متأسفانه 
نقاط ضعفی وج��ود دارد که به عملکرد دولت ها بازمی گردد. وی با 
اشاره بر لزوم جراحی در س��اختار اقتصادی کشور بیان کرد: اداره 
کش��ور با باور به مردم ممکن است نه با اتکا و اعتماد به بیگانه؛ اگر 
م��ردم محور اقتصاد و فرهنگ ش��دند، اقتص��اد و فرهنگ قدرت 
می گی��رد و البته با تصدی گری دولت، اقتص��اد هرروز ضعیف تر و 
آس��یب پذیرتر و دولت روزبه روز فربه تر و ناکارآمدتر می ش��ود. به 
گزارش فارس، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه 
برخی مسئوان میان مردم نیستند تا شرایط سخت اقتصادی را با 
پوست و گوش��ت و استخوانشان لمس کنند، گفت: نمی شود شعار 

انقابی داد اما عملکرد چیز دیگری باشد.

تحریم ها ضدایرانی را اجرا نمی کنیم
»محمدعلی الحکیم« وزیر امور 
خارج��ه عراق ط��ی اظهاراتی 
تأکید کرد: کشورش متعهد به 
اجرای تحریم ه��ای یکجانبه 
آمریکا علیه ایران نیست. حکیم 
افزود: این تحریم ها، محاصره 
یا چیزی که ممنوعیت خوانده 
می شود، اینها یکجانبه اند نه بین المللی. ما تعهدی به پایبندی به آنها 
نداریم. به گزارش باشگاه خبرنگاران، وزیر خارجه عراق تأکید کرد: 
روش های محتملی برای بازنگاه داشتن کانال های تجاری با ایران 
پیشنهاد شده اند که از آن جمله می توان به استفاده از ارز عراق)دینار( 
در مبادات دوجانبه اشاره کرد. الحکیم خاطرنشان کرد: ایده دیگری 
که مطرح شده ایجاد صندوقی برای پرداخت پول به ایران است که 

از آن برای خرید کاا از جانب ایران استفاده خواهد شد.

دستگیری سه اردنی 
در آب های ساحلی ایران

وزارت خارج��ه اردن تأیید کرد 
که سه تبعه این کشور پنجشنبه 
6دی، هن��گام ماهیگیری در 
امارات به اشتباه وارد آب های 
س��احلی ایران ش��دند و بعد از 
دستگیری از سوی گارد ساحلی 
ای��ران، اینک منتظر جلس��ه 
دادگاهی خود هس��تند. »ماجد القطارنه« سخنگوی وزارت خارجه 
اردن گفت که دستگاه دیپلماسی ایران هفته گذشته به سفارت این 
کشور در تهران اعام کرد که سه شهروند اردنی در آب های ساحلی 
ایران در خلیج فارس دستگیر شده اند.  سخنگوی وزارت خارجه اردن 
از تماس با مقام های ایرانی در ای��ن زمینه خبر داد و افزود: ایرانی ها 
تأیید کردند این س��ه اردنی در س��امت کامل بس��ر برده و با آن ها 
خوش رفتاری شده است. به گزارش ایسنا، مقام های ایرانی همچنین 
به اطاع وزارت خارجه اردن رساندند که این سه اردنی مدت کوتاهی 
در بازداشت نگه داشته شده و سپس برای رسیدگی به تخلفشان، به 
دادگاه��ی در جنوب غربی ای��ران اعزام می ش��وند. القطارنه گفت: 
سفارتخانه ما در تهران با وزارت امور خارجه ایران درباره روش های 
قانون��ی برای تضمین آزادی آن ها تم��اس گرفت و در هماهنگی با 

مقام های ایرانی پیگیر این قضیه خواهد بود.

کمک های ما به عراق و سوریه 
معنوی است

محس��ن رضایی دبیر مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام در 
حاشیه بازدید از دستاوردهای 
س��ازمان تحقیق��ات و جهاد 
خودکفایی نیروی زمینی سپاه 
پاس��داران، ضم��ن تقدی��ر از 
اقدامات صورت گرفته، اظهار 
داشت: این س��ازمان در تمام زمینه های تسلیحاتی و تجهیزاتی راه 
های جدیدی را باز کرده و بسیاری از مشکاتی که رزمندگان ما با آن 
مواجه بودند با این ابتکارات حل شده است. به گزارش مهر، وی درباره 
کمک های مستش��اری ایران در سوریه یادآور شد: کمک های ما در 
سوریه بیشتر انتقال تجارب است و ما تاش می کنیم که مردم عراق 
و س��وریه خودشان روی پای خودشان بایس��تند. رضایی  ادامه داد: 
کمک های ما معنوی و سیاسی اس��ت و امیدواریم روزی برسد که 
هیچگاه جنگی در منطقه وجود نداشته باشد. وی گفت: پیشرفت در 
فناوری نباید ما را از کمک های انسان دوستانه و فعالیت های انسانی 
بازبدارد و هی��چ جایگزینی نباید در این حوزه ص��ورت بگیرد؛ بلکه 
فناوری و نیروی انس��انی مکمل یکدیگرند و فناوری را ما باید برای 

تکمیل پروسه سازماندهی به کاربگیریم.

 HEMAYATONLINE. 
IR

ی�ک عض�و مجلس خب�رگان با اش�اره به 
اهمی�ت توج�ه ب�ه چالش ه�ای انق�اب، 
گفت: اجازه س�رخوردگی مردم نسبت به 

آرمان های انقاب را ندهیم.

مراس��م اختتامی��ه یازدهمین اجاس��یه جامعه 
مدرسین حوزه علمیه و علمای باد در پژوهشگاه 
عامه طباطبایی قم پنجشنبه گذشته برگزار شد. 
آیت اه حس��ین نوری همدانی از مراجع تقلید قم 
طی سخنانی در این مراسم، با تاکید بر لزوم تبعیت 
کامل از مقام معظم رهبری به عنوان تنها راه حل 
مشکات کشور، اظهار داشت: حوزه، حوزویان و 
مس��ئوان باید مردم را دریابند؛ امروز این مردم 
گرفتار گرانی، س��ختی زندگی و بیکاری هستند. 
آیت اه محمد یزدی رییس جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم هم در این مراس��م اظهار داشت: حوزه 
ها باید انقابی باشند و با نظام مرتبط باشند؛ حوزه 
و نظام از هم جدا نیستند. یزدی خاطرنشان کرد: 
در این 40س��ال به اندازه 400سال به این کشور 
خدمت ش��ده اس��ت و به اندازه 400سال رشد و 

پیشرفت کرده ایم.
همچنین آیت اه حس��ینی بوشهری در اختتامیه 
یازدهمین اجاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم اظهار داش��ت: در آس��تانه چهلمین س��الگرد 
پیروزی انق��اب اس��امی قرارداری��م و در هر 
اجاس��یه ای اقتضائات زمان را و عنوانی را برای 
آن بررس��ی می کنیم. وی یادآور ش��د: دشمن به 
دنبال ایجاد موانع جدی در مس��یر انقاب است. 
آنها می خواهند یا انقاب ما را سرنگون کنند یا ما 
را در مرزهای خود محدود کنند. در این زمینه هم 
باید تهدیدات را شناسایی کنیم؛ یکی از تهدیدات 
جدی، سرخوردگی مردم از اهدافی است که برای 
نظام اسامی ترسیم ش��ده بود. بوشهری اضافه 
کرد: فاصله گرفت��ن از اهداف انق��اب و نادیده 
گرفتن ناهنجاری ها از جمله تهدیدات دیگر نظام 
اسامی است؛ تحت تاثیر قرار گرفتن نسل جوان 
نسبت به فرهنگ بیگانه از جمله مشکات امروز 

نسل جوان است.
به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت اه احمد خاتمی 
عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمی��ه قم نیز طی 
سخنانی در این مراسم بر لزوم تبیین دستاوردهای 
معنوی انقاب اس��امی تاکید ک��رد. وی اظهار 
داشت: درس��ت اس��ت که به برخی از مسئوان 
عالی رتبه کش��ور ایراداتی وج��ود دارد ولی حتی 
یک موی پرمنتقدترین مس��ئول کش��ور به تمام 

نظام سابق می ارزد.

امی�ر حاتمی ب�ا حضور در ش�رکت صنایع 
الکترونی�ک، خط�وط تولی�د تجهی�زات 
پیشرفته الکترونیکی و دفاعی را افتتاح کرد.

امیر حاتمی وزیر دفاع با حضور در شرکت صنایع 
الکترونیک شیراز وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروه��ای مس��لح جدیدترین و پیش��رفته ترین 
محصوات، س��امانه ها و تجهیزات الکترونیکی 
و دفاعی را در حوزه های رادار، جنگ الکترونیک، 
الکترونی��ک هوای��ی، تجهی��زات فرودگاهی و 
الکترونیک دریای��ی را  رونمایی کرد. وی با تقدیر 
از کارکنان، متخصصین و دانش��مندان ش��رکت 
صنایع الکترونیک ایران)صاایران(، دستاوردهای 
نوین الکترونیکی و مخابراتی را مصداق بارز تحقق 
ش��عار »ما می توانیم«و در جه��ت تحقق اقتصاد 
مقاومتی دانس��تند و افزودند: امروز متخصصین 
ما در بومی س��ازی صنعت دفاعی توانس��ته اند با 
تبدیل تحریم ها و تهدیدها به فرصت به حدی از 
پیشرفت دست یابند که عاوه بر تجهیز نیروهای 
مسلح کشور در تمامی حوزه ها، محصوات خود 
را به تعدادی از کشورهای صاحب تکنولوژی نیز 
صادر کنند. حاتمی با اش��اره به تصور و محاس��به 
غلط دش��منان درایجاد ضعف در ارکان کشور در 

روزهای آغازین پیروزی انقاب اسامی بیان کرد: 
دشمن در روزهای ابتدائی جنگ با شروع  تهاجمی 
ناجوانمردانه قصد  سرنگونی نظام نوپای اسامی 
را داشت که با لطف خداوند و همت جوانان انقابی، 
ما از آن دوران با سربلندی عبور کردیم و در شرایط 
کنونی نیز با دارا بودن تمامی الزامات پیشرفت یعنی 
ایمان به خدا، همت بلند، علم و فناوری، زیرساخت و 
سرمایه های ارزشمند انسانی، توانسته ایم با تکیه 
بر ظرفیت های گرانس��نگ بومی نیازهای کشور 

را  مرتفع کنیم.
همچنین روز گذشته، سرلش��کر سیدعبدالرحیم 
موسوی فرمانده کل ارتش در بازدید از پشتیبانی 
منطقه 5 نیروی زمینی ارتش و پایگاه پنجم رزمی 
هوانیروز، از بخش های مختلف این پایگاه اعم از 
مرکز تعمیر و نگهداری بازدید کرد. به گزارش مهر، 
وی  در جمع کارکنان این پایگاه گفت: هوانیروز  در 
پشتیبانی از نیروی زمینی ارتش و سایر نیروهای 
مس��لح در دوران دفاع مق��دس حضوری پررنگ 
و تعیین کنن��ده داش��ته و در ماموریت های پس از 
آن دوران، اعم از امدادرس��انی در س��وانح طبیعی 
و مردم ی��اری نقش مهم و موث��ری ایفا کرده، که 
موجب ماندگاری این نیرو در اذهان ملت ش��ریف 

ایران شده است.

اجازه سرخوردگی مردم نسبت به 
آرمان های انقاب را ندهیم

 افتتاح خطوط تولید تجهیزات 
پیشرفته الکترونیکی

با حضور وزیر دفاع صورت گرفتدر اجاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد
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سازش 52 پرونده 
به ارزش بیش از پنج میلیارد 

52 فقره پرونده با موضوعات مطالبه وجه چک و س��فته، مطالبه خسارت 
و اجور معوقه در شعبات مجتمع 18 شورای حل اختاف تهران به ارزش 

بیش از 5 میلیارد ریال به سازش رسید.

جانمایی بیش از 864 هزار هکتار از 
اراضی منابع طبیعی در بانک کاداستر

مدیرکل ثبت اسناد واماک استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در جهت 
اجرای کاداستر جامع تاکنون نقشه افزون بر 10 هزار و 772 هکتار مناطق 
روس��تایی و زراعی به بانک جامع اطاعات اماک و کاداس��تر اضافه و 
همچنین نقشه کاداستر حدود 864 هزار 732 هکتار منابع طبیعی در بانک 

جامع اطاعات اماک و کاداسترجانمایی شده است.
س��عید محوری در تشریح وضعیت استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه 
اجرای طرح کاداستر از جانمایی نقشه کاداستر حدود 864 هزار 732 هکتار 

منابع طبیعی در بانک جامع اطاعات اماک و کاداستر خبرداد.
وی در خصوص اینکه چه سامانه هایی در زمینه اجرای طرح کاداستر راه 
اندازی شده است، عنوان کرد: کاداستر یک مفهوم جهانی است که به ثبت 
سیستماتیک مناطق و حدود و ثغور و ارزش هر نوع زمین تعریف شده است، 
که معموًا شامل یک توصیف جغرافیایی از محدوده زمین و منابع و مالک 

آن منابع و ارزش زمین است.
مح��وری اف��زود: اطاعات م��کان مرجع از دیرب��از به عن��وان یکی از 
زیرساخت های مهم توسعه در کشور ها مدنظر بوده که در این رابطه تولید 
و بهنگام سازی اطاعات ثبتی و نقشه های کاداستر، تهیه نقشه و فرم های 
اطاع��ات ثبتی و خودکارس��ازی فرآیند های ایجاد سیس��تم اطاعات 

کاداستری از وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و اماک کشور است.
وی با اش��اره به اینکه نقشه های کاداستر برای طرح های شهری، توسعه 
صنعت در روس��تا و توس��عه سیستم های ارتباطاتی بس��یار مهم هستند، 
تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن »کاداستر« در کشور اکثر پرونده های 
قضایی موج��ود در این ب��اره حل و فصل می ش��ود چراک��ه به طورکلی 
»کاداس��تر« اطاع��ات اماک و اراضی کش��ور را به ص��ورت مکانیزه 
جمع آوری و جانمایی می کند و موقعی��ت هر ملک را به صورت کدبندی 

منعکس کرده و در یک نقشه نشان می دهد.

 سیس�تم های اطاعات کاداس�تر برای بهنگام س�ازی و 
پردازش

مدیرکل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد همچنین گفت: 
امروزه سیستم های اطاعات کاداستر جهت اخذ، ذخیره سازی، بازیابی، 
بهنگام س��ازی، پردازش، مدیری��ت، نمایش، کارب��رد و تبادل اطاعات 
محدوده اراضی، اماک و مس��تحدثات و اطاعات ثبتی مربوطه به کار 
می روند و در نتیجه وجود آمار و اطاعات دقیق، صحیح، بهنگام و مکان 
مرجع، عاملی حیاتی برای تمامی برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کان 

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود.
وی اضافه کرد: سیستم کاداستر مکانیزه و پیشرفته از جهات بسیاری برای 
کشور دارای اهمیت و فایده بوده که از مهمترین فواید آن می توان به ثبت 
مالکیت اراضی و مس��تحدثات، مدیریت و نظارت ب��ر بازار زمین و نقل و 
انتقاات اماک، مدیریت و اس��تفاده ی بهینه از زمین، مدیریت بحران و 
حوادث غیر مترقبه، تهیه ی نقش��ه های بزرگ مقیاس، مدیریت بهینه ی 
کشاورزی و منابع طبیعی، کاهش مناقشات مربوط به زمین و کاهش حجم 

دعاوی ملکی اشاره کرد.
به گفته مدیرکل ثبت اسناد واماک استان کهگیلویه و بویراحمد با اجرای 
طرح کاداستر می توانیم گام های مؤثری برداریم و در استان کهگیلویه و 
بویراحمد نیز همانند سایر استان ها در حال انجام است، اما این طرح برای 

اجرای کامل آن نیاز به اعتبارات ازم دارد.
وی گفت: تکمیل کاداس��تر نیز مطابق برنامه س��ازمانی از اولویت های 
جدی مطرح ش��ده در اس��تان بوده به ویژه در حوزه اراض��ی ملی، حریم 
و بس��تر رودخانه ها که باید تمام اطاعات ارس��الی از مراجع در س��امانه 
منعکس شود. بودجه تعیین ش��ده برای اجرای طرح کاداستر کافی نبوده 
و باید اعتبار کافی نیز به آن داده ش��ود تا قانون جامع حدنگار )کاداستر( به 

صورت کامل اجرا شود.
محوری خاطرنشان ساخت: در ارتباط با فعالیت های کاداستر، اهم اقدامات 
انجام شده در استان عبارتند از تأمین نقشه و تهیه نقشه کاداستر از مناطق 
ش��هری افزون بر 32 هزار و 936 هکت��ار و داده آمائی کلیه دفاتراماک 
موجود که افزون بر یک هزار و 400 دفتر اماک بوده که به اتمام رسیده 

است.
مدیرکل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در جهت 
به روز رسانی اطاعات دفاتر اماک مقرر شده است که هر سال خاصه 
معامات در بانک جامع اطاعات اماک و کاداستر درج شوند، و در جهت 
تکمیل ایه هندسی بانک جامع اطاعات اماک وکاداستر تاکنون نقشه 

موقعیت هندسی )75739( قطعه زمین در بانک درج شده است.
محوری در ادامه با بیان اینکه در جهت تکمیل ایه حقوقی نقشه کاداستر 
در بانک جامع اطاعات اماک وکاداستر، پاک ثبتی اکثر قطعات شهری 
در بانک درج شده است، عنوان کرد: در جهت اجرای کاداستر جامع تاکنون 
نقش��ه افزون بر 10 هزار و 772 هکتار مناطق روستایی و زراعی به بانک 
جامع اطاعات اماک و کاداستر اضافه شده است و نقشه کاداستر حدود 
864 ه��زار 732 هکتار منابع طبیعی در بان��ک جامع اطاعات اماک و 

کاداسترجانمائی شده است.

 تثبیت 75 هزار و 7۳9 پاک ثبت شده در نقشه 
کاداستر

وی افزود: در س��ال جاری 2 هزار و 700 قطعه در مناطق شهری و حریم 
شهر استان کهگیلویه و بویراحمد عملیات تثبیت آن انجام شده است و از 
ابتدای شروع عملیات اجرایی تهیه نقشه کاداستر بافت مسکونی روستایی 
و زراعی تاکنون عملیات تهیه نقش��ه 2 هزار و 300 هکتار از اراضی بافت 
مسکونی روس��تایی و زراعی استان به اتمام رسیده است. همچنین تعداد 
320 قطع��ه زمین در مناطق بافت مس��کونی روس��تایی در بانک جامع 
اطاعات اماک و کاداستر استان کهگیلویه و بویراحمد عملیات تثبیت 

آن انجام شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: تثبیت 
75 هزار و 739 پاک ثبت شده در نقشه کاداستر و اسکن 592 نقشه ثبتی 
و داده آمایی 804 نقش��ه ثبتی و همچنین 15 هزار و 23 هکتار از حریم و 
بس��تر قطعی رودخانه را وارد بانک کاداس��تر کرده ایم و 864 هزار و 732 
هکتار از اراضی منابع طبیعی تاکنون در بانک کاداستر جانمایی شده است.

گفتنی است، اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه و بویر احمد با 
4 واحد ثبتی خدمات حقوقی ثبت را در سطح استان به شهروندان ع ارائه 
می کند و در حال حاضر تعداد 56 دفتر اسناد رسمی و 36 دفتر ازدواج و 18 
دفتر طاق در سطح اس��تان در حال فعالیت هستند که همه فعالیت های 

آن ها به شکل الکترونیکی انجام می گیرد.

آموزش مهارت های زندگی 
برای 250 خانواده زندانی

مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان مرکز از برگزاری دوره 
آموزشی مهارت های زندگی برای 250 خانواده زندانی خبر داد.

جب��ار باقری افزود: در این دوره از آم��وزش مهارت هایی زندگی به 
خانواده زندانیان، دوره های استفاده از فضای مجازی برای پیشگیری 
از آس��یب های اجتماعی و حضور خانواده ه��ای زندانیان در فضای 

مجازی، برگزار شد.
وی گفت: این دوره های آموزشی با هدف ارتقا مهارت های زندگی 
خانواده زندانیان برگزار می شود و از خانواده معتادان و زندانیان از این 

آموزش ها بهره مند می شوند.
باقری تصریح کرد: خانواده زندانیان در معرض آسیب های اجتماعی 
و بزهکاری قرار دارند و ما تاش می کنیم در این دوره های آموزشی 
شیوه های مواجهه این خانواد ه ها  با آسیب های اجتماعی را آموزش 

دهیم.
مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان گفت: حساب زندانی 
با خانواده او جداس��ت و نباید به این خانواده ها در نبود سرپرس��ت 

خانواده بی توجهی شود.
وی افزود: ما نقاط مختلف ش��هر تهران را تقس��یم بندی کرده ایم 
و بس��ته به ش��رایط هر منطقه و آس��یب پذیربودن خانواده ها، این 

دوره هایی آموزش مهارت هایی زندگی برای آنها برگزار می شود.
باقری به خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این دوره 250 خانواده از 
خانواده زندانیان، از کاس های آموزش مهارت های زندگی برای 

کاهش آسیب های اجتماعی بهره مند شدند.

ضرورت اصاح برخی از 
مسیر ها و تجهیز پل های عابرپیاده

معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد 
بر ضرورت اصاح برخی از مس��یر ها و تجهی��ز پل های عابر پیاده 
تأکید کرد: به دلیل کمبود بودجه و اعتبار و منابع مالی باید از ظرفیت 
وقف، خیرین و انجام کار های عام المنفعه در جهت ترویج فرهنگ 
صحیح رانندگی و تأمین منابع برای حل برخی مش��کات در این 

حوزه استفاده کرد.
محمدحس��ین رحیمی زاده در جمع حلقه صالحین مسجد شهرک 
دانشگاه اظهارکرد: مساجد و اماکن مذهبی به عنوان محل تجمعات 

مردمی، می توانند در فرهنگسازی نقش اساسی داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، 
افزود: دعاوی خانواده از جمله طاق توافقی در س��طح کشور رو به 
افزایش اس��ت، البته استان یزد نسبت به بسیاری از استان ها از نظر 
دعاوی خانواده وضعیت بهت��ری دارد، اما حتی یک پرونده قضایی 

نیز برای یزد با این مردم متدین و دیندار زیاد است.
وی با اش��اره به برخی از برنامه های معاونت اجتماعی در خصوص 
صیانت از نهاد خانوده، بیان داشت: اکنون بر ای زوج های در آستانه 
طاق که به دادگس��تری مراجعه می کنند کاس های آموزشی و 
مشاوره گذاشته شده که اکثریت قریب به اتفاق از کسانی که دراین 

دوره ها شرکت می کنند از برگزاری دوره ابراز رضایت می کنند.
رحیم��ی زاده گفت: در حال حاضر دوره ه��ای آموزش مهارت های 
زندگی در برخی از دانشگاه ها، پادگان های سربازی و برخی ازدیگر 

از اجتماعات برگزار می شود.
وی وضعی��ت رانندگی و آمار تصادفات در اس��تان ی��زد را از دیگر 
مشکات این استان برش��مرد و گفت: درباره فرهنگ رانندگی نیز 

باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.
معاون اجتماعی و پیش��گیری از قوع جرم دادگس��تری استان یزد 
تصریح ک��رد: ائمه جماعات و روحانیون بای��د تخلف رانندگی را به 
عنوان یک منکر و یک عمل زش��ت معرف��ی کنند که فرد متخلف 
عاوه بر مسئولیت شرعی، قانونی و اخاقی و مزاحمت برای سایر 
شهروندان در بس��یاری از موارد برای دیگران خطر جانی نیز ایجاد 

می کند.
وی ب��ر ضرورت اصاح برخی از مس��یر ها و تجهی��ز پل های عابر 
پیاده و انجام برخ��ی از کار های تبلیغی و فرهنگی تأکید کرد و بیان 
داشت: بس��یاری از مش��کات حوزه حمل و نقل و ترافیک دارای 
سازمان متولی اس��ت که در حال رفع مشکات و نواقص هستند، 
اما به لحاظ کمبود بودجه و اعتبار و منابع مالی باید از ظرفیت وقف، 
خیرین و انجام کار های عام المنفعه در جهت ترویج فرهنگ صحیح 
رانندگی و همچنین تأمین منابع برای حل برخی مشکات در این 

حوزه استفاده کرد.

تعیین تکلیف پسماندهای روی 
شهرک صنعتی زنجان 

رییس کل دادگستری استان زنجان با تأکید بر اینکه اگر کارشناسی 
قابل قبولی بر روی پسماندهای روی صورت نگیرد، عواقب این کار، 
دامن گیر جامعه شده و آسیب زا خواهد بود؛ گفت: تکلیف پسماند روی 

در زنجان باید تا پایان سال جاری مشخص شود.
حجت ااسام والمسلمین صادقی نیارکی در جلسه اقتصادمقاومتی 
دادگستری استان زنجان با تاکید بر اینکه بسته شدن پرونده پسماند 
روی در استان، یکی از مطالبات جدی است که باید این موضوع تا 
پایان امسال تعیین تکلیف شود، افزود: پرونده پسماند روی در زنجان 
از س��ال ها پیش باز بوده و معتقدیم این موضوع هر چه سریع تر باید 

فیصله یافته و تا پایان امسال خاتمه یابد.
رییس کل دادگستری اس��تان زنجان با اش��اره به اینکه شاید اگر 
کارشناسی دقیقی در خصوص پس��ماندهای روی در استان انجام 
می شد، این موضوع تا به امروز به یک دغدغه جدی در استان تبدیل 
نمی ش��د، ادامه داد: اعتقاد راس��خ به این مهم داریم که در گذشته 
پیگیری های زیادی در خصوص پسماند روی در استان انجام شده 
است، به همین خاطر امروز نباید این پیگیری ها را نادیده بگیریم و 
باید به تاش��ی که در این زمینه توسط گذشتگان انجام شده است، 

احترام بگذاریم.
این مقام عالی قضایی با تأکید بر اینکه اگر کارشناسی قابل قبولی بر 
روی پس��ماند روی صورت نگیرد، عواقب این کار، دامن گیر جامعه 
شده و آسیب زا خواهد بود، اظهارکرد: اگر خواهان توسعه در استان 
هستیم، نباید فراموش کنیم که این توسعه هم معایب و هم محاسنی 
دارد که در صورت کم بودن معایبش می توان از آن چشم پوشی کرد، 
اما اگر معایبش بیش از محاسنش باش��د، باید عطای آن توسعه را 

به لقایش بخشید.
صادقی نیارکی در ادامه جلس��ه، موضوع اقتص��اد مقاومتی را یکی 
از موارد ضروری حال حاضر جامعه دانس��ت و بر تاکید رهبر فرزانه 
انقاب در این خصوص اش��اره کرد و گفت: متأسفانه در این زمینه 
آن گونه که باید اقدامات و تصمیمات اساسی صورت نگرفته است؛ 
چرا که اگر فرامین رهبری در این خصوص انجام می شد، بی تردید 
امروز به واسطه نسخه راهگشای اقتصاد مقاومتی، نباید با این همه 

مشکل دست و پنجه نرم می کردیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در بره��ه کنون��ی هم��ه باید ب��رای تحقق 
اقتصادمقاومتی تاش مضاعفی از خود نشان دهند، خاطرنشان کرد: 
تصمیماتی که در جلسه اقتصادمقاومتی اتخاذ می شود، ازم ااجرا 
ب��وده و در صورت تعلل در این زمینه، بای��د گزارش های ازم داده 
ش��ود که خوشبختانه تا به امروز هیچ گزارشی مبنی بر کم کاری در 
این زمینه صورت نگرفته و امیدواریم کار ها با شتاب بیشتری در این 

خصوص انجام شود.

روی خط خبر
دبیر ستاد حقوق بشر، گفت: آزادی بیان 
دستاورد بزرگ انقاب اسامی است و 

باید از آن پاسداری کنیم.

محمدجواد اریجانی در برنامه »بدون توقف« 
درباره اتفاقات فرانس��ه چرا واکن��ش ایران این 
قدر کمرنگ بود که در همین میان فرانسه علیه 
ایران بیانیه دهد، اظهارکرد: ما در س��ازمان های 
بین المللی به طور وسیع این موضوعات را مطرح 
می کنی��م در حالی که هیچ ک��س جرأت مطرح 
کردن ن��دارد، درواقع ما تخلفات حقوق بش��ری 

آمریکا و کشورهای اروپایی را مطرح می کنیم.

 سیاس�ت ما حمای�ت از م�ردم یمن 
است 

به گزارش پایگاه اطاع رسانی ستاد حقوق بشر، 
وی درباره کمک های جمهوری اسامی ایران 
به کش��ورهای همچون یم��ن و میانمار، گفت: 
مقاومت م��ردم یمن ک��م چیزی نیس��ت. این 
م��ردم اگر قدرتمند باش��ند و بتوانند از خود دفاع 
کنن��د؛ این بهتر اس��ت یا اینکه ما ب��ه جای آنها 
بجنگیم؟! سیاست ما حمایت از مردم یمن است، 
توانمند س��اختن آنها در دفاع از حقوقشان است، 
در صحنه بین المللی و مذاکرات سیاس��ی کدام 
کشور به اندازه جمهوری اس��امی درباره یمن 
کار کرده است؟ رکورد ما در این خصوص بسیار 

خوب است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در 
خصوص رویک��رد کنونی قوه قضایی��ه در مورد 
آزادی بیان در کش��ور، اظهارک��رد: آزادی بیان 
یکی از این رویکردها است؛ رویکرد قوه قضاییه 
در مورد اعدام ها، موادمخدر، زندانیان و مبارزه با 

فساد اقتصادی  را شاهد هستیم.
اریجان��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چرا 
قوه قضاییه تریبون در اختیار برخی از مسئوان 
گذشته برای بیان نظراتشان قرار نمی دهد، گفت: 

تربیون در اختیار قوه قضاییه نیس��ت؛ مسئولیت 
قوه قضاییه این اس��ت که تخلف قانونی صورت 
نگیرد. ب��ه طور مثال کس��انی ک��ه ناهنجاری 
فکری یا سکواریس��م ضد دی��ن را تبلیغ کنند 
براس��اس قانون باید با آنها برخورد شود. کسانی 
که توهین های شخصی فراوانی کنند که قانون 
آن را مش��خص کرده به طور مثال کس��انی که 
در فضای مجازی آبروی م��ردم را می برند، این 
آزادی بیان نیست این نوعی راهزنی است که با 

آن مبارزه می شود.
معاون ام��ور بین الملل قوه قضایی��ه تأکید کرد: 
قوه قضاییه نظارت می کند که چه کسی تخلف 
می کند و با هر کس��ی که تخلف ک��رد برخورد 

می کند.
وی همچنی��ن در ادامه بیان ک��رد: آزادی بیان 
دس��تاورد بزرگ انقاب ما اس��ت و بای��د از آن 
پاس��داری کنیم.غربی ها برایش��ان آزادی بیان 
مهم نیست، امروز یکی از افتخارات ما این است 
که اگر مس��ئولی خطایی ک��رد می توانیم با وی 

صحبت کنیم.
اریجانی با بی��ان اینکه آزادی بیان ش��اخصه 
بزرگ و دس��تاورد انقاب اس��امی ما اس��ت 
در خص��وص موانع آزادی بی��ان، گفت: یکی از 
این موارد سوءاستفاده ها اس��ت که ذیل عنوان  
آزادی بیان نبای��د بتوانند علیه قان��ون، ناموس 
م��ردم و امنیت کش��ور کار کنند. امروز ش��اهد 
هس��تیم که به کارگیری تکنولوژی های جدید 
این امکان را ایجاد کرده که در پوش��ش آزادی 
بیان امنیت تک  تک ش��هروندانمان را به خطر 
بیاندازیم، بنابراین قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر 
به دنبال راهکارهایی اس��ت که آزادی بیان را با 
ممانعت از م��واردی ک��ه آن را تهدید می کنند، 
حفظ کند که بهترین ماک آن هم قانونی است. 
در این خصوص مسئوان باید به تدریج تحمل 

خود را باا ببرند.

آزادی بیان 
دستاورد بزرگ انقاب اسامی است

دبیر ستاد حقوق بشر:

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: 
تولید محتوا در عرصه هنری و فرهنگی باید حتماً زیر نظر علما 
و فرهیختگان باش�د زیرا تولید محتوای نامناسب می تواند 

نسلی را به انحراف بکشاند.

محمدباقر الفت در آیین اختتامیه نخستین جشنواره پویانمایی آموزش، 
آگاهی و پیشگیری در ش��یراز، افزود: مقابله با عرضه کاای فرهنگی 
نامناسب و نیز اقدامات سلبی در حوزه مجازی و حقیقی در دهه گذشته 
مورد توجه تمام دستگاه ها بوده اس��ت اما به این نتیجه رسیده ایم که 
باید در تولید محتوا نیز فعالیت کنیم و جای خود را در حوزه محصوات 

فرهنگی باز کنیم.
به گزارش خبرگزاری ها، وی، از پویانمایی به مثابه ابزاری تبلیغی برای 
کودکان و نوجوانان در تمام کشور ها یاد کرد و گفت: برای آنکه بتوان 
پیام های فرهنگی و آموزشی مؤثر و گوشنوازی به قلب و جان کودکان 

منتقل کنیم باید از روش متناسب با حال آنان بهره گرفت.

 تولی�د محت�وای نامناس�ب در عرصه هنر نس�لی را به 
انحراف می کشاند

الفت بیان ک��رد: تولید محتوا در عرصه هنری و فرهنگی باید حتماً زیر 
نظر علما و فرهیختگان باش��د زیرا تولید محتوای نامناسب می تواند 

نسلی را به انحراف بکشاند.
معاون اجتماعی و پیش��گیری از وق��وع جرم قوه قضاییه با اش��اره به 
ضرورت بهره گیری از زب��ان هنر برای انتقال پیام های پیش��گیرانه، 

اظهارکرد: هنرنمایی در عرصه پویانمایی )انیمیش��ن( دش��وار است و 
مشکات خاص خود را دارد و کشور ما نیز در ابتدای راه طوانی تولید 

انیمیشین است.
وی اف��زود: محصوات داخلی پویانمای در ایران در مقایس��ه با دیگر 
کش��ور ها از حیث کیفیت فاصله ای ش��ایان توجه دارد اما ورود به این 
عرصه نش��ان دهنده صابت، اعتماد، ایم��ان و خودباوری هنرمندان 

کشورمان است و در این زمینه شاهد پیشرفت روزافزون هستیم.
الف��ت، با بی��ان اینکه میزان ج��ذب مخاطب و پیگی��ری کودکان در 
پویانمایی این هنر را در امر آموزش شایان توجه می کند، گفت: متولیان 

این هنر در داخل کشور می توانند با ارتقای کیفی محصواتشان، تعداد 
مخاطبان خود را افزایش دهند اما آنچه بسیار اهمیت دارد این است که 

تولید محتوا در این حوزه بسیار دشوار است.

 س�اخت 11 نماهنگ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم 
در رسانه ملی

همچنین در این مراس��م مه��دی افتخ��اری، دبیر ش��ورای ارتقای 
آگاهی های عمومی اطاع رس��انی و افکارسنجی قوه قضاییه، افزود: 
ذهن کودکان سرش��ار از تخیل و توانمندی است و چنانچه بتوانیم از 
این ظرفیت و قدرت برای آموزش آموزه های پیشگیرانه بهره گیریم، 

می توانیم این آموزه ها را نهادینه کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه در س��ال گذش��ته 11 نماهنگ )کلی��پ( در زمینه 
پیشگیری از وقوع جرم در رسانه ملی تولید شده است، عنوان کرد: این 
محصوات فرهنگی در زمینه آموزه های اجتماعی و سبک زندگی سالم 
بوده است که در مجموع 110 هزار ثانیه این برنامه پخش شده است.

افتخاری گفت: تا پایان سال 97 آثاری نیز در زمینه پیشگیری، اصاح 
سبک زندگی، حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و همچنین 11 حوزه 

دیگر برای ارایه آموزه های پیشگیرانه، به نمایش گذاشته خواهد شد.
دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی اطاع رسانی و افکارسنجی 
قوه قضاییه همچنین با اش��اره به ساخت 2 نماهنگ با موضوع طاق، 
بیان کرد: هنری ترین قسمت فیلم س��ازی ما از زبان کودک طاق، با 
صدای علی لهراسبی اس��ت و با توجه با اینکه فارس شهر ادب و هنر 

است، در این استان از این 2 نماهنگ رونمایی می کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح کرد
ضرورت بهره گیری از زبان هنر برای انتقال پیام های پیشگیرانه

خبر

معاون  حقوق  عامه دادس�تان کل کش�ور، گف�ت: پیگیری 
ویژه موضوع گرانی به دادس�تان ها مطرح ش�ده و گزارش 
تخلفاتی هم تاکنون به معاونت حقوق عامه دادس�تانی کل 

کشور ارسال شده است.

محمدجواد حش��متی در پاسخ به این پرس��ش که در راستای احقاق 
حق��وق  عام��ه، در رابطه ب��ا موضوع گران��ی اقام پ��ر مصرف، چه 
فعالیت هایی تاکنون انجام ش��ده اس��ت، اظهارکرد: ع��اوه بر ورود 
معاونت حقوق  عامه دادس��تانی کل کشور، دادستان ها نیز به موضوع 

گرانی ورود کردند. 

وی با اشاره به بررسی ویژه افزایش قیمت لبنیات در هفته های اخیر به 
خبرگزاری مهر، گفت: در رابطه با افزایش قیمت محصوات لبنی و 
گرانفروشی های گزارش شده، ورود جدی انجام شده است؛ دادستان ها 

هم پیگیر این موضوع در هر استان هستند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که آیا 
تاکنون گزارش��ی در رابطه با گرانی ها به دادستانی کل کشور اعام 
شده است، گفت: موارد مختلفی از سوی دادستان ها اعام شده است. 
پیگی��ری این گزارش ه��ا در حوزه های مختلف اثرگ��ذار بوده و این 
موضوع را دنبال می کنیم. وی ب��ا تأکید بر اینکه موضوع گرانی را به 
طور ویژه پیگیری می کنیم، اظهارکرد: به معاونت های حقوق عامه در 

هر استان نیز اباغ هایی در این رابطه انجام شده است و اعام کردیم با 
سازمان های مختلف مربوطه از جمله جهاد کشاورزی و صمت، جلسه 

برگزار کرده و پیگیری های ازم را انجام دهند.

 بررسی قیمت اقام پر مصرف در هر استان
حشمتی در پاسخ به این پرس��ش که در راستای احقاق حقوق عامه، 
بیشترین تخلفات گزارش ش��ده مربوط به چه حوزه هایی بوده است، 
عنوان کرد: بیش��ترین تخلفات مربوط به محیط زیست، موضوعات 
بهداشتی، خس��ارت های جانی و تصادفات است.  به گفته حشمتی، 

موضوع قیمت اقام پر مصرف قرار است در هر استان بررسی شود.

پیگیری ویژه موضوع گرانی اقام پرمصرف  از سوی دادستان ها
معاون  حقوق  عامه دادستان کل کشور  اعام کرد

 HEMAYATONLINE. 
IR

افزای�ش قیم�ت س�که در ماه های گذش�ته، بس�یاری از 
محکوم�ان پرداخت مهری�ه را با مش�کاتی مواجه کرده 
بود. افراد زیادی که قبًا به پرداخت مهریه محکوم ش�ده 
بودند و مهریه را به صورت اقس�اطی پرداخت می کردند با 
باارفتن قیمت سکه نتوانس�تند اقساط بدهی را بپردازند 

به ناچار راهی زندان شدند.

 آمار ها نش��ان می دهد که 2هزار و 500 مرد ایرانی ب��ه دلیل ناتوانی در 
پرداخت مهریه در حبس هس��تند که به گفته مدیرعامل ستاددیه کشور 
در سال 94 تعداد زندانیان مهریه یک هزار و 800 نفر بود و امروز این آمار 

به 2 هزار و 500 محبوس رسیده است.
 24 مهرماه سال جاری، رییس قوه قضاییه در خصوص محکومان تأدیه 
مهریه براساس تعداد سکه طا، بخش��نامه ای صادر کرد که خطاب به 
رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور راجع به ارائه تسهیات 
ازم برای جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه آمده بود که نظر 
به برخی گزارش های واصله تعدادی از محکومان تأدیه مهریه براساس 
تعداد س��که طای تعیین ش��ده به علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن 
توان پرداخت را نداش��ته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای 

محکومیت های مالی به زندان معرفی می شوند.
در این بخش��نامه تأکید شده است تا دادگاه ها به صورت خارج از نوبت و 
بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج 
تقدیم می شود رسیدگی و مهلت های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت 
مال��ی محکومٌ علیه افزایش داده ت��ا بدین ترتیب از زندانی ش��دن آنان 

جلوگیری به عمل آید.
 جعفری دولت آبادی، دادس��تان تهران با اش��اره به بررسی های پرونده 
محکوم��ان زندانی مهریه در تهران پیرو دس��تور ریاس��ت قوه قضاییه، 
گفت: توسط قضات ناظر زندان دادسرا با همه محکومان مهریه ماقات و 
وضعیت تقدیم دادخواست اعسار و تعدیل اقساط مهریه توسط محکومان 
زندانی بررسی شد که از مجموع محکومان زندانی مهریه، تعداد زندانیانی 

که درخواست اعسار داده اند 68/5 درصد و کسانی که درخواست اعسار 
نداده اند 11 درصد و تعداد زندانیانی که درخواس��ت اعسار آن ها در حال 

اقدام است 20 درصد است.
دادس��تان تهران اظهارات زندانیان در مورد توانایی پرداخت پیش قسط 
مهریه را به ش��رح ذیل اعام کرد: از 1 تا 20 س��که 16 درصد، از 2 تا 10 
سکه 3 درصد، و کسانی که توانایی پرداخت پیش قسط را ندارند 81 درصد 
است. به گفته جعفری دولت آبادی 94.5 درصد محکومان زندانی توان 
پرداخت مهریه را نداشتند.  وی در رابطه با اظهارات زندانیان در خصوص 
توان پرداخت اقس��اط ماهانه، تصریح ک��رد: 86 درصد توانایی پرداخت 
اقس��اط تا س��قف 500 هزار تومان در ماه، از 500 تا یک میلیون 12/5 
درصد و از یک میلیون به باا نیم درصد عنوان ش��د و درواقع محکومان 
زندانی حداکثر پولی که می توانند پرداخت کنند، یک میلیون تومان است.
 دادستان تهران در مورد مهریه هایی که در رابطه با آن ها اجراییه صادر 
ش��ده، تصریح کرد: تا 110 س��که، 53 درصد و از 110 س��که به باا 46 

درصد است.

 کاهش 70 درصدی زندانیان مهریه در استان فارس
در پی تأکید رییس قوه قضاییه در حل مش��کات تعدیل و تقسیط افراد 
ناتوان در پرداخت این دیون مالی تا انتهای مهرماه امسال بیش از 440 

زندانی مهریه از زندان های استان فارس آزاد شدند.
علی القاصی، رییس کل دادگستری استان فارس با اعام این خبر گفت: 
از زمان اباغ بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر آزادی زندانیان مهریه 

70 درصد از این زندانیان در استان فارس از زندان آزاد شدند.
وی ب��ا تقدیر از اهتمام مجموعه قضای��ی و اداره کل زندان ها در فراهم 
کردن زمینه اجرای این بخشنامه افزود: در این اقدام که عاوه بر حمایت 
مسئوان قضایی خیرین استانی نیز نقش مؤثری داشتند قریب به 1100 
زندانی جرایم غیرعمد در هشت ماهه امسال از بند آزاد و به آغوش گرم 

خانواده های خود بازگشتند.
رییس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه در یک سال گذشته 

با کاهش 14 درصدی ورودی زندانیان در اس��تان فارس روبرو بوده ایم، 
گفت: این اتفاق با حضور مستمر و هدفمند همکاران قضایی در زندان ها 
محقق ش��ده اس��ت، به نحوی که در آخرین دیدار دادس��تان عمومی و 
انقاب مرکز اس��تان و معاون��ان وی در زندان با بی��ش از 2 هزار نفر از 
زندانی��ان ماقات چهره به چهره صورت گرفت تا از این طریق اقدامات 
اداری در زمینه آزادی جمعیت زیادی از محبوسان تسهیل و تسریع شود.

 آمار زندانیان مهریه در استان کرمان کاهش یافته است
یداه موحد، رییس کل دادگس��تری اس��تان کرم��ان، اظهارکرد: طی 
هفته های گذش��ته بیش از 30 نفر از زندانی��ان که به دلیل مهریه زندان 
بودند، آزاد شدند و دادگستری اس��تان کرمان سعی دارد کسی به خاطر 
مهریه وارد زندان نشود و آنان که در زندان هستند با تضمین ها و اقدامات 

سازشی آزاد شوند.
رییس کل دادگستری استان کرمان هم از کاهش آمار زندانیان مهریه 

در این استان خبر داد.
وی با اعام اینکه 4 هزار و 500 پرونده مربوط به تقسیط ش��دن مهریه 
در سطح اس��تان داریم، گفت: با افزایش بهای سکه محکومان قادر به 
پرداخت سکه با اقساط تعیین شده و با نرخ روز نیستند و تقاضای تعدیل 

می کنند و ما مهلت پرداخت را افزایش می دهیم.
خس��روی وفا، رییس کل دادگستری اس��تان اصفهان بر تعیین تکلیف 
زندانیان مهریه تأکید کرد و گفت: این امر در دستور کار فوق العاده قضات 

استان اصفهان قرار دارد.
وی از قضات و مس��ئوان قضایی دادگستری اس��تان خواسته است با 
بهره گیری از هرگونه تدبیر و اعم��ال مدیریت قضایی، اجرای مفاد این 

بخشنامه را در دستور کار فوق العاده قرار دهند.
به گ��زارش می��زان، با اجرای بخش��نامه جدی��د ریی��س قوه قضاییه، 
سیاس��ت های دس��تگاه قضایی در مورد زندانیان مهریه با دقت و شتاب 
در محاکم در حال اجراس��ت و  آمارها نشان می هد با  تاش های قاطع 

دستگاه قضایی  شرایط آزادی این دسته  از زندان ها فراهم شده است.

اقدامات مثبت دادگستری ها در کاهش تعداد ز ندانیان مهریه
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تقاضای  به  نفر  میلیون  یک  سالی   
اشتغال اضافه می شوند

فره��اد دژپس��ند، وزی��ر امور 
اقتصادی و دارایی کشور گفت: 
هر س��ال یک میلی��ون نفر به 
عرصه تقاض��ای اش��تغال در 
کشور وارد می شوند در حالی که 
دلی��ل محدودیت ه��ای  ب��ه 
اقتص��ادی نمی ت��وان چنی��ن 
ظرفیت��ی را تح��ت پوش��ش 

اشتغال قرار داد.
وی گف��ت:  با توجه ب��ه اینکه متولدین س��ال 60 پا به عرصه اش��تغال 
گذاشته اند، متقاضیان اشتغال افزایش چشمگیری داشته  است. هر سال 
یک میلیون نفر به عرصه تقاضای اشتغال در کشور وارد می شوند در حالی 
که به دلیل محدودیت ه��ای اقتصادی نمی توان چنین ظرفیتی را تحت 
پوشش اشتغال قرار داد. در طول پنج سال اخیر با همه مشکات اقتصادی 
3 میلیون و 400 هزار شغل در سطح کشور ایجاد شد که همچنان با تعداد 

افراد متقاضی برای اشتغال در کشور همخوانی ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به طور کلی می توان رش��د اقتصادی 
در س��الهای 93 الی 96 را تا حدی مثبت ارزیابی کرد اما مشکات اخیر 
تا حدی در رش��د اقتصادی کش��ور اثرگذار بود و با توجه به سیاست های 
دولت در ارتباط با ارز و کنترل نوس��انات در دو ماه گذشته رشد قیمت ها 

از 7 به 2 درصد رسید .

تعادل بازار مسکن با فشار مالیاتی
 به هم می خورد

مصطفی قلی خسروی، رییس 
اتحادیه مشاوران اماک با بیان 
این که فش��ار مالیاتی به بخش 
مس��کن، تعادل ب��ازار را به هم 
می زن��د گفت: منط��ق اقتصاد 
حکم می کند که واحد مسکونی 
فروخت��ه ی��ا اجاره داده ش��ود، 
بنابراین آم��ار 2.5 میلیون خانه 

خالی در کشور جای تأمل دارد.
وی  اظهار کرد: طبق تاکیدات کارشناسان مسکن، فعاان حوزه ساخت 
و س��از و هم چنین نمایندگان مجلس، کش��ور به ح��دود 5 میلیون واحد 
مسکونی نیاز دارد که اگر تامین نشود تعادل بازار مسکن به هم می خورد. 
مش��اوران اماک به هیچ وجه دنبال گرانی مسکن نیس��تند؛ چرا که با 
جهش قیمت مس��کن، معامات پایین می آید. وظیفه دولت است که با 
تسهیل شرایط ساخت و ساز، بخش ساختمان را حمایت کند تا مسکن از 

گرانی و رکود در امان بماند.
رییس اتحادیه مشاوران اماک، حمایت از بخش خصوصی برای تولید 
مسکن را ضروری دانست و گفت: به جز تولید واحدهای مسکونی جدید، 
موضوع بافت های ناکارآمد نیز مطرح است که دولت در این خصوص وارد 
شده اما باید با ارایه تسهیات و مشوق های مالیاتی، شرایط را برای بازده 
سرمایه گذاری فراهم کند تا فعاان این بخش برای نوسازی و بهسازی 

بافت های فرسوده ترغیب شوند.
وی تصریح کرد: دولت باید تاش کند سرمایه ها از حوزه ارز و طا وارد 
بخش مسکن شود. پیش نیاز این مساله ترغیب سرمایه گذاران از طریق 
مشوق هایی همچون مالیات است. هم اکنون تمرکز دولت بر روی مالیات 
معطوف ش��ده که بحث مالیات بر عایدی مسکن نیز در مجلس شورای 
اسامی مطرح شده و عده ای می گویند که باید از خانه های خالی مالیات 
گرفته شود. بنده با این موضوع مخالفم؛ زیرا معتقدم کسی که سرمایه اش 
را به تولید مسکن اختصاص داده نباید تنبیه شود. اساسا خالی ماندن واحد 
مسکونی به ضرر صاحب خانه است، پس مجبور می شود آن را اجاره دهد 
یا به فروش برس��اند. بنابراین آمار 2.5 میلیون واحد مس��کونی خالی در 

کشور تامل برانگیز است.
رییس اتحادیه مش��اوران اماک تاکید کرد: گفته می ش��ود کشورهای 
توس��عه یافته زمانی که با بحران اقتصادی مواجه ش��دند بر روی مالیات 
تمرکز کردند. ممکن است این موضوع صحت داشته باشد ولی ابتدا باید 
از بخش های غیرمولد که با فرار مالیاتی مواجهند برخورد شود؛ نه این که 
در اولین قدم به سراغ بخش مسکن بیاییم که به آبادانی و اشتغال کشور 

کمک می کند.

کارت سوخت برای مقابله با قاچاق 
ناکافی است

علی بختیار، عضو کمیس��یون 
انرژی مجلس شورای اسامی 
گفت: احیای کارت س��وخت تا 
اندازه ای جلو قاچاق سوخت را 
می گیرد اما همه راه حل نیست 
و بای��د در کن��ار آن از س��ایر 

راهکارها نیز استفاده کرد.
وی  درب��اره مدیری��ت مصرف 
سوخت گفت: در بحث س��اماندهی مصرف سوخت مشکات و مسائلی 
وجود دارد ک��ه باید به آنها توجه کرد، زیرا تصمیم های نادرس��ت و غیر 

کارشناسی می تواند عوارض بسیار بدی را به دنبال داشته باشد.
علی بختیار اهمیت بررسی همه ابعاد موضوع مدیریت مصرف سوخت را 
یادآوری کرد و گفت: در اجرای این طرح ها باید تاش کرد به دهک های 

پایین جامعه فشاری وارد نشود.
وی اضافه کرد: همچنین س��اماندهی طرح برندینگ )ایجاد شبکه های 

زنجیره ای توزیع سوخت( باید از اهداف مدیریت مصرف سوخت باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: راه اندازی کارت سوخت توسط 

دولت به مصوبه مجلس نیازی ندارد و نمایندگان با آن موافقند.
بختیار گفت: به علت افزایش نرخ ارز، میزان قاچاق سوخت رشد زیادی 

کرده و در برخی روزها به 10 میلیون تا 20 میلیون لیتر رسیده است.
وی اضافه کرد: بجز کارت سوخت، راه حل های دیگری نیز برای مدیریت 
مصرف سوخت ارائه شده است که از جمله آنها می توان به طرح اختصاص 
بنزین به همه افراد اشاره کرد که بر اساس آن بنزین به خودرو تحویل داده 
نمی ش��ود بلکه به همه مردم اختصاص می یابد. وی گفت: این طرح از 
طریق کسب و کارهای نوپا )استارت آپ ها( اجرا می شود. بر اساس این 
طرح، مردم می توانند بنزینی را که اس��تفاده نمی کنند از طریق استارت 
آپ ها به برندها )شبکه های زنجیره ای تامین و توزیع بنزین( بفروشند. 
بر اساس این طرح که گروهی از نمایندگان مجلس تهیه کرده اند اما هنوز 
قطعی نشده است، نرخ دوم بنزین نباید ثابت و مشمول قیمت گذاری شود، 
بلکه قیمت آن بر اساس کیفیت سوخت و محل توزیع باید متفاوت باشد«

  اقتصادی  

 در طی هفته گذش��ته در حالی ش��اهد افزایش 
ارزش و حجم معامات در بازار اول سهام بودیم 
و سهامداران برای خرید س��هام دست به نقد در 
صف ایس��تاده بودند که کاهش ارزش معامات 
در بازار دوم و عدم اس��تقبال فعاان از بازار های 
بدهی، مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری قابل 

معامله مشهود بود.
 در بازار مش��تقه نیز ارزش معام��ات با کاهش 
همراه بود، اوضاع، اما در صندوق های س��رمایه 
گ��ذاری اندکی بهتر بود و گرچه ش��اهد کاهش 
15 درص��دی ارزش معامات و حجم معامات 
بودیم، ولی نسبت به بازار بدهی وضعیت بهتر بود.

   رش�د 4۳ درصدی نس�بت ب�ه هفته 
نخست دی ماه

 حج��م کل معامات نیز 16 میلی��ون و 22 هزار 
سهم و اوراق مالی قابل معامله بوده که رشد 43 
درصدی نسبت به هفته نخست دی ماه داشته و 
از ابتدای س��ال تا پایان چهارشنبه بیش از 400 
میلیون و 101 هزار سهم در بورس تهران معامله 

شده و تعداد معامات نیز با رشد 30 درصدی 835 
هزار و 514 نوبت گزارش شده است.

 در بازار اول سهام ارزش معامات در دومین هفته 
دی ماه به بیش از 2608 میلیارد تومان رسیده که 
نسبت به هفته قبل افزایش 42 درصدی را نشان 
می دهد، این رقم از ابتدای س��ال تاکنون بیش از 

70 هزار و 108 میلیارد تومان بوده است.
 حجم معامات نیز در این بازار 12 میلیون و 512 
هزار سهم بوده که رشد 54 درصدی را نسبت به 
هفت��ه قبل ثبت کرده و از ابتدای س��ال نیز 274 
میلیون و 891 هزار س��هم در ب��ازار اول بورس 
تهران معامله شده است.  تعداد دفعات نیز افزایش 
31 درصدی داشته و رقم 555 هزار و 653 نوبت 
معاماتی در ب��ازار اول درهفته دوم دی ماه رقم 
خورده و از ابتدای سال نی 13 میلیون و 346 هزار 
و 812 بار معامله گران در بازار اول بورس تهران 
داد و ستد کرده اند.  در بازار دوم بورس تهران، اما 
ارزش معامات با کاهش 7 درصدی مواجه شده 
و بر این اساس 865 میلیارد تومانارزش معامات 
این بازار ب��وده، حجم معامات، اما با رش��د 16 

درصدی 2 میلی��ون و 666 هزار س��هم و اوراق 
مالی بوده که در 275 هزار و 395 نوبت معاماتی 
رقم خورده و بر این اساس رشد 31 درصدی تعداد 
معامات در هفته دوم دی ماه مشهود بوده و حجم 
معامات بازار دوم نیز از ابتدای سال 118 میلیون 
و 176 هزار سهم طی 10 میلیون و 367 هزار و 68 

نوبت معاماتی بوده است.
 در بازار بدهی، اما اوضاع مس��اعد نبود و افت 84 
درصدی ارزش معام��ات و 83 درصدی حجم 
معامات و 11 درص��د کاهش دفعات معامات 
نش��ان از کس��اد بودن این بازار داش��ت. بر این 
اساس ارزش معامات از 4503 میلیارد ریال به 

742 میلیارد ریال رسیده است.
 در بازار مشتقه نیز ارزش معامات با کاهش 55 
درصدی هم��راه بود، اوضاع، اما در صندوق های 
س��رمایه گذاری اندکی بهتر بود و گرچه ش��اهد 
کاه��ش 15 درصدی ارزش معام��ات و حجم 
معام��ات بودیم، ولی نس��بت به ب��ازار بدهی 

وضعیت بهتر بود.
 شاخص کل بورس تهران هفته گذشته با رشد 2 

هزار و 455 واحدی معادل 2 درصد در کانال 160 
هزار و 899 واحدی ق��رار گرفت، عملکرد نماگر 
اصلی بورس تهران از ابتدای سال تاکنون با رشد 
بیش از 64 هزار و 609 واح��دی همراه بوده که 

معادل 67 درصد رشد شاخص بوده است.
 شاخص بازار اول با رشد 2151 واحدی در ارتفاع 
118 ه��زار و 695 واحدی قرار گرفت و با جهش 
50 هزار و 570 واحدی از ابتدای سال تاکنون 74 

درصد رشد داشته است.
 شاخص بازار دوم قرار گرفتن در کانال 319 هزار 
و 763 واحدی که 3 هزار و 241 واحد معادل یک 
درصد رشد را ثبت کرده و بر این اساس عملکرد 
این شاخص از ابتدای س��ال با 113 هزار و 276 

واحد معادل 55 درصد رشد همراه بوده است.
 ش��اخص قیمت نیز در پای��ان معامات دومین 
هفته دی ماه با رشد 714 واحدی معادل 2 درصد 
در ارتف��اع 46 هزار و 773 واحدی قرار گرفت که 
در مقایس��ه با ابتدای س��ال نیز با رشد 16 هزار و 
239 واحدی معادل 53 درصد مواجه شده است.

 
   افزای�ش ح�دود 65 ه�زار واح�دی 

شاخص از ابتدای امسال
از ابتدای امس��ال تاکن��ون، در م��دت 189 روز 
معاماتی تعداد 400میلیارد و 101میلیون سهم 
و حق تقدم به ارزش 1228ه��زار و 241میلیارد 
ری��ال در 23میلیون و 947ه��زار و 440دفعه در 
بورس اوراق بهادار، مورد معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معامات بازار سهام به تفکیک 
بازار نش��ان می دهد در این مدت، 264میلیارد و 
891میلیون سهم به ارزش 701هزار و 81میلیارد 
ری��ال در 13میلیون و 346ه��زار و 812نوبت در 
ب��ازار اول؛ 118میلیارد و 176میلیون س��هم به 
ارزش 379هزار و 538میلیارد ریال در 10میلیون 
و 367ه��زار و 68نوبت در بازار دوم؛ 105میلیون 
س��هم به ارزش 103هزار و 585میلیارد ریال در 
29هزار و 318نوبت در ب��ازار بدهی؛ 2میلیارد و 
674میلیون سهم به ارزش 146میلیارد ریال در 
4 هزار و 194نوبت در بازار مش��تقه و 4میلیارد و 
256میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله در بورس تهران به ارزش 43هزار و 
892میلیارد ری��ال در 200هزار و 48نوبت، مورد 
معامله قرار گرفته اس��ت. همچنین شاخص کل 
نیز که معامات امسال بورس را از ارتفاع 96هزار 
و 290واحد آغاز کرده است، تاکنون با 64هزار و 
609واحد افزایش معادل 67درصد رشد را به ثبت 
رس��انده و به ارتفاع 160هزار و 899واحد رسیده 
است. شاخص بازار اول نیز در این مدت، با 50هزار 
و 570واحد رشد و شاخص بازار دوم، با 113هزار و 

276واحد افزایش مواجه شده اند.

گزارش »حمایت« از روند معامات بازار سرمایه و تحوات مرتبط با هفته های آتی

یخ بورس آب می  شود
اخبار کوتاه

قیمت نفت و گاز در سال 2019 
پرنوسان خواهد بود

مؤسسه رتبه بندی مودیز پیش بینی کرد قیمت نفت و گاز در بازار جهانی 
طی سال  2019 نوسان خواهد داش��ت اما می توان برای آن یک بازه 
قیمتی تعیین کرد. این مؤسس��ه بازه قیمتی برای نفت آمریکا را 50 تا 
70 دار در هر بشکه پیش بینی کرد. در این گزارش آمده است، اعام 
اوپک و روسیه برای کاهش 1.2 میلیون بشکه ای عرضه نفت به بازار 
جهانی که در ماه دسامبر اعام شد، به کاهش نگرانی ها نسبت به شکل 
گرفتن بازاری با مازاد عرضه که عامل اصلی کاهش 40 درصدی قیمت 

در سه ماهه گذشته بوده است، کمک کرد.
مودیز معتقد است: بازار همچنان انتظار افزایش 1.4 میلیون بشکه ای 
روزانه تقاضای نفت را دارد و این در حالی است که عواملی نظیر کاهش 
رش��د اقتصادی جهانی در سایه افزایش ارزش دار و جنگ تعرفه که 

آمریکا علیه برخی کشورها به راه انداخته است همچنان پایدار است.
 مؤسسه مودیز همچنین قیمت گاز آمریکای شمالی را بین 2.5 تا 3.5 
دار به ازای هر یک میلیون واحد حرارتی انگلیسی پیش بینی کرد. این 
مؤسسه قیمت میعانات گاز طبیعی را نیز 45 درصد قیمت نفت آمریکا 

پیش بینی کرده و بازه قیمتی آن را 22 تا 32 دار عنوان کرده است.

بازنگری در تعرفه آب
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری وزارت نیرو گفت: 
در راستای اصاح الگوی مصرف، کارگروه سازگاری با کم آبی و مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��امی، به بازنگری در تعرفه های 
بخش آب اقدام کرده اند. بنفش��ه زهرایی با بیان این که در سال جاری 
اقدامات متعددی برای کاهش مصرف آب در کش��ور صورت گرفته 
است، اظهار کرد: یکی از این اقدامات، تشویق ادارات دولتی به نصب 
تجهیزات کاهنده مصرف آب بوده اس��ت که در این راس��تا نیز هیات 
دولت مصوبه ای را اباغ کرد. وی افزود: براساس مصوبه هیات دولت، 
ادارات دولتی ملزم به کاهش مصرف خود تا 20 درصد ش��دند. عاوه 
بر این، قرار شد که اگر طی یک ماه به میزان مصرف تعیین شده نرسد، 
شرکت های آبفا برروی قبوض آن ها جریمه لحاظ کنند. مدیرکل دفتر 
مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری وزارت نیرو با بیان این که شرکت های 
آبفا، ساختمان های مختلف دولتی را از نظر استاندارد بودن شیرآات 
مورد بررسی قرار دادند، ادامه داد: براساس ارزیابی های صورت گرفته 
ازسوی شرکت آب و فاضاب، به ادارات دولتی اعام شد که چه طور 
می توانند میزان مصرف خود را استاندارد کنند، در همین راستا، بسیاری 
از دس��تگاه های دولتی میزان مصرف خود را کاهش داده اند. زهرایی 
اظهار کرد: عاوه بر این، س��ازمان برنامه و بودجه نیز بودجه ای را به 
شرکت های  آب و فاضاب به منظور تجهیز مکان های عمومی مانند 
مس��اجد و مدارس به لوازم کاهنده مصرف اختصاص داد و اکنون نیز 
ما در حال جمع آوری گزارش ها و میزان عملکرد این طرح هس��تیم. 
وی افزود: عاوه بر این، در کارگروه س��ازگاری با کم آبی مصوباتی در 
راستای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف به تصویب رسید و اکنون 
نیز در مرحله ی اباغ هیات دولت قرار دارد. او با اشاره به دیگر اقدامات 
صورت گرفته برای مدیریت مصرف آب در کش��ور گفت که در حوزه 
مصرف آب، در بخش کشاورزی در کارگروه سازگاری با کم آبی مصوبه 
ممنوعیت کشت برنج در استان های غیرشمالی مصوب شد و اکنون 
این مصوبه مراحل نهایی خود را طی کرده است. به گفته مدیرکل دفتر 
مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری وزارت نیرو، ش��یوه نامه اجرای این 
طرح در کارگروه ملی و هیات دولت به تصویب رسیده که در جلسه آتی 
کارگروه ملی اگر تصویب شود، به همه استان ها اباغ خواهد شد و از این 
طریق می توانیم شاهد کاهش سطح زیرکشت در استان های غیرشمالی 
باشیم. چندی پیش نیز دستورالعمل نحوه تدوین گزارش های سازگاری 
با کم آبی استان ها در ششمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 
تصویب و به استانداران به عنوان رؤسای کارگروه های استانی کارگروه 

ملی سازگاری با کم آبی، اباغ شد.

 توقف 4 ماهه 5 هزار تن 
گوشت وارداتی 

نایب رئیس انجمن فرآورده های خام دامی گفت: 5 هزار تن گوش��ت 
وارداتی از برزیل 4 ماه است در بندرعباس متوقف است و روزانه هزینه 

معطلی سنگینی بابت این معطلی پرداخت می شود.
مس��لم ناصری گفت: مش��کات انتقال و تخصیص ارز ب��ه واردات 
محصوات پروتئینی وجود دارد و کار واردات را بسیار سخت کرده است.

ناصری با بیان اینکه برای هر محموله 25 تنی روزانه هزینه سنگینی 
بابت دموراژ پرداخت می ش��ود که برای واردکنندگان بسیار سنگین 
است، گفت: بانک مرکزی باید راهکار انتقال ارز به شرکت های خارجی 
را پیدا کند که می تواند در این زمینه از صرافی های فعال استفاده کند. 

نایب رئیس انجم��ن فرآورده های خام دامی گف��ت: علی رغم اینکه 
بانک های عامل پول این محموله را از حساب واردکنندگان برداشت 
کرده اند ام��ا حدود 80 روز اس��ت که نتوانس��ته اند آن را به حس��اب 
شرکت های صادرکننده انتقال دهند. توقف گوشت وارداتی با تناژ باا 
دربندرعباس در حالی است که به دلیل کاهش عرضه قیمت گوشت در 

داخل به کیلویی 80 هزار تومان رسیده است.

قیمت پرتقال شب عید
 ۳100 تومان اعام شد 

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعام کرد: قیمت پرتقال تامسون شمال 
برای ش��ب عید 3100 تومان تعیین شد؛ اما هنوز قیمت سیب درختی 
مشخص نیست. حسین شیرزاد پیرامون تأمین سیب و پرتقال مورد نیاز 
طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال 1397 و نوروز 1398 و فرآیندهای 
عملیاتی آن گفت: با دریافت اباغیه بیس��ت آذرماه سال جاری وزیر 
جهادکشاورزی مبنی بر واگذاری مأموریت تنظیم بازار سیب و پرتقال 
مورد نیاز طرح تنظیم بازار میوه شب عید به این سازمان، مداخله سازمان 
مرکزی تعاون روستایی ایران بعنوان متولی تنظیم بازار میوه شب عید 
جهت خرید، ذخیره س��ازی و توزیع برای طرح در کارگروه تنظیم بازار 
دولت در دستور کارگروه قرار گرفت. وی ادامه داد: بر این اساس، تهیه 
و تدوین دستورالعمل اجرایی طرح تنظیم بازار میوه شب عید به استناد 
بند 12 اباغیه مذکور آغاز و متعاقب آن، با برگزاری اولین جلسه کمیته 
راهبردی کشوری طرح مذکور در تاریخ بیست و چهارم آذرماه، همراه با 
عملیات رصد بازار میوه از منظر دستگاههای عضو کمیته راهبردی و در 
نهایت تأیید دستورالعمل اجرایی طرح، پیش بینی اولیه تأمین حدود 30 
هزار تن سیب درختی و 30 هزار تن پرتقال تامسون شمال و 10 هزار تن 
پرتقال والنسیای جنوب به تصویب رسید. مدیرعامل سازمان مرکزی 
تعاون روستایی اضافه کرد: البته با در نظر گرفتن ذخیره ملی معادل 20 
درصد سیب و پرتقال مورد نیاز استانها و حدود 1000 تن ذخایر داخلی 
اتحادیه های استانی)خارج از طرح(، به منظور تعادل بخشی و جبران 
کاستی های احتمالی، این ذخیره سازی افزایش خواهد یافت. وی تصریح 
کرد: نوع و مشخصات کیفی محصول قابل خرید، عبارت از سیب زرد و 
قرمز درجه یک با محدوده وزنی حداقل 150 و حداکثر 210گرم ) ±10 
گرم(، پرتقال جنوب از نوع والنسیا با محدوده وزنی حداقل 140 و حداکثر 
220 گرم ) 10± گرم( و پرتقال شمال از نوع تامسون، با محدوده وزنی 
حداقل 190 و حداکثر 300 گرم ) 10± گرم( تعیین شد. شیرزاد درباره 
تعیین قیمت های برآوردی سیب و پرتقال اظهار داشت: برآورد میزان 
اعتبار مورد نیاز جهت اجرای طرح به مبلغ 3800 میلیارد ریال و درخواست 
تأمین و تخصیص آن از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد 

بند 15 اباغیه فوق الذکر انجام گرفته است.

بازار سرمایه در پاییز امسال به دایل مختلف از جمله کاهش نرخ ارز، اگرچه روندی مطلوب نداشت و به نوعی 
گروه

شاهد زمستان زودهنگام در این بازار بودیم، اما با شروع چهارمین فصل سال، شواهد نشان می دهد یخ بورس اقتصادی
در حال آب ش�دن است و در دو هفته ابتدایی دی ماه ش�اهد بهبود وضعیت معامات بوده ایم.  در 5 روز کاری 
هفته ای که گذش�ت ارزش کل معامات بورس تهران به بیش از ۳705 میلیارد تومان افزایش یافت که رشد 
9 درصدی را نسبت به هفته قبل ثبت کرده است.  افزایش قیمت نفت و سایر کامودیتی ها، اخبار مثبت مبنی بر معافیت شرکت ها 
از افزایش س�رمایه، عبور از مقاومت های تکنیکالی به خصوص در نماده�ای بانکی و خودرویی  و همچنین کاهش ابهامات در 
بازار از محرک هایی اس�ت که بر اس�اس پیش بینی کارشناس�ان هفته ای خوب برای بورس رقم خواهد زد.  بورس تهران در 
یکس�ال گذشته بعد از سکه، ارز و مسکن بیشترین بازدهی را داش�ته و از ابتدای امسال رشد 67 درصدی داشته و  همچنان با 

فاصله ای قابل توجه نسبت به سودهای بانکی همراه بوده است. 
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کشاورزیقاچاق

 انتقاد از حجم باای 
قاچاق پوشاک

تولید پوش��اک با احتساب دس��تمزد نیروی کار و مواد اولیه و مخارج جانبی در ایران بستر بهتری نسبت به 
کشورهای همسایه وجود دارد اما صنعت پوشاک ضربه اصلی را از برندهای تقلبی و قاچاق می خورد. گاهی 
مش��اهده می شود که یک برند اروپایی که در چین تولید می شود با یک پنجم قیمت و با کیفیت درجه دو به 
ایران وارد می شود اما با قیمت کاای درجه یک به فروش می رسد و علت آن هم برند تقلبی پوشاک است 

این اقدامات مسیر برندسازی در کشور را سد می کند.
یک عضو اتحادیه پوشاک کشور در این باره با بیان این که در 4 سال اخیر، پوشاک رتبه نخست بازار قاچاق 
کش��ور را به خود اختصاص داده است گفت:  »صنعت پوشاک کشورما س��ودآور نیست زیرا قاچاق کاا راه 
نفس تولید و واردات قانونی را تنگ کرده اس��ت به این علت می توان گفت صنعت و حوزه پوشاک جذابیت 

چندانی برای سرمایه گذاری ندارد.«
وی تصریح کرد: »مبارزه با قاچاق کاا، حمایت و اش��تغال زایی در حوزه پوشاک و خرید و پوشیدن پوشاک 
وارداتی قانونی به جای پوش��اک قاچاق راهکارهایی هستند که در شرایط کنونی می تواند از تولیدکنندگان 

داخلی حمایت کند.«
محمد علی پورمختار، عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به اینکه بخش عمده قاچاق 
پوشاک از گمرکات انجام می شود، در برنامه رادیویی گفت: »قاچاق پوشاک به صورت کوله بری و مسافری 

خیلی زیاد نیست و به همین جهت گمرک باید نظارت و کنترل بیشتری در این زمینه داشته باشد.«
وی تاکید کرد: »کنترل عرضه قوی ترین، نزدیکترین و اثربخش ترین راه برای مبارزه با قاچاق کاا و به ویژه 
پوش��اک است زیرا خیلی از برندهایی که وارد می شود باید ثبت سفارش داشته باشد و اگر نداشته باشد، باید 
با فروش��نده به جرم فروش کاای قاچاق برخورد شود و اگر هم برند غیر واقعی است، کاهبرداری صورت 

گرفته است و باز هم باید با آن برخورد شود.«

استقبال گندمکاران از سیاست 
قیمت تضمینی در بورس  کاا

کشورمان با تولید ساانه حدود 13.5میلیون تن گندم، دهمین تولید کننده گندم در جهان بشمار می آید. 
بر این اساس با توجه به این که گندم در کشور ما یکی از کااهای اساسی و استراتژیک محسوب می شود، 
دولت در طول سال های گذشته با صرف بودجه های سنگین و با روش خرید تضمینی ساانه صد ها میلیارد 
تومان صرف خرید گندم از کشاورزان می کرد و این مبالغ با تأخیر طوانی به حساب کشاورزان واریز می شد.
به همین دلیل و با توجه به مشکات ناشی از اجرای سیاست خرید تضمینی، از سال 94 با اجرای روش جدیدی 
در فروش گندم با عنوان فروش تضمینی یا همان “قیمت تضمینی”، هم بخشی از بار مالی دولت کم شد و هم 
مبالغ حاصل از فروش گندم به سرعت به حساب کشاورزان واریز شده است. بر این اساس امسال چهارمین سال 
متوالی است که سیاست قیمت تضمینی محصوات کشاورزی در بورس کاا انجام می شود، که با توجه به آثار 
مثبت این طرح تحلیل گران اجرای سیاست قیمت تضمینی محصوات کشاورزی را نوعی انقاب در عرصه 
تأمین مالی کشاورزی قلمداد می کنند. در خصوص عرضه محصول گندم، این طرح هم اکنون برای فروش 
گندم تولید شده در 4 استان اردبیل، زنجان، خراسان شمالی و مرکزی انجام می شود.  همان  گونه که اشاره شد 
اجرای سیاست حمایتی به روش قیمت تضمینی، مزایای زیادی برای کشاورزان دارد. نخست اینکه به دلیل 
فروش محصول به مصرف کنندگان و یا نهادهای فرآوری و توزیع نیازی به خرید مستقیم محصول توسط 
دولت نیست و بار مالی دولت به میزان قابل ماحظه ای کاهش می یابد؛ زیرا دولت به جای پرداخت کل وجه، 
صرفا تفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله شده در بورس را به کشاورز پرداخت می کند. بر این اساس نگاهی 
به تازه ترین اطاعات در راستای اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در چهارمین سال اجرا نشان می دهد از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از 1.7میلیون تن گندم به صورت فیزیکی و نقد به ارزش 1550میلیارد تومان در بورس 
کاا فروخته شده و بخشی از معامات هم به صورت گواهی سپرده انجام شده و متناسب با آن از بار مالی دولت 

کسر شده است؛ که این موضوع نشان از استقبال گندمکاران از سیاست قیمت تضمینی در بورس  کاا دارد.

به طور متوس�ط ۳5 درصد از س�بد هزینه خانوارهای ایرانی 
مربوط به هزینه های مسکن است که این میزان در گروه های 
کم درآمد کشور تا 50 درصد و در شهرهای بزرگ مثل تهران 

به 70 درصد نیز می رسد.

بر اساس اطاعات منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 
96 نشان می دهد که نیازسنجی و تأمین مسکن امن، مسکن متناسب 
با نیاز و معیشت، مسکن هماهنگی با اقلیم زمان و هزینه های ساخت، 
تداخات مناسب سواره و پیاده، ارتفاع و واحدهای همسایگی مطلوب 

از چالش های برنامه ریزی شهری است.
بنابر این گزارش، با نگاهی به نیازهای اساسی شهروندان و هزینه های 
باای مس��کن دولت ها همواره به این موضوع توجه ویژه ای داشته و 
همواره در تاش هس��تند تا بخش��ی از این مش��کات را رفع و بهبود 

ببخشند.
در کل کشور،  دنیا تجارب متفاوتی )موفق و ناموفق( در سیاست گذاری 
مسکن انجام شده اس��ت که اس��تفاده از این روش ها مطالعات بومی 

عمیقی را می طلبد.
بخش مس��کن با داشتن ارتباط پسین و پیش��ین با بیش از 150 رشته 
فعالیت یک بخش کلیدی در اقتصاد و در بُعد اجتماعی مؤلفه ای اثرگذار 
به شمار می رود، از این رو است که تحوات آن در هر دو بُعد اقتصادی و 

اجتماعی مورد توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران بوده است.
بناب��ر این گزارش، به طور متوس��ط ح��دود 35 درصد از س��بد هزینه 
خانوارهای ایرانی مربوط به هزینه های مسکن است که این میزان در 
گروه های کم درآمد کشور تا حدود 50 درصد و در شهرهای بزرگ مانند 

تهران به 70 درصد نیز می رسد. 
این گ��زارش می افزاید؛ ع��اوه بر تأثیر بخش مس��کن بر متغیرهای 
کان اقتصادی عملکرد بخش مس��کن در کشور طی سه دهه گذشته 
تبعات اقتصادی و اجتماعی گس��ترده ای چون تش��دید مشکل تأمین 
سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه های کم درآمد، اختال در مکانیزم 
قیمت ها، تش��دید فرایندهای تورمی، کاهش انگیزه  برای فعالیت های 
مولد اقتصادی و اختاف در نظام توزیع درآمد را به همراه داشته است.

تولید مس��کن در هر کشور نه تنها از مظاهر رش��د اقتصادی آن کشور 
است بلکه نیازهای اجتماعی را نیز برآورده و در تحرک و تسریع حرکت  

چرخ های اقتصادی کشور تأثیر فراوان دارد.
بدین جهت تامین مسکن یکی از فصول مهم برنامه های پنج ساله کشور 
بوده و عملکرد برنامه ها در بخش مس��کن چارچوب حرکت دولت ها را 
در جهت پیشبرد سیاست های اقتصادی، اجتماعی آنها نشان می دهد. 
با مرور بر فرازهای سیاست های کلی برنامه توسعه در بخش مسکن و 
شهرسازی می توان رئوس فعالیت هایی که باید در برنامه ششم توسعه 
دنبال کرد روش��ن شود.  گس��ترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و 
ابزارهای آن، تأمین مالی فعالیت های خرد و متوس��ط به وس��یله نظام 
بانکی، تقس��یم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، اس��تان ها، نواحی و 
سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر 
توسعه یافته و روستایی و سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری 
و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن از جمله این موارد هستند.

در سند برنامه ششم توسعه کش��ور 5 هدف کلی برای موضوع مسکن 
و س��کونت گاه ها تعیین شده است که عبارت است از تسهیل دسترسی 
همه گروه های درآمدی به ویژه گروه های کم درآمد و گروه های خاص 

به مسکن مناس��ب، بهبود و توسعه نظام تأمین مالی مسکن و افزایش 
سهم تسهیات بانکی و سایر ابزارهای مالی در تأمین مسکن، افزایش 
نوس��ازی در بافت های ناکارآمد شهری و روس��تایی، کاهش نوسانات 
شدید بازار مسکن و افزایش نظارت بر رعایت استانداردها از جمله مبحث 
19 مقررات ملی ساختمان با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی است.
در احکام برنامه ششم و احکام دائمی برنامه های توسعه کشور همچنین 
به تکمیل پروژه های مس��کن حمایتی، تأمین ساانه 100 هزار واحد 
مسکونی برای گروه های کم درآمد در قالب مسکن اجتماعی و حمایتی، 
توسعه مس��کن با رویکرد بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، با رویکرد 
افزایش س��قف تسهیات و تأمین بخشی از س��ود تسهیات از محل 
بودجه عمومی برای 300 هزار واحد مسکونی با اولویت تأمین مسکن 
برای زوج های ج��وان، گروه های کم درآمد و زنان سرپرس��ت خانوار، 
هویت بخشی به سیمای شهر و روس��تا، مکان یابی مناسب طرح های 
تأمین مس��کن شهری و روس��تایی، افزایش سقف فردی تسهیات و 

تصویب و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری است.
بر اس��اس این گزارش، در گزارش عملکرد اهداف کمی برنامه ششم 
توسعه بررسی شاخص های کلیدی بخش مسکن در دو بخش عرضه 
و تقاضا در ایران حاکی از آن است که رکود بخش مسکن طی سال های 
گذشته باعث شده است تا این بخش چه به لحاظ تعداد معامات و چه به 

لحاظ قیمت معاماتی وضعیتی رو به کاهش را تجربه کند.
بنا بر این گزارش، همچنین ارزش افزوده بخش س��اختمان در اقتصاد 
ایران همچنان منفی اس��ت که ب��ا عنایت به باا ب��ودن بخش حجم 
ساختمان از مجموع اقتصاد ایران پرداختن به این بخش اهمیتی بیش 

از پیش پیدا می کند.

عقب ماندگی بخش مسکن از برنامه ششم توسعه
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آگهی اباغ اجرائیه پرونده اجرایی شماره 139704006092004747 کاسه:9707783

بدینوس�یله ب�ه آقای س�عید عظیمی فرزند محمد ب�ه ش�ماره مل�ی 0937801518 متول�د 1349/06/09 بدهکار پرونده اجرایی ش�ماره 
139704006092004747 به کاسه 9707783 که برابر گزارش مامور پست بعلت ناقص بودن آدرس، شناخته نگردیده اید اباغ می گردد 
که برابر سند ازدواج شماره 3476-1375/05/11 بین شما و خانم سحر پوستین چی تعداد 1375 عدد سکه طای تمام بهار آزادی بدهکار 
می باشد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده،پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه فوق در این 
اجراء مطرح می باشد .لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی،به شما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد،ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 

غیر این صورت ، عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.835
شعبه دو اجرای ثبت اسناد مشهد

511/14سازمان ثبت اسناد واماک کشور
اداره کل ثبت اسناد واماک خراسان رضوی

آگهي دعوت به افراز
باعنایت به اینکه آقای سیدرضا علوی ترشیزی و خانم ها فاطمه اسدی و شیما شکرالهی درخواست افراز سهمی مشاعی خود به میزان آقای 
سیدرضا علوی ترشیزی سیصد و شصت و هفت سهم مشاع از مدار ده هزار سهم ششدانگ و خانم فاطمه اسدی به میزان دویست و هفتاد و 
سه سهم مشاع ازمدار ده هزار سهم ششدانگ و خانم شیما شکرالهی به میزان دویست و هشتاد سهم مشاع ازمدار ده هزار سهم ششدانگ 
همگی از پاک 1534 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاش�مر را از این اداره نموده اند بدین منظور نماینده ونقش�ه بردار این اداره 
در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 1397/10/24 در محل وقوع اماک به آدرس بولوار سید مرتضی خیابان تیر- حاشیه خیابان سمت 
چپ ؛ حضور خواهند یافت.لذا بدینویس�له از کلیه مالکین مش�اعی پاک فوق دعوت بعمل آمده در ساعت وتاریخ مقرر در محل حضور 

داشته باشند تاعملیات افرازی با حضورآنان انجام شود، بدیهي است عدم حضورمالکین مشاعی مانع عملیات افراز نخواهد شد.
محمد مهدی زاده- رئیس ثبت اسناد واماک شهرستان کاشمر

512/17آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای حامد امیرخانی نجف آبادی فرزند غامرضا فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که خانم کنیز رضا نجفی فرزند 
رمضانعلی از ناحیه فرزند فاطمه رقیه امیرخانی نجف آبادی دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه نفقه جاریه  به طرفیت ش�ما به ش�عبه 
ش�ش شورای حل اختاف قوچان ارائه و به کاس�ه 97-478 ش 6 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 97/11/17 ساعت 9/30 صبح 
وقت رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت لذا به اس�تناد ماده 73 ق- آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتش�ار درج می گردد 
شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه6 شهرستان قوچان به نشانی خیابان ناصر خسرو مراجعه و با 
ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت 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 شش شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/18آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای میاد حس�ینیان شارک فرزند رجبعلی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که خانم راضیه رحمانی بردر فرزند 
براتعلی  دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه نفقه جاریه  به طرفیت ش�ما به ش�عبه شش ش�ورای حل اختاف قوچان ارائه و به کاسه 
97-356 ش 6 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 97/11/17 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 
73 ق- آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتش�ار درج می گردد ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل 
اختاف شعبه6 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 شش شورای حل اختاف شهرستان قوچان 

512/19آگهي تحدید حدود اختصاصی یک قسمت از اماک واقع در بخش شش تربت حیدریه 
شهرستان خواف

بموجب موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت اینک بر حس�ب درخواس�ت واصله مستند به ماده های مذکور و ماده 
61 آیین نامه قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یکقطعه محوطه بشماره پاک ثبتی 6506 فرعی مجزی شده 
از 4687 فرعی از 155 اصلی موس�وم به اراضی نوده خواف بنام عبداه ش�یرپور رودی فرزند درویش محمد 
در مورخ�ه 97/11/9 س�اعت نه صبح در محل انجام خواهد ش�د.  لذا به موجب م�اده 14 قانون ثبت اماک به 
صاحبان اماک و مجاورین شماره هاي فوق الذکر بوسیله این آگهي اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر 
باا در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینده قانوني آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراض�ات مجاورین نس�بت به حدود و حقوق ارتفاقي و نیز صاحبان ام�اک که در موقع مقرر حاضر نبوده 
اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س�ي روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش�د و در اجراي تبصره 
دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبتي، معترضین مي بایس�ت از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس�ت اعتراض خود را به مرجع ذیصاح قضائي تقدیم و گواهي ازم را مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار آگهی: 1397/10/15   
امیر جعفری - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک خواف

512/20آگهي تحدید حدود اختصاصی یک قسمت از اماک واقع در بخش شش تربت حیدریه 
شهرستان خواف

بموجب موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت اینک بر حس�ب درخواس�ت واصله مس�تند به ماده های مذکور و ماده 61 آیین نامه قانون 
ثبت، تحدید حدود شش�دانگ یک باب منزل بش�ماره پاک ثبتی 6507 فرعی مجزی شده از 4687 فرعی از 155 اصلی موسوم به 
اراضی نوده خواف بنام عبداه ش�یرپور فرزند درویش محمد در مورخه 97/11/9 س�اعت نه صبح در محل انجام خواهد ش�د.  لذا به 
موجب ماده 14 قانون ثبت اماک به صاحبان اماک و مجاورین شماره هاي فوق الذکر بوسیله این آگهي اخطار مي گردد که در روز 
و ساعت مقرر باا در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینده قانوني آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقي و نیز صاحبان اماک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سي روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد ش�د و در اجراي تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبتي، معترضین مي 
بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصاح قضائي تقدیم و گواهي ازم 

را مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار آگهی: 1397/10/15   
امیر جعفری - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک خواف

512/21آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آق�ای 1-عبدالحمید کلندر زه�ی فرزند تاج محمد2- علی اصغر فندرس�کی فرزند رمضان ب�ه آدرس: فعا مجهول 
المکان، اباغ مي ش�ود که آقای مصطفی ناطق رودی دادخواس�تی به خواسته تنظیم س�ند اتومبیل پراید به شعبه دوم شورای حل 
اختاف خواف ارائه و به ش�ماره کاس�ه 2/571/97 ثبت و برای روز 4 ش�نبه مورخه 97/11/17 ساعت 4 عصر وقت رسیدگي تعیین 
گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. شما می توانید قبل از رسیدگی 
به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 2 شهرستان خواف مستقر در مجتمع شماره به نشانی شوراهای حل اختاف خواف مراجعه و 
با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/22آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 24 دادگاه حقوقی مش�هد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/5/952294 آقای 
ایمان پوریا مهر محکوم اس�ت ب�ه پرداخت مبلغ 641/301/986 ریال در حق آقای رضا صدیق�ی و نیز مبلغ 32/065/099 ریال نیم 
عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل 
در قبال اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی و نیم عشردولتی توقیف توس�ط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر 
گردیده در تاریخ 97/11/1 از ساعت 9/30 الی 10/15 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد 
بلوار مدرس، مدرس 6 س�اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع 
و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز 
قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدیدآنان از  اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10 درصد از بهای 
مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د هزینه های تنظیم س�ند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی 
و بدهی های معوقه به عهده فروشنده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده : یک 
دس�تگاه خودروی س�واری پژو 206 آریان س�فید روغنی متعلق به محکوم علیه مدل 1390 دارای پاک انتظامی ایران 42-435 ق 
69 بخش�ی از رنگ س�پر جلو ریخته و سپر جلو و عقب دارای خط و خش می باشد. چراغ ها و مه شکن های جلو تغییر رنگ داشته 
و تیره شده است. درب صندوق عقب ، درب جلو چپ، گلگیر عقب چپ ، گلگیر جلو چپ  ،خط و خش دارد ، آثار ضربه روی گلگیر 
عقب چپ و گلگیر عقب راست وجوددارد. دارای سیستم صوتی فابریک و دو باند عقب نصب شده است. استیک ها دارای کارکرد 
50 درصد، باتری معیوب که مطابق با نظریه کارشناس�ی به مبلغ 200/000/000 ریال برآورد و به فروش می رس�د.) ضمنا خودرو دارای 

مبلغ 52/434/000 ریال رهن ایران خودرو می باشد(
مدیر واحد مزایده مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی – سید محمد رضا تشنگر

512/23اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک تایباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس�اختمانهای فاقد سندرس�می برابر رای شماره 
139760306015008960-1397/10/10 هی�ات اول موض�وع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای صدیق رحیمی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 274 صادره 
از تایباد به در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 271/75 متر مربع پاک 290 فرعی از 251 اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد 
خریداری از محل تمامیت رسمی و مشاعی صدیق رحیمی )متقاضی( و تمامیت پاک  محرزگردیده است لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد . تاریخ انتشارنوبت اول:  1397/10/15 ، نوبت دوم : 1397/10/30
غامرضا آقازاده - رئیس ثبت اسناد و اماک تایباد

512/24آگهی مزایده اموال غیرمنقول
ب�ه موجب پرونده کاس�ه 970202  اجرائی محکوم علیه  علی رضا ش�اکری فرزند حس�ن محکوم گردیده ب�ه پرداخت 850000000 
ریال بعنوان اصل خواس�ته و تاخیر تادیه از مورخه 96/10/05 تا یوم الوصول براس�اس شاخص بانک مرکزی) مبلغ 375000000 ریال 
پرداخ�ت گردیده اس�ت( و مبلغ 28/200/000 بعنوان هزینه دادرس�ی در حق محکوم له احمد ق�ادری و پرداخت مبلغ 42/500/000 
ریال بابت نیم عش�ر دولتی در حق دولت با توجه به توقیف س�ه ساعت آب از چاه موتور وسط کندر جهت مزایده و فروش به نشانی 
ش�هر کندر پس از کارشناس�ی و تعیین وقت بشرح ذیل بفروش می رس�د.) توصیف اجمالی پاک در راستای ماده 138 قانون ا.ا. م 
براس�اس نظریه کارش�ناس محترم( 1- سه س�اعت آب از چاه موتور وسط کندر به مبلغ هر س�اعات 350/000/000 ریال ارزیابی می 
گ�ردد. ش�رایط و زمان و م�کان مزایده: 1- مزایده به صورت حض�وری و در مورخه 97/11/13 راس س�اعت 10 صبح در محل اجرای 
دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد برگزار می گردد2- فروش از قیمت کارشناسی شروع و به  بااترین قیمت پیشنهادی واگذارخواهد 
شد.3- طالبین شرکت در مزایده 5 روز قبل از زمان مزایده با هماهنگی این اجرا می توانند از ملک موصوف بازدید نمایند. 4-  ده 
درصد بهای مورد مزایده از برنده اخذوالباقی ظرف مدت یکماه از موعد مزایده به حس�اب س�پرده دادگس�تری نزد بانک ملی واریز 
و رس�ید آنرا ارائه نمایند در غیر این صورت وفق ماده 129 ا.ا.م س�پرده پس از کس�ر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و آگهی 
مزایده تجدید خواهد شد .5- این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی در یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
درج می گردد6- این مزایده با حضور نماینده محترم دادستان صورت می گیرد. 7-  انتقال قطعی مورد مزایده پس از انقضای مهلت 

قانونی و عدم اعتراض به مزایده خواهد بود 8- هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود . 
دفتراجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خلیل آباد

511/25گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم علی اکبر قربان پور به شناسنامه شماره 127 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به ش�ماره 972641  تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که ش�ادروان کبری قربان پور به شناسنامه شماره 313 در 
تاری�خ  97/8/29 در اقامت�گاه دائم�ی خود فوت نموده و ورث�ه حین الفوت وی عبارتند از: 1� غامرض�ا اکرم زاده ش ش 310 محل 
صدور شناس�نامه مش�هد نسبت با متوفی همس�ر. 2� سمیه اکرم زاده ش ش 3402 محل صدور شناس�نامه مشهد نسبت با متوفی 
فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد.  پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 275566 و 
عدم وصول هر گونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حس�ب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات 
بر ارث به ش�ماره ..............  س�رانجام در تاریخ 97/10/10 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

511/26گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم گوهر خدادادی النگ به شناس�نامه ش�ماره 6 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به شماره 972598  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان میرزا خدادادی النگ به شناسنامه شماره 101 در 
تاری�خ  97/4/5 در اقامت�گاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� زینب دانایی کیامی ش ش 9 محل صدور 
شناس�نامه چلمه س�نگ نسبت با متوفی همس�ر. 2� گوهر خدادادی النگ ش ش 6 محل صدور شناسنامه جیزآباد نسبت با متوفی 
فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد.  پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به ش�ماره 317141 و 
عدم وصول هر گونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حس�ب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات 
بر ارث به ش�ماره ..............  س�رانجام در تاریخ 97/10/10 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی 
امضاء کنندگان زیر تش�کیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اش�خاص / ش�خص یاد شده در باا 
بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر که تعلق می گیرد به ش�رح 

ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد./ الف
 رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد

511/27گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم سید محمد طاهری به شناسنامه شماره 4150 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972556  
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان  سیدعباس طاهری  به شناسنامه شماره 307 در تاریخ  92/10/8 در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� صغری احمدی ش ش 1 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی همسر.2� سید محمد 
طاهری ش ش 4150 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 3� اعظم طاهری ش ش 941 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی 
فرزند. 4� سیده آمنه طاهری ش ش 0921024320 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 5� سید جعفر طاهری ش ش 7444 محل 
صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 6� سید جعفر طاهری ش ش 10495 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 275524 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 62472 سرانجام در تاریخ 97/10/11 در 
وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف 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./ 
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد

/511آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای رضا رمضان زاده که مجهول المکان می باشد  اباغ می گردد  چون وفق دادنامه 
شماره 9709977509301012 صادره از شعبه 254 در پرونده شماره 970538/254 محکوم به حکم بر محکومیت  خوانده آقای  رضا رمضان زاده به 
پرداخت مبلغ 34/800/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 773/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له 
آقای  غام حسین بشکنی 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 اجرائی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد28

512/42 آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول ملک مشاعی  )971300(
بموجب دس�تور فروش ملک مشاعی صادره از شعبه 7 حقوقی دادگستری نیش�ابور در کاسه 971300 اجرایی طرفین پرونده آقای علی 
اکبر لگزیان و خانم صدیقه ) مهش�ید( لگزیان محکوم به فروش ملک مش�اعی پاک ثبتی 37 فرعی از 388 اصلی بخش 1 نیشابور واقع 
در فردوسی شمالی 11 کوچه اول سمت راست، کوچه سمت چپ پاک شماره 16 بدین شرح که هریک از ایشان مشاع از پاک موصوف را 
مالکیت دارند و تقسیم مبلغ حاصل از فروش و پرداخت سهم هر یک از طرفین به میزان سهم بنا به درخواست خانم مهشید لگزیان شامل 
یک باب منزل مسکونی به شرح ذیل که توسط کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای مهندس اسماعیل گلستانی به تاریخ 1397/06/25 
ارزیابی شده و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/13 از ساعت 08:00 الی 09:00صبح در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی نیشابور با حضور 
نماینده دادستان محترم از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مورد مزایده ااز قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. 10 درصد از بهای پیشنهاد شده نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ الباقی آن حداکثر یکماه وصول 
خواهد ش�د. طالبین به خرید می توانند در مدت 5 روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام مدنی ش�عبه اول حقوقی دادگستری نیشابور 
مراجعه تا از جزئیات کامل اموال مورد مزایده برای خریداران تش�ریح گردد و در صورت تمایل نظریه کارش�ناس را رویت و از مال توقیفی 
بازدید نمایند. این اجرا هیچگونه مسئولیتی جهت تحویل ملک ذیل الذکر را ندارد. شرح اموال مورد مزایده : 1- شش دانگ یک باب منزل 
مسکونی به مساحت 165 متر مربع دارای عرصه و اعیان شماره 189 از 388 اصلی مفروز و مجزی شده از 37 فرعی از اصلی مذکور بخش 
1 نیشابور و با توجه به اندازه گیری انجام شده اعیان آن در دو طبقه بوده و مساحت آن در طبقه همکف 110/50متر مربع و طبقه اول 113 
متر مربع و جمعا 223/50 متر مربع می باشد. انشعابات آب، برق ) دو عدد( و گاز در محل نصب می باشد. با توجه به نکات فوق ارزش این 
ملک بشرح ذیل اعام می گردد عرصه به مساحت 165 متر مربع ارزش هر متر مربع 15/000/000 ریال جمعا به مبلغ 2/475/000/000 و اعیان 
زیر زمین 41 متر مربع به ارزش هر متر مربع 1/300/000 ریال جمعا به مبلغ 53/300/000 ریال – اعیان همکف به مساحت 110/50 متر مربع 
به ارزش هر متر مربع 3/500/000 ریال جمعا به مبلغ 386/750/000 ریال – اعیان طبقه اول به مس�احت 113 متر مربع ارزش هر متر مربع 
3/400/000 ریال جمعا به مبلغ 384/200/000 ریال. – محوطه سازی حیاط، تأسیسات و انشعابات  80/000/000 ریال . لذا ارزش کل متر با عنایت 

به مراتب فوق جمعا به مبلغ 3/379/250/000 ریال معادل سیصد و سی و هفت میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار تومان ارزیابی شده است.
لگزیان – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور 

512/43 آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول )960965(
به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول حقوقی دادگستری نیشابور در کاسه 960965 اجرایی محکوم علیه آقای امید دهنوی مقدم فرزند احمد 
محکوم است به پرداخت تعداد 114 قطعه سکه بهار آزادی و هزینه دادرسی در حق محکوم له خانم افسانه بیات مختاری و نیم عشر دولتی که 
با توجه به عدم پرداخت محکوم به محکوم له و بنا به درخواست یک باب منزل واقع در آدرس نیشابور انتهای ارگ جنوبی نرسیده به خیابان 
سیمتری طالقانی سمت راست کوچه سید جمال 4 که توسط کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای مهدی ایمانی نژاد به تاریخ 1396/12/01 
ارزیابی شده است و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/11 از ساعت 08:00 الی 09:00 صبح در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی نیشابور با حضور 
نماینده دادستان محترم از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مورد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانی که بااترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. 10 درصد از بهای پیشنهاد شده نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ الباقی آن حداکثر یکماه وصول خواهد 
شد طالبین به خرید می توانند در مدت 5 روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی دادگستری نیشابور مراجعه تا از 
جزئیات کامل اموال مورد مزایده برای خریداران تشریح گردد و در صورت تمایل نظریه کارشناس را رویت و از مال توقیفی بازدید نمایند. این 
اجرا هیچگونه مسئولیتی جهت تحویل ملک ذیل الذکر را ندارد. شرح اموال مورد مزایده : ملک موصوف به صورت یک باب منزل مسکونی می 
باشد. دارای سند مفروزی ششدانگ به شماره پاک صفر فرعی از 3034 اصلی بخش یک نیشابور می باشد. ب- حدود مندرج در سند رسمی 
با وضعیت موجود در محل منطبق است. ج- ملک دارای حق ارتفاعی نیست. د- فی الحال ملک مزبور وفق سند رسمی 91994 در رهن بانک 
تجارت به مبلغ 720/000/000 ریال می باشد و مازاد آن توقیف و مزایده با حفظ منافع بانک النجام و به فروش می رسد و ملک مزبور دارای 260متر 
عرصه و 131 متر اعیان و 25 متر زیر زمین و دارای کف سازی و کولر و دستشویی دیوار ها و درب ماشین رو ورودی و امتیازات آب و برق و دو 
امتیاز تلفن با عنایت به مراتب فوق قیمت آن 1/393/300/000 ریال معادل یکصد و سی ونه میلیون و سیصد و سی هزار تومان ارزیابی شده است.
لگزیان – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور 

512/44آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/848 ش 10(
بدینوسیله به آقای/خانم 1-علیرضاکاشکی فرزند علی اصغر 2-علی اکبرشهابی فرزند محمدتقی  فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ 
خانم بانک مهر اقتصاد به وکالت آقای داود ش�وریابی دادخواس�تی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به شعبه 10 شورای حل اختاف 
نیش�ابور ارائه و به کاس�ه 97/848 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 97/11/24 ساعت  9/30صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا 
به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل 
اختاف 10 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی شهیدجعفری مجتمع شورای حل اختاف  مراجعه و با ارائه آدرس 
جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در ش�ورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهد شد.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 10 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

512/45آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/1045 ش 10(
بدینوسیله به آقای/خانم 1-صفا پاکنهاد 2-امیرفواد بروجنی فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم بهناز دهبان دادخواستی به 
خواسته  استرداد اشه چک به طرفیت شما به شعبه 10 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه97/1045  ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 
97/11/23 ساعت 9/30  صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار 
درج میگردد. شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف 10 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی 
شهیدجعفری مجتمع شورای حل اختاف  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.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 10 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

512/46آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )896/97(
بدینوسیله به آقای/خانم عباسعلی اکبرآبادی  فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم شرکت کشاورزی دامداران نیشابور دادخواستی 
به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به ش�عبه 13 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاس�ه 896/97 ش 13 ثبت و برای روز  مورخه  
97/11/24ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج 
میگردد. شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف 13 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی خیابان 
ایستگاه 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.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 13 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

512/47آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )895/97 (
بدینوسیله به آقای/خانم محمددهنوی فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم شرکت کشاورزی دامداران نیشابور دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 13 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 895/97 ش 13 ثبت و برای روز  مورخه  97/11/24 
ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. 
شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف 13 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی خیابان ایستگاه 
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.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 13 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

512/48آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/1079(
بدینوسیله به آقای/خانم محسن دهنوی  فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم شرکت کشاورزی دامداران بوکالت آقای شوریابی 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 11 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 97/1079 ش 11 ثبت و برای روز 
چهارش�نبه مورخه 97/11/24 ساعت 8/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به اس�تناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف 11 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع 
شماره مرکزی به نشانی خیابان شهیدجعفری-دادگستری سابق 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.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 11 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

511/49آگهی 
خواهان /شاکی آستان قدس رضوی دادخواستی به طرفیت خوانده/ سیدمحمدعلی هاشمی به خواسته خلع ید وقلع وقمع ومطالبه خسارات 
ناشی ازدادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد )47حقوقی سابق( واقع دراستان خراسان رضوی-شهرستان مشهد –ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع وبه کاسه 961039 
ثبت گردیده ونظریه کارشناسی شماره درتاریخ 97/10/09 واصل گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 

می شود.
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)47حقوقی سابق(

512/50آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای مصطفی امام رودی فرزند فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای محمد یوسف گلباف دادخواستی به خواسته الزام به 
تنظیم سند به طرفیت شما به شعبه4 شورای حل اختاف سامی ارائه و به کاسه 4/958/97  ثبت و برای روز دوشنبه مورخه 97/11/15ساعت4  
وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل 
از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان خواف مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی سامی جنب پاسگاه مراجعه و با 
ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 7  شورای حل اختاف شهرستان سامی شهرستان خواف

511/51آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به خوانده مجهول المکان
کاسه پرونده :970331-25  وقت رسیدگی :مورخه 1397/12/21 ساعت 10 خواهان: بهروز عابدی فرزنداسماعیل خوانده:علی مرادی خواسته: 
مطالبه وجه بابت دوفقره رسید عادی ، خسارات قانونی اعم ازدادرسی وتاخیرتادیه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که 
جهت رس�یدگی به شعبه 25 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  
ودستور دادگاه وبه تجویز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی 

واستماع گواهی گواهان خواهان حضوربهم رساند چنانچه بعداباغی ازم شد فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود.
مدیردفتر شعبه25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/52آگهی
بدینوسیله به آقای محمدشریف صدوقی مجهول المکان اباغ می شود که تهیه وتوزیع مواداولیه ومحصوات تولیدی تولیدکنندگان پلیمر 
شهرس�تان مش�هد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه22 شوری حل اختاف مش�هد ارائه وبه کاسه22/971032 
ثبت وبرای مورخه 1397/12/08 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 22 شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره 
4 به نش�انی بلوارکوثر ش�مالی 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 22 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/53آگهی
بدینوسیله به آقای فرزادمقتدری درآباد فرزنداباذر مجهول المکان اباغ می شود که خانم سمیرا بابائی داغیان دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت ش�ما به شعبه 22 ش�ورای حل اختاف مشهد ارائه وبه کاس�ه22/970854  ثبت وبرای مورخ 97/12/05 ساعت 8/30 وقت 
رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت 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 22 شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه وباارائه آدرس 
جدیدخود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید.درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی 

خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه22 شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره چهارشهرستان مشهد

511/54آگهی وقت رسیدگی
خواهان علی مهرابی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهرداد عسگر نایینی خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع درمشهد بلوار وکیل آباد-بلوارکوثر–
کوثر15 ارجاع وبه کاسه970992 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/24 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 دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
دفتر شعبه 302شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/55آگهی
بدینوسیله به آقای سعیدجوان مایوان مجهول المکان اباغ می شود که آقای محمدعلیزاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
ش�ما به ش�عبه 194 ش�ورای حل اختاف مجتمع 4  ارائه وبه کاس�ه194/970840  ثبت وبرای مورخ 97/11/27 ساعت 08:00 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 194 شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه وباارائه آدرس جدیدخود 

نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید.درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
شعبه194 شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره چهارشهرستان مشهد

511/56آگهی 
بدینوسیله به پیمان متذکری فعا مجهول المکان اباغ می شود که شرکت پخش گسترآبتین آرا باوکالت فریبا برنا دادخواست به خواسته مطالبه 
وجه چک ش�ماره 2827211 مورخ 94/9/26 به مبلغ 32/000/000 ریال وخس�ارات دادرسی وتاخیرتادیه تقدیم شوراهای حل اختاف مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه314 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع درمشهد نبش کوثرشمالی 15ارجاع وبه 
کاسه970743 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/21 ساعت 09:30 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 دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 314شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/57آگهی
بدینوسیله به آقای سعید ظریف جوادی یزدی مجهول المکان اباغ می شود که آقای امیرحیدری نوقابی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت ش�ما به ش�عبه 186 شورای حل اختاف مش�هد ارائه وبه کاس�ه 951035  ثبت وبرای مورخ 97/11/27 ساعت 10صبح روز شنبه 
وقت رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت لذا به اس�تناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشار درج می گردد.شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 186 شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه 
وباارائه آدرس جدیدخود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید.درصورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهدشد.
شعبه186 شورای حل اختاف شهرستان مجتمع شماره چهار مشهد

511/58آگهی
بدینوس�یله به آقای ابوذرنیک زاد فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای نوراله براهوئی دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث اجرایی 
به طرفیت ش�ما به شعبه 186 شورای حل اختاف مشهد ارائه وبه کاس�ه970819  ثبت وبرای روز شنبه مورخ 97/11/27 ساعت 10:30 وقت 
رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت 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 نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید.درصورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه186 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/59آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای طاهر مظلومی فرزند عسگر
خواهان خانم فاطمه طربی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای طاهر مظلومی خواسته مطالبه نفقه معوقه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
ش�ماره پرونده کاس�ه 9709985408400971 شعبه 90شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/28 ساعت10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد 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.
متصدی امور دفتری شعبه90شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

مفقودی برگ سبز
برگ سبز خودرو سواری ام وی ام X 33مدل 1390 به شماره انتظامی 36-979ق34 و شماره موتور 
MVM484FAFA004882 و شماره شاسی NATGBAXK501005217 به نام پریسا دلربا مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کاشمر

512/16مفقودی
سندکمپانی موتورسیکلت پیشتاز به شماره پاک773-46754 و به شماره موتور NEG1110037 و 
شماره تنه NEG *** 125A9008512 به مالکیت عباس مشتاقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
جوین

512/4آگهی اباغ مفاد صورت جلسه افرازی
پیرو آگهی اباغ اخطاریه ش�ماره 6620 مورخ 1397/09/10 بدین وس�یله صورت جلس�ه افرازی و 
نقشه افرازی پاک 4962 فرعی از 276-اصلی بخش 13 مشهد به شرح ذیل آگهی شایسته است 
کلیه مالکین مشاعی پاک مذکور چنانچه به مورد افراز و نحوه آن اعتراض دارند واخواهی خود را 
ظرف مدت ده روز پس از انتش�ار آگهی به دادگاه صالحه محل تسلیم و رونوشت آن را به این اداره 
ارس�ال نماینددر صورت عدم واخواهی سند مالکیت مفروزی به نام متقاضی صادر وتسلیم خواهد 

شد.صورت مجلس افرازی
در اجرای دس�تور اداری شماره 5647 مورخ 97/9/3 ذیل تقاضای سهم الحصه مشاع آقای حسن 
تجرد فریمانی نسبت به 270 سهم مشاع از هزار و هشت سهم مشاع از ششدانگ پاک 4962 فرعی 
از 276 اصلی بخش 13 مش�هد که مالکیت مشاعی نامبرده در ذیل ثبت 44285 صفحه 281 دفتر 
دویست و شصت و پنج ثبت وسند آن صادر وتسلیم شده است. لذا موضوع افراز در اجرای ماده 2 
آیین نامه قانون افراز به اینجانبان اسماعیل میرزایی و امیر بلوچ به سمت نماینده و نقشه بردار ثبت 
فریمان ارجاع گردید و سپس اخطاریه آگهی اباغ دعوتنامه افراز صحیحا طی شماره 6620 مورخ 
1397/9/10 به مجاورین اباغ گردید و سپس در موعد مقرر به محل وقوع ملک مورد تقاضا عزیمت 
نموده و پس از استقرار در محل مورد تقاضا و انجام تطبیق محل ملک مورد تقاضا با سند مالکیت 
نسبت به نقشه برداری از ملک مورد تقاضا اقدام گردید وبعدا نقشه ترسیمی مورد تقاضای افراز برابر 
شماره 6508 مورخ 1397/10/05 به شهرداری فریمان ارسال گردید که شهرداری فریمان طی نامه 
شماره 97/10161 مورخ 1397/10/09 افراز مورد تقاضای آقای حسن تجرد فریمانی را بامانع اعام 
نموده است و نقشه مورد تقاضای افراز را به مهر شهرداری ممهور نموده وشعبه بایگانی نیز برای ملک 
مورد افراز پاک 17812 فرعی را منظور نموده است .لذا ذیا نخست حدود ومشخصات قطعه مورد 

تقاضای افراز و سپس حدودات قطعات باقیمانده اعام می گردد:
1-حدودمشخصات قطعه مورد تقاضای افراز: ششدانگ یک باب منزل به مساحت 262/40 مترمربع 
دارای پاک 17812 فرعی مجزی شده از 4962 فرعی از 276 اصلی واقع در اراضی فریمان بخش 13 
مشهد به حدودات اربعه:شماا: به طول 21/30 متردیوار به دیوار باقیمانده 4962 فرعی، شرقا:بطول 
12/67 متردرب و دیواریس�ت به خیابان رازی ،جنوبا:بط�ول 21/50 متر دیوار به دیوار پاک 16180 
فرع�ی، غربا:به طول 11/95 مت�ر دیوار به دیوار پاک 52 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد)که در س�هم 

اختصاصی آقای حسن تجرد فریمانی قرار می گیرد.(
2- حدود و مش�خصات قطعه یک باقیمانده:شش�دانگ 
یک باب منزل به مس�احت 205/23 مترمربع دارای پاک 
باقیمانده 4962 فرعی از 276 اصلی واقع در اراضی فریمان 
بخش 13 مشهد به حدودات اربعه شماا:بطول21/25 متر 
دی�وار به دیوار پ�اک 11260فرع�ی، ش�رقا:بطول 9/28 
متردرب و دیواریس�ت ب�ه خیابان ، جنوبا: بط�ول 21/30 
متر دیوار به دیوار پاک 17812 فرعی مورد تقاضای افراز 
غربا:به طول 10/02 متر حقوق ارتفاقی ندارد) که در س�هم 

سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد.(
مالک مورد تقاضای افراز)حس�ن تجرد فریمانی(    نقشه 

بردارثبت)بلوچ(    نماینده ثبت)میرزایی(
آقایان بلوچ و میرزای�ی در صورت انطباق مقدار تصرفات 
متقاضی افراز با مقدار مالکیت ثبتی مشاعی وی و مستند 
به مواد 5 و 6 آیین نامه قانون افراز اماک مشاع رسیدگی 

و اقدام نمایید.
رئیس ثبت اسنادو اماک فریمان – محمدرضا رجایی مقدم

511/5سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه کاسه پرونده 9707568

شناس�نامه:43687 ش�مار  مل�ی:0934396205  ش�ماره  ب�ه  پدر:عل�ی  ن�ام  فریزن�ی  س�ادات  امی�ر  آق�ای  ب�ه  وس�یله   بدی�ن 
؛اباغ می گردد بانک سپه جهت وصول طلب خود به مبلغ 451/128/852 ریال )چهارصد و پنجاه و یک میلیون و صد وبیست و هشت هزار 
و هشتصد و پنجاه و دو ریال( شامل:-اصل طلب:227/345/742 ریال – سود:29/660/919 ریال –خسارت تاخیرتادیه:189/122/191 ریال 
–خسارت تاخیر روزانه:245/068 ریال،تاریخ مبنای محاسبه خسارت 1397/09/15 –حق الوکاله:5/000/000 ریال و دیگر خسارات متعلقه 

مندرج در قرارداد بانکی با شماره سند:269333261،تاریخ سند:علیه شما اجرائیه صار نموده و پرونده اجرائی به کاسه 1393/08/14 ،بانک 
مربوطه:سپه، دراین اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست،آدرس شما شناسایی نشده است ،لذا 9707568   بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 841 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

511/6سازمان ثبت اسنادو اماک کشور
آگهی اباغ ماده 169

ش�ماره بایگانی شعبه:9503003؛ بدینوسیله به آقای حامد گیان ورنو س�فادارن فرزند محمد کدملی :0934367973  اباغ می گردد که 
در خصوص رسیدگی به اعتراض واصله توسط شما به عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی کاسه فوق، نظریه رئیس ثبت به شرح بین 
الهالین به شما اباغ می گردد.مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید،ظرف مدت 10 روز از تاریخ اباغ کتبا به شعبه/
اداره اجرا اعام نمائید.ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهدشد.) با توجه به گزارش و نیز نظر و گزارش 
معاون محترم اجرا در ذیل نامه شماره 38250- 1397/09/20 مبنی بر آنکه مدیون جهت ارائه اعتراض در موعد مقرر به اجرا آمده است اما به 
دلیل اشتباه سیستم به ایشان عنوان شده که پس از صدور اباغیه مراجعه نمایند.لذا اعتراض با گواهی یاد شده موثر می باشد .مراتب به طرفین 

اباغ در صورت وصول اعتراض برابر ماده 169 آئین نامه اجرا اقدام شود.(834
شعبه 2 اجرای ثبت اسناد مشهد 

511/7سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه کاسه پرونده 9503258

بدین وسیله خانم سمیرا وفائیان )بعنوان بدهکار و راهن( مدیون سند رهنی 10983-1393/05/26 تنظیمی دفترخانه 200 مشهد اباغ می گردد 
صندوق  فرشتگان اجرائیه ای به کاسه 9503258 علیه شما صادر نموده و چون برابر گزارش مامور اداره پست،آدرس شما مورد شناسایی واقع 
نگردیده، لذا بدینوسیله به شما اباغ  می گردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 1/200/000/000 ریال )یک میلیارد و دویست میلیون ریال( 
تا تاریخ تقاضا می باشد و خسارت تاخیر و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه می گردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی،یک نوبت در روزنامه جهت اطاع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه،اجرائیه اباغ شده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 
34 اصاحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ اباغ اجرائیه ، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از:ششدانگ 
اعیان یک باب آپارتمان پاک ثبتی 22733 فرعی از 18759 فرعی از 14784 فرعی از 4972 فرعی از5039 فرعی از3025 فرعی از 182- اصلی 

بخش 10 مشهد می باشد. طبق مقررات از طریق مزایده به فروش خواهد رسید وبجز آگهی مزایده ،آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.840
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

511/8سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه کاسه پرونده 9701985

بدین وسیله به آقای علی رضا برومند فرزند حسین به شماره شناسنامه 26502 و کدملی 0934325383 اباغ می شود که خانم اقدس پورعسگر 
گل خطمی جهت وصول مهریه خود به تعداد 40 عدد سکه طای تمام بهارآزادی به استناد سند ازدواج 5269-1379/2/27 دفتر ازدواج یک 
گلمکان علیه ش�ما اجرائیه صادر نموده و پروند اجرای به کاس�ه 9701985 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور پست، بدلیل عدم 
شناسائی آدرس متن سند اباغ اجرائیه میسر نگردیده است.لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد ، نسبت 

به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 839 
اداره اجرای اسناد رسمی شعبه 2 مشهد

511/9سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه کاسه پرونده 9707686

بدین وسیله به آقای محمدرضا طاهرزاده فرزند اسداله به شماره شناسنامه 9664 و کدملی 0945666561 اباغ می شود که خانم فاطمه توکلی 
جهت وصول مهریه خود به تعداد 114 عدد سکه طای تمام بهارآزادی به استناد سند ازدواج 51164-1389/12/1 دفترازدواج 97 مشهد علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پروند اجرای به کاسه 9707686 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور پست، بدلیل عدم اباغ در آدرس متن 
سند اباغ اجرائیه میسر نگردیده است.لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمائید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 838 
اداره اجرای اسناد رسمی شعبه 2 مشهد

511/10سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

مزایده مال غیر منقول پرونده 9604938 به موجب پرونده اجرائی کاس�ه فوق ش�عبه دوم اجراثبت مش�هد خانم مهس�ان کروژده ء 
نام پدر:احمد تاریخ تولد:1366/08/28 ش�ماره ملی:0946187487 شماره شناسنامه:18536 به استناد سند نکاحیه به شماره 3413 
دفترخانه ازدواج 12 مشهد مبلغ 100 عد سکه طای کامل بهارآزادی اجرائیه ای تحت کاسه 9604938 علیه آقای مجتبی ذوالفقاری 
نام پدر علی آقا تاریخ تولد:1362/08/08 ش�ماره ملی:0939002949 ش�ماره شناس�نامه:2792 صادر نموده که در تاریخ 1396/10/10 
اباغ،در مورخه 1396/12/5 بنا به درخواس�ت بس�تانکار نسبت به بازداشت سهم اارث احتمالی مدیون از چهارممیز پنج دهم  دانگ 
مشاع از شش دانگ پاک ثبتی 834 فرعی از 20 اصلی بخش نه مشهد متعلق به مرحوم آقای علی آقا ذوالفقاری بازداشت گردید در 
خصوص ارزیابی پاک ثبتی فوق به نشانی مشهد، بلوار مصلی مصلی 8 پاک 15 نتیجه به شرح ذیل استحضار می رساند در خصوص 
ارزیابی شش دانگ یک باب منزل مسکونی دارای پاک ثبتی 834 فرعی از 20 اصلی بخش 9 مشهد ملکی مرحوم علی آقا ذوالفقاری 
واقع در بلوار مصلی 8 پاک 15 به استحضار می رساند ،ارزیابی آن به شرح زیر می باشد:1- عرصه به مساحت 200 مترمربع با کاربری 
تراکم کم مسکونی 2- اعیان بازسازی شده در یک طبقه به مساحت حدود 115 مترمربع دارای دو اتاق خواب با کف سرامیک ، پذیرایی 
کف سرامیک ، آشپزخانه اپن کف سرامیک با کابینت ام دی اف، حمام و سرویس بهداشتی ، سیستم سرمایش آن کولر آبی و گرمایش 
آن بخاری گازی ، نمای آن سنگ و سازه آن نیمه اسکلت فلزی با سقف ضربی و ساختمان دارای یک باب پارکینگ می باشد . لذا ارزش 
ش�ش دانگ پاک فوق با عنایت به موقعیت مکانی ابعاد هندس�ی، مساحت، نوع بنا، قدمت، امتیازات آب برق و گاز ، ارزش روز اماک 
مشابه و سایر عوامل موثر در ارزیابی جمعا به مبلغ 5/600/000/000 ریال معادل 560 میلیون تومان تعیین و نیز ارزش چهار و نیم دانگ 
از ششدانگ پاک فوق به مبلغ 4/200/000/000 ریال معادل چهارصد و بیست میلیون تومان تعیین می گردد .ضمنا ملک در زمان بازدید 
در تصرف بستانکار می باشد. حدود شماا به طول 25 متر پی اشتراکی پاک 833 فرعی؛ شرقا به طول 8 متر پی اشتراکی پاک 832 
فرعی ،جنوبا به طول 25 متر پی اشتراکی پاک 835 اصلی ، غربا به طول 8 متر پی و دیواریست به خیابان 18 متری با توجه به قطعیت 
ارزیابی برابر نامه دفتر اماک بازداشتی و نامه مامور اجرا وارده به شماره 34485-1397/08/29 مقدار 14 سهم از 64 سهم ششدانگ 
پاک ثبتی موصوف در قبال مبلغ 918/750/000 ریال به مزایده خواهد رسید.لذا مزاید مذکور از مبلغ پایه 918/750/000 ریال از طریق 
مزایده در روز شنبه مورخ 1397/11/06 سعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل به نشانی مشهد، بلوار مصلی، مصلی 8، پاک 15 به بااترین 
قیمت که خریدار داشته باشد به فروش خواهد رسید که مبلغ 45/937/500 ریال بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 36/750/000 ریال بابت 
حق مزایده می باش�د که حق مزایده و نیم عش�ر عاوه بر مبلغ ارزیابی که طبق تبصره 6ماده 121 آئین نامه اجرا پرداخت بدهی های 
مربوطه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم ش�ده یا نش�ده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات 

وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد.837
شعبه 2 اجرای ثبت اسناد 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

برابر رای ش�ماره 139560306005001109 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه نیشابور 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 مزیدآباد 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:1397/10/15 ، نوبت دوم : 1397/11/01
رئیس ثبت اسناد و اماک فیروزه – سید ابوالفضل حسینی

511/12سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه کاسه پرونده 9707567

بدین وسیله به آقایان:1- محمد تاجی الیاتو نام پدر:محمدحسن تاریخ تولد:1355/06/09 شماره ملی:5569928022 شماره شناسنامه:14 
و2- مرتضی رضائی نام پدر:امین اه تاریخ تولد:1368/04/05 ش�ماره ملی:3640010760 ش�ماره شناسنامه :3640010760 ؛اباغ می گردد 
بانک س�په جهت وصول طلب خود به مبلغ 106/405/015 ریال )صد و ش�ش میلیون و چهارصد و پنج هزار و پانزده ریال( ش�امل:-اصل 
طلب: 94/213/440 ریال – س�ود:5/998/080 ریال –خسارت تاخیرتادیه:1/193/495 ریال،تاریخ مبنای محاسبه خسارت 1397/09/01 –
خسارت تاخیرروزانه:32/946 ریال،تاریخ مبنای محاسبه خسارت:1397/09/01 –و دیگر خسارات متعلقه مندرج در قرارداد بانکی با حق 
الوکاله:5/000/000 ریال - علیه شما اجرائیه صادر سند:109640329،تاریخ سند:1396/06/20 بانک مربوطه : سپه نموده و پرونده اجرائی به 
کاسه 9707567 ، دراین اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست،آدرس شما شناسایی نشده است ،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 836 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

/511گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم محمد ش�ریعتی به شناسنامه شماره 950 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972682  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد باقر شریعتی  به شناسنامه شماره 2 در تاریخ  97/9/9 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� زهرا آژده ش ش 44704 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی 
همسر. 2� علی اکبر شریعتی ش ش 2141 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 3� محمد شریعتی ش ش 950 محل صدور 
شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 4� فاطمه شریعتی ش ش 14324 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 5� جعفر 
شریعتی ش ش 0920687490 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 6� علی شریعتی ش ش 16943 محل صدور شناسنامه 
مشهد نسبت با متوفی فرزند. 7� علی اصغر شریعتی ش ش 1585 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 8�  حسین شریعتی 
ش ش 1422 محل صدور شناس�نامه مش�هد نسبت با متوفی فرزند. 9� رضا شریعتی ش ش 847 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با 
متوفی فرزند.10� جواد شریعتی ش ش 1768 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 11� محمد مهدی شریعتی ش ش 2346 
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 275517 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 97/10/11 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

511/29رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم رضا حقیقی نیا دارای شناس�نامه ش�ماره 12868 به شرح دادخواست به کاسه 972679 از این شورا درخواست 
گواه�ی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان صفر حقیقی نیا  به شناس�نامه 336 در تاری�خ 97/1/30 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� ش�هربانو هژبری میاندهی ش ش 1036 محل صدور شناسنامه 
مه وات همس�ر متوفی. 2� مجتبی حقیقی نیا ش ش 15609 محل صدور شناس�نامه مشهد  فرزند متوفی. 3� مرتضی حقیقی نیا ش ش 
15609 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی. 4� رضا حقیقی نیا ش ش 12868 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی. 5� زهرا 
فقیر شمس آباد ش ش 3024 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی. 6� فاطمه فقیر شمش آباد ش ش 5184 محل صدور شناسنامه 
مشهد فرزند متوفی. 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 اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
رئیس شورا � شعبه 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/30رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم طیبه فخاریان دارای شناسنامه شماره 143 به شرح دادخواست به کاسه 972681 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامرضا فخاریان مقدم  به شناسنامه 143 در تاریخ 97/7/27 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� جواد فخاریان 1889 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند. 2� مهدی 
فخاریان 2235 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند. 3� صفیه فخاریان 1803 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند. 4� اعظم فخاریان 532 
محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند. 5� طاهره فخاریان 2520 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند. 6�  اکرم فخاریان 494 محل صدور 
شناس�نامه مشهد فرزند. 7� ش�ها فخاریان 234 محل صدور شناسنامه مش�هد فرزند. 8� طیبه فخاریان 3521 محل صدور شناسنامه 
مش�هد فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 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 اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد./م
رئیس شورا � شعبه 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/31گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم حسن حیدری کاته به شناسنامه شماره 3 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972651 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان تقی حیدری کاته به شناسنامه شماره 13 در تاریخ 1345/5/28 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� فاطمه پاکباز ش ش 287 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با 
متوفی همس�ر. 2� حس�ن حیدری کاته ش ش 3 محل صدور شناسنامه مشهد نس�بت با متوفی فرزند. 3� فاطمه  حیدری کاته ش 
ش 133 محل صدور شناس�نامه مش�هد نسبت با متوفی فرزند.4� حس�ین حیدری کاته ش ش 132 محل صدور شناسنامه مشهد 
نس�بت با متوفی فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد. پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به 
شماره 275525 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 ش�ماره س�رانجام در تاریخ 97/10/11 در وقت فوق العاده ش�عبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد 
به تصدی امضاء کنندگان زیر تش�کیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اش�خاص یاد شده در باا 
بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر که تعلق می گیرد به ش�رح 

ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد./ الف
رئیس قاضی شورای  حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد

511/32گواهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم حمیده گمرکچی به شناسنامه شماره 21378 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواس�تی به ش�ماره 243/972624 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که ش�ادروان علی گمرکچی به شناسنامه 
ش�ماره 354 در تاری�خ 96/8/13 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورث�ه حین الفوت وی عبارتند از: 1� اعظم فیض الهی ش ش 
717 محل صدور شناسنامه کاشان نسبت با متوفی زوجه .2� حمیده گمرکچی ش ش 21378 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت 
با متوفی فرزند. 3� علیرضا گمرکچی ش ش 2838 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 4� مریم گمرکچی ش ش 
5902 محل صدور شناس�نامه تهران نس�بت با متوفی فرزند. 5� مهدی گمرکچی ش ش 236 محل صدور شناس�نامه مشهد نسبت 
با متوفی فرزند. 6� فاطمه گمرکچی ش ش 207 محل صدور شناس�نامه مش�هد نس�بت با متوفی فرزند. 7� زینب گمرکچی ش ش 
0924389265 محل صدور شناس�نامه مش�هد نس�بت با متوفی فرزند.8� حس�ین گمرکچی ش ش 17505 محل صدور شناسنامه 
تهران نس�بت با متوفی فرزند. 9� زهرا گمرکچی ش ش 12502556000 محل صدور شناس�نامه کاش�ان نس�بت با متوفی فرزند.10� 
حس�ن گمرکچی ش ش 67907 محل صدور شناس�نامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 11� معصومه گمرکچی ش ش 0924389257 
محل صدور شناس�نامه مش�هد نس�بت با متوفی فرزند. 12� ابوالفضل گمرکچی ش ش 0920188591 محل صدور شناسنامه مشهد 
نسبت با متوفی فرزند. 13� جواد گمرکچی ش ش 10246 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 14� نرکس گمرکچی 
ش ش 17506 محل صدور شناس�نامه تهران نس�بت با متوفی فرزند.  پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در 
روزنامه حمایت به ش�ماره 275612 و عدم وصول هر گونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حسب گواهی متصدی 
مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به ش�ماره ..............  س�رانجام در تاریخ 97/10/10 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 
ش�ورای حل اختاف مش�هد 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 

511/33گواهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم کره  ایشان گلدی پور به شناسنامه شماره 1363 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی به شماره 243/972600 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان تکه  گلدی معرفتی محمدی 
به شناس�نامه ش�ماره 457 در تاریخ 1395/3/17 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� ابراهیم 
معرفتی محمدی ش ش 2071 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 2� فرشته  معرفتی محمدی ش ش 2 محل صدور 
شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 3� کره ایشان گلدی پور ش ش 1363 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 
4� محمد گلدی پور ش ش 177 محل صدور شناس�نامه مش�هد نسبت با متوفی فرزند. 5� ملکه معرفتی ش ش 2393 محل صدور 
شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 6� صفرمحمد گلدی پور ش ش 176 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 
7� آینه بادی گلدی پور ش ش 1362 محل صدور شناس�نامه مش�هد نسبت با متوفی فرزند. 8� طاهره تیموری ش ش 12317 محل 
صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد. متوفی ورثه دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی 
و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به ش�ماره 317140 و عدم وصول هر گونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا 
ثبتی حس�ب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به ش�ماره سرانجام در تاریخ 97/10/11 در وقت فوق العاده 
ش�عبه ش�ماره 243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تش�کیل 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 

512/34رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي س�یدرضا رضوی راد داراي شناس�نامه ش�ماره 44 به شرح دادخواست به کاس�ه 97-554  شعبه 5  از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�لطان بگم کلیدری قوچان عتیق به شناسنامه 1446 در 
تاری�خ 1343/3/1 در اقامت�گاه دائمي خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- آقا بگم کلیدار مقدم 
قوچان عتیق کد ملی 087101086328 ت تولد1302/4 صادره از قوچان شهر کهنه فرزند متوفی2- فاطمه بگم کلیدار مقدم قوچان 
عتیق کد ملی 0871086336 ت تولد1306/5 صادره از قوچان ش�هر کهنه فرزند متوفی 3- راضیه بگم کلیدار مقدم قوچان عتیق 
ش ش 3919 ت تولد1318صادره از قوچان شهر کهنه 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 شعبه5 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/35رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علی اکبر حس�ینی داراي شناس�نامه ش�ماره 138 به شرح دادخواست به کاس�ه970018 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید حس�ن حس�ینی به شناس�نامه 4771 در تاریخ 1396/9/5  در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- علی اکبر حسینی فرزند سیدحسن ش ش 
138 ت ت 1361/4/20 فرزند مرحوم 2- نس�یبه حسینی فرزند سیدحسن ش ش 1050185961 ت ت 1369/4/12 فرزند مرحوم3- 
س�ید اصغر حس�ینی فرزند سیدحس�ن ش ش 59 ت ت 1353/2/1 فرزند مرحوم4-  سید جعفر حس�ینی فرزند سیدحسن ش ش 
5822 ت ت 1351/2/20 فرزند مرحوم5- زهرا بیگم حسینی فرزند سیدحسن ش ش 6212 ت ت 1354/6/1 فرزند مرحوم6- ربابه 
حس�ینی فرزن�د سیدحس�ن ش ش 6691 ت ت 1357/12/20 فرزند مرحوم7- عزت حس�ینی فرزند سیدحس�ن ش ش 28 ت ت 
1332/2/1 فرزند مرحوم. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حس�بي یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک شوراي حل اختاف شهرستان زبرخان

512/36رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمود ابراهیمی ش�یزنی داراي شناس�نامه ش�ماره 580 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 970283 از این شورا 
درخواس�ت گواه�ي حص�ر وراثت نم�وده و چنین توضی�ح داده که ش�ادروان نظر ابراهیمی ش�یزنی ب�ه شناس�نامه 105 در تاریخ  
1365/8/27 در اقامت�گاه دائم�ي خود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- زینب س�بزبان فرزند 
علی به شماره ملی 650932171 همسر متوفی 2- رجبعلی ابراهیمی شیزنی فرزند نظر به شماره ملی 0748603646 فرزند متوفی 
3- ایوب ابراهیمی ش�یزنی فرزند نظر به ش�ماره ملی 074858197 فرزند متوفی 4- محمد ابراهیمی ش�یزنی فرزند نظر به شماره 
ملی 0748599479  فرزند متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبي یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان تایباد

512/37رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي غام صدیق آش�وری داراي شناس�نامه شماره 103 به شرح دادخواست به کاسه970287 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان نفیس�ه آشوری به شناس�نامه 4927در تاریخ 1396/9/3 در اقامتگاه 
دائم�ي خ�ود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- غام صدیق آش�وری فرزند رحمت اله به ش�ماره 
ملی 0749348577 همس�ر متوفی 2- س�تاره کام روا فرزند محمد مادر متوفی 3- مهران آش�وری فرزند غام صدیق به ش�ماره 
ملی 0749412712 فرزند متوفی4- آتنا آش�وری فرزند غام صدیق به ش�ماره ملی 0749790301 فرزند متوفی4- منیره آش�وری 
فرزند غام صدیق به ش�ماره ملی 0740051970 فرزند متوفی5- مس�لم آش�وری فرزند غام صدیق به شماره ملی 0740273558 
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 هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهي 

صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان تایباد

512/38برگ اجرائی
کاس�ه پرونده: 4/104/97 مش�خصات محکوم علیه: 1- عبدالخالق ش�جاعی 2- زیبا اه دادی 3- مصطفی سااری همگی مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: عبدالرافع عرب به نشانی تربت جام – روبروی دادگستری محکوم به : به موجب رای شماره 4/115/97  
تاریخ  97/5/30 ش�عبه چهارم ش�ورای حل اختاف شهرستان تایباد  که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
تضامنی خواندگان به پرداخت 700000000 ریال بابت اصل خواس�ته و 2155000 ریال بابت هزینه دادرس�ی وخسارت تاخیر تادیه در 
حق خواهان می باش�د. محکوم علیه مکلف اس�ت: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام 

مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان تایباد

512/39آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به خواندگان معصومه سمیعی موشکی فرزند عباسعلی و حسن زارع فرزند رمضانعلی فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که بانک 
مهر اقتصاد مدیریت عاملی آقای سید ضیاء ایمانی به نمایندگی ایوب تابانی به آدرس مشهد – بلوار سجاد – نبش سجاد 16 با وکالت محمود 
عربشاهی فرزند حسین دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر ارائه و به شماره کاسه 
3/637/97 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 97/11/30 ساعت 9/30 وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- 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 سوم 
شورای حل اختاف شهرستان کاشمر مستقر در خیابان منتظری جنوبی 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 سوم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/40رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي عباس آرمان فر داراي شناسنامه شماره 282 به شرح دادخواست به کاسه651/97 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیز اله چاهی به شناسنامه628 در تاریخ 1391/3/15 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-مریم چاه�ی ش ش 216 ت ت 1343/6/14 فرزند متوفی2- عباس آرمان فر ش ش 
282 ت ت 1341/7/20 فرزن�د متوف�ی 3- عل�ی اکبر چاهی ش ش 81 ت ت 1329/4/15 فرزن�د متوفی4- محمد چاهی ش ش 11455 ت 
ت 1339/6/10 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 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 اول شوراي حل اختاف شهرستان کاشمر

512/41رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي عباس آرمان فر داراي شناس�نامه ش�ماره 282 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه652/97 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان خاور پروان به شناس�نامه1548در تاریخ 1380/1/10 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- عزیزاله چاهی ش ش 628 ت ت 1303/7/1 همس�ر متوفی 
2- محم�د پ�روان ش ش 61 ت ت 1322/6/6 فرزند متوفی 3- عباس آرمان فر ش ش 282 ت ت 1341/7/20 فرزند متوفی4- مریم 
چاه�ی ش ش 216 ت ت 1343/6/14 فرزن�د متوفی 5- علی اکبر چاهی ش ش 81 ت ت 1329/4/15 فرزند متوفی4- محمد چاهی 
ش ش 11455 ت ت 1339/6/10 فرزند متوفی . اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور 
حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان کاشمر
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رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
خانم فریده جرایه فرزند کرم دارای شناس�نامه شماره 2198 بش�رح دادخواست به کاسه 744/97 حقوقی از این شورا درخواست صدور 
گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که شادروان انار دشتی فرزند رشید به شناسنامه شماره 138 در تاریخ 97/8/9 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1- علی نجات جرایه متولد 1350 به شماره شناسنامه 
25 صادره از دهلران پسرمتوفیه 2- علی جرایه متولد 1352 به شماره شناسنامه 295 صادره از دهلران پسر متوفیه 3- صفر جرایه متولد 
1355 به شماره شناسنامه 296 صادره از دهلران پسر متوفیه 4- منیر جرایه متولد 1348 به شماره شناسنامه 24 صادره از دهلران دختر 
متوفیه 5- فرش�ته جرایه متولد 1357 به ش�ماره شناسنامه 7618 صادره از دهلران دختر متوفیه 6- فریده جرایه متولد 1366 به شماره 
شناسنامه 2198 صادره از دهلران دختر متوفیه 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 باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
خانم رقیه مرادی  فرزند شیخه  دارای شناسنامه شماره 1420 بشرح دادخواست به کاسه 751/97 حقوقی از این شورا درخواست صدور 
گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان جعفر یارعلی پور فرزند رس�تم به شناس�نامه شماره 4001 در تاریخ 
97/7/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1- علی رضا یارعلی پور متولد 1382 به 
ش�ماره شناسنامه 4510187653 صادره از دهلران پسرمتوفی 2- محمدرضا یارعلی پور متولد 1379 به شماره شناسنامه 4510155476 
صادره از دهلران پسر متوفی 3- احمدرضا یارعلی پور متولد 1380 به شماره شناسنامه 4510163959 صادره از دهلران پسر متوفی 4- نورا 
یارعلی پور متولد 1379 به ش�ماره شناس�نامه 4510155298 صادره از دهلران دختر متوفی 5- کوثریارعلی پور متولد 1377 به ش�ماره 
شناسنامه 4510135335 صادره از دهلران دخترمتوفی 6- کریمه جعفری پور فرزند القاص متولد 1339 به شماره شناسنامه 4519422891 
صادره از دهلران همسر 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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول ( 
بموجب ضوابط و مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی 972140 مطروحه در اجرای احکام حقوقی ازنا یک باب 
مغازه با کاربری تجاری که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده است بنا به تقاضای محکوم له )آقای حمید 

کوهشاری( با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد .
1-نام مالک آقای محمد سلیمانی فرزند علی اصغر می باشد .

2-ملک مورد مزایده دارای سابقه ثبتی به شماره پاک 9081 فرعی از پاک 30 اصلی ذیل صفحه 113 جلد 79 سه دانگ از شش دانگ به 
نام محمد سلیمانی فرزند علی اصغر ثبت و سند به صورت سه دانگ مشاع از شش دانگ به صورت مفروز واقع در شهرستان ازنا –میدان 

راه آهن می باشد.
3-حسب نظریه کارشناس دادگستری بهای ملک موصوف) سه دانگ مالکیت محمد سلیمانی ( از قیمت پایه 3/125/000/000 ریال شروع و 

در راستای ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ پیشنهاد نماید .
4-ملک مورد مزایده حسب اظهارات موجر فاقد قرارداد کتبی اجاره بوده ولی دارای مستاجر بوده با مبلغ 100/000/000 ریال ودیعه و مبلغ 

10/000/000 ریال اجاره ماهانه می باشد که ملک  مذکور فاقد حقوق  ارتفاقی و انتفاعی برای اشخاص ثالث می باشد .
5-حسب نظریه کارشناس دادگستری ملک مورد مزایده دارای قدمت تقریبی 5 سال با انشعابات برق ، گاز ، آب و تلفن بوده که به صورت 
یک باب مغازه با کاربری تجاری می باشد که عرصه  آن به مساحت 25/53 متر مربع و 25/53 متر مربع ساخت و اعیانی دارد که در یک 
طبقه بنا گردیده و فاقد پارکینگ و حیاط می باشد و حدود اربعه آن شمااً به طول 3/7 متر درب و دیواریست به معبر –شرقاً به طول 6/9 
متر دیواریس�ت اش�تراکی به پاک مجاور –جنوباً به طول 3/7 متر دیواریست اشتراکی به پاک مجاور و غرباً به طول 6/9 متر دیواریست 

اشتراکی به پاک مجاور 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 واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .
7-پرداخت بدهیهای معوقه مربوط به آب و برق ، گاز و تلفن اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و پرداخت بدهیهای مالیاتی و 
عوراض شهرداری در صورتیکه ملک مورد مزایده دارای بدهیهای مذکور باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد 

یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه های صدور سند مطابق عرف محل بالمناصفه 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 ملک موصوف بازدید نمایند .
10-زمان مزایده روز شنبه مورخه 1397/10/29 ساعت 8 الی 10 در مکان مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا می باشد .

مسلم نوروز پور – مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ازنا 
آگهی

به مجهول المکان آقای محمد کاظمی فرزند خداداد اباغ می ش�ود درخصوص دادخواس�ت تقدیمی آقای محمد پوادوند بطرفیت ش�ما 
مبنی بر مطالبه وجه که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی دورود ارجاع گردیده وبه کاسه 970428 ثبت شده ووقت رسیدگی 
آن97/12/04ساعت10/30صبح می باشد به علت مجهوالمکان بودن شما و درراستای اعمال ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقاب درامورمدنی مراتب مذکوردریکی ازجراید کثیراانتش�ارجهت اباغ به شما اگهی میگردد درصورت عدم حضوربدون حضور شما 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد ضمنا ش�ما می توانید قبل ازجلس�ه دادرس�ی به دفتر مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت نمایید./
منشي شعبه دوم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود- سجاد نظامی

مسئول محترم روابط عمومی دادگستری شهرستان دورود
با سام

احتراما به پیوست اوراق  مربوط به تجدید نظر خواهی خانم مهین تائب و اقای علی قراکوزلو  نسبت به دادنامه 9709976638900891مربوط 
به خانمها 1-شیدا2-شعله3-شقایق4-هایده5*فرانک6-فریبا7-ناهیدو اقایان جمشید و ابوالقاسم همگی حقوقی جهت نشر در یکی از 

روزنامه های کثیراانتشار به حضور ارسال میگردد.
دلیخانی-منشی شعبه چهارم حقوقی دادگستری شهرستان دورود

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9509986644400514 ش�عبه 103 دادگاه کیف�ري دو شهرس�تان دورود )103 جزای�ي س�ابق( تصمی�م نهایی ش�ماره 
9709976639400700  ش�اکي:  آقای جهانبخش رحمتي فرزند علي نظر به نش�اني دورود حس�ین اباد جهادسیزدهم  متهم: آقای محمد 
احمدي نژاد فرزند نجف به نشاني لرستان-دورود روستاي عالم آباد  اتهام: خیانت در امانت گردشکار : پس از وصول شکوائیه و ثبت بکاسه 
فوق بتصدی امضاء کننده ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. »رأي دادگاه« درخصوص اتهام آقای محمد احمدی نژاد فرزند نجف ، متواری 
دائر بر خیانت در امانت در یک دستگاه تراکتور موضوع شکایت آقای جهانبخش رحمتی فرزند علی نظر با توجه به شکایت مطروحه ، گزارش 
مرجع انتظامی ، اظهارات ش�هود و مطلعان ، کیفرخواس�ت صادره و سایر محتویات پرونده بزه انتسابی به متهم محرز است لذا مستنداً به 
ماده 674 قانون مجازات اسامی مصوب 1375 متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف بیست 

روز از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز بعد از آن قابل واخواهی در مراجع محترم تجدیدنظر استان لرستان می باشد ./م  
 فضل اله مبشری - رییس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان دورود

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم امیرحسین لک فرزند رضا                
خواهان آقاي/خانم جاسم عطا پور و  تهمینه عطاپور دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي/خانم امیر حسین لک و مجید ساکی به خواسته  
اس�ترداد اش�ه چک  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986638900462 شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي 
دادگستري شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ  1397/11/29 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر اانتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه چهارم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود - 
روح اله یاراحمدي

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم غامعلي لشني فرزند چراغعلي                
خواهان آقاي کریم نریمان زاده  دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي/غامعلی لشنی به خواسته الزام به تنظیم سند  مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9609986638900718 ش�عبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان دورود ثبت و وقت 
رسیدگي مورخ 1397/11/27ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر اانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 منشي دادگاه حقوقي شعبه چهارم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود - فرهاد دلیخاني

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم شرکت پرلیت فرزند                 
خواهان آقاي/داریوش قائدرحمتی با وکالت زینب نوشه   دادخواستي به طرفیت خوانده   شرکت پرلیت به خواسته مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709986715500539 شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختاف شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي 
مورخ  1397/11/23 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر اانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختاف شهرستان 
دورود-فرزانه ابراهیمي

آگهی
در خصوص تجدیدنظر خواهي خانم/آقاي مس�لم اس�دی  بطرفیت ش�ما نس�بت به دادنامه صادره از این ش�عبه ، به پیوست نسخه ثاني 
دادخواس�ت و ضمائم تجدید نظر خواهي به شما اباغ میش�ود . مقتضي است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و 
انقاب در امور مدني چنانچه پاسخي دارید ظرف ده روز از تاریخ اباغ،به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید . در غیر اینصورت پرونده 

بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.
 ضمنا به پیوست دادخواست و ضمایم )غیر مکانیزه( ارسال مي گردد.

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي مسعود احمدوند فرزند حسن                
خواهان/شاکي: سیدمصطفي موسوي خوانده/متهم: مسعود احمدوند خواسته/اتهام: تامین خواسته - مطالبه وجه سفته مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709986715500534 شعبه پنجم حقوقي ش�وراي حل اختاف شهرستان دورود ثبت و وقت 
رسیدگي مورخ 1397/11/24 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر اانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختاف شهرستان 
دورود-فرزانه ابراهیمي

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي مجتبي محمدي نژاد 
خواهان/ش�اکي: فلک ناز قائدرحمتي خوانده/متهم: مجتبي محمدي نژاد خواس�ته/اتهام: مطالبه وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به 
ش�ماره پرونده کاسه 9709986715300528 شعبه سوم ش�وراي حل اختاف شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/11/01 
س�اعت 11:30 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در 
خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر اانتش�ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�اني کامل خود ، نس�خه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در 

دادگاه حاضر گردد .
شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9709986638900297 ش�عبه چه�ارم دادگاه عموم�ي حقوقي دادگس�تري شهرس�تان دورود تصمیم نهایی ش�ماره 
9709976638900947  خواهان ها:  1. آقای وفا برهاني فرزند موس�ي به نش�اني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - اشرفي 
بااترازپونک ک 12متري یکم پ18زنگ7ط2 2. خانم رها برهاني فرزند موسي به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - اشرفي 
اصفهاني بعد از میدان پونک قبل از ورودي نیایش کوچه یکم ) دادسرا ( پاک 18 واحد 7 خواندگان:  1. آقای حسین برهاني فرزند موسي 
2. آقای صفا برهاني فرزند موسي همگي به نشاني مجهول المکان  خواسته ها: 1. تقسیم ترکه2. مطالبه اجرت المثل اموال3. مطالبه خسارت 
گردشکار : پس از وصول دادخواست و ثبت بکاسه فوق بتصدی امضاء کننده ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه  در خصوص 
دادخواست 1- آقای رضا برهانی 2. خانم رها برهانی به طرفیت آقایان 1- حسین برهانی 2- صفا برهانی به خواسته 1. تقسیم ماترک مرحوم 
موسی برهانی موضوع شش دانگ یک باب گاراژ به مساحت 4644 متر مربع به شماره پاک94/1023  واقع در بخش چهار شهرستان دورود 
2. مطالبه خس�ارات وارده نس�بت به تخریب ملک با جلب نظر کارشناسی فعاً مقوم به 3/100/000 ریال 3. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 
نسبت به شش دانگ یک باب گاراژ به مساحت 4644 متر مربع در پاک94/1023  با جلب نظر کارشناس فعاً مقوم به 3/100/000 ریال در 
خصوص خواس�ته دوم خواهان ها با توجه به مفاد اظهارات خواهان ردیف اول به ش�رح جلسه دادرسی مبنی بر اینکه بدین جهت تقاضای 
مطالبه خسارات را دارم که خواندگان اجازه فروش ملک را نمی دهد و ملک نیز مدتی در اختیار مستاجر بوده و نسبت به زمانی که اجاره داده 
شده است وضعیت آن به شکل مخروبه درآمده است لذا بر فرض ورود خسارت به ملک رابطه سببیتی بین عمل ارتکابی خواندگان که به 
همراه خواهان ها حسب ادعای خواهان ها مالک مشاعی ملک می باشند مبنی بر عدم موافقت با فروش ملک و خسارت وارده به ملک وجود 
نداشته مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها را در این خصوص صادر و اعام می دارد . در خصوص 
خواسته سوم خواهان ها با توجه به اینکه خواهان ردیف اول به شرح جلسه دادرسی مدعی گردیده است است که ملک متنازع فیه از زمان 
فوت مورث آنها تا حدود پنج س�ال پیش در تصرف مس�تاجر بوده و از پنج س�ال قبل نیز به صورت متروکه می باشد در تصرف کسی نمی 
باشد و اینکه خواندگان از زمان فوت مورث خواهان ها تصرف در ملک نداشته اند تا خواهان ها بدین جهت مستحق دریافت اجرت المثل 
ایام تصرف آنها با وجود سایر شرایط قانونی می باشند لذا مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها را در 
این خصوص صادر و اعام می دارد . در خصوص خواسته اول خواهان ها با توجه به اینکه به موجب گواهی حصر وراثت پیوست دادخواست 
و اظهارات خواهان ردیف اول در جلسه دادرسی مورث آنها از سال 1361 ساکن شهر تهران بوده است و به موجب 20 قانون آیین دادرسی 
مدنی و ماده 163 قانون امور حسبی رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه تا زمانی که ترکه تقسیم نگردیده است در صاحیت دادگاه محلی می 
باشد که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است و  با توجه به اینکه آخرین اقامتگاه متوفی شهرتهران بوده است و در این 
خصوص تفاوتی ندارد که ما ترک اعم از اموال منقول یا غیر منقول در حوزه قضایی دیگری واقع باشند یا خیر چرا که اصل بر صاحیت دادگاه 
می باشد که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده است لذا دادگاه بنابراین جهات و دایل فوق الذکر خود را صالح به رسیدگی ندانسته 
مستنداً به مواد 20-26-27 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 162 و 163 قانون امور حسبی قرار عدم صاحیت به صاحیت و شایستگی 
محاکم حقوقی ش�هر تهران را صادر و اعام می دارد . رای صادره در قس�مت صدور حکم بر بی حقی ظرف بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل 

تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان لرستان و در قسمت عدم صاحیت قطعی می باشد ./م
اسداله یوسف وند -  رئیس شعبه چهارم حقوقی شهرستان دورود

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9709986644300075 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ري دو شهرس�تان دورود ) 101 جزای�ي س�ابق( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709976639200801  ش�اکي:  آقای احمدرضا احمدي فرزند محمد به نش�اني لرستان-دورود روستاي ژان  متهم:  خانم هایده کفاشیان 
فرزند ابوالقاسم به نشاني استان مازندران - شهرستان قایم شهر - شهر قایم شهر - خیابان بابل -خیابان نظامي کوچه فاطمیه -مجتمع امیر 
-طبقه 2 -پاک 19  اتهام: تحصیل مال مسروقه گردشکار : پس از وصول شکوائیه و ثبت بکاسه فوق بتصدی امضاء کننده ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. »رأي دادگاه« درخصوص اتهام هایده کفاشیان فرزند ابوالقاسم متولد 1338 ، فعاً متواری ، دایر بر تحصیل مال مسروقه 
با علم به مسروقه بودن آن ) گوشی تلفن همراه ( موضوع شکایت احمد رضا احمدی ، با توجه به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره 
و عدم حضور وی در جلسه دادرسی با وجود اباغ و ارسال اخطاریه از طریق سامانه ثنا ، از نظر این شعبه دادگاه بزه انتسابی به متهمه محرز 
و ثابت است لذا به استناد ماده 19 از قانون مجازات اسامی مصوب 1375 ) بخش تعزیرات ( متهمه را به تحمل مجازات  تعزیری درجه پنج 
یعنی تحمل دو س�ال و یک ماه حبس تعزیری و 74 ضربه ش�اق تعزیری محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم 

تجدیدنظر استان لرستان می باشد ./م
 فرج میر آزادی -  رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان دورود

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760313003003388 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی علی علیلو به ش�ماره شناس�نامه 6 به ش�ماره ملی 2803047470 صادره از خوی فرزند 
جعفرصادق دریک باب خانه به مس�احت 96 مترمربع نس�بت به شش�دانگ پاک 61 فرعی مفروزه1 از4855اصلی واقع دربخش 2 خوی 
خریداری از بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/15  

تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3686- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760313003003441 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی عزیزبهمنی به شماره شناسنامه 1 به شماره ملی 2803155028 صادره از خوی فرزند محرم 
دریک باب خانه به مساحت 114/50 مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 125 فرعی مفروزه از 5145 اصلی واقع دربخش 2 خوی خریداری از 
عزیزبهمنی بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/15  

تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3685- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760313003003457 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی حسین حاجی حسینلو به شماره شناسنامه 2790753598 به شماره ملی 2790753598 
صادره از خوی فرزند قربانعلی دریک باب خانه به مس�احت 162/6 مترمربع نس�بت به ششدانگ پاک 68 فرعی مفروزه از 17 اصلی واقع 
دربخش 2 خوی خریداری از حسین زمانلو بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ 

انتشار نوبت اول 97/10/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3684- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور

6- حصروراثت
آقای محمد ابراهیم کیوان ابراهیمی فرزند محمد اس�ماعیل دارای شناسنامه 936 شرح دادخواست شماره ---- مورخ 97/10/5 توضیح 
داده شادروان محمداسماعیل کیوان ابراهیمی فرزند محمد ابراهیم بشناسنامه 42  در تاریخ 1397/9/3 در شهر کرمان فوت شده و وراث 
حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمدابراهیم کیوان ابراهیمی فرزند محمد اسماعیل ش.ش 936 فرزند متوفی. 2- ابوالحسن کیوان ابراهیمی 
فرزند محمداسماعیل ش.ش 122 فرزند متوفی. 3- سنبل کیوان ابراهیمی فرزند محمداسماعیل ش.ش 1110 فرزند متوفی. 4- شایسته وکیل 
زاده ابراهیمی فرزند رحیم ش.ش 341 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.
641 شورای حل اختاف شماره 13 شهرستان کرمان

7- حصروراثت
خانم فرحناز قاسم پور فرزند محمدرضا دارای شناسنامه 152 شرح دادخواست شماره 622/24/97 مورخ 97/10/10 توضیح داده شادروان 
شیرین شعبانی رابری فرزند حاجی اسمعیل بشناسنامه 20  در تاریخ 96/5/5 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- فرحناز قاسم پور فرزند محمدرضا ش.ش 152 متولد 1355 فرزند متوفی. 2- محمدعلی قاسم پور فرزند محمدرضا ش.ش 1336 متولد 
1351 فرزند متوفی. 3- محمدحسین قاسم پور فرزند محمدرضا ش.ش 2379 متولد 1358 فرزند متوفی .  لذا مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از 
نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
622 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان

8- اباغ وقت
خانم مژگان عسکری بهمن آباد دادخواستی به شماره 9709983468900568 به طرفیت آقای مجید عسکری بهمن آباد مبنی بر تعدیل 
نفقه به این شورا تقدیم داشته اند لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی 
1397/11/17 س�اعت 9/30 صبح یک نوبت درج تا خوانده با اطاع از وقت رس�یدگی در جلس�ه شورا واقع در کرمان بلوار 22 بهمن بعد از 
چهارراه شعبانیه کوچه مجتمع قضایی 22 بهمن اداره کل شوراها مراجعه و در جلسه شورا جهت دفاع از خود شرکت نمایند و یا ایحه ای 

ارسال نمایند و عدم حضور نامبرده مانع رسیدگی نخواهد شد و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
568 شورای حل اختاف شماره 9 کرمان

9- اباغ وقت رسیدگی
خواهان محمدحسین قاسم زاده عقیانی به طرفیت خوانده حسین بصیری بایگی فرزند علی اکبر به خواسته مطالبه مبلغ 55/000/000  ریال 
بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به شماره پرونده 970568 ثبت و وقت رسیدگی 1397/11/23 ساعت 
17 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود خوانده یا خواندگان مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی 
تا وقت تعیین ش�ده جهت رس�یدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر ش�ورا 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.
568 شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان کرمان

آگهی حصر وراثت
آقای سجاد حیدری دشمنلو دارای شماره شناسنامه 4890211683 به شرح دادخواست به کاسه 97000400797 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حجت حیدری دشمنلو  به شماره شناسنامه 702 به تاریخ 1396/08/07 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- س�جاد حیدری دشمنلو فرزند حجت بشماره شناسنامه 
4890211683 صادره ساوجباغ پسر متوفی 2- طاهره عالی دشمنلو فرزند ستار بشماره شناسنامه 10429 صادره هشترود همسر متوفی 
3- نرگس حیدری دشمنلو فرزند حجت بشماره شناسنامه 4890565582 صادره ساوجباغ دختر متوفی 4- نسرین حیدری دشمنلو فرزند 
حجت بشماره شناسنامه 489010176 صادره ساوجباغ دختر متوفی 5- زرین تاج عالی دشمنلو فرزند حسن بشماره شناسنامه 7 صادره 
هشترود مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1857

آگهی حصر وراثت
آقای علی خدابنده لو دارای ش�ماره شناسنامه 1289 به شرح دادخواست به کاس�ه 97000400794 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهروز خدابنده لو  به شماره شناسنامه 2 به تاریخ 1397/09/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- اکرم سرداری عمید آبادی فرزند احمد بشماره شناسنامه 16460 متولد 1354 
صادره ابهر همسر متوفی 2- علی خدابنده لو فرزند بهروز بشماره شناسنامه 1289 متولد 1362 صادره تهران پسر متوفی 3- محمد خدابنده 
لو فرزند بهروز بشماره شناسنامه 18290 متولد 1365 صادره تهران پسر متوفی 4- زهرا نوری اینانلو فرزند عین اله بشماره شناسنامه 115 
متولد 1315 صادره قزوین مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1858

آگهی مزایده
برابر محتویات پرونده اجرایی 2/950254 و به موجب رای ش�ماره 9409971838200091 مورخ 1394/02/14 صادره از ش�عبه دوم دادگاه 
حقوقی فومن موضوع مطالبه اقای سید حسین قربانی شالدهی و پرونده اجرایی 970468/م موضوع دادنامه شماره 9709971838200501 
– 1397/5/27 صادره از ش�عبه دوم دادگاه حقوقی فومن موضوع مطالبه اقای محمود نظری چیرانی و پرونده اجرایی 970095/م موضوع 

دادنامه ش�ماره 9609971838201307-1396/12/09 مطالبه اقای محمود نظری چیرانی و پرونده ارجاعی 970117 موضوع نیابت ش�ماره 
1397034000709259- 1397/7/4 صادره از ش�عبه 13 دادگاه حقوقی رش�ت مضووع مطالبه اقای حمید مش�هدی محمد پور ماسرائی 
جملگی بطرفیت محکوم علیه اقای عین اله قلی زاده فرزند حسینگل دایر بر مطالبه مبلغ جمعا 5/409/752/137 ریال در حق محکوم لهم 
فوق الذکر و مبلغ 155/226/190 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت از بابت پرونده های مذکور که محکوم علیه در جهت پرداخت 
محکوم به بشرح فوق اقدام به تعرفه یک قطعه زمین به مساحت 10300 مترمربع به نشانی فومن روستای چیران جنب کانال ابرسانی نموده 
اس�ت علیهذا این اجرا قصد دارد ملک فوق الذکر را بر اس�اس قیمت پایه کارشناسی هیات سه نفره مورخ 97/06/14 طی مزایده حضوری 
بفروش برساند ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 10300 مترمربع به نشانی فوق الذکر که مطابق به نامه شماره 1390/10/3- 8/6059 بنیاد 
مسکن انقاب اسامی شهرستان فومن با تغییر کاربری ملک از شالیزاری به سردخانه 8000 تنی با زیر بنای 4051 مترمربع موافقت گردیده 
اس�ت حدود اربع ملک عبارت اس�ت از شماا بصورت منکسر به زمین اقای عبدالهی شرقا به کوچه خاکی جنوبا به جاده خاکی دسترسی 
کانال ابیاری و غربا بصورت منکس�ر به زمین اقای نظری با توجه به ش�رایط زمانی و موقعیت مکانی و با توجه به جمیع عوامل موثر ارزش 
پایه کارشناس�ی هر مترمربع از ملک فوق بمبلغ هفتاد و پنج هزار تومان ریال و ارزش مقدار 10300 مترمربع از ان بمبلغ 7/725/000/000 
ری�ال معادل هفتصد و هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار تومان براورد و ارزیابی گردیده اس�ت زم�ان برگزاری مزایده به تاریخ 97/11/9 روز 
س�ه شنبه س�اعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 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 به حساب سپرده دادگستری واریز و مابقی حداکثر ظرف مهلت یک ماه وصول میگردد خریداران 
5 روز قبل از مزایده می توانند ضمن هماهنگی با دفتر اجرایی از ملک موصوف بازدید وسپس در مزایده شرکت نمایند این اگهی فقط در 

یک نوبت منتشر خواهد شد 
ح   5861   اجرای احکام مدنی دادگستری فومن 

  آگهی مزایده
 کاس�ه اجرایی 971098 ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری صومعه س�را  موضوع  حکم به فروش ماترک به جا مانده  از مورث 
اصحاب پرونده  مرحوم  یوسف رادخواه وتقسیم  بهای آن به نسبت سهم اارث بین ورثه به اسامی  انیس پور محسن ) همسر متوفی 
( ونسرین و فاطمه  و رقیه و اکرم و مهدی وامیر شهرت جملگی راد خواه و محکومیت ورثه به پرداخت  حق ااجرا  به مبلغ1800000  
ریال در حق دولت ، ترکه  به جا مانده  پس از ارزیابی  توسط کارشناس رسمی دادگستری  هم اینک از طریق مزایده به فروش می 
رسد.مش�خصات ملک  9000m2=A1 -1  س�ند مالکیت سه دانگ  از ششدانگ یک قطعه  زمین     مشتمل  بر یکباب خانه و دو باب  
کارگاه پرورش اردک گوشتی به مساحت  9000 متر مربع  به شماره 92 مجزی  از 42 واقع در قریه  نفوت سنگ اصلی 37 بخش  22 
گیان ذیل ثبت 354 صفحه 545 بتاریخ 1363/2/5 به نام اقای  یوس�ف راد خواه لولمانی  ) مورث طرفین دعوی ( صادر وتس�ایم 
گردیده  متعاقبا س�ه دانگ دیگر ملک در صفحه 541 که به  نام آقای  یعقوب مش�هور  به شنبه بازاری  صادر گردید طی سند قطعی  
به ش�ماره  49279-1362/2/11 دفتر 78 صومعه س�را  به اقای  یوس�ف راد خواه  لولمانی منتقل گردید که محدوده آن در  وضعیت 
موجود ، شماا دیوار ساختمان  بطول 18 متر  به پاک 42 باقیمانده  ) زمین   a4 ( شرقا دیوار  و درب ورودی فلزی ودیوار انبار  به 
طول 187/90 متر به حریم  جاده آسفالته ، جنوبا دیواری است به طول  102/5 متر به جاده  محلی غربا  درب و دیواری است به طول  
146/70 متر به  حریم نهر عمومی  که ماورای  آن قطعات   a2  و a3  استقرار دارند. در محدود قطعه فوق    12m2=s1  انباری  موتور 
خانه  س�اخته ش�ده از  سنگ و بلوک و سقف و چوب و ایرانیت و   520m2=s2   سالن مرغداری با تاسیسات داخل آن ساخته شده 
از س�نگ و بلوک ، س�قف و کف بتن با اس�کلت و درب آهنی ، سقف پوشش ایرانیت و     30m2=s3 انباری و سرویس  بهداشتی  در 
حال  تخریب و     1460m2=s4 سالن بزرگ مرغداری  با تاسیسات داخلی  ساخته شده ز سنگ و بلوک ، سقف و کف بتن از سنگ 
و بلوک  ، س�قف ش�یروانی  فلز وایرانیت و     225m2=s5 مس�کونی  دارای  اسکلت سنگ و بلوک ، درب و پنجره آلومنیوم ، دارای 
دور ایوان و سقف ایرانیت می باشد و   250m2=s6  شامل انباری ساخته شده از سنگ و بلوک  با درب و اسکلت  آهنی  مشرف به 
جاده  اصلی با درب کرکره ای فلزی با پوش�ش ایرانیت که در  محدوده  آن تجهیزات از قبیل اس�یاب ، باابر ، میکسر والکترو موتور 
مستقر  می باشد. محوطه باقیمانده  پاک موصوف  دارای راه های  دسترسی و پوشش درختان میوه و صنعتی  مثمر وغیر مثمر می 
باشد. 7000m2=a2-2     سند مالکیت  ششدانگ  یک قطعه  زمین به مساحت 7000 متر  مربع  به شماره  106 مجزی از 42 واقع در 
نفوت  سنگ اصلی  37 بخش 22 گیان ذیل ثبت 4109 صفحه  542 بتاریخ  1370/07/19 به نام آقای   یوسف راده خواه لولمانی  ) 
مورث طرفین دعوی ( صادر و تسلیم گردیده است که محدوده آن در  وضعیت موجود  شماا  خط فرضی بطول 32 متر به پاک 42 
باقیمانده  ) محدوده  زمین   a3  (  شرقا  اول  خط فرضی به طول  44 متر  به پاک  مجاور مرقوم دوم  به وضعیت شمالی  خط فرضی 
به طول  4 متر  به پاک  مزبور سوم پی است به طول  90 متر  به حریم  نهر که  به پل  احداثی به قطعه   a1  متصل  می گردد، جنوبا 
دیوار بلوکی  و دیوار سالن به طول  60 متر  به حریم  جاده محلی  ، غربا  سیم خاردار است به طول 130 متر  به جاده  عمومی  متصل  
می گردد . در ضلع جنوبی  آن یکباب  س�الن مرغداری به مس�احت 288 متر مربع س�اخته ش�ده از سنگ و بلوک واسکلت  ایرانی 
با پوش�ش ایرانیت وتاسیس�ات داخلی مرغداری می باش�د. قسمت مرکزی   زمین  اس�تخیر پرورش ماهی و در حاشیه  آن تعدادی  
درختان مثمر صنوبر می باش�د.4119,82m2=a3  -3   زمین خالی  از اعیان که برابر  اس�ناد عادی قبا در ید مورث طرفین دعوی  
بوده  که ش�ماا دیواری  اس�ت به  ملک مجاور ، ش�رقا به حریم  نهر ، جنوبا  پاک a3( 37/106 (  و با قیمانده  ملک و غربا  دیوار  
  350m2=a4    -4.بلوکی  ومحل ورودی به راه محلی محدود می گردد. ضمنا در محدوده  آن تعدادی درختان صنوبر مثمر  می باشد
زمین خالی  از اعیان که برابر  اسناد عادی  قبا در ید مورث طرفین  پرونده  بوده  که حد شمالی  آن به ملک مجاور ، شرقا به حریم 
جاده آس�فالته ، جنوبا  به دیوار انبار مرغداری)a1 ( و غربا  به حریم نهر محدود  می گردد. 5- اموال منقول ش�امل جت هیتر  ، دان 
خوری اتوماتیک بطول حدود 400 متر )  که در گزارش   تامین دلیل قید نش�ده اس�ت ( ، آبخوری تمام  اتومات ، تانکر آج دار 9000 
لیتری ،  مش�عل  گاز س�وز ، آس�یاب میکس�ر باابر وتجهیزات  آن یک  س�ری ، آبخوری معمولی  ، موتور برقی 10 دیزلی ،  سمپاش  
فرغونی  ، هواکش بزرگ ، هواکش  کوچک ، دس�تگاه  جوش ، کپس�ول  اکس�یژن هوا ،  پمپ باد، الکترو موتور برق، تانکر آب و آب 
گرمکن ، ضمنا مکان های موصوف دارای برق  و گاز  صنعتی  و آب  چاه وتاسیس�ات وهمچنین درختان  مثمر و غیر مثمر به تعداد  
کل 175 اصله  می باشد. ارزش اموال  منقول  و غیر منقول به شرح  ذیل محاسبه گردید: 1- الف ارزش قطعه  9000m2=a1  مستقر  
در پ�اک 37/92)7/200000000=800/000*9000 قیم�ت عرصه ( ومش�تمل  بر دو س�الن مرغداری  وموتور  خانه و س�رویس ومنزل 
مس�کونی  وانبار که مش�روحا در بندر 1 متن گ�زارش  ذکر گردی�د )11/236/500/000=4/500/000*2497 قیمت اعیان ( که با لحاظ 
 7000m2=a2     مش�رف ب�ودن  ، به راه  آس�فالته کل عرصه واعیان  بمبلغ 18/436/500/000 ریال ارزیابی گردی�د. ب( ارزش قطعه
مستقر  در پاک37/106 )2/800/000/000=400000*7000 قیمت عرصه (  ومشتمل  بر سالن مرغداری و استخر که شرح  آن در بند  2 
متر گزارش قید گردید )864/000/000=3/000/000*288 قیمت  اعیان ( لذا کل  عرصه و اعیان بمبلغ  3/664/000/000 ریال  محاسبه  
گردید. ج (  ارزش  قطعه   4119,82m2=a3   که دارای سند  عادی بوده  بمبلغ  1/235/946/000  ریال  می باشد. د (  ارزش قطعه    
350m2=a4  که دارای  سند عادی  ومشرف  به جاده آسفالته  می باشد  مبلغ 350/000/000 ریال ارزیابی  می گردد. 5( ارزش اموال 
منقول که در بند 5 متن گزارش آمده ش�امل  1- جت هیتر 7 دس�تگاه  بمبلغ  210/000/000 ریال  2- ابخوری تمام اتومات 15 خط 
مبلغ  135/000/000  ریال  3- تانکر آج دار 9000 لیتری 1 عدد بمبلغ 4/000/000 ریال  4- مشعل گاز  سوز  20 عدد مبلغ  80/000/000 
ریال  5-  آس�یاب میکس�ر باابر و تجهیزات آن یکس�ری بمبلغ 100/000/000 ریال  6- آبخوری معمولی 400 متر  48/000/000 ریال  
7- موتور برق 10 دیزلی 1 دس�تگاه  بمبلغ  45/000/000 ریال  8- س�مپاش فرغونی  2 دس�تگاه  20/000/000 ریال 9- هواکش بزگ 8 
عدد بمبلغ  20/000/000 ریال 10- هواکش کوچک 10 عدد بمبلغ  12/000/000 ریال  11- دس�تگاه  جوش 2دس�تگاه  بمبلغ  4/000/000 
ریال12- کپس�ول اکس�یژن هوا 1 عدد بمبلغ 5/000/000 ریال 13- پمپ باد 1 دستگاه بمبلغ 4/000/000 ریال   14- الکتروموتور برق 1 
دستگاه  5/000/000 ریال  15- تانکر  آب کوچک 2 عدد  2/000/000 ریال  16- آبگرمکن 1دستگاه  بمبلغ  1/000/000 ریال 17-  دان 
خوری  اتوماتیک به طول  حدود 400 متر  مبلغ  40/000/000 ریال 18- درختان  مثمر وغیر مثمر 175 اصله  بمبلغ  80/000/000 ریال 
ومجموعا بمبلغ  815/000/000 ریال محاسبه گردید. بنا  به مراتب  کل  اموال  منقول  وغیر منقول  تعرفه  شده  ماترک  مورث طرفین 
پرون�ده  بمبل�غ  کل�ی  24/501/446/000 ریال  معادل  دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون  و یکصد چهل وچهار هزار و شش�صد 
تومان ارزیابی  و اعام می گردد. اینک از طریق  مزایده  با حضور  نماینده  محترم دادستان  درتاریخ  1397/11/8 روز دو شنبه  از 
س�اعت  9 الی 10 در  ش�عبه  اجرای احکام  مدنی دادگس�تری  صومعه  س�را بفروش  میرسد هر کس  از قیمت  پایه  بااترین  قیمت 
را  پیش�نهاد  نماید  فروخته  خواهد ش�د و خریدار  باید فی المجلس 10 درصد  قیمت پیش�نهادی  را به حساب  سپرده دادگستری 
2171294508003   س�یبای  بان�ک مل�ی  واریز و فیش  را به دفتر   ش�عبه  تحویل  نماید   ضمنا  برن�ده  مزایده مابقی  مبلغ را  باید 
حداکثر  ظرف  مدت یک  ماه   به حس�اب  س�پرده دادگس�تری  واریز  نمایید در غیر اینصورت  مبلغ  واریزی به نفع  دولت  ضبط  

خواهد شد و کلیه  هزینه های  اجرایی به عهده  خریدار میباشد.
ح  5862   مدیر شعبه اجرای  مدنی دادگستری  صومعه سرا-  حامدرافع

اگهی
تاریخ رسیدگی: 97/7/21  شماره پرونده: 4/97ش/622  شماره و تاریخ دادنامه: 825- 97/8/23  
حوزه چهارم شورای حل اختاف شهرستان ورامین  نشانی خواهان: ورامین م امام حسین خ عدل 
ک ارکیده 2 پاک 25 نشانی خوانده: مجهول المکان خواسته: فک پاک در تاریخ 97/7/21 جلسه 
رس�یدگی ش�ورای حل اختاف به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل اس�ت پس از ماحظه اوراق و 
محتویات پرونده و نظرمشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام  و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. »رای قاضی شورا« در خصوص دعوی آقای حشمت اله چیت سازیان  فرزند یداله به 
طرفیت آقای  قاس�م مقدس زاده  فرزند حیدر به خواس�ته الزام خوانده  به فک پاک از خودرو  به 
ش�ماره انتظامی  78  ایران 342 س 67  مدل 1993  به ش�ماره شاس�ی / بدنه  709428  و ش�ماره 
موتور A15ME126460. ؛ نظر به آخرین  گزارش  شماره  4413/258/231/3767  مورخ 97/1/21  
از پلی�س راه�ور ؛ پاک خودرو موصوف  فک نگردیده اس�ت ؛ لذا  باتوجه به اظه�ارات خواهان  و 
صورتجلسه  رسیدگی  و مستندات ابرازی و استنکاف خوانده وفق مبایعنامه  به جهت انجام  تعهد 
مبنی بر فک پاک ؛ مستند به موارد مشروحه و تایید صحت اظهارات  حاضرین در جلسه رسیدگی 
؛  رای بر محکومیت خوانده  به فک پاک از خودرو و به ش انتظامی 78 ایران 342 س 67 صادر و 

اعام می نماید. رای صادره غیابی  و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی می باشد.
                      م.الف 1683 خ       قاضی حوزه  چهارم  شورای حل اختاف شهرستان 
ورامین 

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود شدن سند مالکیت خودروی سواری پراید تیپ جی ال ایکس آی به رنگ  نقره 
ای متالیک مدل 1387ش�ماره موتور2708241 شماره شاس�ی S1412287888348 شماره پاک 
ایران59- 155 ج 26 بنام حیدر فقیری فرزند محمد گل ش�ماره شناسنامه 1326صادره از زابل لذا 

برگ سبز)سند مالکیت(خودروی فوق الذکر مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
1193-استان گلستان - گرگان

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
  دراجرای ماده 344-ازقانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392/12/4باانتشار این آگهی برای1نوبت دریکی از روزنامه های کثیراانتشار 
معصوم�ه جهان تیغ ف پیکر که به لحاظ مجه�ول المکان بودن اباغ احضاریه به نامبرده ممکن نگردیده اس�ت به اتهام نگهداری دوگرم 
شیشه احضار میشود تا دروقت رسیدگی ساعت 8صبح روزسه شنبه مورخه1397/11/30دراین شعبه حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده 
کاسه970270/موضوع گزارش مرجع انتظامی ازخود دفاع نمایند درصورت عدم حضور متهم یا عدم اعام عذرموجه دادگاه تصمیم مناسب 

اتخاذ مینماید
1187-رییس شعبه اول دادگاه انقاب اسامی گرگان-قربانی

دادنامه
  پرون�ده کاسه9709981778500419بایگانی970469/ش�عبه 3دادگاه عموم�ی حقوق�ی شهرس�تان کال�ه تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709971778500842 خواهان عبدالکریم آزادیان ف محمد کریم بنشانی استان گلستان شهرستان کاله مدرس خ اصلی پ 313منزل 
ش�خصی خواندگان1-شرکت لیزینگ ایرانیان بنش�انی تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی نبش خیابان پیامبر پاک70 و2-ایمان حکمت نیا 
ف غام رضا بنش�انی مجهول المکان خواس�ته ها1-اثبات وقوع بیع2-الزام بحضور دردفاتررسمی جهت انتقال سند 3-مطالبه خسارات 
دادرسی)رای دادگاه(درخصوص دادخواست1-عبدالکریم ازادیان بطرفیت ایمان حکمت نیا 2-شرکت لیزینگ ایرانیان بخواسته اثبات وقوع 
بیع درخصوص 1دستگاه خودروی سواری سمند بش�ماره انتظامی ایران59-441د 74مقوم به205/000/000ب-الزام خواندگان انتقال سند 
مقوم به3/000/100ریال خواهان مدعی است مطابق مبایعه نامه پیوست پرونده درمورخه 24/10/94یکدستگاه خودروی سواری سمند مدل 
93بشماره ایران59-441د 74-ازخوانده ردیف اول خریداری نموده است وثمن معامله نیزپرداخت گردیده وایشان نیزخودروی موصوف را 
ازشرکت لیزینگ ایرانیان خریداری نموده است باتوجه باینکه بدهی خوانده ردیف اول به شرکت را پرداخت نموده است خواستار رسیدگی 
بشرح ستون خواسته گردیده است دادگاه براین عقیده است ازآنجائیکه ادرس احدی ازخواندگان)شرکت لیزینگ ایرانیان(درتهران بوده 
وازطرفی مطابق مبایعه نامه پیوست پرونده واظهارات خواهان درجلسه رسیدگی مورخه 28/9/97محل انعقاد معامله وانجام تعهد شهرستان 
گنبد کاووس بوده مطابق ماده11قانون ایین دادرسی مدنی دعوا باید دردادگاهی اقامه شود که خوانده درحوزه قضایی ان اقامتگاه دارد و...

مطابق ماده 13قانون مرقوم دردعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال منقول که ازعقود وقراردادها ناش�ی ش�ده باش�د خواهان میتواند به 
دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد درحوزه ان واقع شده ویا تعهد میبایست درانجا انجام شود لذا بااین وصف این دادگاه خود راصالح به 
رسیدگی ندانسته باستناد مواد مرقوم وماده 27قانون ایین دادرسی مدنی قرارعدم صاحیت به شایستگی وصاحیت محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان تهران صادرواعام میگردد قرار صادره قطعی است.
1181-قاضی دادگاه حقوقی شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی کاله-دانشور

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرون�ده اجرایی3/96/0911/اجرای احکام مدنی گرگان بموجب دادنامه 9409970056400272و 9409970056400810 صادره ازش�عبه 
5حقوقی گرگان محکوم علیه علیرضا کریمی ف فرج اله بنحو تضامنی بپرداخت مبلغ 13/453/221/072ریال بابت مطالبه طلب درحق بانک 
ملی باوکالت عیس�ی خسروی ومبلغ 672/661/054ریال بعنوان نیم عشر درحق دولت محکوم وبدهکار میباشد ووکیل محکوم له پاک 
ثبتی2622/11-اصلی واقع دربخش 1ثبت گرگان ذیل ثبت25368دفترجلد 172صفحه120ملکی علیرضا کریمی ازملک مورد نظریه آدرس 
گرگان30متری رسالت)گرگانجدید(رس�الت40چهل ستون فرعی آخرسمت راست جنب کدپستی56885-49137 را بازداشت اظهارنظر 
باتوجه به مشخصات موقعیت کیفیت وقدمت احداث بنا وسایرعوامل موثر برارزیابی 6دانگ بمبلغ3/000/000/000)سه میلیاردریال(ارزیابی 
میگردد که پس ازاجرای تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد 
خودرا ارائه وتس�لیم نمایند توصیف اجمالی مال غیرمنقول توقیف ش�ده براس�اس ماده138قانون اجرای احکام مدنی درخصوص دعوی 
بانک ملی بطرفیت حس�ین صفاجو و...مبنی برارزیابی پاک ثبتی2622/11-اصلی واقع دربخش 1ثبت گرگان ذیل ثبت25368دفترجلد 
172 صفحه120ملکی علیرضا کریمی باراهنمایی ودرمعیت نماینده خواهان ازملک مورد نظریه آدرس گرگان30متری رسالت)گرگانجدید(

رسالت40چهل ستون فرعی آخرسمت راست جنب کدپستی56885-49137بازدید بعمل آورده نظر خویش رابشرح ذیل اعام مینمایم 
مش�خصات ملک براساس سند شامل 6دانگ 1قطعه زمین که درآن احداث بناشده بمساحت160/67مترمربع میباشد که براساس گواهی 
عدم خاف تاریخ1384/05/20مس�احت عرصه پس ازرعایت براصاحی 128/76مترمربع میباش�د بنای احداثی شامل ساختمان اسکلت 
بتنی تخت بام 2طبقه روی پیلوت که طبقات اول ودوم واحدهای مس�کونی 2خواب هرکدام بمس�احت102/3مترمربع میباش�د درطبقه 
همکف 1سوئت حدود70متری بانضمام2عدد انباری جمعا بمساحت10/7متراحداث شده که درگواهی عدم خاف محاسبه نشده است کف 
ها سیمان و موکت دربهای ورودی چوبی ساختمان فاقد نماسازی اصلی وجانبی کف پیلوت بتنی وبدنه پارکینگ فاقد نماسازی ساختمان 
فاقد ش�وفاژ کابینتها فلزی پنجره ها آلومینیوم معمولی ودارای2انشعاب گازبشمارههای042038664 و 270489ودوانشعاب برق بشماره 
های 36864763و20289234ویک انش�عاب آب است درضمن ملک قسمتی در اختیار مالک وقسمتی دراختیار مستاجراست اظهارنظر 
باتوجه به مشخصات موقعیت کیفیت وقدمت احداث بنا وسایر عوامل موثر برارزیابی6 دانگ بمبلغ3/000/000/000)سه میلیارد ریال(ارزیابی 
میگردد زمان ومکان مزایده زمان مزایده روزیکشنبه مورخه1397/10/30ساعت9الی10صبح مکان مزایده دفترشعبه 3 اجرای احکام مدنی 
دادگستری گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را 
درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا”به حساب دادگستری واریزومابقی آن را ظرف 
یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحس�اب سپرده واریز وقبض واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای 
احکام مدنی س�پرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 1هفته 
قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرا احکام اموال توقیف شده بازدید نمایند4-کلیه هزینه های نقل وانتقال اموال اعم ازعوارض مالیات 
وغیره به عهده برنده مزایده میباشد5-تحویل اموال پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم 
تایید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع ش�ده عودت میشود6-مزایده با حضور نماینده محترم 
دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد7-هزینه نقل وانتقال به عهده برنده مزایده میباشد.
1163-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-عادلی

آگهی مزایده
   درپرونده کاسه 960483و960446-احکام حقوقی شعبه اول احکام مدنی شهرستان کاله محکوم علیه رسول هراتی قوی و...محکوم 
اس�ت بپرداخت فعا4500000000ریال درحق محکوم له بانک ملت وپرداخت مبل�غ 225000000ریال بابت هزینه های اجرایی درحق دولت 
که درقبال آن 1قطعه زمین کش�اورزی واقع درروس�تای کنگور بمس�احت40000مترمربع دارای پاک ثبتی47فرعی از69-اصلی توقیف 
گردیده اس�ت که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه کارشناسی مورد مزایده مبلغ4000000000ریال اعام 
گردیده است 2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود3-موعد مزایده روز4شنبه مورخه 
97/11/03-ازساعت10الی11ظهرمیباش�د4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگس�تری کاله میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل 
ازمزایده ازاموال موردمزایده دیدن نمایند6-این آگهی فقط در1نوبت منتشرمیشود7-پرونده مزایده مکلف است ده درصدبهای احتمالی 
راف�ی المجلس بصندوق دادگس�تری کاله تودیع الباقی رادرمهلت1ماهه بحس�اب مذک�ور واریز وفیش آنرا تحوی�ل اجرای احکام مدنی 
دادگس�تری کاله نماید درغیراینصورت مبلغ واری�زی در حق صندوق دولت ضبط میگردد. مزایده برای مرحله دوم اس�ت لذا بهرمیزان 

خریدار داشته باشد بفروش میرسد.
1184-قاضی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کاله- حسینی

تجدید مزایده
   درپرونده کاسه 950487/اجراییه این دادگستری محکوم علیهم علی ورحیمه- مرحوم یونس- یاسمین- حسین- سهیا همگی رحیمی 
ومهین ش�کیبا محکومند به تقسیم ماترک مرحوم رحیم رحیمی فیمابین ورثه ازطریق فروش وفق نظریه کارشناسی بابت اصل خواسته 
ومبلغ14/041/000ریال بابت هزینه دادرس�ی وکارشناسی ونیزبپرداخت مجموعا مبلغ1/250/000ریال بابت نیم عشر درحق دولت اسامی 
ایران لیکن مال تعرفه شده توقیف ذیل ازطریق فروش اموال بصورت مزایده بشرح نظریه کارشناسی شده باتوجه به اینکه نظریه اعامی 
که درتوصیف اجمالی قید شده ومصون ازهرگونه اعتراض باقیمانده لذا حسب درخواست محکوم له مقررگردید اموال توقیف شده ازطریق 
مزایده درمحل دفتر اجرای احکام مدنی دادگس�تری مینودشت درمورخه 1397/11/04ساعت10الی11باحضورنماینده دادسرا ومامور اجراء 
انجام میگردد قیمت پایه ازمبالغ کارشناس�ی وبارعایت س�ایرقیود مندرج درماده131قانون اجرای احکام مدنی شروع ومال بکسی تعلق 
خواهد گرفت که بااترین قیمت پیش�نهادی را قبول کرده اس�ت خریدار یاخریداران میتوانند 5روزقبل ازفروش وتشکیل مزایده ازاموال 
مورد مزایده باهماهنگی اجرای احکام مدنی بازدید نموده وسپس در صورت تمایل درجلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده باید10درصد 
بهاء را نقدا” ویابصورت چک پول فی المجلس بعنوان س�پرده به واحد اجراء تس�لیم نماید والباقی بهاء را حداکثر ظرف1ماه ازتاریخ مزایده 
پرداخت نماید در غیراین صورت س�پرده اوپس ازکس�رهزینه مزایده بنفع دولت ضبط میگردد وتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادر 
کننده دادنامه صورت میگیرد وکلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده است توصیف اجمالی اموال1-82-اصله درخت کاج جمعا 
بمبلغ164/000/000ریال میباش�د2-زمین کشاورزی که بمیزان3/5هکتار عرصه آبی تحت کشت شالی ازقرارهرهکتار1/350/000/000ریال 
وجمع�ا بمبلغ4/725/000/000ری�ال و2هکتار عرص�ه آبی)غیرش�الی(از قرارهرهکتار1/100/000/000ریال وجمع�ا بملغ2/200/000/000ریال 
و15/5هکتارعرصه دیم ازقرارهرهکتار 750/000/000 ریال که جمعا بمبلغ11/625/000/000ریال میباشد ضمنا عرصه دارای 1حلقه چاه بتونی 
متعلقات وتاسیس�ات وخانه کارگری بوده که ارزش ریالی تاسیس�ات درقیمتگذاری عرصه آبی لحاظ گردیده است مجموع ارزش ماترک 

بمبلغ18/714/000/000ریال میباشد وعرصه کشاورزی درمحدوده اراضی روستای قلمی واقع گردیده است
 1180-دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مینودشت-

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم
   بموجب پرونده اجرائی بکاسه920448/ارجاعی اجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن محکوم علیه عبدالناصر کرت فرزند آشور 
بنش�انی ساحل29سمت راست اوسط کوچه درب5به رنگ ابی آسمانی محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ 81/736/643ریال بابت اصل طلب 
وغی�ره درحق محکوم له محمد گودرزی ف علیجان ومبلغ-ریال بابت نیم عش�ر که ش�خص ثالث)اغول بی ب�ی ایری ف توی جان(اموالی 
شامل پاک ثبتی8474باقیمت کارشناسی بشرح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی ملک درراستای ماده138قانون ا.ا.م براساس نظریه 
کارشناس محترم(الف-6دانگ عرصه وعیان بشماره ملک1/8474-اصلی بنشانی بلوارشهید ارخی ساحل29بنام اغول بی بی ایری توی جان 
که عرصه بمساحت 186مترمربع واعیان125مترمربع میباشد که شماا دیواریست بطول6مترمتصرفی تواق تاتار وشرقا بطول31متربشماره 
باقیمانده 976 فرعی ازباقیمانده1 اصلی وجنوبا پی بدیوار بطول6متر بخیابان به عرض12متر وغربا بدیوار بطول31متر بمتصرفی قربان حاجی 
نیرومند توماج که شامل 1واحد اعیانی مسکونی همکف با سطح زیربنای تقریبی125مترمربع دارای اسکلت اجری بامصالح بنایی سقف گچی 
دربهای داخلی چوبی ودرب ورودی آلومینیومی کف موزاییک وکف اشپزخانه وسرویس بهداشتی سرامیک وبدنه انها ازکاشی وسرامیک 
نمای بیرونی سنگ سقف نهایی ازخرپای چوبی باپوشش ایرانیت وقدمت بنا درحدود25سال ودارای امتیازات اب وبرق وگاز میباشد که بدون 
درنظرگرفتن دیون وتعهداتی که دارد وس�ایرعوامل موثر درقضیه بمبلغ1/213/000/000ریال برآورد میگردد)ضمنا ملک فوق دارای 1فقره 
بازداش�تی بمبلغ300/000/000ریال میباشد()جمع کل ارزش ملک بمبلغ 1/213/000/000ریال تعیین وبفروش میرسد(شرایط وزمان ومکان 
مزایده1-مزایده درروزپنج ش�نبه1397/11/11 ساعت10الی11دراجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد2-برنده مزایده 
کسی میباشد که باا ترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید 3-مبلغ پایه براساس قیمت کارشناسی شده شروع میشود4-طالبین شرکت 
درمزایده5روز قبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازملک موصوف بازدید نمایند5-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد 
پیشنهاد را نقدا بحساب سپرده دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده دادگستری وفیش واریزی را 
به دایره اجرای تحویل نمایند درغیراینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس ازکسر هزینه 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 خریدارندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهدشد7-این مزایده به استناد ماده118قانون اجرای احکام مدنی در1نوبت دریکی 

ازجراید کثیراانتشار درج میگردد8-این مزایده با حضورنماینده محترم دادستان صورت میپذیرد.
1188-رییس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

آگهی اباغ وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای میاد بخشی فرزند علی به اتهام شرکت در آدم ربایی) مربوط به پرونده کاسه 950195 ( اباغ می گردد جهت شرکت 
در جلس�ه دادرس�ی مورخ 30 /11 /1397 ساعت 10 صبح در این دادگاه حاضر گردد و در صورت عدم حضور دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم 

مقتضی اقدام خواهد نمود .  نوبت اول: 4/ 10 /97          نوبت دوم:15 / 10 / 97
 -3300 رئیس شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان خوزستان -حمید فیض ااسام

آگهی اباغ وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای مسعود بداوی به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه ) به تعداد دو فقره مربوط به پرونده کاسه 960072 (  اباغ می گردد 
جهت شرکت در جلسه دادرسی مورخ 07 / 1397/12 ساعت 10 صبح در این دادگاه حاضر گردد و در صورت عدم حضور دادگاه نسبت به 

اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود .  نوبت اول:4 / 10 /97          نوبت دوم: 15/ 10 / 97
 -3301 رئیس شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان خوزستان -حمید فیض ااسام

آگهی اباغ وقت دادرسی
بدینوس�یله به آقای کیهان بیاور فرزند زهراو به اتهام آدم ربایی با وس�یله نقلیه- تهدید به قتل با چاقو و ش�رب خمر ) در پرونده کاس�ه 
960222(  اباغ می گردد جهت شرکت در جلسه دادرسی مورخ 29 /11 /1397 ساعت 12 در این دادگاه حاضر گردد و در صورت عدم حضور 

دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود .  نوبت اول: 4/ 10 /97          نوبت دوم: 15/ 10 / 97
 -3302 رئیس شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان خوزستان -حمید فیض ااسام

آگهی اباغ وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای حسن الباجی فرزند حبیب به اتهام ارتکاب یک فقره قتل عمدی مرحوم شایخ الباجی ) در پرونده کاسه 970126 ( اباغ 
می گردد جهت ش�رکت در جلس�ه دادرسی مورخ 17 /11 /1397 ساعت 10 صبح در این دادگاه حاضر گردد و در صورت عدم حضور دادگاه 

نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود .  نوبت اول: 4/ 10 /97          نوبت دوم:15 / 10 / 97
 -3303 رئیس شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان خوزستان -حمید فیض ااسام

آگهی مزایده
به موجب پرونده های کاسه 950133 اجرای احکام مدنی در قبال طلب کارگران کارخانه سیمان دهلران اموال محکوم علیه کارخانه سیمان 

دهلران توقیف و بازداشت گردیده است ووضعیت اموال توقیفی به شرح ذیل می باشد.
1-یک دس�تگاه جرثقیل 160 تنی س�اخت ش�رکت Manitowoc مدل wshg shoj 1968 4000 و شماره س�ریال 40567 و شماره موتور 
10521283 که کارش�ناس اظهار داش�ته حسب اظهارات محکوم علیه موتور دس�تگاه روی دستگاه نبوده بلکه جهت تعمیر به تعمیرگاه 
منتقل ش�ده اس�ت.که کارشناس ارزش جرثقیل توقیفی در صورت نداش�تن موتور را مبلغ 5/000/000/000 ریال و در صورت داشتن موتور 
7/000/000/000 ریال تعیین نموده اند و به مزایده گذاشته می شود. وقت مزایده روز یکشنبه مورخه 97/10/30 ساعت 10 تا 11 صبح در محل 
دهلران دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دهلران تعیین می شود. لذا شخص یا اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند می توانند 
5 روز قبل از مزایده از مال توقیف شده در محل دهلران کیلومتر 5 جاده آبدانان شرکت سیمان دهلران بازدید بعمل آورند ضمناً مزایده به 

صورت شفاهی از قیمت پایه شروع و برنده کسی است که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید.
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دهلران

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي ابراهیم پرموزه
خواهان/شاکي: حسن پاپي زاده خوانده/متهم: ابراهیم پرموزه خواسته/اتهام: مطالبه خسارت  تاریخ حضور: 1397/11/17 ساعت حضور : 
09:30 در خصوص دعوي ش�ما به طرفیت ابراهیم پرموزه ، مبني بر مطالبه خس�ارت در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي دراین شعبه حاضر 

شوید. 
شعبه  چهارم شوراي حل اختاف شهرستان دورود

دادنامه
رونده کاسه 9709986718600044 شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره   خواهان: آقای علیرضا حسیني 
چگاني  فرزند رحمن به نشاني استان لرستان -  شهرستان دورود -  شهر دورود - ناصرالدین-خ 13 آبان-نبش ک شهید دالوند خوانده: 
آقای محمد مددي به نش�اني مجهول المکان  خواس�ته: مطالبه وجه بابت ...باعنایت به جامع اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی اعام 
شورا به نحو ذیل مبادرت به انشائ رای می نماید رای شورا در خصوص دادخواست اقای علیرضا حسینی چکانی فرزند رحمن به طرفیت 
های محمد مددی به خواس�ته صدور حکم مبنی بر مطالبه 2/387/000تومان   بابت وجه واریزی  به حس�اب خوانده به انضمام خس�ارت 
دادرسی وتاخیر تادیه بدین شرح که خواهان که خواهان اظهارداشته اینجانب در تاریخ 97/03/17طی 2فقره مبلغ 2/387/000تومان پیرو 
تماس  تلفنی خوانده با اینجانب مبنی بر اینکه شما درقرعه کشی جوایز همراه اول برنده سفر به عتبات عالیات شده اید وبا ترفند خاصی 
اینجانب رابه عابر بانک کش�انده وپس از فریب اینجانب مبلغ 2/783/000 تومان از اینجانب دریافت نمودند بافاصله متوجه کاهبرداری 
ایشان گردیدم با پلیس فتا تماس گرفتم ولی متاسفانه مبلغ فوق از حساب اینجانب برداشت شده بود جهت اثبات ادعایم شاهد دارم لذا 
شورا پس از استماع اظهارات خواهان و جری تشریفات  قانون استماع شهادت شهود  واینکه خواهان هیچگونه ادرسی از خوانده نداشته 
وی را به عنوان مجهول المکان معرفی نموده بود پس از اعام  وقت رس�یدگی به خوانده در روزنامه کثیراانتش�ار لزوما اینکه گواهان وی 
متفقا ومتحدا صحت اظهارات خواهان را تاید و تصدیق نمودند ادعای خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به مواد 515-198-
519-522-229بند ب ماده 241-230- قانون ایین دادرسی مدنی  حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ 2783000تومان بابت اصل 
خواسته 18477تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/5/10 لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعامی از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران که اجرای احکام مکلف به محاسبه و اجرای انست ودر حق خواهان صادر و اعام می نماید  رای 
صادره غیابی است ظرف مدت 20روز پس از اباغ  قابل واخواهی در همین مرجع و پس از20روز قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان دورود میباشد
قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف اسماعیل اسمعیلی

دادنامه
پرونده کاس�ه 9709986715300248 ش�عبه سوم ش�وراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی ش�ماره 9709976715300760  
خواهان: آقای سعید بوالحسني  فرزند یونس به نشاني استان تهران -  شهرستان شهریار -  شهر اندیشه - فاز 1 اندیشه  خ اطاعات   پ62  
و 1 خوانده: آقای افشین کرمي به نشاني لرستان-دورود مجهوالمکان  خواسته: مطالبه وجه بابت ...شورا با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعام به شرح ذیل انشا میگردد. رای شورا در خصوص دادخواست آقای سعید بوالحسنی ف یونس به طرفیت آقای افشین کرمی 
بخواسته تقاضای صدور حکم به  مطالبه مبلغ 842000 تومان بابت طلب به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان 
اظهار داشته اینجانب مبلغ 842000 تومان از خوانده طلب دارم که علی رغم گذشت دو سال خوانده حاظر به پرداخت نیست و ادله اثباتی 
اینجانب اتیان سوگند می باشد شورا پس از جری تشریفات قانونی و اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاظر نگردیده و ایحه دفاعیه نیز 
واصل ننموده و اتیان سوگند خواهان نیز انجام گردیید و ادعای خواهان را محمول بر صحت تلقی مستندبه مواد 198-515-519 -522قانون 
ایین دادرس�ی  صادره غیابی اس�ت و ظرف مدت 20روز پس از اباغ قابل واخواهی  دراین مرجع وسپس 20روز پس از ان قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دورود می باشد
اسماعیل اسمعیلی – قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان دورود 

دادنامه
پرونده کاسه 9709986715500365 شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715500869  
خواهان: آقای علي بخش رسولي فرزند عیسي به نشاني استان لرستان - شهرستان دورود - بخش مرکزي شهرستان دورود - دهستان 
دورود-روستاي سیاهکله-خ مخابرات-منزل شخصي خواندگان:  1. آقای مهدي کاظم زاده فرزند احمد 2. آقای رستم معمر فرزند سلطان 
شا همگي به نشاني مجهول المکان  خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو      رأی شورا در خصوص دادخواست اقای علی بخش رسولی  فرزند 
بطرفیت اقایان1-رستم معمر 2-مهدی کاظم زاده بخواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم 
سند رسمی خودرو پژو پارس به شماره پاک انتظامی 18د994ایران 56 با احتساب خسارات  با عنایت به جامع محتویات پرونده و نظربه 
مدارک و مستندات ابزاری و با توجه به رونوشت مصدق از قراردادعادی فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و وکالتنامه تنظیمی فی مابین 
خواندگان و استعام صورت گرفته از پلیس راهور شورا دعوی خواهان را ثبت به خوانده ردیف دوم موجه تشخیص  لذاشورا دعواخواهان 
را وارد وبه استناد مواد 198 و 515و519 و 522قانون آیین دادرسی مصوب 1379 حکم بر محکومیت  خوانده ردیف دوم به حضور در احد 
از دفتر اس�ناد رسمی و انتقال مالکیت یک دس�تگاه خودرو پژوپارس به شماره پاک انتظاامی18د994ایران 51بابت اصل خواسته و مبلغ 
54900تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعام میدارد  رای صادره غیابی  و ظرف 20 روزاز تاریخ اباغ  قابل واخواهی در 
این مرجع و پس از ان ظرف 20روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم حقوقی دورود می باشد.در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده 
ردیف اول به جهت عدم مالکیت وی ثبت به خودرو موضوع خواس�ته مس�تندا به بند 4 ماده 84و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 

رد دعوی خواهان را صادر و اعام میدارد.
اسداله یوسفوند � قاضی شورا شعبه 5 شورای حل ختاف شهرستان دورود

دادنامه
پرونده کاس�ه 9609986715300395 ش�عبه سوم ش�وراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی ش�ماره 9709976715300496  
خواهان: آقای سیداحس�ان موس�وي ندروند  فرزند سیدعبداله به نشاني لرستان-دورود بلوار 60 متري کوچه میعاد 20 کوچه شهید تقي 
زاده خوانده: آقای دال مزباني نصر به نشاني اهواز کوي علوي خ کردوني سمت ک شفیع  خواسته: مطالبه وجه بابت ... گردشکار: پس از 
وصول دادخواست و ثبت به کاسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رای شورا  در خصوص دادخواست 
سید احسان موسوی  ندروند فرزند عبداله به طرفیت دال مزبانی فرزند عزیز به خواسته مطالبه مبلغ 860/000 تومان بابت خسارات وارده 
به خودروی س�واری تیبا به ش�ماره پاک 138-72 ایران 41 وهزینه افت نیست  وخواب خودرو با احتساب خسارات دادرسی، با عنایت به 
محتویات پرونده،نظربه اینکه مطابق نظریه کارشناسی که مصون از تعرض واعتراض خوانده باقی مانده، بی احتیاطی از جانب راننده سواری 
پراید به شماره پاک 569 ق 32 ایران 14 به علت عدم رعایت حق تقدم عبور اگر وسایل نقلیه حین ورود به میدان نسبت به سواری تیبا 
سفید رنگ به شماره پاک 138د72 ایران 41تشخیص داده شده وکل خسارات وارده به سواری تیبا با احتساب افت قیمت وخواب خودرو 
860/000تومان برآورد گردید، وبا توجه به اینکه علیرغم اباغ قانونی خوانده درجلسه رسیدگی حضور نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود 
به این مرجع ابراز و ارائه نداده است لذا شورا دعوی خواهان را وارد مستنداً به مواد 198،515،519،522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده 
موصوف را به پرداخت مبلغ 1- 860/000تومان بابت اصل خواسته 2- 132/000 تومان بابت هزینه دادرسی 3- خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
دادخواس�ت ) 1396/7/22 (لغایت اجرای دادنامه براس�اس شاخص تورم اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران محکوم می 
نمای�د.رأی ص�ادره غیابی ظرف مهل�ت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین مرجع وپس از آن ظرف مهل�ت 20 روز از تاریخ اباغ قابل 

تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرستان دورود می باشد./ش
 اسماعیل اسماعیلی-  قاضی شورا شعبه3شورای حل اختاف شهرستان دورود 

دادنامه
پرونده کاس�ه 9709986715400372 ش�عبه چهارم شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی ش�ماره 9709976715400751  
خواهان: آقای منصور مرادي سرد  فرزند سبزوار به نشاني استان لرستان -  شهرستان دورود - بخش مرکزي شهرستان دورود -  دهستان 
دورود خوانده: آقای بخشعلي رضایي به نشاني مجهول المکان  خواسته: مطالبه طلب گردشکار:پس از وصول دادخواست و ثبت به کاسه 
فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.  رای شورا در خصوص دادخواست خواهان آقای منصور مرادی سرد به 
طرفیت خوانده آقای بخشعلی رضایی به خواسته بدواٌ قرار تامین خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5000000 
تومان ناش�ی از رسید پیوستی با احتس�اب تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نظر به اینکه خواهان در جلسه رسیدگی حاضر گردیده و در 
راستای اثبات ادعای خود به یک سند عادی استناد نموده و خوانده علیرغم اباغ اوراق قضایی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
ایراد و اعتراضی که موید برائت ذمه خویش باشد به این شعبه ارائه نداده و ایحه ای نیز ارسال نداشته لذا شورا دعوی خواهان را ثابت و موجه 
تشخیص داده مستنداٌ به مواد 198،519،522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5000000 تومان بابت 
اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 120000 تومان بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیرتآدیه از تاریخ تقدیم دادخواست97/7/28  
لغای�ت  وص�ول در حق خواهان صادر و اعام می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرستان دورود می باشد در ضمن در خصوص خواسته خواهان مبنی 
بر قرار تأمین خواسته نظر به اینکه خواهان در مورخ 97/9/12  تآمین خواسته خود را استرداد نمودند لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی قرار رد دعوی تأمین خواس�ته خواهان را صادر و اعام می نماید قرار صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان دورود می باشد./ق
 علی امیدی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان دورود 

اجرائیه
خواهان/شاکي: اله رحم قائدرحمتي خوانده/متهم: محسن میرنژاد خواسته/اتهام: مطالبه وجه بابت ... - مطالبه طلب بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709976715100306 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سه  میلیون تومان 
اصل خواسته وپرداخت  مبلغ 000/168  تومان هزینه داردسی وخسارت  تاخیر تادیه  از تاریخ تقدیم دادخوات 19/1/97    لغایت وصول ان 
بر مبنای شاخص تورم اعامی بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه ان است  محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه 
:  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اش�خاص ثالث و نیز فهرس�ت نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک س�ال قبل از طرح 
دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واا به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت 
را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(5-انتقال مال به دیگري 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي 
نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد 

بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(”
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان دورود-فاطمه 
میرزائي

اجرائیه
خواهان/شاکي: راضیه سااروند خوانده/متهم: معصومه فدایي - نسرین دالوندي خواسته/اتهام: الزام به تنظیم سند رسمي ملک  بموجب 
درخواست اجراي  دادنامه شماره 9709976639700379 محکوم علیه  خانم معصومه فدایی محکوم است  به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رس�می دورود و انتقال مالکیت س�ه دانگ مش�اع از ش�ش دانگ پاک ثبتی 721 فرعی از 115 اصلی بنام خواهان و محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 527/250 ریال بابت هزینه دادرسی در حق  محکوم له  .  محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي 
و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مش�خصات دقیق حس�ابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واا به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي 1394(.4-خودداري محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.
)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(5-انتقال مال به دیگري به هر نحو 
با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سي روز ارائه شود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(”
مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان دورود - رضا 
شهبازي

اجرائیه
خواهان/ش�اکي: مجید رحیمي خوانده/متهم: احمد پاک نژاد خواس�ته/اتهام: الزام به تنظیم سند خودرو بموجب درخواست اجراي حکم 
مربوطه به ش�ماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709976715500657 محکوم علیه محکوم است به حضور دراحد از دفاتر اسناد رسمی یک 
دستگاه خودرو تاکسی به شماره انتظامی 485ت25ایران31بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 24/250تومان هزینه دادرسی  محکوٌم علیه 
مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت 
محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واا به درخواست محکوم له بازداشت 
مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي 
حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي1394(5-انتق�ال م�ال به دیگري به هر نحو با انگیزه ف�رار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباش�د 
موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده21 قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه 

یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(”
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختاف شهرستان 
دورود-فرزانه ابراهیمي

آگهی حصر وراثت
مهدی خادمی دارای شناسنامه شماره 740  به شرح دادخواست به کاسه 1030-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان هاشم خادمی بشناسنامه -  در تاریخ 82/11/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به :  مهدی خادمی دارای شناسنامه شماره 740  )فرزند متوفی(. منصور خادمی دارای شناسنامه شماره 741  )فرزند 
متوفی(. مجید خادمی دارای شناسنامه شماره 286  )فرزند متوفی(. سعید خادمی دارای شناسنامه شماره 64  )فرزند متوفی(. گلی خادمی 
دارای شناسنامه شماره 739  )فرزند متوفی(. ربابه رهنما دارای شناسنامه شماره 5  )همسر متوفی(. و مرحوم ورثه دیگری ندارد.اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
امیر فاحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستري دورود  

  
آگهی حصر وراثت

قمرتاج لشنی دارای شناسنامه شماره 1335  به شرح دادخواست به کاسه 852-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان پدرام سلیمانی بشناسنامه 4210239593  در تاریخ 96/03/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  قمرتاج لشنی دارای شناسنامه شماره 1335 )مادر متوفی(. و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
امیر فاحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستري دورود  

  
آگهی حصر وراثت

لیا ابرزاده بایرامی دارای شناس�نامه شماره 5831  به ش�رح دادخواست به کاسه 2700-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم یاراحمدی بشناسنامه 3128  در تاریخ 97/09/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به :  رحیم یاراحمدی دارای شناس�نامه ش�ماره 537 )پدر متوفی(. لیا ابرزاده بایرامی دارای 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي  شناسنامه شماره 5831  )مادر متوفی(. و مرحوم ورثه دیگری ندارد. 
در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
امیر فاحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستري دورود 
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512/60رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه سهرابیان داراي شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کاسه 5/706/97 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان طاهره اکبریان قوژد به شناس�نامه 67 در تاریخ  1397/6/4در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- محمد سهرابیان به شماره شناسنامه 0890052611 متولد 1368/6/30 فرزند 
متوفی 2- محمود س�هرابیان به ش�ماره شناس�نامه 3774 متولد 1364/6/30 فرزند متوفی3- زهرا سهرابیان به شماره شناسنامه 1687 
متولد 1362/6/2 فرزند متوفی 4- احمد سهرابیان به شماره شناسنامه 406 متولد 1360/3/28 فرزند متوفی4- فاطمه سهرابیان به شماره 
شناسنامه 22 متولد 1357/5/10 فرزند متوفی 6- علی اکبر سهرابیان به شماره شناسنامه 9 متولد 1343/1/6 فرزند متوفی . اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

512/61آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای وحید دانش فرزند رضا
خواهان آقای کاظم صادقیان کفاش فرزند محمد دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای وحید دانش فرزند رضا و غیره به خوسته 1- اثبات 
عقد بیع ششدانگ یک دستگاه آپارتمان از پاک ثبتی 18 فرعی از 200 اصلی مفروز و مجزی شده از 15 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3 واقع 
در بخش یک تربت حیدریه به مس�احت 112/8 متر مربع 2- اام به تنظیم س�ند رسمی ملک مذکور 3- فک رهن مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709985174500953 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/24 س�اعت 9 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 
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 دادگاه حقوق شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه

512/62آگهي حصر وراثت
خانم نرگس ذوالفقاری فدردی فرزند محمدحس�ن تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواس�ت وي به حوزه یک ش�وراي حل 
اختاف تربت حیدریه ارجاع وبه کاسه 1/970122 ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم محمد حسن ذوالفقاری فدردی فرزند محمد حسین 
درتاریخ 1388/10/7 به رحمت ایزدي پیوسته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز : 1- نرگس ذوالفقاری فدردی فرزند محمد حسن 
ش ش 23454 متولد 1335 دختر متوفی 2- علیرضا ذوالفقاری فدردی فرزند محمد حسن ش ش 351 متولد 1323 پسر متوفی3-جلیل 
ذوالفقاری فدردی فرزند محمد حسن ش ش 86 متولد 1317 پسر متوفی4- مریم ذوالفقاری فدردی فرزند محمد حسن ش ش 51 متولد 
1336 دختر متوفي 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.
دبیرخانه حوزه یک شوراي حل اختاف تربت حیدریه

512/64آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای نوراله پلنگ سنگدوینی فرزند حبیب اله به آدرس: فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای جال بصیری دادخواستی 
به خواس�ته انتقال و تنظیم س�ند رسمی یک دستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 93 به شماره انتظامی 661س18 ایران 69 به طرفیت شما به 
شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان گناباد ارائه و به شماره کاسه 970143 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 97/11/23 ساعت 15/30 
وقت رس�یدگي تعیین گردیده، لذا به اس�تناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دفتر شعبه 3 شهرستان گناباد مستقر در مجتمع شوراهای حل اختاف به نشانی خ امام خمینی 23 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 سوم  شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/65آگهی اباغ اجرائیه به خانم زهرا زرگر فرزند علی
پیرو آگهی قبلی بدینوسیله به خانم زهرا زرگر  فرزند علی محکوم علیه پرونده کاسه 970192 این شعبه که فعا مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد حسب تقاضای محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر که بموجب آن به صورت تضامنی با خانمها کوثر راعی و شهین جوکار 
مکلف به 1- پرداخت مبلغ 235000000 ریال  بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ) 1397/1/29( لغایت 
زمان وصول محکوم به که متعاقبا و در اجرای احکام براساس آخرین شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می گردد در حق محکوم 
له .2- پرداخت مبلغ 6485000 ریال هزینه دادرسی به شرح مندرج در پرونده در حق محکوم له 3- پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق 
ااجرا دولتی در حق صندوق دولت شده اید ظرف ده روز پس از درج در روزنامه مفاد اجرائیه را اجرا نمایید. این آگهی فقط یک بار در روزنامه 

کثیر اانتشار منتشر می شود و عملیات اجرایی نیازی به آگهی مجدد ندارد. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد

512/66احضار متهم
بدینوس�یله به آقای علی اکبر موس�وی محمد فعا مجهول المکان اباغ می گردد در پرونده  کاسه 9709985300200520 دادگاه عمومی 
بخش کوهسرخ موضوع شکایت آقای مهران روشندل علیه شما دائر بر مزاحمت و توهین به اشخاص عادی و ایراد ضرب و جرح عمدی تحت 
تعقیب  می باشید لذا براساس مواد  174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار چاپ و آگهی شما می توانید 
ظرف مهلت سی روز از انتشار این آگهی در دادگاه  عمومی بخش کوهسرخ حاضر شوید و از اتهام منتسبه دفاع نماید و اا دادگاه نسبت به 

موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش کوهسرخ

512/67اگهی مزایده مرحله اول
به موجب پرونده اجرایی 970104 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان درگز آقای رحیم براهوئی نوری فرزند کرم محکوم 
بپرداخت 488500000 در حق محکوم له براتعلی کسرائی با وکالت علی برزگر گردیده است لذا با عنیات به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت 
به دیون خود اقدامی ننموده اس�ت بنا به تقاضای محکوم له از طریق دایره اجرا اموال تعرفه ش�ده توس�ط آقای امین بیابانی به مشخصات 
مندرج درذیل یک باب منزل مسکونی ششدانگ به شماره ثبت 99 فرعی از 12 اصلی که توسط کارشناس دادگستری آقای ناصر حسن زاده 
به قیمت 1200000000 ریال ارزیابی گردیده مقرر شد در تاریخ 1397/11/07 روز یک شنبه و از ساعت 10 لغایت 11 از طریق مزایده حضوری 
و با حضور نماینده دادس�تان درگز در محل اجرای احکام مدنی بفروش برس�د.مزایده از قیمت ارزیابی شده به کسانی که بااترین مبلغ را 
پیشنهاد نمایند واگذار خواهدشد متقاضیان به خرید می توانند حداکثرظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا 
ترتیب بازدیدشان از اموال توقیفی داده شود بدیهی است ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد 

تحویل اموال تابع مقررات جاری می باشد.
رئیس اجرای احکام دادگستری شهرستان درگز

512/68رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي احمد تازیکی داراي شناس�نامه ش�ماره 19 به شرح دادخواس�ت به کاسه 970096 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کلثوم بلوچی به شناسنامه3 در تاریخ97/6/25  در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگ�ي گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- نص�رت تازیکی فرزند محمدعل�ی ش ش 7 ت ت 1354/6/1 فرزند 
مرحوم�ه 2- صدیق�ه تازیکی فرزند محمدعلی ش ش 343 ت ت 1352/5/1 فرزند مرحوم�ه 3- زکیه تازیکی فرزند محمدعلی ش 
ش 341 ت ت 1349/1/2 فرزند مرحومه4- هادی تازیکی فرزند محمدعلی ش ش 513 ت ت 1363/12/20 فرزند مرحومه5- اعظم 
تازیکی فرزند محمدعلی ش ش 9 ت ت 1358/1/10 فرزند مرحومه6- فاطمه تازیکی فرزند محمدعلی ش ش 342 ت ت 1350/6/1 
فرزن�د مرحومه7- محمد تازیک�ی فرزند محمدعلی ش ش 5 ت ت 1355/4/1 فرزند مرحومه8- احمد تازیکی فرزند محمدعلی ش 
ش 19 ت ت 1360/6/30 فرزند مرحومه . اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک شوراي حل اختاف شهرستان زبرخان

512/69آگهی اباغ دادنامه
شماره کاسه: 960165 پیروآگهی وقت رسیدگی بدینوسیله به متهم آقای حسین اصغر مقدم آقالطفعلی فرزند محمد حسن اباغ می گردد 
در خصوص شکایت خانم آمنه طاهری فرزند ابراهیم علیه شما دایر بر عدم ثبت واقعه ازدواج، توهین از طریق ارسال پیامک و ترک انفاق به 
موجب دادنامه شماره 9609975213700337 مورخ 96/06/11 شعبه 102 کیفری دو زبرخان به شش ماه حبس بابت عدم ثبت واقعه ازدواج و 
دو سال حبس بابت ترک انفاق و 74 ضربه شاق بابت توهین محکوم شده است، رای صادره غیابی است متهم می تواند ظرف 20 روز تقاضای 
واخواهی و یا پس از انقضای مدت واخواهی ظرف 20 روز تجدید نظرخواهی خود را به دفتر شعبه 102 کیفری دو دادگستری زبرخان تقدیم 

نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
علی گرمابی – دادرس شعبه 102 کیفری دو دادگستری زبرخان

512/70آگهی اباغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
بدینوسیله به حسین مرادی کاریزکی فرزند محمدجان اباغ می گردد که بانک تجارت دادخواستی به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه 
به ش�ورای حل اختاف تربت حیدریه که به ش�عبه 6 ارجاع و به کاس�ه 6/697/97  ثبت و مقید به وقت رس�یدگی روز سه شنبه مورخه 
97/11/23 ساعت 16/15 عصر می باشد و چون آدرس شما مجهول المکان اعام گردیده مراتب به تقاضای خواهان و موافقت شورا در اجرای 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی از طریق جرائد اباغ می گردد جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست وضمائم به دفتر شورا واقع در خیابان 
فردوسی شمالی- جنب دادگستری مراجعه و نیز آدرس دقیق و کامل خود را اعام و در وقت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در غیر این 

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

512/71آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلی شماره 1/612/97 – 97/7/29 روزنامه حمایت بدینوسیله به 1- سید ابوالفضل امینی فرزند سید جواد 2- حسن نوروزی 
چناری فرزند علی محمد 3- محسن نوروزی فرزند محمد مهدی فعا مجهول المکان اباغ میگردد بموجب راي شماره  97/7/29-743 
صادره ازشعبه اول شورای حل اختاف تربت حیدریه به پرداخت تضامنی مبلغ یکصد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2250000 
ریال بابت هزینهدادرسی و پرداخت حق الوکاله قانونی وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مبلغ 89000000 ریال از تاریخ ارائه 
درخواست 97/7/8 الی یوم الوصول  وفق قرارداد درحق خواهان تعاونی اعتبار ثامن محکوم گردیده راي صادره غیابي وقابل واخواهی است 
مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشارمحلی / روزنامه رسمی آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 

روز پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خویش را تکمیا به دفترشورا ارائه نماید . 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختاف تربت حیدریه

512/72آگهی*
پرونده کاسه: 9709985174600971 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان تربت حیدریه تصمیم نهایی شماره 9709975175300096 خواهان: 
خانم ملیحه مقنی باشی فرزند رجب به نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه خیابان باغسلطانی 13 پ 5 خوانده: آقای 
مهدی یعقوبیان عاف فرزند غامرضا به نشانی مجهول المکان خواسته حضانت – رای دادگاه- در خصوص دعوی خانم ملیحه مقنی باشی 
فرزند رجب به آدرس تربت حیدریه خیابان باغسلطانی 13 پاک 5 به طرفیت آقای مهدی یعقوبیان عاف فرزند غامرضا مجهول المکان به 
خواسته صدور حکم به حضانت فرزندان مشترک به نامهای نیایش 4 ساله و نیوشا 1/5 ساله دادگاه با عنایت به مدارک و مفاد دادخواست 
تقدیمی از ناحیه خواهان من جمله تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه و اسناد سجلی فرزندان که وجود رابطه مادر و فرزندی بین خواهان 
و فرزندان موصوف محرز می باشد و با توجه به اینکه جهت حضانت و نگهداری اطفالی که ابوین آنها جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر 
تا سن هفت سالگی اولویت دارد و حسب ادعای خواهان، خوانده زندگی مشترک را ترک نموده است و علیرغم نشر آگهی در روزنامه نیز 
در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است لذا مستندا به مواد 1168 و 1169 قانونی مدنی و 45 قانون حمایت از خانواده 
حکم به حضانت فرزندان مشترک فوق الذکر توسط خواهان )مادر( تا پایان هفت سالگی صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 

خراسان رضوی می باشد. 
رئیس شعبه اول دادگاه خانواده تربت حیدریه

512/73آگهی مزایده نوبت اول
محکوم له: علی اکبر محتشمی فر فرزند حسن به آدرس تربت حیدریه – بلوار امام رضا 60 پاک 13 - محکوم علیه: مرتضی علی اکبری 
فرزند محمدامین به آدرس تربت حیدریه بلوار باهنر 3 – پاک 12 – محکوم به :  مبلغ 100000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3800000 
ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1396/01/20 الی یوم الوصول و مبلغ حق الوکاله طبق تعرفه در حق محکوم 
له و مبلغ 5000000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولتی. مورد مزایده: یک دستگاه خودروی آردی مدل 1382 به شماره انتظامی ایران 
32 – 546 ن 68 تمام رنگ که مجدد نیاز به رنگ دارد و استیک ها هر چهار عدد ضعیف و فاقد بیمه و شیشه جلو از قسمت پایین ترک 
خوردگی دارد که طبق نظریه ارزیابی و کارشناس جمعا به مبلغ 54000000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و 
به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز دوشنبه تاریخ 1397/11/01 از ساعت 11 اصلی 12 ظهر در محل دادگستری تربت حیدریه 
دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش می رس�د و از قیمت ارزیابی ش�ده ش�روع و به کسانیکه که بااترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطاع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند. ضمنا 
حداقل 10 درصد بهای مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد، این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی 

از جراید کثیراانتشار محلی درج و نشر می گردد. 
اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف دادگستری شهرستان تربت حیدریه

512/74برگ اجرائی
کاسه پرونده شورا: 393/96 مشخصات محکوم علیه: احمدرضا قربانی 2- اکبر قربانی قلعه سرخی 3- شهرام فرخی همگی مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: بانک ملت تربت حیدریه به وکالت آقای هاشم پیمان به نشانی روبروی دادگستری پاساژ انقاب محکوم به : به موجب 
رای شماره 39  تاریخ 97/2/15  شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه  که قطعیت یافته است خواندگان محکوم است 
به:پرداخت مبلغ هشتاد و نه میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و نهصد و چهل و یک ریال اصل خواسته تا مورخه 96/8/1 و مبلغ سه 
میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار و هشتصد و پنجاه ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 
چهل میلیون ریال از تاریخ 96/8/1 تا یوم الوصول براساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان هزینه اجرائی بر عهده خواندگان می باشد. 
محکوم علیه مکلف است: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و 
یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 

526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه 

512/75آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عباس بنی اسدی فرزند 
غامحسین

خواهان خانم معصومه بلوچ قرانی فرزند حبیب اله دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای عباس بنی اس�دی فرزند غامحسین به خواسته 
طاق به علت تخلف زوج از بندهای 2 و 8 ش�رایط ضمن العقد س�ند نکاحیه و اعس�ار از پرداخت هزینه دادرس�ی مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985175300023شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان تربت حیدریه ثبت و وقت رسیدگی چهارشنبه 
مورخ 1397/11/24 س�اعت 11 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 
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 1 دادگاه خانواده شهرستان تربت حیدریه

512/76رأی
کاسه پرونده:2/339/97 ش؛ مرجع رسیدگی شورای حل اختاف شعبه دوم؛ به نشانی: خ منتظری جنوبی؛ خواهان: علی محبوبی نیا به 
نشانی نیشابور –خ بعثت 36 پاک 115؛خوانده: مسکن مهر فاز 2 به مدیریت 1- مجید صالحی محمدیه 2- هادی پنجاهی به نشانی مجهول 
المکان؛موضوع:مطالبه وجه؛رأی شورا: در خصوص دعوی آقای علی محبوبی نیا فرزند رضا به طرفیت خواندگان مسکن  مهر فاز 9 به مدیریت 
1-مجید صالحی محمدیه 2- هادی پنجاهی بخواسته ای محکومیت خوانده بابت سه فقره حواله موسسه اعتباری نور به شماره های 422572 
و 422573 و 422571 جمعا به مبلغ 90/000/000 ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی وتأخیرتأدیه با توجه به محتویات پرونده و اینکه 
خواهان با ارائه سه فقره حواله و گواهی عدم پرداخت با این ادعا که خواندگان بابت بدهی خود حواله های موصوف را اصدار نموده اند و از 
طرفی خواندگان علی رغم اطاع از وقت رس�یدگی در طریق نش�ر آگهی در شورا حاضر نشده و در مقابل دعوی مطروحه دفاعی به عمل 
نیاورده اس�ت لذا با عنایت به اینکه وجود اصل حواله در ید خواهان دالت بر بقاء دین ظهور در اش�تغال ذمه خواندگان دارد ش�ورا دعوی 
خواهان را موجه تشخیص وبه استناد مواد 198 و 502 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 90/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/830/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق خواهان صادر واعام می دارد.  هزینه های اضافی دادرس�ی 
ناش�ی از آگهی اباغ دادنامه و اجرائیه پس از پرداخت خواهان توس�ط اجرای احکام از خوانده وصول خواهد ش�د و در ارتباط با خس�ارت 
تأخیرتأدیه به دلیل اینکه از تاریخ دادخواست تا زمان صدور رأی بهاء کااها و خدمات تغییر فاحشی ننموده است قرار رد دعوی خواهان 
صادر واعام می گردد رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس ازآن ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی کاشمر می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/93رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی حسن زاده دارای شناسنامه شماره 13908 در شرح دادخواست به کاسه 5/97/582 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهراء جنگ آزما  به شناسنامه 105 در تاریخ 1395/9/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اسماعیل حسن زاده ش.م 5629753312 ت.ت 1318/3/10 همسرمتوفی 2- 
محمد حسن زاده ش.م 0900138157 ت.ت 1347/6/1 فرزند متوفی 3- علی حسن زاده ش.م 0900138165 ت.ت 1349/6/1 فرزند متوفی 
4- فاطمه حس�ن زاده به ش.م 0900138173 ت.ت 1352/6/20 فرزند متوفی 5- مرضیه حس�ن زاده ش.م 0900145609 ت.ت 1355/1/1 
فرزند متوفی 6- راضیه حس�ن زاده به ش.م 0900165693 ت.ت 1358/2/5 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/94رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی دهقان زاده  دارای شناسنامه شماره 16066 به  شرح دادخواست به کاسه 2/672/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صاحب علی زاده زردادخانی  به شناسنامه 3202 در تاریخ 1397/10/6 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ناصر الوزائی ش.ش 2 ت.ت 1336/1/3 فرزند 2- فرزانه الوزائی 
ش.ش 94 ت.ت 1342/3/10 فرزن�د 3- بت�ول الوزائی ش.ش 8 ت.ت 1340/1/3 فرزند 4- علی دهق�ان زاده ش.ش 16066 ت.ت 1357/1/1 
فرزند 5- منصوره فیض عارفی ش.ش 870 ت.ت 1347/4/4 فرزند 6- عصمت فیض عارفی ش.ش 2 ت.ت 1352/1/7 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 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه دو شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/95رونوشت آگهي حصر وراثت
آقای مهدی خاکپور به شماره ملی 5629951769 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در درخواستی به شماره97/794 
تقدیم ش�ورای حل اختاف نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان علی خاکپور به شماره ملی 5629871269 در تاریخ 1397/08/20 
در اقامتگاه دائمي خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- مریم پاک نیا مرندیز فرزند حسین به ش.ش 64424 متولد 1343/1/8 
صادره از حوزه چهار مشهد )همسرمتوفی (2- مهدی خاکپور فرزند علی به ش.م 5629951769 متولد 1362/11/22 صادره از حوزه سه گناباد 
)فرزن�د متوفی( 3-هادی خاکپور فرزند علی ب�ه ش.م 5649985043 متولد 1367/1/15 صادره از حوزه س�ه گناباد )فرزند متوفی (4- زهرا 
خاکپور فرزند علی به ش.م 5629983261 متولد 1364/10/20صادره از حوزه سه گناباد )فرزند متوفی (5- زهره خاکپور فرزند علی به ش.م 
0910037116 متولد 1369/3/25 صادره از حوزه سه گناباد )فرزند متوفی ( اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شوراي حل اختاف شهرستان بجستان –غامرضا باقری

512/96احضار متهم
پیرو پرونده کاسه 970843 آقای سیامک آزادفکر به اتهام سرقت تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است ظرف مدت یک ماه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای 

عمومی وانقاب قوچان حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.
بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان-علی قربانی 

512/97آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان/خانمها مجید، آرزو، اکرم، علیرضا 
نوروزی فرزندان رجبعلی و نوروز ، محمد ، ام البنین، زهرا، محمد رحیم خلیل همگی نوروزی ینگه قلعه 

فرزندان ابراهیم
شماره بایگانی شعبه : 970501؛خواهان آقای شرافت محم اکبر فرخانی دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته ابطال سند رسمی 
وابطال مبایعه نامه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709985190400480 شعبه 6 داگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان قوچان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/24  ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 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 6 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان

511/98آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 603/950611 متهمین:1-رقیه سادات عسگری پور فرزند سید اکبر به اتهام جعل سه فقره سند رسمی و استفاده از سند 
مجعول 2- وحید کمالی پور فرزند محمد صادق به اتهام جعل شناسنامه،کارت آقای امید عباس نیا و سند رسمی شماره 1434 تحت تعقیب 
می باشد؛ به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز مواد 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور کیفری 
مراتب  در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روزاز تاریخ نشرآگهی  در شعبه 603 دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 6 مشهد حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نماید، در صوت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.
بازپرس شعبه 603 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 6 مشهد- مهدی فتوحی راد

511/99آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم تجدیدنظر و جلب ثالث به آقای 
محمدرضا اخاقی بدخشانی

خواهان آقای محسن خاوری آل دادخواستی به طرفیت خواندگان محمدرضا اخاقی بدخشان وغیره به خواسته تجدیدنظر خواهی نسبت 
به دادنامه 9709977578000793-صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد و جلب ثالث مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709987578000269 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/01 ساعت 
10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن شما و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد 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 ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیردفتر دادگاه تجدیدنظر شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

511/100آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای کاظم رمضانی فرزند محمود فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای محمد حسن زنقایی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به ش�عبه 272 شورای حل اختاف مشهد ارائه و به کاس�ه 272/97/331 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 
1397/11/17 س�اعت 16 بعدازظهر وقت رس�یدگي تعیین گردیده اس�ت، لذا به اس�تناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 272 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع 
شماره به نشانی شهرک طرق خ ساعی 33 طبقه سوم صندوق قرض الحسنه شهید واحدی مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 272 شورای حل اختاف مشهد

511/101آگهی اباغ وقت دادرسی
شماره بایگانی:27/970384 ؛وقت رسیدگی:1397/11/17 ساعت 11؛ خواهان: آقای محسن رضائی با وکالت آقای وحیداه یارپور بیرجندی 
فرزند محمود؛ خوانده: 1- غامرضا پاینده شریف2-مرجانه توتونچی اول فرزند رحیم 3-کبری زادزنجان حمدگورابی ؛ خواسته: الزام به تنظیم 
سند ؛وکیل خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس 

از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید.
دادگاه حقوقی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/102آگهی اباغ وقت دادرسی
شماره بایگانی:27/970962 ؛وقت رسیدگی:1397/11/17 ساعت 10؛ خواهان: آقای محمد حسن گل محمدی با وکالت خانم سودابه باقری؛ 
خوانده: 1- حکیمه اقراری فرزند اصغر 2-غامعلی مختاری فرزند محمد جمعه 3- رضا کمالی ؛ وکیل خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه 
نموده وقت رسیدگی تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویزماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید.
دادگاه حقوقی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/103آگهی اباغ وقت دادرسی
ش�ماره بایگانی:29/971044 ؛وقت رسیدگی:1397/11/17 ساعت 10/15؛ خواهان: بانک مهراقتصاد؛ خوانده: فریده چرخ انداز فرزند محمد 
مجهول المکان ؛ خواسته: مطالبه وجه ؛ خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع گردیده 
وقت رس�یدگی تعیین ش�ده. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه به تجویزماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نمایدودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/104آگهی
احتراما درپرونده کاسه 971277-203 متهم میثم قراول فرزند صفرعلی به اتهام سرقت تحت تعقیب می باشد وبه واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده وبه تجویز ماده174 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامورکیفری مراتب دریکی ازمطبوعات واجد 
شرایط آگهی نامبرده مکلف است ظرف سی روز در شعبه203بازپرسی دادسرای ناحیه2 مشهد حاضر وازاتهام انتسابی دفاع نماید درصورت 
عدم حضور درموعد مقرررسیدگی واتخاذتصمیم قانونی خواهدشد لطفا پس ازچاپ درروزنامه یک نسخه جهت درج درپرونده فورا به این 

بازپرسی ارسال شود.
بازپرس شعبه 203بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه2مشهد-مهدی امانی

511/105آگهی احضارمتهم
درپرونده شماره 970746 شعبه 206 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه2مشهد بهرام اکرمی به موجب شکایت جال علی زاده به 
اتهام ایراد صدمه بدنی باچاقو تحت تعقیب قراردارد.باتوجه به معلوم نبودن محل اقامت وی وعدم امکان اباغ احضاریه وعدم دسترسی به 
او طبق ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشارآگهی ومتهم ظرف مهلت یک ماه احضارمی شود.پس 

ازانقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهدشد.
مدیردفتر شعبه بازپرسی 206 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 2مشهد-ایوب فخاری

511/106آگهی احضارمتهم
آقای حمید صاحبی فرزند غام حسین فعا متواری، جلسه رسیدگی به اتهام شما درپرونده کاسه 971242-105 دائر به تهدید وتخریب 
لوازم منزل شاکی، مورخ1397/11/24 راس ساعت8/30صبح دراین شعبه برگزار خواهدشد، لذا مراتب بدینوسیله دراجرای مفاده ماده344 
قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 ازطریق درج آگهی روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع ازاتهام انتسابی درجلسه رسیدگی فوق 

الذکر حاضرشوید.نتیجه عدم حضور شمادر دادگاه، اتخاذتصمیم قانونی خواهدبود.
مدیردفترشعبه105دادگا کیفری دومجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/107آگهی
احتراما درخصوص پرونده کاسه 971213-129 آقای اکبر بنی اسد به اتهام مشارکت درسرقت تحت تعقیب می باشد به علت مجهول المکان 
بودن محل اقامت نامبرده یک نوبت آگهی می شود که مکلف است دروقت جلسه رسیدگی مورخ97/11/27 ساعت9/30 درشعبه129دادگاه 
کیفری دومشهد واقع دربلوار شهیدشیرودی نبش شیرودی13 مجتمع قضایی عدالت حاضرشود ونتیجه عدم حضور اقدام قانونی خواهدبود.

رایگان
مدیردفترشعبه129دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد-هادی ندافیان

511/108آگهی
احتراما درخصوص پرونده کاس�ه 971218-129 آقای حس�ین کیکاوسی به اتهام خیانت درامانت تحت تعقیب می باشد به علت مجهول 
الم�کان بودن محل اقامت نامبرده یک نوبت آگهی می ش�ود که مکلف اس�ت دروقت جلس�ه رس�یدگی مورخ97/11/27 س�اعت11/30 
درش�عبه129دادگاه کیفری دومشهد واقع دربلوار شهیدشیرودی نبش شیرودی13 مجتمع قضایی عدالت حاضرشود ونتیجه عدم حضور 

اقدام قانونی خواهدبود.رایگان
مدیردفترشعبه129دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت مشهد-هادی ندافیان

511/109آگهی
احتراما درخصوص پرونده کاسه 971194-129 آقای علی فاحی فرزند رضا به اتهام سرقت تحت تعقیب می باشد به علت مجهول المکان 
بودن محل اقامت نامبرده یک نوبت آگهی می شود که مکلف است دروقت جلسه رسیدگی مورخ97/11/27 ساعت10/30 درشعبه129دادگاه 
کیفری دومشهد واقع دربلوار شهیدشیرودی نبش شیرودی13 مجتمع قضایی عدالت حاضرشود ونتیجه عدم حضور اقدام قانونی خواهدبود.

رایگان
مدیردفترشعبه129دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت مشهد-هادی ندافیان

511/110آگهی
احتراما درخصوص پرونده کاسه 971161-129 آقای محمدجواد شیرازی فرزند غامرضا به اتهام ایراد ضرب عمدی با چاقو تحت تعقیب می 
باشد به علت مجهول المکان بودن محل اقامت نامبرده یک نوبت آگهی می شود که مکلف است دروقت جلسه رسیدگی مورخ97/11/27 
ساعت12/30 درشعبه129دادگاه کیفری دومشهد واقع دربلوار شهیدشیرودی نبش شیرودی13 مجتمع قضایی عدالت حاضرشود ونتیجه 

عدم حضور اقدام قانونی خواهدبود.رایگان
مدیردفترشعبه129دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت مشهد-هادی ندافیان

511/111آگهی
احتراما درخصوص پرونده کاسه 970880-129 آقای رسول سجادیان سرمزده فرزندحسن به اتهام صدورچک به نحوی که قابل پرداخت 
نداش�ته باشد تحت تعقیب می باش�د به علت مجهول المکان بودن محل اقامت نامبرده یک نوبت آگهی می شود که مکلف است دروقت 
جلس�ه رسیدگی مورخ97/11/27 ساعت8/30 درشعبه129دادگاه کیفری دومشهد واقع دربلوار شهیدشیرودی نبش شیرودی13 مجتمع 

قضایی عدالت حاضرشود ونتیجه عدم حضور اقدام قانونی خواهدبود.رایگان
مدیردفترشعبه129دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت مشهد-هادی ندافیان

511/112آگهی وقت رسیدگی
شماره بایگانی :971022 درخصوص دعوی فرشید اعرج اندرخ فرزند علی اصغر به طرفیت ناصرپورحسین فرزند ابوالقاسم وعلی پورحسین 
فرزندناصر بخواسته اعساروتقسیط محکوم به وقت رسیدگی درتاریخ97/12/05 ساعت 9صبح تعیین گردیده است مقتضی است مراتب 
اطاع وقت به خواندگان یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارمنتش�ر ونس�خه ای ازاگهی منتش�ره جهت ضبط درپرونده به این شعبه 

ارسال گردد.
مدیردفترشعبه 118دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/113آگهی احضارمتهم
درپرونده کاسه 971053  آقای احسان رجبیان فرزند علی به اتهام ایراد صدمه بدنی  غیرعمد تحت تعقیب است که به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده وبه تجویزماده115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامور کیفری مراتب درروزنامه آگهی نامبرده مکلف 
اس�ت راس ساعت9 صبح روز97/12/11 درشعبه118دادگاه عمومی جزائی مشهد حاضروازاتهام انتسابی دفاع نماید درصورت عدم حضور 

درموعد مقرر رسیدگی واتخاذتصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
مدیردفترشعبه118دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد-عاشوری 

511/114آگهی احضارمتهم
درپرونده کاسه 971040  آقای امیرستاران فرزندحیدر به اتهام سرقت تحت تعقیب است که به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
وبه تجویزماده115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامور کیفری مراتب درروزنامه آگهی نامبرده مکلف است راس ساعت9 
صبح روز97/11/27 درشعبه118دادگاه عمومی جزائی مشهد حاضروازاتهام انتسابی دفاع نماید درصورت عدم حضور درموعد مقرر رسیدگی 

واتخاذتصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
مدیردفترشعبه118دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد-عاشوری 

511/115آگهی احضارمتهم
درپرونده کاسه 971069-102 آقای کامران شرافت فرزند رجب علی فاقد مشخصات بیشترفعا مجهول المکان متهم است به رانندگی بدون 
گواهی نامه که به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویزماده174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامور کیفری 
مراتب درروزنامه آگهی نامبرده مکلف است درتاریخ 97/11/24 ساعت 8صبح درشعبه102دادگاه کیفری دومشهد حاضروازاتهام انتسابی 
دفاع نماید درصورت عدم حضور درموعد مقرر رسیدگی واتخاذتصمیم قانونی خواهدشد.ضمنا دریافت جهت رونوشت کیفرخواست می 

توانید به دفتر دادگاه مراجعه نمائید.رایگان
مدیردفترشعبه102دادگاه کیفری دو مشهد

512/77قرار تامین خواسته
 پرونده کاس�ه ی 97/196 ؛ در خصوص تقاضای  1- خواهان مجید عایی به وکالت خانم صنعتیان فرزند محمد به نش�انی بجستان- شهرک 
فرهنگیان- پایین تر از دادگس�تری به طرفیت خواندگان:1- حمیدرضا نوروز مقدم طرقی فرزند حسن به نشانی فعا مجهول المکان2- رضا 
افضل دوست فرزند رمضانعلی به نشانی بجستان- خیابان هفت تیر – روبروی اداره ی پست، به تقاضای صدور اجرای قرار تامین خواسته فوری 
بابت یک فقره چک با مشخصات ذیل:شماره 464/590553 مورخه 1395/11/31 بانک صادرات به مبلغ پنجاه میلیون 50/000/000 ریال نظر به 
اینکه خواهان به موقع نسبت به مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت آن به موقع اقدام نموده و اصول و مستندات از ناحیه خواهان 
ارائه و مورد ماحظه ی شورا واقع گردیده بنابراین شورا به تجویز بند )ج( ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته خواهان به 
مبلغ پنجاه میلیون ریال از اموال بامعارض خوانده را صادر واعام می گردد. قرار صادره بافاصله قابل اجراء و ظرف ده روز پس از اباغ قابل 

اعتراض در همین شورا می باشد.
حسین رسولی- قاضی شورای حل اختاف شهرستان بجستان

512/78*آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم*
به موجب اجرائیه شماره 9710425177100070 در پرونده کاسه 64/970248 این اجرا محکوم علیه شرکت سنا فیلتر محکوم است به پرداخت 
مبلغ 106/690/920 ریال در حق آقای مهدی نعمتی فرزند محمدرضا و مبلغ 1/800/000 ریال بابت نیم عشر دولتی که در این راستا اموال منقول 
محکوم علیه ش�امل یک دس�تگاه  بسته بندی پیلوپک اتومات ساخت ایران بدون پاک در محل توقیف و ارزش آن توسط کارشناس رسمی 
دادگس�تری مبلغ 150/000/000 ریال تعیین گردیده اس�ت و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/10 از س�اعت 10/30 الی 11 صبح از طریق مزایده 
حضوری و با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان چناران در محل اجرای احکام مدنی چناران به فروش برسد.طالبین به خرید می توانند 
جهت بازدید از محل ملک پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی ازم بعمل آید.مزایده از مبلغ کارشناسی شروع 
و به بااترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهدشد.ضمنا افرادی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در روز برگزاری مزایده می بایست 10 
درصد مبلغ کارشناسی شده را فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 129 ق.ا احکام مدنی باید 10 درصد قیمت خرید را فی 
المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز و الباقی مبلغ را ظرف مهلت مشخص شده توسط اجرای احکام در جلسه مزایده تعیین 
خواهد شد.پرداخت نمایند)حداکثر مهلت یک ماه خواهد بود.(در غیر این صورت مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط 
خواهد شد.تحویل مورد مزایده تابع مقررات مربوطه خواهد بود.کلیه بدهی های معوقه به عهده فروشنده وتخلیه و تحویل ملک تابع مقررات 

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

512/79رأی شورا
کاس�ه پرونده:96/666؛شماره احکام:722 ؛ مرجع رسیدگی کننده شورای حل اختاف بجستان؛ تاریخ:1397/09/19؛ رأی 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 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 94/7/5 و به مبلغ شصت میلیون ریال عهده بانک صادرات به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیرتادیه و بدین شرح که وکیل خواهان اعام نموده خوانده از بابت صدوریک فقره چک با مشخصات فوق الذکر نسبت به موکل این جانب 
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 کارسازی وجه چک در 
سررسید احراز شده است 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 استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 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، 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 چهارصد و شصت هزار ریال حق الوکاله وکیل همچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک)94/7/5( الی یوم 
الوصول که بر مبنای ش�اخص بانک مرکزی در زمان اجرای حکم محاس�به و تعیین خواهد ش�د در حق خوهان محکوم واعام می دارد. 
رأی صادره غیابی وظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�ورا و س�پس ظرف مدت بیست روزپس از اباغ  قابل 

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

512/80رأی شورا
کاس�ه پرونده:96/577؛ش�ماره احکام:724؛مرجع رسیدگی کننده شورای حل اختاف بجس�تان؛ تاریخ:1397/09/19؛ رأی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان آقای مجید عایی فرزند محمد به وکالت خانم مرضیه صنعتیان بجس�تان فرزند غامرضا به نش�انی بجستان- 
ش�هرک فرهنگیان- پایین تر از دادگس�تری به طرفیت خوانده آقای علی کش�میری قرقی فرزند رضا به نشانی:فعا مجهول المکان به 
خواس�ته ی مطالب�ه ی وجه یک فقره چک به ش�ماره 380445 مورخه 1394/10/20 و به مبلغ یکص�د میلیون ریال عهده بانک ملی به 
انضم�ام هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیرتادیه و بدین ش�رح که وکیل خواهان اعام نم�وده خوانده از باب�ت صدوریک فقره چک با 
مش�خصات فوق الذکر نس�بت به این جانب مدیون و بدهکار می باش�د و به رغم مراجعات مکرر از پرداخت دین خود امتناع می ورزد 
و تقاضای محکومیت وی را به پرداخت اصل بدهی به انضمام خس�ارت تاخیرتادیه و هزینه دادرس�ی نموده اس�ت و در مقابل خوانده 
به رغم اطاع از وقت رس�یدگی )از طریق نش�رآگهی در روزنامه(در جلس�ه حضور نیافته و هیچ گونه ایحه و دفاعیه ای ارسال ننموده 
اس�ت . نظر به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دالت بر بقای دین و ظهور در اش�تغال ذمه خوانده را دارد و با عنایت به این که با 
صدور گواهینامه ی عدم پرداخت از س�وی بانک محال علیه عدم کارس�ازی وجه چک در سررس�ید احراز شده است و با توجه به اصل 
تجریدی بودن چک، ش�ورا ادعای خواهان را در این مرحله از رس�یدگی محمول بر صحت دانس�ته و به اس�تناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آئین دادرس�ی 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 ش�ماره های 688-1385/3/23 و 669-1383/7/21، خوانده را به پرداخت مبلغ 
یکصدمیلیون ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ دو میلیون و س�یصد و شصت هزار ریال هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون و نهصدهزار 
ریال حق الوکاله وکیل همچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک)94/10/20( 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 
بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�ورا و س�پس ظرف مدت بیس�ت روزپس از اباغ  قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

عمومی شهرستان بجستان می باشد.
قاضی شورای حل اختاف شهرستان بجستان- غامرضا باقری

512/81آگهی مزایده
به موجب مفاد نیابت واصله از اجرای احکام مدنی ش�وراهای حل اختاف بجس�تان و پرونده اجرائی کاسه 970567 این اجرای احکام 
محکوم علیه مریم حمیدی فرزند محمدرضا به پرداخت مبلغ 182/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/945/000 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی و خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ 1396/08/10 الی یوم الوصول در حق محکوم له حسن قادری روسنگ و پرداخت پنج درصد 
کل محکوم به بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده .لذا جهت استیفاء دین اموالی شامل 51دقیقه آب کشاورزی 
از محل س�هم اارث پدری در چاه عمیق بزمی و پس�ران معروف به حوض پشته –کیلومتر 6 جاده فیض آباد بجستان متعلق به محکوم 
علیه توقیف وطبق نظرکارش�ناس به مبلغ 522/750/000 ریال ارزیابی گردیده .لذا تعیین مورخ 1397/11/10 س�اعت 8 الی 9 اعام می 
ش�ود مال مذکور از طریق مزایده حضوری در موعد مقرر بفروش خواهد رس�د .طالبین به خرید می بایس�ت در موعد مقرر با در دست 
داش�تن مدارک شناس�نایی معتبر در دفتر این اجرای احکام حاضر گردیده و در صورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل 
پنج روز قبل از موعد مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید ایش�ان از مال توقیفی داده ش�ود.مزایده از نرخ کارشناس�ی شروع و به فردی که 

بااترین قیمت را پیشنهاد و پرداخت نماید واگذار خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مه وات- سعیدی
512/82آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید علی عاقلی فرزند سید علی 

اکبر
خواهان آقای احمد مختاری فرزند محمدعلی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای س�ید علی عاقلی فرزند س�یدعلی اکبر و غیره به 
خواس�ته1- اثبات وقوع بیع نس�بت به سه دانگ یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل 1385 سیس�تم بنز به شماره انتظامی 426 ع 29 
ایران 12 و 2- تنظیم وانتقال سند خودرو مذکور؛ مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985174501038 شعبه 
1 دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان تربت حیدریه ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/17 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه

512/83آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای ذبیح اله اکبری فرزند خان بابا و عزت اله غفاری فعا مجهول المکان اباغ می شود که محسن محمودی راد دادخواستی به 
خواسته تنظیم سند  به طرفیت شما به شعبه 3 شورای حل اختاف قوچان ارائه و به کاسه 97/648/ ش3  ثبت و برای روزچهارشنبه مورخه 
1397/11/17 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج 
می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه سوم شهرستان قوچان مستقر در مجتمع شماره مرکزی به 
نش�انی خ ناصرخس�رو  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا 

حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/84آگهی
شماره بایگانی شعبه:970028 ؛بدینوسیله آقای فیروز)سعید( عابدینی فرزند نریمان که مجهول المکان می باشند احضار می گردد با توجه به 
شکایت آقای علی مدیربادلو از ایشان به اتهام شرکت در سرقت تعزیری که ظرف یک ماه پس از نشر این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی با 

حق همراه داشتن وکیل شعبه  اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب درگز حاضر شوند.
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب درگز- سید محمدرضوی

512/85رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم شهربانو بیابان گرد دارای شناسنامه شماره 375به شرح دادخواست به کاسه 3/805/97  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی حسینی بهلولی به شناسنامه 81 در تاریخ 1397/8/1 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- ش�هربانو بیابان گرد فرزند غامرضا به ش.ش 375 متولد 1345/4/5 
نس�بت همس�ر متوفی 2- زهرا حسینی بهلولی فرزند محمد علی به کد ملی 0760283788 متولد 1377/1/7 نسبت فرزند متوفی 3- علی 
حسینی بهلولی فرزند محمد علی با کد ملی 0760165211 متولد 1372/6/14 نسبت فرزند متوفی 4- حسینعلی حسینی بهلولی فرزند محمد 
علی به کدملی 0769954327 متولد 1363/1/1 نسبت فرزند متوفی 5- رضا حسینی بهلولی فرزند محمد علی به کد ملی 0760030057 متولد 
1368/11/21 نسبت فرزند متوفی ؛متوفی ورثه دیگری ندارد و پیرو مذهب شیعه اثنی عشری بوده است. ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان  خواف

512/86رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد قاسمی دارای شناسنامه شماره 1232به شرح دادخواست به کاسه 4/970253 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه دلپاک  به شناسنامه 11در تاریخ 1397/3/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رضا قاسمی فرزند ش.ش )461( 2-مهدی قاسمی فرزند ش.ش )270( 3- محمد قاسمی فرزند 
ش.ش )1232( 4- علی قاسمی فرزند ش.ش )1779( 5- طاهره قاسمی فرزند ش.ش )2844( 6- فاطمه قاسمی فرزند ش.ش )8537( 7- فرح 
قاسمی فرزند ش.ش )44(  ؛ 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 4 شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/87رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غامحس�ین عباس زاده  دارای شناس�نامه شماره 6519569161 به شرح دادخواست به کاس�ه 970466 ح 3 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول ساربان عبدل آبادی به شناسنامه 2077 در تاریخ 1397/8/3 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- برات عباس زاده فرزند محمد به ش.ش 15 ت.ت 
1347/5/3 فرزن�د 2- نق�ی عباس زاده عبدل آبادی فرزند محمد ب�ه ش.ش 3051 ت.ت 1343/6/3 فرزند متوفی 3- زهرا عباس زاده فرزند 
محمد به ش.ش 3212 ت.ت 1350/1/2 فرزند 4- عصمت عباس زاده فرزند محمد به ش.ش 2 ت.ت 1352/1/3 فرزند 5- غامرضا عباس زاده 
فرزند محمدبه ش.ش 54 ت.ت 1338/5/10 فرزند 6- غامحسین عباس زاده فرزند محمد به ش.م 651969161 ت.ت 1346/1/5 فرزند متوفی 
7- فاطمه عباس زاده فرزند محمد به ش.ش 64 ت.ت 1349/1/1 فرزند؛اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم  شورای حل اختاف شهرستان دادگستری مه وات

512/88رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد قاس�می دارای شناسنامه شماره 1232به شرح دادخواس�ت به کاسه 970252 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی قاسمی  به شناسنامه 141 در تاریخ 1395/9/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رضا قاسمی فرزند ش.ش )461( 2-مهدی قاسمی فرزند ش.ش )270( 3- محمد قاسمی 
فرزند ش.ش )1232( 4- علی قاسمی فرزند ش.ش )1779( 5- طاهره قاسمی فرزند ش.ش )2844( 6- فاطمه قاسمی فرزند ش.ش )8537( 
7- فرح قاس�می فرزند ش.ش )44( 8- خدیجه دلپاک به ش.ش 11 همس�ر متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات 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.
شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/89آگهی
پرونده کاس�ه 970555 در خصوص دعوی آقای علی اصغر اس�دزاده بطرفیت ش�ما ، بخواس�ته الزام به ایفای تعهد، که در شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی مه وات مطرح نموده است و به شماره 9709985187500448 ثبت گردیده است . ظرف مهلت یک هفته جهت ماحظه نظریه 

کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا در این شعبه حاضر شوید.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مه وات

512/90آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ابراهیم جمهوری فرزند ایوب
خواهان بانک ملت با وکالت خانم فاطمه خاشع دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- علی جمهوری فرزند ایوب 2- ابراهیم جمهوری فرزند ایوب 
3- ابراهیم داچک فرزند ساار4- هادی جمهوری فرزند ابراهیم به خواست مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709985607100413 شعبه 1 شهری شورای حل اختاف شهرستان مه وات ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/30 ساعت 8/15 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 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 1 شهری شورای حل اختاف شهرستان مه وات
512/91آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امیر حسین جدی بایگی فرزند رضا

خواهان آقای جواد ریاضت کش فیض آبادی فرزند میرزا احمد دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای امیر حس�ین جدی بایگی فرزند رضا به 
خواس�ته مطالبه وجه چک به میزان 70/000/000 ریال مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985607100337 شعبه 1 
ش�هری ش�ورای حل اختاف شهرستان مه وات ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/28 ساعت 8/15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موض�وع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواه�ان 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 1 شهری شورای حل اختاف شهرستان مه وات

512/92رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه عزت ابراهیمی نامقی دارای شناسنامه شماره 1591 شرح دادخواست به کاسه 970451/ح 2 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا ثقفی  به شناسنامه 3105 در تاریخ 1397/10/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عزت ابراهیمی نامقی فرزند داور متولد 1313 ش.ش 1591 کدملی 0900669179 مادرمتوفی 
2- معصومه طایفه کاه دراز فرزند خوجه متولد 1347 ش.ش 3 کدملی 6519850071 همسرمتوفی 3- امیرحسین ثقفی فرزند علیرضا ش.ش 
1379 کدملی 6510081717 فرزند متوفی 4- محمدرضا ثقفی فرزند علیرضا ش.ش 1381 کدملی 6510097303 فرزندمتوفی 5- سمیرا ثقفی 
فرزند علیرضا ش.ش 1382 کدملی 6510108801 فرزندمتوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان مه وات

512/63احضار متهم 
در پرونده کاس�ه: 972084 آقای حس�ین خوافی فرزند غام به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب می باشدو به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز  ماده 174  قانون آیین  دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در یکی از  روزنامه های کثیراانتشار 
آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب تربت حیدریه حاضر و  از اتهام انتسابی دفاع 

نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب تربت حیدریه

511/116آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به موجب دادنام�ه ش�ماره 9609975116001413-1397/10/09 درپرونده کاس�ه 971073-105 به آقایان 
1-ناصربهرام زاده چکین لو فرزندحسین متولد1368 –2- علی اکبر بهرامی فاقد مشخصات دیگر فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد 
اتهام ش�ما دائر برکاهبرداری مرتبط بارایانه هریک رابه تحمل پنج س�ال وده روز حبس و74ضربه ش�اق تعزیری محکوم ش�ده اید،مراتب 
بدینوسیله درروزنامه درج می گردد.رای صادره حضوری وظرف بیست روز قابل تجدیدنظردرمحاکم محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی 

می باشد.رایگان
مدیردفتر شعبه105دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/117آگهی احضارمتهم
آقای دوست محمدگوهرنیا ، فاقد مشخصات دیگر جلسه رسیدگی به اتهام شما درپرونده کاسه971012-105دائر به ایراد صدمه بدنی عمدی 
باشیشه نوشابه ، مورخ 1397/11/25 راس ساعت 9صبح دراین شعبه برگزار خواهدشد لذا مراتب بدینوسیله دراجرای مفاد ماده344 قانون آئین 
دادرسی کیفری مصوب 1392ازطریق درج آگهی روزنامه به شما اباغ تاجهت دفاع ازاتهام انتسابی درجلسه رسیدگی فوق الذکر حاضرشوید 

نتیجه عدم حضور شما دردادگاه ، اتخاذتصمیم قانونی خواهدبود.رایگان
مدیردفترشعبه105 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/118آگهی اباغ وقت رسیدگی
شاکی محمدعلی اسدی نیا فرزند مراد علی شکایتی علیه متهم سکینه نادری چنار فرزندعلی محمد به اتهام توهین مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 971275 شعبه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد)104 جزایی سابق( ثبت ووقت 
رس�یدگی مورخ1397/12/11 ساعت 9صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن متهم مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می گردد تامتهم ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.رایگان
رئیس شعبه 104دادگاه کیرفی دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد)104جزایی سابق(-موسی 
پناهی

511/119آگهی وقت رسیدگی
شماره بایگان:971070 درخصوص دادخواست ستاداجرائی به خواسته تعیین تکلیف ملک واقع درمحدوده پاک ثبتی باقیمانده2 فرعی از182 
اصلی بخش10مش�هد دربلوار هفت تیر 4 چهارراه اول به طرفیت فرد مجهول المکان وقت رس�یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15 
ساعت10صبح تعیین گردیده ، لذا بدینوسیله به خوانده مجهول المکان اباغ می گردد بادر دست داشتن اصل مدرک وکارت شناسایی درجلسه 

رسیدگی فوق حاضرگردد.رایگان
مدیردفتر شعبه )اول انقاب(ویژه اصل 49 قانون اساسی خراسان رضوی
511/120آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای حجت رمضان پورگل خطمی فرزند 

حسین
متهم حجت رمضان پورگل ختمی فرزندحس�ین دادخواس�تی دائر به حمل ونگهداری 5گرم و50س�انت حشیش -73سانت هروئین فشرده 
-13سانت شیشه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709985122200170 شعبه دوم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی 
شهرس�تان مشهد ثبت ووقت رس�یدگی مورخ1397/11/25 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آئین 
دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می گردد ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.رایگان
مدیردفترشعبه دوم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد-جال خوشدل مهری

511/121آگهی احضارمتهم
بدینوسیله دراجرای ماده344 قانون آئین دادرسی کیفری به آقای منصور زلفی فعا مجهول المکان اباغ می شود درپرونده کاسه 101/971231 
حسب شکایت آقای علیرضا حاجی بابائی نقندر به اتهام تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب می باشند وقت رسیدگی برای مورخه 1397/11/23 
ساعت11صبح تعیین گردیده است لذا دروقت مقرر جهت رسیدگی به اتهام خود ودفاع ازاتهام منتسبه دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم 

حضور دادگاه غیابا رسیدگی ومبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهدنمود.رایگان
مدیردفترشعبه101دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/122آگهی احضارمتهم
بدینوسیله دراجرای ماده344 قانون آئین دادرسی کیفری به آقای مهدی پیاده فعا مجهول المکان اباغ می شود درپرونده کاسه 101/971228 
حس�ب ش�کایت آقای غامحس�ن رحمانی به اتهام صدمه بدنی عمدی تحت تعقیب می باش�ند وقت رس�یدگی برای مورخه 1397/11/23 
س�اعت10صبح تعیین گردیده است لذا دروقت مقرر جهت رسیدگی به اتهام خود ودفاع ازاتهام منتسبه دراین دادگاه حاضرشوید درصورت 

عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی ومبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهدنمود.رایگان
مدیردفترشعبه101دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/123آگهی احضارمتهم
بدینوس�یله دراجرای ماده344 قانون آئین دادرس�ی کیفری به آقای حس�ین علیزاده فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود درپرونده کاس�ه 
101/971225 حس�ب گ�زارش زندان مرکزی مش�هد به اتهام غیبت ازمرخصی زندان تحت تعقیب می باش�ند وقت رس�یدگی برای مورخه 
1397/11/23 س�اعت9/30 صبح تعیین گردیده اس�ت لذا دروقت مقرر جهت رس�یدگی به اتهام خود ودفاع ازاتهام منتس�به دراین دادگاه 

حاضرشوید درصورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی ومبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهدنمود. رایگان
مدیردفترشعبه101دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/124آگهي اباغ اخطار اجرایی
خانم آمنه س�پهری عطار پیروآگهي هاي قبلي در خصوص دعوي خانم س�میه علیجانی بطرفیت شما بدینوس�یله اباغ مي شود که پرونده 
کاس�ه272/97/103 منجر به صدوراخطار اجرائي بر علیه ش�ما مبني برحکم به محکومیت خوانده به حضور دریکی ازدفاتر اسنادرس�می 
وانتق�ال وتنظی�م س�ند خودرو 405 به ش�ماره پ�اک211 ط 18 ای�ران 42 وهمچنین پرداخ�ت مبل�غ 157000 هزار تومان هزینه دادرس�ی 
2-مبلغ45000هزارتومان بابت آگهی روزنامه درحق خواهان صادرواعام می گردد ونیم عش�ردولتی برعهده محکوم علیه می باش�د گردیده 
است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار 
بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عملیات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا 

به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دبیرخانه حوزه شورای حل اختاف مشهد

511/125آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم
کاسه پرونده :970331-40  وقت رسیدگی :1397/11/21 ساعت 11/30صبح  خواهان: سیدرسول ابن الرضا فرزندسیدمحود خوانده: سیدکاظم 
حسین زاده خواسته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 40حقوقی ارجاع 
گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان  ودستور دادگاه وبه تجویز ماده 73 
ق.آ.د.م مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وآدرس 

خویش را اعام داشته و نسخه دوم دادخواست را ضمن اباغ وقت دادرسی ازدفتر دادگاه دریافت نماید.
دفتر شعبه40 دادگاه عمومی حقوقی مشهد
511/126آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای رحمت اه زارع فرزند علی محمد

خواهان آقای حسین آهور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رحمت اله زارع به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
شماره پرونده کاسه 9709987508901184 شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 
1397/11/24 س�اعت 09:00 تعیین  که حس�ب دس�تور 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 و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضرگردد.
متصدی امور دفتری شعبه 250شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/127آگهی اباغ دادخواست وضمائم آقای حسن فاطمی بازخانه فرزند سیدعلی
خواهان خانم حدیثه عوض پور فرزنداحمد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسن فاطمی بازخانه فرزندسیدعلی به خواسته طاق مطرح 
که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709987586200710 شعبه12 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 
ثبت که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت وجهت معرفی داور)یک نفر داور که دارای سی سال سن-متاهل وحداقل 
ازبستگان نزدیک باشد رامعرفی ودرجلسه دادگاه حاضرنمائید( درجلسه دادگاه حاضرشوید ضمنا درصورت عدم معرفی داور دادگاه نسبت به 

معرفی داور اقدام خواهدنمود.کاسه 970756
 منشی شعبه12 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد-نرگس عبدی 

511/128آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم آقای حمید عظیمی فرزندحکیم
خواهان خانم معصومه محمدی فرزند عبدالغفور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حمید عظیمی فرزند حکیم به خواسته اثبات زوجیت مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع وبه شماره پرونده کاس�ه 9709987887600796 شعبه 26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان 
مشهد ثبت ووقت رسیدگی و استماع شهادت شهود مورخ 1397/11/24 ساعت 09:00 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 تاخوانده 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 دردادگاه حاضرگردد.970835
منشی شعبه26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد-راضیه اعظمی

511/129آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای علی یاقوتی نیت فرزند عزیز اله
خواهان خانم حوا شعبانی نیت دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی یاقوتی نیت فرزند عزیزاله به خواسته طاق مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه ش�ماره پرونده کاس�ه 9709985114800714شعبه 23دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت ووقت 
رسیدگی مورخ 1397/12/02 ساعت 08:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ 
انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی واستماع شهادت شهود خواهان ونیز معرفی یک نفرداور واجد الشرایط داوری دردادگاه حاضرگردد.970745
منشی شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/130آگهی
ش�ماره باگانی:970501 درخصوص دادخواهی آقای مرتضی نظیری زاده فرزند مصطفی باوکالت آقای علی خدابخشی به طرفیت خانم فهیمه 
فروتن فرزند مرتضی به خواس�ته الزام به تمکین عام وخاص دادگاه خواس�ته خواهان راوارد تشخیص وبه استناد مواد1102 ،1103 ،1105 و 1114 
قانون مدنی حکم به بازگشت خوانده به زندگی مشترک وتمکین ازخواهان درامور زوجیت صادرواعام می نماید رای دادگاه غیابی است وظرف 

مدت بیست روز پس ازاباغ دراین دادگاه قابل واخواهی وپس ازآن درمحاکم محترم تجدیدنظرقابل تجدید نظر است.
رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده (مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد-حسن 
مهدوی نیک

511/131آگهی 
خواهان جوادحسامی دادخواستی به طرفیت آقای مجید سلیمانی خواسته مطالبه وجه بابت یک فقره چک به شماره 844614مورخ97/4/20 
عهده بانک رفاه کارگران به مبلغ48/000/000 ریال 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 بلوار شهید قره نی-بین قرنی22 و 24 
ارجاع وبه کاسه970856 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/27 ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور شورا مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از 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 167شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/132آگهی 
خواهان خانم الهه باقری بجدنی دادخواستی به طرفیت  آقای ابراهیم حسین زاده بایگی بخواسته مطالبه وجه بابت یک فقره چک به شماره 
278574 مورخ95/09/15 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ150/000/000 ریال به انضمام خس�ارات دادرس�ی وتاخیرتادیه تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد بلوار 
شهید قره نی-بین قرنی22 و 24 ارجاع وبه کاسه970932 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/27 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 شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطاع از مفاد ان به شورا مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی امور دفتری شعبه167شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/133آگهی اباغ وقت دادرسی
ش�ماره بایگانی شعبه :971218 پیروآگهی قبلی بدینوس�یله به متهم خانم زهراء گندمی فرزند علی اکبر به شماره ملی 1860640036 متولد 
1331/7/06 صادره از بهبهان فعا متواری اباغ می گردد که جهت رسیدگی به اتهام خویش موضوع شکایت خانم خدیجه مخلصی فریمانی 
،دایربه کاهبرداری به مبلغ دویست وشصت میلیون ریال درجلسه مورخ 1397/11/25 ساعت11صبح واقع درمشهد بلوارمدرس مجتمع قضایی 

امام خمینی)رض( شرکت و ازخود دفاع نماید، درصورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی خواهدنمود.رایگان
مدیردفتر شعبه 140دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی)رض(مشهد مقدس(
حمیدرنجبرخماری

511/134آگهی اباغ دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی
تجدیدنظرخواه آقای مرتضی مهدیان دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای غامرضا زمانی فر فرزند حیدر نسبت 
به دادنامه شماره 9709977575400951 درپرونده کاسه 970629 شعبه 4 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و346 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب  تبادل لوایح یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می گردد تاتجدیدنظرخوانده 
ظرف ده روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی 
رادریافت وچنانچه پاس�خی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. درغیراینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نس�بت به ارس�ال پرونده به 

دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهدشد.
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/135آگهی اباغ وقت رسیدگی
پیروآگهی قبلی به آقای احسان حسینی فعا مجهول المکان اباغ می شود نسبت به دادنامه شماره 9609977577700982 صادره از شعبه 
27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد توسط سرکارخانم سیمین معاون زاده غزنوی تجدیدنظرخواهی شده وبه کاسه 23/970170 ثبت این شعبه 
گردیده ومقید به وقت رسیدگی 1397/12/18 ساعت9/30 صبح می باشد به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبتجویزماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی مراتب بدینوسیله درروزنامه آگهی می گردد تاآقای احسان حسینی حداکثر ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ آگهی به دفتر شعبه 23دادگاه تجدیدنظرخراسان رضوی واقع دربلوار ساجدی مشهد مراجعه وضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم درجلسه رسیدگی حاضرشود.
شعبه 23دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی

511/136آگهی اباغ وقت رسیدگی آقای داودد نیکبخت فرزندمحمد
تجدیدنظرخواه رمضانعلی نظامدوست فرزند محمدعلی که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9609987592500020 شعبه 4دادگا 
تجدیدنظراستان خراسان رضوی ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/11/23 ساعت09:00 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 کثیراانتشار آگهی می 
گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود، دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.رایگان
منشی دادگاه تجدیدنظرشعبه4دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موض�وع ماده 3 قان�ون وماده 13 آئین نام�ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت�ی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  برابر رای شماره   139760301060003743  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم فرح بانو پازوکی فرزند حس�ن  بشماره  
شناسنامه  65897930422  صادره از ورامین  ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به 
مساحت  5777/80 مترمربع پاک 39 و 40 فرعی از 63  اصلی واقع در قریه موسی آباد  خریداری 
از مالکیت رس�می مشاعی متقاضی به نام فرح بانو پازوکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله  15 روز اگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص 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 ازتاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .  تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/15           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/30
                               م.الف  494 ث   رئیس ثبت اسناد و اماک  - محمد رحیم پور راینی

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای قاس�م نفر محمدیه داراي ش�ماره شناسنامه 8 به شرح دادخواست به کاس�ه 1082/1/97  از 
این ش�عبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه مه آبادی 
بشناس�نامه شماره  665  در تاریخ 97/7/24  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر قاس�م نفر محمدیه داراي 
ش�ماره شناس�نامه 8 متولد 1347 پس�رمتوفی 2- غامرضا نفر محمدیه دارای شماره شناسنامه 
7 متولد 1359 پس�رمتوفی 3- ام البنین نفر محمدیه دارای ش�ماره شناس�نامه 1011  متولد 1343 
دخترمتوفی 4- عصمت نفر محمدیه دارای شماره شناسنامه 1070  متولد 1345 دخترمتوفی 5- زهرا 
نفر محمدیه دارای شماره شناسنامه 2 متولد 1350 دخترمتوفی 6- فاطمه نفر محمدیه دارای شماره 
شناسنامه 323 متولد 1353 دخترمتوفی 7- منتها نفر محمدیه دارای شماره شناسنامه 341 متولد 
1355 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.
                        2022   رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی جلسه دوم مزایده
   درپرونده کاسه970091/اجراییه وبموجب دادنامه صادره ازشعبه احکام مدنی دادگستری گنبد کاووس محکوم علیه سید خلیل محمودی 
ف میرزا بابا بنشانی مینودشت محکوم است بپرداخت وتادیه335/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ1/000/000ریال بابت هزینه دادرسی 
وتاخیرتادیه که بعدا محاس�به خواهد شد درمحکوم له فضل اله کاملی ونیزمبلغ16/750/000ریال بابت نیم عشر درحق دولت اسامی علی 
ایحال حس�ب تقاضای محکوم له که ارزش کل ملک بمبلغ1/125/000/000ریال ارزیابی ش�ده وبفروش میرسد ونظریه مزبورمصون ازهرگونه 
اعتراضی باقیمانده اس�ت لذا حسب درخواست محکوم له اموال توقیف ش�ده ازطریق مزایده درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری 
مینودش�ت بتاریخ1397/11/09-ازساعت10الی11باحضورنماینده دادسرا وماموراجراء انجام میگردد قیمت پایه ازمبلغ کارشناسی وبارعایت 
سایرقیود مندرج درماده131قانون اجرای احکام مدنی شروع ومال بکسی تعلق خواهد گرفت که بااترین قیمت پیشنهادی را قبول کرده 
اس�ت خریدار یاخریداران میتوانند 5روزقبل ازفروش وتش�کیل مزایده ازاموال مورد مزایده باهماهنگی اجرای احکام مدنی بازدید نموده 
وس�پس درصورت تمایل درجلس�ه مزایده ش�رکت نمایند برنده مزایده باید10درصد بهاء را نقدا” ویابصورت چک پول فی المجلس بعنوان 
سپرده به واحد اجراء تسلیم نماید والباقی بهاء را حداکثر ظرف1ماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت سپرده اوپس ازکسر هزینه 
مزایده بنفع دولت ضبط میگردد وتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده دادنامه صورت میگیرد وکلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده 
برنده مزایده است توصیف اجمالی 3دانگ مشاع از6دانگ 1قطعه زمین بمساحت 30000مترمربع دارای پاک ثبتی134/35اصلی درمحدوده 
اراض�ی روس�تای ده عبداه باتوجه به تمام جوانب ملک م�ورد نظر بمبلغ ازقرارهکت�اری750000000 ریال که 3دان�گ ان)15000مترمربع(

بمبلغ1125000000ریال بفروش خواهد رسید.
1179-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مینودشت-افشاری

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم حسن فغانی نام پدر علیرضا نشانی استان گلستان شهرستان گرگان انتهای گلشهر 8خیابان مزارشهدای 
قلعه حس�ن مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم الهام میرعرب رضی ن�ام پدر محمدرضا مجهول المکان محکوم به:بموجب ش�ماره 
دادنامه مربوطه 9709971720100604بایگانی970338/محکوم علیه محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ24/500/000ریال بعنوان اصل خواس�ته 
ومبلغ494/250ریال بعنوان خسارت دادرسی وهمچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم)که مورد 
اخیر دراجرای احکام محاسبه میگردد(درحق محکوم له نظرباینکه رای صادره غیابی میباشد منوط به اجرای تبصره 2ماده 306قانون آیین 
دادرس�ی مدنی میباش�د پرداخت نیم عشردولتی بعهده محکوم علیه میباشد محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده 
روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم 
واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقدار 
وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی 
دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست 
نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید 
واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت 
ام�وال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)م�اده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی 

کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود)تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
1138-مسئول دفترشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گرگان 

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم  لهم تعاونی اعتبار امید جلین درحال تصفیه باوکالت مع الواسطه موسسه اعتباری کاسپین نشانی استان 
گلس�تان شهرستان گرگان جلین بلوارامام رضا موسس�ه اعتباری کاسپین)بامدیریت علی نعیمی وعلی س�اعی راد وبانمایندگی)وکالت(
غامرضاپایین محلی مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-حسن کاشانی راد نام پدر علی جمعه نشانی مجهول المکان2-محمدرضا 
جندقی نام پدر اس�معیل نش�انی مجهول المکان3-عاطفه عبداللهی نام پدر هوشنگ نش�انی مجهول المکان4-سبحان جندقی نام پدر 
محمد نش�انی مجهول المکان محکوم به:بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه بشماره/وش�ماره دادنامه مربوط�ه970997005610037
0بایگانی970021/محکوم علیه محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ نهصد وهفتاد وپنج میلیون ریال بابت وجه چک بعنوان اصل خواس�ته ومبلغ 
س�ی وپنج میلیون وسیصد وسی ودوهزارریال بعنوان خس�ارت دادرسی وهمچنین بپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ مندرج در سند 
تجاری)1396/03/06(تازمان پرداخت براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران وحق الوکاله وکیل)طبق تعرفه قانونی(
)که 2مورد اخیر دراجرای احکام مدنی محاس�به میگردد(درحق محکوم له وصول نیم عش�ر دولتی بعهده دایره اجرا میباشد محکوم علیه 
مکلف اس�ت ازتاریخ اب�اغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قان�ون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان 
نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص 
ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان1سال قبل ازطرح دعوای 
اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون 
اج�رای احکام مدن�ی وماده20ق.م.اوماده 16قانون نحوه اج�رای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنح�و باانگیزه فرار ازادای 
دی�ن به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درج�ه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394 (6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم 
علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توس�ط محکوم علی�ه خواهد بود)تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی1394(
1155-رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان-صادقی

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم  لهم بانک مهراقتصاد نشانی نبش عدالت15سرپرستی بانک مهراقتصاد مشخصات محکوم علیه/محکوم 
علیهم1-سید مصطفی شکوهی نام پدر سید عین اله نشانی استان گلستان شهرستان گرگان گلشهر ساختمان مرکزی بانک ملت ط 4 اداره 
حقوقی2-محمد نصراله نژاد نام پدر حسین نشانی مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه مهدی غریب 
آبادی اله نام پدر اله قلی نشانی استان گلستان گرگان نوع رابطه نماینده حقوقی محکوم له/محکوم لهم بانک مهراقتصاد محکوم به:بموجب 
درخواس�ت اجرای حکم مربوطه بشماره9710091722401701بایگانی960447/وشماره دادنامه مربوطه 9609971722400922محکوم علیه 
محکوم است بپرداخت تضامنی مبلغ52/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک96/6/8تازمان 
اجرای حکم ومبلغ3/155/000ریال هزینه دادرسی ونشرآگهی درحق محکوم له ضمنا هزینه نیم عشر دولتی بعهده محکوم علیهم میباشد 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف30روز کلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که 
بهر عنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو 
نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان1سال قبل 
ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه دادخواس�ت اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی 
دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه 
ف�رار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مج�ازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394( 6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی 
محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توس�ط محکوم علیه خواهد بود)تبصره1ماده 3قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی1394(
1137-مسئول دفترشعبه 16شورای حل اختاف شهرستان گرگان-حاج محمدی

دادنامه
ش�ماره  نهای�ی  تصمی�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  2دادگاه  کاسه9509980056100688بایگانی950841/ش�عبه  پرون�ده     
9709970056100900خواهان علی قلعه نوئی ف علیرضا باوکالت اس�ماعیل بخش�نده ف حسین بنشانی استان گلستان گرگان خ ولیعصر 
پاس�اژاله زاری ط 4واحد 414خواندگان1-محمدرضا اس�دی2-مهدی فرخی نژاد 3-محمود فرهناک همگی بنشانی خواسته ها1-مطالبه 
خس�ارت تاخیرتادیه2-مطالبه خس�ارت دادرس�ی3-ابطال مبایعه نامه)مالی غیرمنقول(4-اس�ترداد ثمن معامله رای دادگاه درخصوص 
دعوی اسماعیل بخشنده بوکالت از طرف علی قلعه نوئی ف علیرضا بطرفیت1-مهدی فرخی نژاد2-محمود فرحناک3-محمدرضا اسدی 
بخواسته1-ابطال مبایعه نامه)اعام بطان مبایعه نامه(مابین خواهان وخوانده ردیف اول بتاریخ1384/11/10به نسبت2دانگ ازان مقوم به سه 
میلیون و یکصد هزارریال2-استرداد ثمن بمبلغ پنجاه میلیون ریال)بمیزان2دانگ(بانضمام)غرامات قانونی(وخسارات دادرسی نظرباینکه 
وکیل خواهان بموجب دادخواس�تی اظهارداش�تند بموجب مبایعه نامه فوق1واحد ومجتمع مس�کونی بمس�احت20/595متر مربع دارای 
پ�اک566 فرعی از2-اصلی گرگان)بخش3ثبت گرگان(ازخوانده ردیف اول خریداری نمودم ودرمتن مبایعه نامه خواندگان متعهد ش�ده 
انددرصورت مس�تحق للغیر درآمدن پاس�خگوی آن باشند حال باتوجه باینکه واحدها به اشخاص ثالث واگذارشده است میباشد تقاضای 
صدورحکم بدوا به اعان بطا مبایعه نامه وسپس استردادثمن و) غرامت وارد(وخسارات تاخیرتادیه وخسارات دادرسی را دارم نظرباینکه 
اوا خوانده درخصوص قرارداد منعقده ومبلغ پرداختی مطلبی بیان نداشتند وایرادی ننمودندیعنی قراردادومبلغ اعام شده پرداخت شده 
است ثانیا حسب نظریه کارشناس عرصه بامبایعه نامه طرفین مطابقت دارد ثالثا حسب نظریه کارشناس وپاسخ استعام ثبتی ومستندات 
پرونده اس�تنادی وارای ارائه ش�ده)که مورد اعتراض نیزواقع نش�ده است(مس�تحق للغیر درآمدن مبیع محرزومسلم میباشد رابعا مبلغ 
پرداختی نیزهمان عددورقم پرداختی فوق میباشد که میباید مطابق نرخ شاخص پرداخت گردد خامسا اینکه مقدار دوونیم دانگ ازمجتمع 
مستحق للغیر درآمده است اما خواسته وی 2دانگ میباشد قید نمودن یا ننمودن متن فوق تاثیری درمسئولیت مستحق للغیر درآمدن مبیع 
ندارد زیرا درمواد قانون مدنی صراحتا چنین موردی قیدشده است سادسا ازآنجایی که بیع موردنظر طرفین واقع شده است وحال باتوجه 
به توضیحات فوق مس�تحق للغیر درآمده اس�ت وجهل خواهان از مال غیربودن مال نیز به اثبات رسیده است ودرخصوص مبلغ پرداختی 
نیزادعایی وجود ندارد وبه تبع آن معامله مابین طرفین بیعی فاسد تلقی میگردد وبیع فاسد اثری درتملک ندارد وهمچنین اثربیع فاسد 
اثرقهقرایی دارد وبه زمان بیع واقع یافته تسری دارد ومعامله ازهمان زمان)وقوع عقدبیع(باطل میگردد وخریدارمستحق اصل ثمن و غرامات 
ازتاریخ بیع مابین طرفین میباشد واینکه وکیل خواهان نیز کلممه خسارت تاخیر تادیه رابکار برده است ازباب مسامحه درتعبیر میباشدکه 
بعد از صدوررای وحدت رویه ش�ماره733-این کلمه بکار برده میش�ود وگرنه همان غرامات موضوع مواد390و391قانون مدنی میباشدلذا 
دادگاه باتوجه به توضیحات فوق خواسته خواهان را وارد تشخیص ومستندا به مواد390و391قانون مدنی مصوب1307/02/18ورای وحدت 
رویه شماره 733-1393/07/15 ونظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه بشماره7/94/406-1394/02/19)که انتهای احتساب مبلغ جهت 
غرامات را زمان پرداخت ثمن میداند(حکم بر1-اعان بطان بیع)ابطال مبایعه نامه عین عنوان خواس�ته خواهان(مابین طرفین بتاریخ10 
/1384/11وهمچنین2-محکومی�ت خوانده ردیف اول)مهدی فرخ�ی نژاد(بپرداخت مبلغ وجه بابت اصل ثمن وهمچنین پرداخت غرامات 
موضوع مواد390و391قانون مدنی براساس شاخص بانک مرکزی)از زمان وقوع عقدبیع تا زمان پرداخت محاسبه میگرددتا با آخرین شاخص 
بانک مرکزی پرداخت گردد وهمچنین خوانده موظف بپرداخت مبلغ دومیلیون ونهصد وپانزده هزارونهصد ریال بعنوان خسارات دادرسی 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی)قابل احتساب دراجرای احکام مدنی(موظف میباشند اما درخصوص دعوی اسماعیل بخشنده بوکالت 
ازطرف علی قلعه نوئی ف علیرضا بطرفیت1-محمودفرحناک2-محمدرضا اس�دی بخواسته1-ابطال مبایعه نامه)اعام بطان مبایعه نامه(

مابین خواهان وخوانده ردیف اول بتاریخ1384/11/10به نسبت2دانگ از ان مقوم به سه میلیون ویکصدهزاررالم2-استردادثمن بمبلغ پنجاه 
میلیون راا)بمیزان2دانگ(بانضمام)غرامات قانونی(وخسارات دادرسی نظرباینکه اوا قرارداد مابین خواهان وخوانده ردیف اول منعقدشده 
است ثانیا طف عقد موظف بپرداخت ثمن و غرامات میباشد وبقیه اشخاص مسولیتی درپرداخت مواردخواسته خواهان ندارند ثالثا دعوی 
توجه�ی به ان�ان ندارند هرچند درجهت تحکیم دعوی طرف دعوی قرارگرفته اندلذا مس�تندا به مواد84و89قانون آئین دادرس�ی مدنی 
مصوب1379/01/21مجلس ش�ورای اس�امی قراررد دعوی بلحاظ عدم توجه دعوی صادرواعام میگردد حضوری وظرف20روزپس ازاباغ 

قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظر استان گلستان میباشد
1198-رئیس شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-صادقی

آگهی دادنامه 
به تاریخ 97/5/29 پرونده کاس�ه 208/97/7 دادنامه شماره 330 مرجع رسیدگی شعبه هفتم شورای حل اختاف ایام ، خواهان: روح اه 
یاری نژاد فرزند اس�د. ش�غل آزاد آدرس: ایام میدان دادگس�تری کوچه میاد ، خوانده: محمد حسین پورصفوی فرزند عبدالحمید .شغل: 
آزاد،آدرس: تهران- میدان ش�وش –پاس�اژ الغدیر طبقه 4 اتاق 9 ، گردش�کار: پس از وصول دادخواست به کاسه فوق جلسه شورا در وقت 
مقرر تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شح ذیل مبادرت به صدوررأی می نماید:  ))رأی شورا (( در خصوص 
دادخواست خواهان روح اه یاری نژاد به کالت آقای سجاد طهماسبی به طرفیت خوانده محمد حسین پورصفوی به خواسته مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 9613/549524-12 عهده بانک ملی به مبلغ 70/000/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه، شورا با توجه به 
تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه ارائه مدارک موصوف دالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته 
و بقا اصول مس�تندات مذکور در ید خواهان دالت بر بقا دین و اش�تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و نظر به 
اینکه خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه  نکرده فلذا شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت 
تش�خیص داده و مس�تندا ً به مود 198و 519  و522 قانون آیین دادرس�ی مدنی و مواد 310,311,313,314 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 312/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون ریال بابت 
حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه از مورخه 97/3/8 لغایت اجرای حکم در حق خواهان را صادر می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در همان شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر در محاکم  حقوقی  ایام می باشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختاف شهرستان ایام

رونوشت آگهی حصروراثت   
با توجه به درخواس�ت آقای جانقلی جش�یره  فرزند امیدعلی به شناسنامه ش�ماره 18 متولد 1339/9/1 مبنی بر درخواست صدور گواهی 
حصروراثت چنین اظهار نموده که  ش�ادروان خانم س�اناز جشیره  فرزند جانقلی به شناسنامه ش�ماره 4540155598 در  تاریخ 96/11/26 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1- جانقلی جشیره  به شماره شناسنامه 18 پدر متوفی 
2- حیران محمودی  به شماره شناسنامه 1101 مادر 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 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

رونوشت آگهی حصروراثت   
خانم صاحب اروانه دارای شناسنامه شماره 166 بشرح دادخواست به کاسه 335/96 ح ش2 شورای حل اختاف شعبه 2 شهرستان آبدانان 
از این ش�ورا درخواس�ت صدور گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان سبزخدا عینی به شماره شناسنامه 2 در تاریخ 
1396/7/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1- مهناز عینی به ش�ماره شناس�نامه 
4540037498 فرزند متوفی 2- فرحناز عینی به ش�ماره شناس�نامه 4540077139 فرزند متوفی 3- نوراله عینی به شماره شناسنامه631 
فرزند متوفی 4- روح اه عینی به شماره شناسنامه 458 فرزند متوفی 5- شهناز عینی به شماره شناسنامه 49 فرزند متوفی 6- صاحب اروانه 
به شماره شناسنامه 166 همسر 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 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

آگهی اباغ وقت رسیدگی
پرونده کاسه 9409986131800034 شعبه 2 دادگاه انقاب شهرستان اهواز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 16 / 11 / 1397 ساعت 00 : 11 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
دو نوبت به فاصله ده روز 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 نش�انی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. نوبت اول : 4 / 10 / 97    نوبت دوم :  15 / 10  /97  
 -3304 منشی شعبه 2 دادگاه انقاب شهرستان اهواز – معصومه عاف زاده
آگهی ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
براب�ررای ش�ماره4810 13976031700500م�ورخ 97/9/27  هی�ات موض�وع  قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی شهرستان رامهرمزتصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی آقای بیژن سلطانی پور فرزند محمد دارای کد 
ملی 1911659820 بشناس�نامه 14 صادره از رامهرمز نس�بت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 250 متر مربع قسمتی از پاک یک اصلی 
واقع در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ش�هید اصغر طاوری خریداری شده از مالکیت رسمی عباس خمیسی تایید گردید. 
لذابه منظوراطاع عموم مراتب در2 نوبت به فاصله15روزآگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت2 ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی رابه این اداره ارایه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.و برابر ماده 3 قانون مذکور صدور سند مالکیت  مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/15 نوبت دوم :97/10/30  
 باغدار کفیل ثبت اسنادواماک رامهرمز – م/الف/588/12
آگهی ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
براب�ررای ش�ماره4801 13976031700500م�ورخ 97/9/27  هی�ات موض�وع  قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی شهرستان رامهرمزتصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی آقای منصور مهرفر فرزند سردار دارای کد ملی 
1910075574 بشناس�نامه 7552 صادره از رامهرمز نس�بت به ششدانگ عرصه یکباب خانه بمساحت 545/30 متر مربع قسمتی از پاک 
یک اصلی واقع در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولیعصر خریداری ش�ده از مالکیت ماه پاره اس�کندری تایید گردید.لذابه 
منظوراطاع عموم مراتب در2 نوبت به فاصله15روزآگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت2 ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواس�ت خودرابه مرجع قضایی تقدیم وگواهی مش�عربردعوی رابه این اداره ارایه نمایند.بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.و برابر ماده 3 قانون مذکور صدور سند مالکیت  مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/15 نوبت دوم :97/10/30  
 باغدار کفیل ثبت اسنادواماک رامهرمز – م/الف/586/12 

اباغ وقت رسیدگی 
در خصوص شکایت آقای علی روحانی فرزند ابراهیم علیه ابوالقاسم روحانی فرزند خلیل دایر به عمل  همجنس گرایی دون لواط  و تفخیذ با 
توجه  به صدور قرار رسیدگی  غیابی نسبت به متهم در راستای مواد 394 و 395 قانون آئین دادرسی کیفری بدینوسیله به وی اباغ می گردد 
جلسه  رسیدگی برای مورخه 1397/11/29 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده تا در جلسه حاضر  شود  که در صورت  عدم حضور متهم و یا عدم 

ارسال ایحه دفاعیه  مطابق دایل موجود در پرونده و ادعای شاکی ، رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد . 8
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد – جواد کبودی 

حصر وراثت
احتراماً به اس�تحضار می رس�اند میثم عبادی فرزند قربان به شماره شناسنامه/ کد ملی 0759943273 به ش�رح دادخواست از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان قربان عبادی فرزند حس�نقلی به ش�ماره شناس�نامه/ کد ملی 
0759331561 در تاریخ 1397/06/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خانم/ آقا 
زهرا عبادی فرزند قربان به ش.ش/کد ملی 0759759073 2- خانم/ آقا مجید عبادی فرزند قربان به ش.ش/کد ملی 0759764409 3- خانم/ 
آقا فاطمه عبادی فرزند قربان به ش.ش/کد ملی 0759775540 4- خانم/ آقا حمید عبادی فرزند قربان به ش.ش/کد ملی 0759793001 5- 
خانم/ آقا جابر عبادی فرزند قربان به ش.ش/کد ملی 0759938717 6- خانم/ آقا میثم عبادی فرزند قربان به ش.ش/کد ملی 0759943273  
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

متن آگهی 
پیرو دادنامه ش 9709975840100632 مورخ 1397/07/17  صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی و حقوقی بجنورد به آقای عباسعلی رئوفی اباغ 
می گردد که ظرف مدت ده روز  پس از تاریخ چاپ اخطاریه فوق  جهت ثبت طاق  خانم بتول اخوان به دفتر طاق 3 بجنورد واقع در بجنورد  

خ طالقانی غربی ک ثبت قدیم مراجعه نمایید در غیر اینصورت  برابر مقررات طاق فوق به ثبت میرسد .10
محمد صادق باقرپور – سردفتر ازدواج 6 و طاق 3 بجنورد 

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای ش�ماره 139760313003003504 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی نادعلی خان بابائی به شماره شناسنامه 2158 به شماره ملی 2800998652 صادره از خوی 
فرزندقاسم دریک باب خانه به مساحت 180 مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 45 فرعی مفروزه از 4803 اصلی واقع دربخش 2 که پاک 
اصلی دررای از پاک 4802و4803 اعام شده که مطابق بخشنامه ثبتی ازپاک 4803 اصلی بخش 2 منظور گردید خوی خریداری از تعاونی 
مسکن سپاه بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/15  تاریخ 

انتشار نوبت دوم 97/10/30
3634- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای شماره 13976031300300 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی خوی 
تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی فریده قلیزاده به شماره شناسنامه4 شماره ملی2754214259 صادره از خوی فرزندقلی دریک باب خانه 
به مساحت 146 مترمربع نسبت به یکدانگ و نیم ازششدانگ بشرط عمری ساراجاودان پاک 32 فرعی مفروزه از 5109 اصلی واقع دربخش 2 
خوی خریداری از ربابه بنکداروعلی وحسین ومحمد افتخاری بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 
مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3645- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای ش�ماره 13976031300300 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی س�اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی خدیجه قلیزاده به ش�ماره شناس�نامه128 شماره ملی2802638157 صادره از خوی 
فرزندقلی دریک باب خانه به مس�احت 146 مترمربع نس�بت به یکدانگ و نیم ازششدانگ بشرط عمری ساراجاودان پاک 32 فرعی 
مف�روزه از 5109 اصل�ی واقع دربخش 2 خ�وی خریداری از ربابه بنکداروعلی وحس�ین ومحمد افتخاری بعنوان مالک رس�می محرز 
گردیده اس�ت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میش�ود درصورتی که اش�خاص نس�بت به صدور 
س�ند مالکیت متقاضی اعتراض داش�ته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رس�ید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهدش�د. تاریخ انتش�ار نوبت اول 97/10/15  تاریخ 

انتشار نوبت دوم 97/10/30
3646- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760313003002277ورای اصاحی شماره 139760313003003915 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی سلیمان خورابلو به شماره شناسنامه489 شماره 
ملی2754214259 صادره از خوی فرزندقلی دریک باب خانه به مس�احت 146 مترمربع نسبت به یکدانگ و نیم ازششدانگ بشرط عمری 
ساراجاودان پاک 32 فرعی مفروزه از 5109 اصلی واقع دربخش 2 خوی خریداری از ربابه بنکداروعلی وحسین ومحمد افتخاری بعنوان مالک 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س�ند مالکیت متقاضی اعتراض داش�ته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3645- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760313003002277ورای اصاحی شماره 139760313003003915 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی سلیمان خورابلو به شماره شناسنامه489 شماره 
ملی2919538195 صادره از چالدران فرزندجمشید دریک باب خانه به مساحت 152 مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 46 فرعی مفروزه از 
2641 اصلی واقع دربخش 2 خوی خریداری از محبوب مهدی پور بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند 
ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3644- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای شماره 13976031300303124موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی 
خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی رقیه قلیزاده به شماره شناسنامه477 شماره ملی2802549340 صادره از خوی فرزندقلی دریک 
باب خانه به مساحت 146 مترمربع نسبت به یکدانگ و نیم ازششدانگ بشرط عمری ساراجاودان پاک 32 فرعی مفروزه از 5109 اصلی واقع 
دربخش 2 خوی خریداری از ربابه بنکداروعلی وحسین ومحمد افتخاری بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند 
ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3647- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

آگهی تحدید حدود عمومی سال 1397
برابر ماده 14 قانون ثبت اس�ناد و اماک کش�ور تحدید حدود و نقشه برداری قسمتی از اماک بخش ایوانکی در اوقات تعیین شده به شرح 

ذیل به عمل خواهد آمد:
پاک 164- اصلی واقع در بخش ایوانکی

ش�ماره  8153 فرعی به نام دولت جمهوری اس�امی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن ششدانگ یک باب کارگاه تیرسازی به 
مساحت 50974/22 متر مربع جزء اراضی بایر و فاقد پاک ایوانکی ) شنبه 1397/11/13( 

لذا بدین وسیله به مالکین و مجاورین پاکهای فوق الذکر اعام میگردد راس ساعت 9 صبح روز مقرر تا پایان وقت اداری جهت معرفی حدود 
اماک خود در محل حضور داشته باشند  با عدم حضور صاحبان اماک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود مطابق ماده 15 قانون 
ثبت ملک انها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تعیین میگردد و چنانچه هر یک از مالکین و یا مجاورین و هر شخص حقیقی یا حقوقی  
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی اماک مورد تحدید حدود ) روز تحدید( اعتراض داشته یا حقی برای خود قائل می باشند باید ظرف مدت 
سی روز از تاریخ تحدید حدود ) روز تحدید( اعتراض خود را تسلیم اداره ثبت نمایند. ضمنا در اجرای تبصره 2 قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترض ثبتی مصوب 73/3/25 اعتراض به تحدید حدود اماک فوق الش�عار باید توس�ط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مراجع ذیصاح قضایی صورت گیرد در غیر این صورت این اداره پس از گذش�ت مهلت مقرر به وظیفه قانونی خود عمل خواهد 

نمود.م الف: 968 تاریخ انتشار: 1397/10/15  
 محمدرضا دهقانی - رئیس ثبت اسناد و اماک ایوانکی

اجرائیه بکاسه پرونده  251/22/97
مشخصات محکوم له: اسرافیل نعمتی اردهائی مشخصات محکوم علیه: یزدان فاح مهید  مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 
362 مورخ 97/5/22 شورای حل اختاف اسامشهر شعبه22 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده است 
محکوم علیه محکوم است1-  به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 855/000 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ صدورگواهی عدم پرداخت لغایت اجرای حکم  درحق محکوم له.2- پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتی که خود راقادربه اجرای مفاداجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت 
جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی ندارد صریحا”اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضاءمهلت مذکور معلوم شودکه 
قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای در پرداخت اموال خود رامعرفی نکنیدیا صورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاداجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از61روز تا6ماه محکوم خواهید شد4-عاوه برموارد باا که 
قسمتی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشدبه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21و همچنین مفادقانون 

نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377که ظهربرگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.م الف 3601 
مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر  

اجرائیه بکاسه پرونده  101/22/97
مش�خصات محکوم له: حسین علی پور بنشانی اسامش�هر مهدیه ک25 پ72 مشخصات محکوم علیه: امین اله صالحی سروک  مجهول 
المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 172/22/97 مورخ 97/4/9 شورای حل اختاف اسامشهرشعبه22 که وفق دادنامه شماره شعبه 
دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم است1-  به فک پاک از شماره انتظامی  ایرا ن 99 339 ه 21 وپرداخت 
مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی درحق محکوم له.2- پرداخت نیم عش�ردولتی درحق صندوق دولت محکوم علیه مکلف اس�ت 
ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میسرباش�د ودرصورتی که خود راقادربه اجرای مفاداجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع 
دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی ندارد صریحا”اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضاءمهلت مذکور معلوم شودکه قادربه 
اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای در پرداخت اموال خود رامعرفی نکنیدیا صورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاداجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از61 روز تا6ماه محکوم خواهید شد4-عاوه برموارد باا که قسمتی 
ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشدبه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21و همچنین مفادقانون نحوه 

اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377که ظهربرگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 3602 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر  

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 800/17/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/11/27 ساعت 16:00 خواهان: رسول جربان  / اسامشهر موسی آباد خیابان 
علی ابن ابی طالب خوانده: احمد ربیحات / مجهول المکان خواس�ته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواس�تی تس�لیم دفترکل دادگستری 
اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست 
خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین  دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 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 بعدا"اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3612 مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 953/209/97 وقت رسیدگی: به روز دوشنبه تاریخ 97/11/15 ساعت 16:30 خواهان: رسول جربان خوانده: علی افشاری 
حداد- مریم دلجویی خواسته: مطالبه وجه خواهان داد خواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 
ارجاع گردیده و وقت 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 ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی 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 حاضر شوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا"چنانچه بعدا"اباغی 

بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3614 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گوهر کوه و تمپ سهامی 

خاص به شماره ثبت 605 و شناسه ملی 10500031135 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/30 
تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : 1.موسس�ه حسابرس�ی امین مش�اور 
بصیر)حس�ابداران رسمی( به شماره ثبت 17537 به عنوان حسابرس 
و ب�ازرس اصلی و موسس�ه حسابرس�ی دایا رهیافت به ش�ماره ثبت 
36530 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب 
ش�دند. 2.روزنامه کثیراانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت 
تعیین گردید. 3.ترازنامه و صورت سود و زیان دوره ی مالی منتهی به 

96/12/29 به تصویب رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
زاهدان )338943(

مفقودی سند کمپانی
اینجانب ابوالفضل ش�اهی مالک خودرو سواری دنا به شماره شاس�ی NAAW01HE9GE400161 و 
ش�ماره موتور 147H0181265 بعلت فق4دان اس�ناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را 
نموده اس�ت. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذک�ور 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

مفقودی
مفقودی س�ند کمپانی- کارت و برگ سبز خودرو سواری پژو پارس به نام: حافظ کارونی فرزند: عزیز 
متواد 1350 صادره از ش�ادگان ش ش 19 ش ملی 1899719474 به رنگ س�فیبد متالیک مدل 1389 
 NAAN01CA8AE674836  :نوع سوخت: بنزین به شماره موتور 12488259967 به شماره شاسی

شماره پاک 52424 ه 22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شادگان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی منطقه2 ساری

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/9/20 ،اماک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک 
قانون مذکور مس�تقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و با مع�ارض آنان محرز و رای ازم صادر گردیده جهت اطاع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد :
اماک متقاضیان واقع در دریک پاک اصلی 2 بخش 2

آقای سید محمد  فتاحی گلنشینی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
197.85 متر مربع 

اماک متقاضیان واقع در قرق پاک اصلی 31 بخش 2
خانم نور جهان فرجی ماهفروز محله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین بهمراه 

ساختمان به مساحت 531.50 متر مربع 
اماک متقاضیان واقع در پل گردن پاک اصلی 144 بخش 3

قس�متی 1197فرعی خانم فاطمه بابائی نس�بت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر سوئیت مسکونی به مساحت 208.15 متر مربع خریداری بدون واسطه 

از عزیز اه ذوقی وغامعلی چائی چی مالکین رسمی.
اماک متقاضیان واقع در آزاد گله پاک اصلی 3 بخش 4

زمی�ن  قطع�ه  ی�ک  شش�دانگ  ب�ه  نس�بت  نس�یمی  مس�عود  اق�ای 
 محص�ور مش�تمل ب�ر ی�ک ب�اب س�اختمان ب�ه مس�احت 91 مت�ر مرب�ع 
خانم نعیمه فغانی اسرمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 99.50 متر مربع 
اماک متقاضیان واقع در هوا پاک اصلی 5 بخش 4

آقای حسین قنبری اطربی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137.10 
متر مربع 

اماک متقاضیان واقع در آبندانسر پاک اصلی 10 بخش 4
خانم معصومه واحد آبندانس�ری نسبت به شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی )کاربری تجاری و مسکونی( به مساحت 189.25 متر مربع باکسر سهم 

وقف.
اماک متقاضیان واقع در فیروز کنده پاک اصلی 11 بخش 5

 آقای سید هانی رحیمی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195.85 متر مربع 
خانم سارا عرب نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب اتاق به 

مساحت 558.45 متر مربع 
اماک متقاضیان واقع در فرح آباد پاک اصلی 23 بخش 5

آقای نبی اله جرگونی نس�بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 622.65 متر مربع 

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه محلی / کثیراانتشار در شهرها منتشر و در روستاها عاوه 
بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور س�ند مالکیت می نماید و صدور س�ند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیس�ت. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از اماکی که قبا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
ب�ا رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت 
به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید 
حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. میم الف 97/50/5422 تاریخ 

انتشار نوبت اول: 1397/10/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/30
یاسرملکی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه 2 ساری

آگهی اباغ وقت رسیدگی
عیس�ی یس�اری رس�تاقی فرزند رمضانعلی و رجبعلی جعفری فرزند نورعلی 
دادخواستی بطرفیت رضا سلیمانی فرزند محمد بخواسته مطالبه وجه نزد شورای 
حل اختاف بخش چهاردانگه شعبه اول تقدیم که منجر به صدور وقت رسیدگی 
گردیده است.حس�ب اعام خواهان ها خوانده مجهول المکان می باش�د لذا به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی بدینوسیله وقت رسیدگی به تاریخ 
1397/11/16 در یکی از روزنامه های  کثیر اانتشار آگهی می شود تا نامبرده در 
جلس�ه رسیدگی حاضر ش�ود و ظرف یک ماه از تاریخ آگهی به دفتر شعبه اول 
ش�ورای حل اختاف بخش چهاردانگه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود 
ضمائم دادخواست را دریافت نماید و اا شورا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
دفتر واحد اول شهری شورای حل اختاف کیاسر

10- حصروراثت
آقای مهدی س�لطانی نژاد فرزند اصغر دارای شناسنامه 56 شرح دادخواست ش�ماره 970549 مورخ 97/8/27 توضیح داده شادروان اصغر 
سلطانی نژاد فرزند اکبر بشناسنامه 11  در تاریخ 97/8/11 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- جواد سلطانی نژاد 
فرزند اصغر متولد 1350/6/1 ش.ش 236 کدملی 3130569340 فرزند متوفی. 2- محمود سلطانی نژاد فرزند اصغر متولد 1352/1/1 ش.ش 
1 کدملی 3131444363 فرزند متوفی. 3- مس�عود س�لطانی نژاد فرزند اصغر متولد 1354/6/20 ش.ش 189 کدملی 3130876634 فرزند 
متوفی. 4- فریبا سلطانی نژاد فرزند اصغر متولد 1356/4/24 ش.ش 194 کدملی 3130891404 فرزند متوفی. 5- مهدی سلطانی نژاد فرزند 
اصغر متولد 1363/6/10 ش.ش 56 کدملی 3131469129 فرزند متوفی. 6- صدری سلطانی نژاد فرزند شاهمراد متولد 1329/8/10 ش.ش 37 
کدملی 3131369973 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.
549 شورای حل اختاف شماره 26 شهرستان کرمان

11- حصروراثت
آقای اکبر اله وردی فرزند --- دارای شناس�نامه 11 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 312/1/97 مورخ 97/10/12 توضیح داده شادروان رخساره 
رحیم آبادی فرزند علی بشناسنامه 4  در تاریخ 91/1/22 در شهر رحیم آباد فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- اکبر اله وردی 
سراس�یابی ش.ش 11 ص�ادره از کرمان متولد 1355 فرزند متوفی. 2- زهرا اله وردی سراس�یابی ش.ش 253 ص�ادره از کرمان متولد 1340 
فرزند متوفی. 3-  بتول اله وردی سراس�یابی ش.ش 326 صادره از کرمان متولد 1348 فرزند متوفی. 4- مریم اله وردی سراس�یابی ش.ش 
28 صادره از کرمان متولد 1357 فرزند متوفی. 5- طیبه اله وردی سراسیابی ش.ش 10 صادره از کرمان متولد 1351 فرزند متوفی. 6- فاطمه 
اله وردی سراسیابی ش.ش 232 صادره از کرمان متولد 1335 فرزند متوفی. 7- طاهره اله وردی سراسیابی ش.ش 10 صادره از کرمان متولد 
1342 فرزند متوفی. 8- حس�ن اله وردی سراس�یابی ش.ش 417 صادره از کرمان متولد 1353 صادره از کرمان متولد 1353 فرزند متوفی. 
9- محمدحسین اله وردی سراسیابی ش.ش 6 صادره از کرمان متولد 1338 فرزند متوفی. 10- علی اله وردی سراسیابی ش.ش 34 صادره از 
کرمان متولد 1360 فرزند متوفی. 11- حسین اله وردی سراسیابی ش.ش 3 صادره از کرمان متولد 1348 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 نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
312 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان چترود

12- مفقودی
برگ سبز خودروی سواری سایپا تیبا به رنگ سفید روغنی مدل 1393 به شماره پاک 45- 425 د 
66 و ش�ماره موتور 8131908 و شماره شاسی NAS 811100 E 5780886 به نام حمیده عبدل زاده 
دش�ت خاکی فرزند محمود به شماره ملی 2992159786 صادره از کرمان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
کرمان

اجرائیه
کاسه پرونده اجرائی 2/96-217ح مشخصات محکوم له اسماعیل رحمتی علی آبادی با وکالت وحید عشقی مشخصات محکوم علیه نام 
فاطمه مهردادی نام پدر عزت اله محکوم به بموجب دادنامه ش�ماره 419  مورخ 96/10/19 ش�ورای حل اختاف شعبه دوم رستم اباد که وفق 
دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان .. قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم است به مبلغ دویست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و ششصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه به ازای هر روز تاخیر از مورخه 95/7/30 مبلغ بیست هزار تومان تا اجرا کامل حکم در حق خواهان صادر گردیده است هزینه اجرایی 
بر عهده محکوم علیه می باشد  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجراییه :. 1- پس از اباغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
بگذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند  که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت)ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند( اگر مالی ندارد صریحا 
اعام نماید هرگاه  ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خاف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر 
باش�د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش�د. 4-عاوه بر موارد باا که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 

1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به ان عمل  نمایید. 
ح   5863   قاضی شعبه 2 شورای حل اختاف رستم آباد 

آگهی
شماره بایگانی شعبه 970361 خانم ها فاطمه و زهرا جملگی جهاندار در خصوص تجدیدنظر خواهی فاطمه پیراهنچی بطرفیت شما نسبت 
به دادنامه 9709971845200711 صادره از این ش�عبه نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی برای شما به سامانه اباغ ارسال 
گردیده است مقتضی است حسب ماده 346 قانون ائین دادرسی دادگاه های 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 این صورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد 
ح   5864    مدیر دفتر دادگاه شعبه 2 دادگاه عمومی بخش سنگر- طالمی 

دادنامه
ش�ماره بایگان�ی ش�عبه 970361 پرون�ده کاس�ه 9709981845200331 ش�عبه 2 دادگاه عموم�ی بخش س�نگر تصمیم نهایی ش�ماره 
9709971845200711 خواهان خانم فاطمه پیراهن چی فرزند محمد به نشانی رشت بلوار شهید انصاری خ مستشاری کوی 31 دستگاه س 
امین واحد 6 خواندگان خانم زهرا جهاندار موافق فرزند حاج اقا 2- اقای فاطمه جهاندار موافق فرزند حاج اقا همگی به نشانی رشت 3 – اقای 
حس�ن پیراهنچی فرزند محمد با وکالت اقای قاس�م علی زاده فرزند حسن به نشانی گیان رشت 4- اقای ابراهیم حاج بابائی فرزند اکبر به 
نشانی رشت 4 راه میکائیل گذر فرخ پاک 298 خواسته اثبات وقوع بیع رای دادگاه در این پرونده خانم فاطمه پیراهنچی دعوایی را مبنی 
بر صدور حکم به اثبات بیع نامه های مورخ 71/5/20 – 76/5/14  - 85/4/17 با لحاظ کلیه های هزینه های دادرس�ی و غیره به ش�رح متن 
مقوم 51/000/000 ریال علیه اقایان و خانمها 1- فاطمه 2 –زهرا هر دو جهاندار 3- ابراهیم حاجی بابایی 4- حسن پیراهنچی مطرح نموده که 
دعوا بنا دایل اتی مسموع نیست زیرا 1- دادگاه مرجع تظلم خواهی نسبت به امور ترافعی است و به امور غیر ترافعی جز در موارد مصرح 
قانونی تایید صحت و اعتبار وصیت نامه و غیره رس�یدگی نمی کند 2- اصل بر صحت معامات اس�ت و تازمانی که بطان ان خواسته تایید 
نشده این اصل حاکم خواهد بود 3- با وجود اصل صحت صدور حکم بر اثبات بیع که در واقع تایید صحت ان می باشد تحصیل حاصل است 
4- اس�تعام س�وابق حکایت از مالکیت رس�می اقای حاج اقا جهاندار نسبت به ملک دارد و چنانچه خواهان مدعی حقی باشد باید با طرح 
دعوای صحیح قانونی حقوق خود را مطالبه کند بنابراین دادگاه به اس�تناد ماده 2 از قانون ایین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی قرار عدم استماع دعوا طرح شده را صادر و اعام می کند این رای ظرف بیست از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 

تجدیدنظر استان گیان می باشد .
ح   5865   رییس شعبه دوم دادگاه عمومی سنگر- حسن غامی میانسرایی 
آگهی تغییرات شرکت طاقدیس سازه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

28015 و شناسه ملی 10380434009
 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: اکتشاف 
و استخراج و بهره برداری معادن به جز نفت و گاز - ارائه و مشاوره و انجام خدمات 
فنی مهندسی پس از اخذ مجوزهای ازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدورپروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )338319(
آگهی تغییرات شرکت رانا تجارت کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

45225 و شناسه ملی 10380613789
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراانتشار حمایت جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. 2- آقای محسن ضیائی نیک به شماره ملی 0944575390 به 
عنوان بازرس اصلی آقای علی درجاتیانی به شماره ملی 0942559347 به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هاشم رضوانی به شماره ملی 
0932170617 و آقای مهران رضوانی به شماره ملی 0933545924 و خانم طاهره 

میرجلیلی به شماره ملی 0939292981
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )338323(
آگهی تغییرات شرکت رانا تجارت کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

45225 و شناسه ملی 10380613789 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مهران رضوانی به 
سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی : 0933545924 2- آقای هاشم رضوانی به 
سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی : 0932170617 3- خانم 
طاهره میرجلیلی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی :0939292981 شرکت 
برای مدت 2 س�ال انتخاب گردیده اند . 2 - کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهدآور 
رسمی و بانکی یک امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )338326(

آگهی تغییرات شرکت راه راز توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14808 و 
شناسه ملی 10380304387 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 -سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حمید خیری به 
سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره کد ملی 0937615218 آقای هادی ندمائی 
به سمت رئیس هیئت مدیره کد ملی 0939334811 خانم زهره صفاریان عیدگاهی 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کد ملی 0937704261 2 - کلیه اوراق واسناد 
بهاداروتعهدآوررسمی وبانکی ازقبیل چک،سفته،بروات،قراردادهاوعقوداسامی،او
راق ومراسات غیررسمی شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره ) آقای هادی ندمائی 

( همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )338330(
آگهی تغییرات شرکت راه راز توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14808 و 

شناسه ملی 10380304387 
به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/05/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای هادی ندمائی به ش�ماره ملی 0939334811 و آقای حمید خیری به شماره 
ملی 0937615218 و خانم زهره صفاریان عیدگاهی به شماره ملی 0937704261 
2-آقای احمد هشیوار به شماره ملی 2691187349 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
مجید خراسانی زاده به شماره ملی 0933002157 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )338331(

آگهی تغییرات شرکت رانا تجارت آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
45466 و شناسه ملی 10380613926 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - آقای هاش�م رضوانی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی 0933545924 
- آق�ای مه�ران رضوانی به س�مت مدیرعام�ل و نایب رئیس هیئ�ت مدیره به 
کدملی 0932170617 - خانم طاهره میرجلیلی به س�مت عضو هیئت مدیره به 
کدملی0939292981 شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی یک امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )338334(
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511/137آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خانم مریم نظامدوست کاریزکی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حمید راستگو 
علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 293-97/9/07 در پرونده  کاس�ه 261/97-272 به محکومیت خوانده خانم مریم 
نظامدوست کاریزکی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ640/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعام می دارد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دبیرخانه شعبه 272 شورای حل اختاف مشهد

511/138آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مجتبی خسروی سهل آبادی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علی 
توکلی علیه شما بخواسته الزام به تنظیم سند بموجب حکم شماره 277-1397/08/20 در پرونده کاسه 175/97-272 به حکم به الزام 
خوانده آقای مجتبی خسروی سهل آبادی نسبت به تنظیم سند قطعی انتقال یک دستگاه پراید مدل1385 به رنگ مسی متالیک به شماره 
موتور 01696406 ش�ماره شاس�ی 1412285940791S به شماره پاک 696 ل 29 ایران 32 به نام خواهان علی توکلی ونیز محکومیت وی 
نسبت به پرداخت مبلغ 1/395/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب 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.
مسئول دبیرخانه شعبه 272 شورای حل اختاف مشهد

511/139آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای1-مریم نظامدوست کاریزکی2-محمدکریمی دوغشکی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
دادخواس�ت آقای حمید راستگو علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 292- 97/9/7 در پرونده  کاسه 97/262-272 به 
محکومیت خواندگان1-مریم نظامدوست کاریزکی2-محمدکریمی دوغشکی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بصورت تضامنی بابت اصل 
خواسته ومبلغ 670/000ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی درحق خواهان صادر و اعام می دارد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دبیرخانه شعبه272  شورای حل اختاف مشهد

511/140آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پی�رو آگهی های قبلی به آقای1-حبی�ب اله فرهادی فر2-مهتاب خمیس آبادی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواس�ت آقای محس محمدی علیه شما بخواسته تنظیم سند بموجب حکم ش�ماره 284-97/8/23 در پرونده کاسه 272/97/226 
به محکومیت خوانده ردیف اول حبیب اله فرهادی فر فرزندمحمد به حضور دریکی ازدفاتراسنادرسمی وتنظیم وانتقال خودرو پروتون به 
شماره پاک 142 ب 76 ایران44 وهمچنین پرداخت مبلغ دویست وهشتادویک هزارتومان هزینه دادرسی درحق خواهان صادرونسبت  به 
خوانده ردیف دوم مهتاب خمیس آبادی مستندا به بند 4ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی متوجه وی نمی گردد 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 دبیرخانه حوزه 272 شورای حل اختاف مشهد

511/141آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای سیدعلیرضاحس�ینی فرزند س�یدنصرالدین ش�اه فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
دادخواست بطرفیت شما بخواسته طاق به درخواست زوجه بموجب حکم شماره 9709977586201093 در پرونده کاسه 970441-12 به 
طاق زوجه ازنوع خلعی نوبت اول وثبت آن دریکی ازمحاضر ثبت طاق محکوم وملزم گردیده اید وزوجه یک سکه از14سکه مهریه اش 
رادرقبال طاق به زوج بذل می کند والباقی مهریه به تعداد13عدد س�که طا تمام بهار آزادی بابت مهریه زوجه برذمه زوج باقی می ماند 
ونسبت به سایرحقوق مالی ادعایی ندارد وحضانت فرزندمشترک تاپایان سن بلوغ به مادر واگذار می گردد اعتبار حکم طاق شش ماه پس 
ازتاریخ اباغ دادنامه ورای قطعی است. 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 12 دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/142آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای علی اکبر کریمیان میوه چی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود درمورد دادخواست به طرفیت 
شمابه خواسته مطالبه نفقه به موجب حکم شماره 9709977586200958 درپرونده کاسه 970624-12 به پرداخت ماهانه 5/000/000 ریال 
ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/6/25 بانضمام پرداخت خسارات وهزینه دادرسی محکوم وملزم گردیده اید مرات بدینوسیله درروزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج روزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین دادگاه است.
مدیردفتر شعبه 12دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/143آگهی اباغ دادنامه
پیروآگهی های قبلی بدینوسیله به آقای سیدعلی حسینی اباغ می گردد مطابق دادنامه شماره 8709975111700938 مورخ 1387/7/6 
حکم بر طاق خانم فاطمه خرامان کریم آباد فرزندمحمد بصورت خلعی بابذل بیست هزارتومان مهریه ونفقه ایام عده وحق نحله از ناحیه 
زوجه ومابقی مهریه محاسبه به نرخ شاخص روز درذمه زوج باقی است باید به زوجه پرداخت نماید، صادرگردیده است رای صادره غیابی 

است پس ازاباغ )انتشار( ظرف بیست روز قابل واخواهی درهمین دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
مدیردفترشعبه 17دادگاه خانواده مشهد

511/144آگهی احضارمتهم
آقای امید ظریف جلس�ه رسیدگی به اتهام ش�ما درپرونده بایگانی 950282 دائر به آدم ربایی وسرقت موضوع شکایت المیرا قوامی راس 
ساعت 11روز 1397/11/29 دراین شعبه به نشانی مشهد تقاطع بلوار جانباز وشهید ساجدی ساختمان مرکزی دادگستری کل استان خراسان 
رضوی برگزار خواهدشد، دراجرای تبصره یک ماده 394 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 مراتب دو نوبت به فاصله ده روز از طریق 

آگهی روزنامه به شما اباغ  تاجهت دفاع ازاتهام درجلسه یادشده حاضرشوید درصورت عدم حضور رسیدگی غیابی برگزار خواهدگردید.
مدیردفتر شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی -زارعی

511/145آگهی اباغ دادنامه
به موجب دادنامه شماره 9709977515900333 مورخ 97/10/6 این دادگاه ، آقای پرویز مهری زوری فرزند احمد به اتهام معاونت دردوفقره 
قتل عمدی مرحومان فاطمه وزهرا مهری زوری از طریق تحریک وترغیب متهم اصلی ، به تحمل دوفقره پنج سال حبس تعزیری محکوم 
شده است. رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز ازتاریخ انتشارآگهی، دراین شعبه قابل واخواهی وپس ازآن ظرف بیست روز دیگر قابل 

فرجام خواهی دردیوان عالی کشورمی باشد.
مدیردفترشعبه پنجم دادگاه کیفری  یک )ویژه قتل( استان خراسان رضوی-ملکی

511/146آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای مجید نجباء فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت طاهره تابعی بطرفیت ش�ما بخواس�ته 
مطالب�ه اجرت المثل اموال درخصوص اجاره نامه ش�ماره 968078 م�ورخ 92/6/15 ازقرار روزانه مبل�غ100/000 ریال بمدت 1095 جمعا به 
مبلغ109/500/000ریال بموجب حکم ش�ماره 9709977504001151 در پرونده کاس�ه  970552 باتوجه به بررسی اوراق ومحتویات پرونده 
ازآن جا که پرونده مرتبط باپرونده کاسه مذکور درشعبه 167 درشعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مشهد درحال رسیدگی است لذا مستندا 
به ماده 19قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به پرونده مطروحه درشعبه 167 قرار توقف دادرسی صادرواعام می گردد تا نتیجه رسیدگی 
درشعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی محرز واعام می گردد محکوم شده اید  مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد قرارصادره حضوری 

و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در این شورا است.
متصدی اموری دفتری شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/147آگهی اباغ دادنامه
پیروآگهی مورخه 1397/8/20 به متهم عبدالغنی دهمرده فرزنداحمدش�اه فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه اصداری 
شماره 9709975116402406 مورخ 97/10/6 درپرونده کاسه 971284-109 به اتهام سرقت یکدستگاه گوشی تلفن همراه به دوسال حبس 
تعزیری وهفتادوچهارضربه شاق تعزیری واسترداد عین باقیمت گوشی مسروقه درحق شاکی محکوم گردیده است.دادنامه صادره غیابی 
ظرف مدت بیست روز پس ازرویت قابل واخواهی است .مراتب یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه مشارالیه به حکم صادره اعتراض دارد 
به دفتر ش�عبه 109دادگاه کیفری دومشهد مس�تقر درمجتمع قضایی ثامن)حرم( مراجعه وپس ازرویت مفادآن نسبت به تسلیم اعتراض 

خود اقدام نماید.رایگان 
مدیردفترشعبه 109دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن شهر مشهد

511/148آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی شعبه: 970642 پیروآگهی های قبلی بدین وسیله به متهم آقای حسن کاملی فر فرزند علی اصغر به شماره ملی 0703219669 
متولد 1350/4/20 وشماره شناسنامه 9فعا متواری اباغ می گردد که به موجب رای شماره 9709977594001489مورخ 1397/10/1 ازجهت 
اتهام بی احتیاطی دررانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی موضوع شکایت آقای موسی الرضا خوش آمد بقمچ،به پرداخت مبلغ 
س�ی وس�ه میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت ونیز به پرداخت دو درصد دیه کامل ویک ونیم هزارم دیه کامل ونیز س�ه دهم 
درصد دیه کامل درحق شاکی محکوم گردیده است. رای صادره غیابی ظرف بیست روز ازتاریخ انتشار آگهی قابل واخواهی دراین دادگاه 

می باشد.رایگان
مدیردفترشعبه 140دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی)رض(مشهدمقدس-حمیدرنجبرخماری

511/149آگهی اباغ دادنامه
ش�ماره بایگانی:970678 خواهان: خانم فیروزه طاس�از فیروزی. خوانده: علی اصغر قیاسی نوعی فرزند رجبعلی خواسته:الزام به تنظیم 
سندرسمی و.. شعبه رسیدگی کننده: شعبه 24دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد تعداد دفعات انتشار یک بار. بدینوسیله پیروآگهی 
های قبلی به موجب دادنامه ی شماره ی 9709977577401180 مورخ 1397/10/4 به علی اصغر قیاسی نوعی فرزند رجبعلی فاقد مشخصات 
دیگر فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست خواهان علیه شما حکم به الزام خوانه به فک رهن ازملک موصوف بامراجعه به 
بانک ملت شعبه ابوذر غفاری وسپس الزام خوانده به حضوردریکی ازدفاتراسنادرسمی وتنظیم سندرسمی سه دانگ از شش دانگ ملک 
موصوف به نام خواهان باکلیه متعلقات ومتفرعات ومنضمات ونیز حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/429/040 ریال بابت هزینه 
دادرسی ونیز حق الوکاله وکیل از باب تسبیب درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی 

وازتاریح درج درروزنامه ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در این شعبه است.
مدیردفتر شعبه ی24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/150آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای مجتبی شیبانی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست محمدجواد عزیزیان علیه شما بخواسته 
مطالبه وجه سفته به شماره 438041 مورخ1397/02/20 بموجب حکم شماره 9709977504001150 در پرونده کاسه 970405 به پرداخت 
مبلغ 20/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ490/000ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/5/03 
تایوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/151آگهی
پیروآگهی قبلی به آقای ایمان دامیده فرزندغامعلی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت ش�رکت بازخشین شرق به 
مدیریت آقای حمید توتونچی باوکالت آقای میثم حسینی فرزنداسداله وهانیه طاهری طهرانیان فرزندعلیرضا بطرفیت شما بخواسته مطالبه 
وجه چک بموجب حکم شماره 9709977503100939 مورخ1397/08/21 در پرونده کاسه 970387 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ15/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته )یک فقره چک به مبلغ15/000/000 ریال به انضمام خس�ارت تاخیرتادیه وخس�ارات 
دادرسی وکا خواهان به استناد یک فقره چک به شماره 9303/049373 مورخ 96/12/10 عهده بانک قوامین( ومبلغ 1/106/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 96/12/10 الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای 
احکام محاسبه خواهدشد وحق الوکاله وکا طبق تعرفه درحق خواهان محکوم شده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

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

511/152آگهی
پیروآگهی های قبلی به آقای محمدعلی اسامی فرزند نعمت اله فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای سیدهادی تقوی 
به وکالت ملیحه تجدد بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977503101130مورخ97/9/28  در پرونده کاسه 
970476 حکم به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته )استناد فقره چک به شماره 9519/970709 مورخ94/7/30 عهده بانک 
ملی ایران( ومبلغ2/858/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 450هزارریال بابت هزینه های روزنامه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 
چک 97/7/30 الی یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان محکوم شده اید 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/153آگهی
پیروآگهی های قبلی به آقای حسین آل عباسیان فرزندرمضانعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست شرکت بازخشین 
ش�رق به مدیریت آقای حمید توتونچی به وکالت خانم هانیه طاهری طهرانیان وآقای میثم حس�ینی بطرفیت ش�ما بخواسته مطالبه وجه 
چک بموجب حکم ش�ماره 9709977503100860 مورخ 1397/07/24 در پرونده کاس�ه 970386 به حکم به پرداخت مبلغ 9/280/000 
ریال بابت اصل خواس�ته )یک فقره چک عهده بانک ملت بش�ماره وتاریخ ومبلغ147436418330-95/08/10-9/280/000 ریال بانضمام 
خس�ارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ومبلغ518000ریال بابت هزینه دادرسی وحق الدرج اگهی 450/000 ریال وحق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 95/8/10 لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق خواهان محکوم شده 
اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/154آگهي 
آق�اي محمدرضاکمال�ی ورضا کمالی پیرو آگهي ه�اي قبلي در خصوص دعوي آقاي رامین رضازاده بطرفیت ش�ما بدینوس�یله اباغ مي 
ش�ود که پرونده کاس�ه970284-303 منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما مبني برمحکوم علیهما متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 3/169/000 ریال هزینه دادرس�ی واوراق مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج درروزنامه ونیز 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/4/3 تایوم ااداء درحق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی درحق دولت گردیده است 
ل�ذا مرات�ب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار 
بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د پس از این براي عملیات اجرائي اباغ یا اخطار دیگري به ش�ما نخواهد ش�د مگر اینکه محل اقامت خود را 

کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفتر شعبه303 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارمشهد

511/155آگهی
درخص�وص تجدیدنظرخواه�ی ش�رکت یونیلی�ور ای�ران س�هامی خ�اص بانمایندگ�ی ابراهی�م ازوگ�ور درخص�وص دادنام�ه ش�ماره 
9709977513401146 به طرفیت اعظم پذیرا بدینوسیله به شما اباغ می گرددظرف10روز ازتاریخ اباغ درمحل شعبه304 جهت دریافت 

دادخواست تجدیدنظرخواهی به همراه ضمائم آن حضوریافته واا تصمیم مقتضی اتخاذمی گردد.
شعبه 304شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/156آگهی
درخص�وص تجدیدنظرخواه�ی خانم زهرانقی زاده بطرفیت 1-ایرج طائی خالص س�فائی 2-ربابه تقدیس�ی نس�بت به دادنامه ش�ماره 
9709977506301268 صادره ازاین ش�عبه , به پیوس�ت نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی به شما اباغ می شود.مقتضی 
است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس ازرویت اخطاریه 

، به این دادگاه اعام نمائید یا به دادگاه تحویل دهید. درغیراینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظرارسال می گردد.
شعبه 183شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/157آگهی
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسین حقیقی باوفا بطرفیت احمدرضا چرخ نسبت به دادنامه ش�ماره 9709977506301236 صادره 
ازاین شعبه ، به پیوست نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی به شما اباغ می شود.مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس ازرویت اخطاریه ، به این دادگاه اعام نمائید یا به 

دادگاه تحویل دهید. درغیراینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظرارسال می گردد.
شعبه 183شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/158اباغ اجراییه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به محکوم علیه مجهول المکان محمدرس�ول ش�مس الدینی کرکی فرزند مس�عود مفاداجرائیه صادره 
ازشعبه18دادگاه حقوقی مشهد اباغ تاظرف مدت 10روزنسبت به انجام آن اقدام نمائید: محکوم علیه محکوم هستند به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ 30میلیون تومان بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید تایوم ااداء وپرداخت هزینه دادرسی 

درحق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی.
مدیرشعبه 18دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-کریمی

511/159آگهی احضارمتهم
درپرونده شماره9609985131200737 شعبه 427 د دادیاری دادسرای ناحیه 4مشهد آقای مهدی صفرپور به موجب شکایت احمدجعفری 
قلعه جوقی به اتهام ایرادصدمه بدنی عمدی تحت تعقیب قراردادرد.باتوجه به معلوم نبودن محل اقامت وی وعدم امکان اباغ احضاریه وعدم 
دسترسی به او، طبق ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشار آگهی ومتهم ظرف مهلت یک ماه احضار 

می شود .پس ازانقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهدشد.شماره 960824 
دادیار شعبه 427 دادیاری دادسرای ناحیه 4مشهد

511/160آگهی اجراییه 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به ناصروجلیل اعتمادی کیا که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از 
این دادگاه درپرونده کاسه 970425 به موجب دادنامه شماره 907-97 مورخ  صادره ازشعبه  3دادگاه حقوقی مشهد محکوم علیه محکوم 
به پرداخت تضامنی مبلغ300میلیون ریال بابت اصل خواسته ونیز پرداخت خسارت تاخیرتادیه مبلغ مذکور ازتاریخ 1397/4/28 لغایت زمان 
اجرای حکم وپرداخت مبلغ10/050/000 ریال بابت خسارات ناشی ازهزینه دادرسی ونیز پرداخت مبلغ 8/400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
درمرحله بدوی 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 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.
مدیردفتر شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)42حقوقی 
سابق(

511/161آگهی اباغ اجرائیه
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیهم خانم معصومه عشقی فرزند علی اصغر،محمددهقان فرزندرمضانعلی که 
مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه شماره9709977458300165 مورخ97/02/31  صادره ازسوی شعبه53 درپرونده 
ش�ماره960823 درخصوص دعوی تعاونی ثامن اائمه)ع( محکوم علیه متضامنا محکومند به پرداخت 1-مبلغ 100/000/000ریال بابت اصل 
خواس�ته 2-مبلغ2/950/000 ریال بابت هزینه های دادرسی ونشر آگهی3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 
4-خس�ارت تاخیرتادیه اززمان سررس�ید چک مورخ 95/12/3 تا اجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره 
اجرای حکم درحق خواهان 5-نیم عشردولتی درحق صندوق دولت برعهده محکومین می باشد.درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/162آگهی  اجراییه 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای عباسعلی خوشخو2-علی مقربی که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گرددچون وفق شماره 970997751801033  صادره ازشعبه308 درپرونده شماره9709987513800465 محکوم علیها بالمناصفه محکوم 
هستند به پرداخت مبلغ 76/000/000 ریال بابت رسید عادی ومتضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت سفته ومبلغ 
2/559/000 ریال هزینه دادرسی ومبلغ450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/5/11 تایوم 
ااداء درحق خواهان زهرا وطن دوست ضمن پرداخت نیم عشردولتی درحق دولت درحق محکوم له زهراوطن دوست 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.
شعبه308 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/163آگهی اجراییه
شماره:960647 پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه 1-لیا عبداله پور ابدی 2-محمدرضاقاضی که مجهول المکان 
می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه شماره 9609977513801170 صادره ازشعبه308 درپرونده شماره 9609987513800646 محکوم 
به محکوم علیه ها تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ200/000/000 ریال بابت اصل خواسته چک به شماره 473660 مورخ94/10/12 عهده 
بانک گردش�گری وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت 96/8/10 لغایت یوم ااداء ومبلغ5/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
ودرج آگهی درحق محکوم له صادرواعام می نماید ضمن پرداخت نیم عشردولتی درحق دولت درحق محکوم له محمود رضا زاده یوسف 
آبادی و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت 

دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
شعبه308 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/164آگهی 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای هادی نصرتیان زاده که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه ش�ماره9709977514400952  صادره ازشعبه 314 درپرونده شماره 970447 محکوم به پرداخت مبلغ20/000/000 ریال بابت اصل 
خواس�ته ومبلغ 594/000 ریال هزینه دادرسی ومبلغ450/000 ریال هزینه نشروخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 97/3/1 تایوم ااداء 
درحق محکوم له خانم فاطمه مهاجر ونیم عش�ردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه 
اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات ایم صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه 

اجرایی اقدام خواهدنمود.
دفترشعبه314 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/165آگهی
خواهان/شاکی:عباسقلی خان خوانده/متهم: معصومه بیک خوشنویس -عبداامیر بیک خوشنویس-زینب بیک خوشنویس-علی هاشمی-
ماشاء اله فیروزثانی-معصومه ترکانلو-زهرابیک خوشنویس-محمدامین بیک خوشنویس-عباس خوشنویس خواسته/اتهام: تخلیه-مطالبه 
وجه بابت.. –مطالبه خس�ارت دادرس�ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مش�هد نموده که جهت رسیدگی  به شعبه 2دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد واقع دراستان خراسان رضوی-شهرستان مشهد-ابتدای بلوار شهیدمدرس ارجاع 
وبه کاسه 2/970393 ثبت گردیده باعنایت به وصول نظریه کارشناسی به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق ودرخواست خواهان وبه 
تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار 
آگهی می شود تاخواندگان مجهول المکان حداکثر ظرف مهلت 7روز پس ازانتشار این اگهی واطاع از مفاد آن بااصل کارت ملی به دادگاه 

مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نظریه مذکور رادریافت ودرمهلت مقرر هرگونه اظهارنظر نفیا یااثباتا تقدیم نمایند.
منشی دادگاه حقوقی شعبه2 )56 حقوقی سابق( دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرستان مشهد-مصطفی ادبی

511/166آگهی اباغ اجرائیه
بدینوس�یله دراج�رای دس�تورمواد 9 ، 118 و119قانون اجرای احکام مدنی وپیروآگهی قبلی ، به آقای مجی�د ظریف گرمرود دادخواه فعا 
مجهول المکان ، اباغ می شود که حکم محکومیت شما به شماره 9709977575100900 درپرونده شماره 960412-1 ، منجر به صدور برگ 
اجرائیه برعلیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ 740/000/000 ریال بابت ثمن معامله وبااحتساب غرامات ونیز حکم بربطان قرارداد شماره 3419 
مورخ 82/02/27 به لحاظ مستحق للغیر درامدن بیع، ونیز پرداخت مبلغ 2/557/000 ریال هزینه دادرسی ومبلغ4/000/000 ریال دستمزد 
کارشناس ونیز حق الوکاله وکیل به مبلغ 352هزارتومان درحق خواهان ، هزینه اجرا نیزبعهده محکوم علیه می باشد.مراتب بوسیله انتشار 
آگهی به شما اباغ می گردد وده روز پس ازنشرآگهی حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود.پس ازاین برای ادامه عملیات اجرائی  اباغ 

دیگری به شمانخواهدشد ، مگر این که محل اقامت خود راکتبا به قسمت اجرا اطاع دهید.
مدیردفتر شعبه اول دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-زهره دادخواه

511/167رای دادگاه
پرونده کاس�ه 9709987580600478 ش�عبه 2دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)56حقوقی سابق( 
تصمی�م نهایی ش�ماره 9709977580601320 خواهان:آس�تان قدس رضوی  خوانده:آقای محمودآذر س�عادت آب�ادی فرزند براتعلی به 
نشانی مجهول المکان خواسته ها:1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه 2-مطالبه وجه چک3-مطالبه خسارت دادرسی )رای دادگاه( درخصوص 
دادخواس�ت آس�تان قدس رضوی باوکالت آقای س�یدجال دانشمند به طرفیت آقای محمودآذر س�عادت آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 
336/577/660 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 820646 مورخ96/6/10 عهده بانک سپه ازحساب جاری221800178209 وگواهی 
عدم پرداخت بانک محال علیه، به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ، لذا دادگاه بااستصحاب دین، استحقاق خواهان رابرمطالبه 
وجه چک ثابت تش�خیص وبه استناد مواد 198،515،519 قانون آئین دادرس�ی مدنی ومواد 249،313،314 و315 قانون تجارت ومواد 3و4 
قانون صدور چک وتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک وماده واحده استفساریه تبصره مذکور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 336/577/660 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 9/780/218 ریال به عنوان هزینه دادرسی ومبلغ268/000 ریال به عنوان تعرفه خدمات 
قضائی ومبلغ9/227/864 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی وخسارت تاخیرتادیه طبق شاخص اعامی توسط بانک مرکزی 
ازتاریخ چک تازمان وصول آن براس�اس محاس�به صورت گرفته درمرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام درحق خواهان صادرمی نماید 
.بدیهی اس�ت باتوجه به معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرس�ی ، هزینه مذکور پس ازوصول به حس�اب واحد تمبر دادگستری واریز 
خواهدشد رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس ازاباغ واقعی قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض دردادگاه 

محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
ادبی – مدیردفتر شعبه دوم )56 حقوقی سابق(دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
مشهد

511/168آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی:961043 بدینوسیله پیروآگهی قبلی به خوانده خانم صغری دائی صراف فرزند حسن مفاد دادنامه صادره ازشعبه 18دادگاه 
حقوقی مشهد به شرح ذیل اعام می گردد)رای دادگاه( درخصوص دادخواست تقدیمی خانم مریم پژوهان به وکالت از خواهان آقای جواد 
حمیدی بطرفیت خوانده خانم صغری دائی صراف به خواس�ته مطالبه وجه موضوع یک فقره چک به ش�ماره 231552-9303 عهده بانک 
قوامین به مبلغ 600/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرس�ی وخس�ارت تاخیرتادیه ، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ، مفاد دادخواست 
تقدیمی، استماع اظهارات وکیل خواهان درجلسه رسیدگی ، ماحظه مدارک ومستندات خواهان ازجمله چک شماره فوق الذکر وگواهینامه 
عدم پرداخت بانک محال علیه واینکه وجود اصل چک مس�تند دعوی درید خواهان ظهور درمدیونیت واش�تغال ذمه خوانده دارد واینکه 
خوانده علیرغم اباغ قانونی حضور نیافته ودفاعی بعمل نیاورده ودلیلی مبنی بربرائت ذمه خویش ارائه نکرده ومستندات خواهان مصون از 
هرگونه ایراد واعتراض باقیمانده است لذا بنا به مراتب دادگاه خواسته خواهان راوارد وثابت دانسته مستندا به مواد 198 و 515 و519 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص 
اعامی بانک مرکزی ازتاریخ سررسیدتایوم ااداء ونیزهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادرواعام می نماید 

رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض درهمین شعبه می باشد.
منشی شعبه 18دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-سیده زهره نوری

511/169آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم آقای علیرضا شریف زاده 
فرزندعبدالحسین

خواهان خانم اعظم انصاری مقدم دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای علیرضا شریف زاده به خواسته اثبات مالکیت وانتقال سندرسمی 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9609987506900794 شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 08:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود 
تاخوانده 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 دردادگاه حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد- قمرزارعی
511/170آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای مهدی جوائی فاح فرزند احمد

خواهان آس�تان قدس رضوی خوانده/متهم آقای س�یدوحید مهدوی-مهدی جوائی فاح-سیدمحسن زری باف-بنیادنیکوکاری نور آل 
یاسین به خواسته/اتهام مطالبه خسارت دادرسی –مطالبه وجه چک-تامین خواسته-مطالبه خسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 2/970916  شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی خمینی شهرستان مشهد)56حقوقی سابق ( ثبت 
ووقت رسیدگی مورخ 1397/12/06 ساعت 08:00 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 تاخوانده 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 دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)56حقوقی سابق(مصطفی ادبی

511/171آگهی اباغ تبادل لوایح
بدینوسیله به آقای شادیه احتشام پارسا فعا مجهول المکان اباغ می گردد که مهناز طاهری درخش در پرونده کاسه7/970323 نسبت 
به دادنامه شماره 9709977575700718 تجدیدنظرخواهی نموده ونسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی درپرونده می باشد 
مقتضی است ظرف 10روز از تاریخ انتشار آگهی باکارت شناسائی معتبر جهت دریافت دادخواست وارائه پاسخ تبادل لوایح به شعبه 7دادگاه 
عمومی حقوقی مش�هد مجتمع امام خمینی واقع درابتدای بلوار مدرس مراجعه نمائید واا پس از اتمام مهلت پرونده جهت رس�یدگی به 

دادگاه تجدیدنظرارسال خواهدشد.
مدیردفترشعبه 7دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-محمدیان
511/172آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم خانم فخری السادات سیدی-سعید رجب 

زاده –موقوفه حاج محمد علی پاچناری
خواهان آقای اصغر حاجی ملک اصفهانی دادخواستی به طرفیت خوانده فخری السادات سیدی وسعید رجب زاده وموقوفه حاج محمدعلی 
پاچناری به خواس�ته اعطام بطان معامله مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاس�ه 9709987575500558 شعبه 5دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ97/12/01 ساعت 10:00 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 تاخوانده 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 دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد –علیرضا برهانیان

511/173آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم آقای فرزاد ازادی-الیاس قلی پور 
زیری-شرکت پارسیان افاک لرستان

خواهان شرکت صنایع غذایی به آرا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فرزاد آزادی-الیاس قلی پور زیری-شرکت پارسیان افاک لرستان 
به خواسته مطالبه وجه وغیره مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709987575500270 شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/12/01 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده 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 دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد –علیرضا برهانیان 
511/174آگهی اباغ دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی به خانم زهرا ناقوسی ومرتضی اسامی 

محمدیه
تجدیدنظرخواه خانم مهشید گلس�تانی دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده 1-خانم زهراناقوسی2-آقای مرتضی 
اس�امی محمدیه نسبت به دادنامه ش�ماره 1033-97 درپرونده کاسه 970305-3 شعبه 3دادگاه حقوقی مشهد تقدیم که طبق موضوع 
ماده 73و346 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده 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 سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد)42حقوقی سابق(سیدمحمدمیرمعصوم

511/175آگهی اباغ دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی 
تجدیدنظرخ�واه رامی�ن اختری طرق�ی دادخواس�ت تجدیدنظرخواهی به طرفی�ت تجدیدنظرخوانده میترا ناصری نس�بت ب�ه دادنامه 
ش�ماره9709977575801134 درپرونده کاس�ه8/970588 شعبه 8 دادگاه حقوقی مشهد تقدیم که طبق موضوع ماده 73و346 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی 
می گردد.تاتجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه 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 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-اصغری

511/176آگهی 
خواهان آقای محمدعلی دوستی دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان وخانم ها 1-طاهره زمانی اقائی 2-ملیحه دوستی3-مهزیار دوستی4-

مهدی دوستی به خواسته تنفیذ وصیت نامه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709987575800891 شعبه 8دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/12/05 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 تاخوانده 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 دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-نجمی

511/177آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای محمد یعقوبی فرزند حسین
شماره بایگانی:971037 خواهان آقای مجیدخرمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدیعقوبی فرزند حسین به خواسته ابطال سند 
–تسلیم مبیع –الزام به تنظیم سند خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709987575900840 شعبه9 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/28 ساعت 10:00 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 تاخوانده 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 دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه9دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
511/178آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای نعمت اه حصاری فرزند شکراله

شماره بایگانی: 971085 خواهان آقای حمید ایران منش دادخواستی به طرفیت خوانده نعمت اه حصاری فرزند شکراله به خواسته مطالبه 
وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبه شماره پرونده کاس�ه 9709987575900878 شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/30 ساعت 08:00 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 
تاخوانده 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 دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-محبوبه نمازی 
بایگی

511/179آگهی
خواهان:جلیل وجواد فاح خواندگان:مهدی عابد اس�کندری خواس�ته:مطالبه اجرت المثل مهلت حض�ور:7روز نوع علت حضور ماحظه 
نظریه کارش�ناس واظهار هرمطلبی نفیا یااثباتا باتوجه به علت حضورمندرج دراین اباغیه به ش�ما اباغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام 

، درغیراینصورت مطالبق مقررات اتخاذ تصمیم خواهدشد ضمنا عدم حضوری به منزل پذیرش می باشد.
منشی شعبه9دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-محبوبه نمازی 
بایگی

511/180آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم آقای علیرضا بازرگان
شماره: 971017 خواهان خانم تکتم ایرانی فرزند احمد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علیرضا بازرگان به خواسته مطالبه خسارت بدنی 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709987576100811 شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/11/24 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود 
تاخوانده 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 دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد-غامرضا روحی

511/181آگهی
آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست به کاسه پرونده 12/970822 وقت رسیدگی 1397/11/30 ساعت09:00 خواهان: غامرضا اعتمادی 
بادلو  خوانده: ش�رکت پایهان بتن –رضا سابقی-سعید سابقی فرزندعلی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 12 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه 
تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود. تاخوانده ازتاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر باا جهت 

رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغ به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد)49حقوقی سابق(

511/182آگهی
آگهی اباغ وقت دادرس�ی ودادخواست به کاس�ه پرونده 12/970850 وقت رسیدگی 1397/11/24 ساعت 8 خواهان: غامرضامحتشمی 
برزادران  خوانده: علی اکبر امینی فرزند تقی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 ارجاع 
گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویزماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شود. تاخوانده ازتاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم 

رساند چنانچهبعدا اباغ به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیردفترشعبه 12دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/183آگهی
ش�ماره بایگانی ش�عبه: 970073 آگهی اباغ وقت دادرس�ی به کاس�ه پرونده وقت رسیدگی 1397/11/27 س�اعت09:00 خواهان: فاطمه 
سعادتمند راد  خواندگان: )سیدحسین کوششی فرزند سیدعباس-اصعربعقوبی کاغ آباد فرزند محمدعلی-مهدی قاسمی فرزند سهراب 
–کاظم مالک رئوف فرزند مصیب-تورج بازمانده فرزند ایرج-علی پورجوادی فرزند حسین-بی بی عصمت اخوتی فرزندسیدمحمد-غامرضا 

ش�فیعی فرزند حس�ینعلی( خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه 12 ارجاع گردیده ووقت 
رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود. تاخوانده ازتاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا 

اباغ به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیردفتر شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد
511/184آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقایان وخانم ها آرزو وجلیل ومهناز 

ونرگس همگی شجاعی نیک
خواهان آقای عبدالناصر محبوبی اردکان دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان وخانم ها آرزو وجلیل ومهناز ونرگس همگی شجاعی نیک 
به خواسته 1-الزام به تنظیم سندرسمی ملک)صدورحکم مبنی برالزام خواندگان به تنظیم سندرسمی3دانگ مشاع عرصه واعیان ازتمامت 
6دانگ مش�اع از پاک ثبتی 267 فرعی ومجزی ش�ده از43 فرعی از بخش 8اصلی صفحه5 دفتر138 به شماره دفترچه مالکیت 319056 
باجمیع توابع شرعیه ولواحق عرضیه به آدرس مشهد دریادل-کوچه نوغان به انضمام جمیع خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل(2-مطالبه 
خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 970702 شعبه 18دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/12/08 ساعت 10صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقایان وخانم هاآرزو وجلیل ومهناز ونرگس همگی شجاعی نیک ودرخواست خواهان 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 18دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-سیده زهره 
نوری

511/185آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای رامین مقامی نیا
خواهان آقای سیدخلیل سیدی حاج دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رامین مقامی نیا به خواسته 1-مطالبه خسارت )وارده به مصوع 
اسنادمالکیت راهنمایی22 پاک135 باجلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی ازجمله حق الزحمه کارشناس وحق الوکاله 
وکیل وهزینه دادرسی(2-مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 970943 شعبه 18دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/12/24 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای رامین مقامی نیا ودرخواس�ت خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 18دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-سیده زهره 
نوری

511/186آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقایان سیدرحمت اله وسیدرحیم 
معماریان فرزندسیدحیدر وخانم سیده نیره معماریان فرزندسیدحیدر

خواهان آقای سیدحسین طوفانی طوفان دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان سیدرحمت اله وسیدرحیم معماریان فرزند سیدحیدر 
وخانم س�یده نیره معماریان فرزند س�یدحیدر به خواس�ته 1-الزام به تنظیم سندرس�می ملک)نس�بت به یک باب منزل مس�کونی به 
متراژ250مترمربع واقع در پاک ثبتی 16653 فرعی از 4اصلی بخش 9مشهد( 2-اثبات وقوع بیع)موضوع مبایعه نامه مورخ1365/7/28 فی 
مابین سیدحیدر معماران وطاهره عقیلی عیدگاهی نسبت به یک باب منزل مسکونی به متراژ 250مترمربع واقع در پاک ثبتی 16653 فرعی 
از 4اصلی بخش 9مش�هد بانضمام حق الوکاله وکیل(3-اثبات وقوع بیع )موضوع مبایعه نامه  ش�ماره 01373 مورخ1386/12/05 فی مابین 
خانم طاهره عقیلی عیدگاهی وسیدحسین طوفانی طوفان نسبت به ملک موصوف(  مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 
970722 ش�عبه 18دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/12/08 ساعت 
9صبح تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقایان 
سیدرحمت اله وسید رحیم معماریان فرزند سیدحیدر وخانم سیده نیره معماریان فرزند سید حیدر ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 18دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-سیده زهره 
نوری

511/187آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای رمضان وپرویز سمیعی
خواهان آقای جبار اصان بیگی ممقانی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان آقایان رمضان وپرویز هردو سمیعی به خواسته 1-مطالبه وجه 
2-مطالبه خسارت دادرسی3-مطالبه خسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 971021 شعبه 18دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/12/14 ساعت 10صبح تعیین که حسب 
دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقایان رمضان وپرویز س�میعی 
ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتش�ار اگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضر گردد.
منشی شعبه 18دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-سیده زهره 
نوری

511/188آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای رسول رستگار مقدم 
فرزندغامحسین وخانم ام البنین سعادتی فرزند حسن

خواهان آقای امیر بیکی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای رسول رستگار مقدم فرزند غامحسین وخانم ام البنین سعادتی فرزندحسن 
به خواس�ته 1-الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی)نس�بت به عواید ومنافع قطعه جدید 2/11/242/12/0/0 منطبق برقطعه شماره 12 بلوک 
7 ب�ه مس�احت 196/5 مترمربع از اراض�ی آبکوه دارای پاک ثبتی 71918 فرعی از 4اصلی بخش 9مش�هد موقوفه آس�تان قدس رضوی 
موضوع س�ند انتقال مش�اع ش�ماره 39541 مورخ 1390/12/21(2-اثبات وق�وع بیع)موضوع مبایعه نامه 2039582 م�ورخ 1397/6/17( 
3-دس�تورموقت)تقاضای صدور دس�تور موقت فوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی نس�بت به پرونده اجرایی کاسه 1/972251 شعبه 
اول اجرای احکام کیفری ناحیه مش�هد(4-الزام به تنظیم سندرس�می ملک)اجاره خط عرصه واعیان آس�تان قدس نسبت به ششدانگ 
یک واحدآپارتمان از پاک ثبتی 719180 فرعی از 4اصلی بخش 9مش�هد( 5-اعام بطان معامله)بطان س�ند اجاره خط آس�تان قدس 
نسبت به یک سهم مشاع از پنج سهم از ده سهم 196/5 مترمربع قطعه جدید شماره 2/11/242/12/0/0( مطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
شماره پرونده کاسه 970974 شعبه 18دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 
1397/12/13 ساعت 11صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان آقای رسول رستگار مقدم فرزند غامحسین وخانم ام البنین سعادتی فرزند حسن ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشارآگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 

،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 18دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-سیده زهره نوری

511/189آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان /ش�اکی بانک ملی دادخواستی به طرفیت خوانده/ خانم گوهرشریفی کماچخور فرزندعلی به خواسته مطالبه وجه چک ومطالبه 
خسارت دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47حقوقی سابق( واقع دراستان خراسان رضوی-شهرستان مشهد –ابتدای بلوار 
ش�هید مدرس ارجاع وبه کاس�ه 970877 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/23 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ خواندگان ودرخواس�ت خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامور مدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده/متهم پس ازنشر آگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)47حقوقی 
سابق(

511/190آگهی 
خواهان /شاکی بانک صادرات ایران دادخواستی به طرفیت خوانده/محسن حسین زاده وفاطمه ابراهیمی به خواسته مطالبه وجه تاخیرتادیه 
وخسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرستان مشهد )47حقوقی سابق( واقع دراستان خراسان رضوی-شهرستان مشهد –ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع وبه کاسه 
970386 ثبت گردیده ونظریه کارشناس�ی  ش�ماره درتاریخ 97/09/26 واصل گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت 
خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 

کثیراانتشارآگهی می شود.
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)47حقوقی 
سابق(

511/191آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاس�ه پرونده :970912  وقت رس�یدگی :1397/11/25 س�اعت 9خواهان: مریم همتی قاس�میان حصاری خوانده: اکرم رحیمیان-راضیه 
رحیمیان-زهرارحیمیان-احمدرحیمیان خواسته: تقسیم ترکه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 21 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه 
تجویز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضوربهم 

رساند چنانچه بعداباغی ازم شد فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود.
منشی دفتر شعبه21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/192آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده :960063 وقت رسیدگی :1397/11/27 ساعت 9خواهان: جوادسجادی جاغرق خوانده: مجیدگلکاریان خواسته: تنفیذ صلح 
نامه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان ودس�تور دادگاه وبه تجویز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضوربهم رساند چنانچه بعداباغی ازم شد فقط یک نوبت منتشر 

ومدت آن ده روز خواهدبود.
منشی دفتر شعبه21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/193آگهی اباغ وقت دادرسی 
کاس�ه پرونده :970956-23  وقت رس�یدگی :1397/12/01 س�اعت 8صبح  خواهان ها:1-مهدی اکبرزاده مق�دم 2-محمدجواد اکبرزاده 
مقدم 3-س�مانه اکبرزاده مقدم4-س�میه اکبرزاده مقدم 5-زه�را اکبرزاده مقدم همگ�ی فرزندان رجبعل�ی خواندگان:1-محمداکبرزاده 
مق�دم 2-باقراکبرزاده مقدم 3-زهره اکب�رزاده مقدم4-محبوبه اکبرزاده مقدم 5-فاطمه اکبرزاده مقدم همگی فرزندان کاظم 6-ام البنین 
سهیلی7-رمضانعلی معلمی بایگی 8-طاهره معلمی بایگی 9-محبوبه معلمی بایگی10-مرتضی معمارفرزندرجبعلی خواهان ها دادخواستی 
تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 23دادگاه عمومی ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست خواهان ها ودستور دادگاه وبه تجویز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخواندگان ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه 
دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضوربهم رساند چنانچه بعداباغی ازم شد فقط یک نوبت منتشر 

ومدت آن ده روز خواهدبود. 
منشی شعبه23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-جوادصداقت توایی

511/194آگهی
خواهان حامد عطوفی دادخواستی به طرفیت خوانده ناصر حسینی احمدی به خواسته مطالبه خسارت مبنی بر تصادف تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد قرنی 
22 و 24 ارجاع و به کاس�ه 970942 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 10/30 صبح تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان  بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 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 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/195آگهی
خواهان س�میه یعقوب زاده قوژد دادخواس�تی به طرفیت خوانده/ خواندگان 1� سید یاسر حسینی 2�  علی اصغر روحی به خواسته اثبات 
وقوع بیع 2� الزام به تنظیم س�ند خودرو تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 169 شورای حل 
اختاف مجتمع ش�ماره س�ه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به کاس�ه 970732 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/11/29 ساعت 10/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 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 آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/196رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ عباس صدیقی امیرآباد دارای شناس�نامه ش�ماره به شرح دادخواست به کاسه 971975 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبی صدیقی امیر آباد  به شناسنامه 0929052821 در تاریخ 96/10/16 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� عباس صدیقی امیر آباد پدر متوفی. 2� زهرا شیرزنی  جوزان 
مادر 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 ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/197آگهی
خواهان سید مهدی اربابی محمد آباد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای آیدین فاح اسبویی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین 
قرنی 22 و 24 و به کاسه 970912 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/29 ساعت 12 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان 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 آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی  

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � افسانه قرخانی

511/198آگهی
پیرو آگهی های قبلی به رضا رشیدی فرزند اسماعیل 2� نیلوفر جلیلیان فرزند باقر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
علی پاسبان فرزند قربانعلی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره9709977504101121 در پرونده کاسه970581 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/510/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت  یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � افسانه قرخانی

511/199رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ امیر برسانی دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 972020 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالصمد برسانی  به شناسنامه 8 در تاریخ 94/1/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� صغری  باقری همسر 2� ام البنین محمدی همسر. 3� مرتضی برسانی فرزند.4� مصطفی 
برس�انی فرزند. 5� زهرا برس�انی فرزند.  6� مجتبی برسانی فرزند. 7� امیرحسین برسانی فرزند. 8� حمید برسانی فرزند. 9� مجید 
برس�انی فرزند.10� امید برس�انی فرزند. 11� فاطمه برس�انی فرزند. 12� سهیا برس�انی فرزند. 13� رضا برسانی فرزند. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/200رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه  خانم زهرا ژیانی الچه باف دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 971935 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین علی عباس نژاد به شناسنامه 15762 در تاریخ 97/6/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� زهرا ژیانی الچه باف همس�ر متوفی. 2� اس�ماء عباس نژاد فرزند. 3� آرتینا 
عباس نژاد فرزند. 4� فاطمه نساء دلیر مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/201رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه  خانم زهرا ش�ورک نش�ین دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 972012 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود یوسفی زاده دهرمی به شناسنامه 3404 در تاریخ 97/7/24 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� زهرا یزدی مادر متوفی 2� زهرا شورک نشین همسر متوفی 3� یونس 
یوس�فی زاده فرزند 4� یزدان یوس�فی زاده فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/202رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محسن گلزار دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 972017 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خلیل گلزار طرزجانی به شناسنامه 57 در تاریخ 97/9/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� نجمه گلزار � فرزند 2� محسن گلزار فرزند. 3� علی گلزار فرزند. 4� فاطمه گلزار فرزند. 
5� مریم گلزار فرزند. 6� مهری گلزار فرزند. 7� طاهره عطائی یزدی همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/203رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حجی امیر مستمند بهره دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 971983 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی اکبر مس�تمند بهره به شناسنامه 367 در تاریخ 97/7/6 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� حجی امیر مستمند بهره پدر متوفی.2� زهرا احدی بهره فرزند. 3� امیر 
مستمند بهره فرزند. 4� ابوالفضل  مستمند بهره فرزند. 5� حسین مستمند بهره فرزند. 6� حسن مستمند بهره فرزند. 7� کبری مستمند 
بهره فرزند. 8� محمد مستمند بهره فرزند. 9� زینب مستمند بهره فرزند. 10� فاطمه  مستمند بهره فرزند. 11� ناهید مستمند بهره فرزند. 12� 
نجمه مستمند بهره فرزند. 13� محمد طاها مستمند بهره فرزند . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/204رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه  آقای علی یگانه خیج دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 97199/6 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب یگانه خیج به شناسنامه 294 در تاریخ 86/9/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� نرگس شافعی همسر متوفی 2� ناصر یگانه خیج فرزند. 3� عزت یگانه خیج فرزند 4� علی 
یگانه خیج فرزند 5� اکبر یگانه خیج فرزند. 6� الهام یگانه خیج فرزند 7� وحید یگانه خیج فرزند. 8� فاطمه یگانه خیج فرزند. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/205رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی رجبی یزدی دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 971989 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان نور جهان نوروزی به شناسنامه 2 در تاریخ 97/6/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� طیبه رجبی یزدی فرزند. 2� فاطمه رجبی یزدی فرزند. 3� موسی رجبی یزدی فرزند. 4� حبیب 
اله رجبی یزدی فرزند. 5� علی رجبی یزدی فرزند.6� تقی رجبی یزدی فرزند. 7� رضا رجبی یزدی فرزند. 8� مرضیه رجبی یزدی فرزند. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/206رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم لیا شادولو دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 972023 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حسنیه جانقربانیان مارشک به شناسنامه 1637 در تاریخ 93/9/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� عبداله شادولو همسر متوفی. 2� حمیرا شادولو فرزند متوفی. 3� لیا شادولو فرزند 
متوفی. 4� سهیا شادولو فرزند متوفی. 5� زهرا شادولو فرزند متوفی. 6� علیرضا شادولو فرزند متوفی. 7� ملیحه شادولو فرزند متوفی.  8� 
حمیدرضا شادولو فرزند متوفی. 9� سعیده شادولو فرزند متوفی. 10� محدثه شادولو فرزند متوفی. 11� مهدیه شادولو 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 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/207رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حس�ین نیک جو دارای شناسنامه شماره 12630 به ش�رح دادخواست به کاسه 972032 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب نیکجو به شناسنامه 178 در تاریخ 95/1/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� راضیه بهره پور همسر متوفی. 2� محمد رضا نیک جو فرزند. 3� محمد علی نیک جو 
فرزند. 4� محمد حسن نیک جو فرزند. 5� حسین نیک جو فرزند. 6� فاطمه نیک جو فرزند. 7� زهرا نیک جو فرزند . اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/208رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غامرضا صفای رخنه دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 972028 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زوار علی صفای رخنه به شناسنامه 9 در تاریخ 90/10/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� غامرضا صفای رخنه فرزند. 2� محمدرضا صفای رخنه فرزند. 3� احمد صفای رخنه 
فرزند. 4� فاطمه صفای رخنه فرزند. 5� زهرا صفای رخنه فرزند. 6� معصومه صفای رخنه فرزند. 7� لیا محمدیان همسر متوفی. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/209رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عزت مهر نژاد دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 971958 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن معلم کاریز باایی به شناسنامه 861 در تاریخ 80/11/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1� عزت مهرنژاد مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/210رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم شهربانو اوژند دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 972033 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا اورژند به شناسنامه 160 در تاریخ 97/9/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� ش�هربانو اوژند فرزند. 2� محبوبه اوژند فرزند. 3� معصومه اوژند فرزند. 4� فاطمه اوژند فرزند. 
5� مریم اوژند فرزند. 6� عصمت اوژند فرزند. 7� طاهره اوژند فرزند. 8� ام البنین یوسفی همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/211رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم سید سعید حسینی شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 972035 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زهرا بی بار ش�کوه به شناسنامه 9 در تاریخ 97/4/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� سید سعید حسینی فرزند. 2� هلیا حسینی فرزند. 3� بی بی وجیهه حسینی فرزند. 4� بی 
بی ملیحه حسینی فرزند. 5� بی بی زهره حسینی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبی یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/212رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه حبیب کربائی هادی دوائی دارای شناس�نامه شماره به شرح دادخواست به کاس�ه 9701904 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان خدیجه احمدی کوه بنائی به شناس�نامه 2209 در تاریخ 95/10/26 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� حبیب کربائی هادی  دوابی فرزند. 2� محمدرضا کربائی هادی  
دوابی فرزند. 3� زهرا کربائی هادی  دوابی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد
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رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای مهدی خوانساری  داراي شماره شناسنامه 174 به شرح دادخواست به کاسه 1080/1/97   از 
این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامرضا خوانساری 
بشناس�نامه ش�ماره  20  در تاریخ 97/9/29  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر مهدی خوانساری  داراي شماره 
شناس�نامه 174 متولد 1361 پسرمتوفی 2- هادی خوانس�اری دارای شماره شناسنامه 968 متولد 
1362 پسرمتوفی 3- حامد خوانساری دارای شماره شناسنامه 916 متولد 1364 پسرمتوفی 4- میثم 
خوانساری دارای شماره شناسنامه 4840027031 متولد 1369 پسرمتوفی 5- کبری خوانساری دارای 
شماره شناسنامه 24 متولد 1350 دخترمتوفی 6- مریم خوانساری دارای شماره شناسنامه 97 متولد 
1355 دخترمتوفی 7- پروانه خوانساری دارای شماره شناسنامه 284 متولد 1357 دخترمتوفی 8- 
فاطمه خوانساری دارای شماره شناسنامه 230 متولد 1359 دخترمتوفی 9- نسرین خوانساری دارای 
شماره شناسنامه 3404 متولد 1366 دخترمتوفی 10- عنبر بیات علی آبادی دارای شماره شناسنامه 
23 متولد 1331 همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس�ی 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.
                       2021    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده:  414/10/97  وقت رسیدگی: 97/11/30  سه شنبه 9 صبح خواهان: علی مراد جوادی  
خوانده: غام حس�ین قلی پور بائی  خواسته: مطالبه خس�ارت خواهان آقای علی مراد جوادی فرزند  
عباسعلی  دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 10 شورای حل اختاف 
بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ 97/11/30 روز  سه شنبه  ساعت  9  تعیین شده 
و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراانتشار 
به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت 

نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
         2019   دبیر حوزه  10  شورای حل اختاف قرچک

دادنامه
  پرونده کاسه9709980059000135بایگانی970161ش�عبه9دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره 9709970059001137خواهان 
وحیدمظهری ف غامرضا باوکالت زهرا مظهری ف محمدعلی بنشانی استان سمنان شهرستان دامغان بلوار جمهوری اسامی نبش جمهوری 
دفتروکالت مظهری خواندگان1-محمدیزدان پناه ف اصغر2-بنیامین یزدان پناه ف اصغر3-امیریزدان پناه ف اصغر4-مهدی یزدان پناه ف اصغر5-
سیده گوهر موسوی پور ف سیدتقی همگی بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-ابطال مبایعه نامه)مالی غیرمنقول(2-استرداد ثمن معامله3-
مطالبه خسارت4-مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه درخصوص دادخواست وحیدمظهری باوکالت زهرا مظهری بطرفیت1-سیده گوهر موسوی 
پور2-امیریزدان پناه3-مهدی یزدان پناه4-محمد یزدان پناه5-بنیامین یزدان پناه بخواسته الزام خواندگان بپرداخت غرامت وارده ناشی از 
ابطال معامله استرداد ثمن معامله ابطال مبایعه نامه عادی تنظیمی درتاریخ91/7/2بجهت مستحق للغیربودن ملک موردمعامله مطالبه خسارات 
دادرس�ی بااین توضیح وکیل خواهان اعام داش�ته موکل اینجانب درتاریخ91/7/2یکقطعه باغ بمساحت499مترمربع واقع درروستای توشن 
بپاک ثبتی124/21-اصلی بخش2گرگان باثمن250/000/000ریال  رااز خوانده ردیف اول ومورث خواندگان ردیف2 الی 5طبق مبایعه نامه پیوست 
خریداری نموده وچندسال پس از وقوع معامله جهت تصرف ازملک خریداری شده اقدام به نصب فنس دراطراف ملک مینماید که باممانعت اداره 
منابع طبیعی مواجه میشود واداره نامبرده مدعی مالکیت ملک مورد معامله میباشد و...دادگاه باتوجه به مجموع اوراق ومحتویات پرونده منجمله 
تصویرمبایعه نامه مورخ 91/7/2 وپاسخ استعام ازاداره ثبت اسناد واماک گرگان وپاسخ استعام ازمنابع طبیعی شهرستان گرگان مبنی براینکه 
اراضی مذکورجزء اراضی ملی است وماحظه نظریه کارشناسی شماره 3366-97مورخ97/8/9مبنی براینکه قطعه موصوف جزء اراضی ملی 
میباشد که نظریه کارشناسی بطرفین اباغ ومصون از اعتراض باقیمانده واینکه خواندگان دفاع موثری بعمل نیاورند ودلیلی بررد خواسته خواهان 
ارائه ندادند علیهذا دادگاه خواس�ته خواهان را وارد دانسته ومس�تندابه مواد198و519قانون آئین دادرسی مدنی ومواد338و267قانون مدنی 
ورای وحدت رویه 733مورخ 93/7/15دیوان عالی کشور حکم به ابطال مبایعه نامه عادی مورخ91/7/2بجهت مستحق للغیر بودن ملک مورد 
معامله والزام خواندگان به استرداد ثمن معامله ونیزخواندگان بایستی خسارت ثمن معامله بمبلغ ومیزان250/000/000ریال از تاریخ 91/7/2لغایت 
روزپرداخت برمبنای شاخص بانک مرکزی درحق خواهان پرداخت نماید واجرای احکام موظف است پس از تعیین قطعی خسارت تتمه هزینه 
دادرسی رابدوا ازخواهان وپس ازخوانده دریافت دانسته وبه خواهان بپردازد رای صادره غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین مرجع 

وسپس ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظرمرکز استان گلستان است
1199-رئیس شعبه9دادگاه حقوقی شهرستان گرگان-یزدانی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به جواد فندرسکی 
   خواهان ماهورواهورا ش�هرت همگی هاشمیان باوکالت محمدرضا علیمی دادخواستی بطرفیت خوانده جواد فندرسکی فرزند محمدرضا به 
خواسته مطالبه وجه سفته مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981720600709 بایگانی 970728/شعبه6  شورای حل 
اختاف مجتمع ش�هید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رس�یدگی مورخ1397/11/28ساعت10/30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده 73قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده جواد فندرس�کی ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1194-مسئول دفترشعبه 6شورای حل اختاف گرگان-آذرسا

آگهی اباغ وقت رسیدگی
  بدینوس�یله به بهرام خرمالی فرزند قربان دردی مجهول المکان اباغ میش�ود تادرخصوص پرونده کاس�ه 49/97/67-موضوع دعوی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره(استان گلستان بطرفیت شمامبنی برتعیین تکلیف سهم اارث شمادرخصوص پاکهای ثبتی310و151فرعیات 
از9و10-اصلی واقع دربخش9حوزه ثبتی گنبد که وقت رسیدگی آن به روزشنبه 98/1/24ساعت9/30تعیین شده درجلسه دادگاه واقع دراستان 
گلستان گرگان خ شهیدبهشتی نبش بهشت 16)نوبخت(مجتمع شورای حل اختاف طبقه3دادگاه ویژه اصل49قانون اساسی استان گلستان 
حاضرشوند این آگهی طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقاب یکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار درج 
میگردد تاخواندگان دردفتردادگاه اصل49-استان گلستان حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده ودرجلسه رسیدگی 

مقررفوق شرکت نمایند.
1195-مدیردفتردادگاه اصل49قانون اساسی استان گلستان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
  بدینوسیله به وراث احتمالی منصوراسامی فرزند قاسم مجهول المکان اباغ  میشود تا درخصوص پرونده کاسه 49/97/68-موضوع دعوی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره(استان گلستان بطرفیت منصوراسامی مبنی بر توقیف وصدورحکم درخصوص پاک ثبتی2003فرعی ازیک اصلی 
واقع دربخش10حوزه ثبتی گنبد که وقت رسیدگی آن به روز شنبه97/12/04ساعت9/30تعیین شده درجلسه دادگاه واقع دراستان گلستان گرگان خ 
شهیدبهشتی نبش بهشت16)نوبخت(مجتمع شورای حل اختاف طبقه 3دادگاه ویژه اصل49قانون اساسی استان گلستان حاضرشوند این آگهی طبق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقاب یکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار درج میگردد تا خواندگان دردفتردادگاه 

اصل49-استان گلستان حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده ودرجلسه رسیدگی مقررفوق شرکت نمایند.
1196-مدیردفتردادگاه اصل49قانون اساسی استان گلستان

اباغ وقت رسیدگی
   خواهان اعتباری امید جلین گرگان دادخواستی بطرفیت زهرا سادات حسینی-شهربانو حسینی حیدرآبادی-رحیم قدمنان-زهرا حسینی 
حیدرآبادی بخواسته مطالبه وجه چک-مطالبه خسارت دادرسی-مطالبه خسارت تاخیرتادیه-تامین خواسته به دادگستری گرگان تقدیم نموده 
است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه 970714)بایگانی( شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی گرگان وجری تشریفات قانونی تعیین وقت 
رسیدگی وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده شهربانو حسینی حیدرآبادی فرزند نقی مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج میگردد تا خوانده دردفترشعبه11حقوقی گرگان حاضر 
ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزشنبه تاریخ 11/27 /1397ساعت8/30صبح تعیین شده 

است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود. 
1208-دفترشعبه11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی احضارمتهم واباغ وقت دادرسی
دراج�رای ماده174قان�ون آیین دادرس�ی کیفری دادگاههای عمومی وانقاب با انتش�اراین آگهی برای یکنوبت وحید تولیدی ش�ریف فرزند 
محمدسعید دریکی ازروزنامه های کثیراانتشارکه بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به آنها ممکن نگردیده است احضارمیشود تا درتاریخ 
97/11/23ساعت8/30دراین شعبه حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده107/970866موضوع سرقت 1دستگاه گوشی تلفن همراه ازخود دفاع 

نمایند درصورت عدم حضورمتهم یا عدم عذرموجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذمی نماید.
 1206-رییس شعبه107دادگاه کیفری2)107جزایی سابق(گرگان-رستمی

آگهی اباغ وقت نظارت به حسن طبسی فرزند حسین 
   ش�اکی س�ازمان جهاد کش�اورزی شهرس�تان گرگان ش�کایتی علیه حس�ن طبس�ی فرزند حس�ین دایربرتغییر کاربری اراضی زراعی 
بمساحت50مترمربع درروستای زیارت گرگان مطرح  که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709980055900204 بایگانی970786/

شعبه110دادگاه کیفری2گرگان ثبت ووقت نظارت تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده174قانون آیین دادرسی کیفری بعلت مجهول 
المکان بودن متهم مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی میگردد تامتهم  ظرف5روز پس ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتردادگاه 

مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود دروقت مقرر فوق جهت اخذ توضیح دردادگاه حاضرگردد.
1207-مدیردفتر شعبه110دادگاه کیفری2 شهرستان گرگان-حاجی محمدی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   خواهان بانک تعاونی اعتبار امید جلین با وکالت مع الواسطه موسسه کاسپین بطرفیت خواندگان سیما قربانی نژاد فرزند رحمت اه وفاطمه 
گرزین وغیره بخواسته مطالبه وجه چک وکلیه خسارا دادرسی 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 پرونده9709980056300398بشماره 
بایگانی)4/97/507ح( ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن1397/12/9وساعت9/45شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده شفق آصف نخعی 
فرزند علیرضا 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.
1205-منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

اباغ وقت رسیدگی
   خواهان بانک ملت مع الواس�طه ازطرف محمود احمدی علی آباد)مدیریت اس�تان گلستان(دادخواستی بطرفیت فربد کرامتی-غامحسین 
کرامتی-امام بازیار-فرید کرامتی خواسته/اتهام مطالبه وجه بابت...مطالبه خسارت-تامین خواسته-مطالبه خسارت تاخیرتادیه دردادگاه عمومی 
شهرستان گرگان طرح نموده که  جهت رسیدگی به شعبه5 دادگاه عمومی حقوقی گرگان واقع دراستان گلستان شهرستان گرگان خیابان شهید 
 http://dadgolestan.ir بهشتی روبروی مخابرات کد پستی4913714955تلفن01712222517الی20پورتال دادگستری کل استان گلس�تان
ارجاع وبکاسه970616/ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن بتاریخ1397/11/23ساعت9صبح تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن امام 
بازیارودرخواست خواهان/شاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب 1نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی میشود تاخواندگان  پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
1204-مدیردفترشعبه5 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-مختوم نژاد

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت عطی�ه س�ادات مفی�دی فرزن�د س�ید قاس�م بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثب�ت ش�ده بکاس�ه 
9709981722100767بایگانی970767/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سیدقاسم مفیدی 
فرزند رحیم دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-اکرم سادات مفیدی ف سیدقاسم ش ش4025ت 
ت1359/11/07ش ملی2121597220 فرزند متوفی2-عطیه سادات مفیدی ف سیدقاسم ش ش647ت ت1364/03/02ش ملی2122556031و3-
عادل�ه س�ادات مفی�دی ف سیدقاس�م ش ش 8809ت ت1367/02/19کدملی2122744091و4-می�اد پائی�ن محل�ی ف محمده�ادی ش 
ش2110540478ت ت 1373/10/18فرزندمتوفی5-فضه میرصالحی شاهدهی ف کاظم ش ش105ت ت1334/06/21ش ملی 2121790136-اینک 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ 

نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 1211-مسئول دفترشعبه12شورای حل اختاف گرگان-میرشکار معظم

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت عابدی�ن پایی�ن محل�ی فرزن�د حج�ت ال�ه بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثب�ت ش�ده بکاس�ه 
9709981722100694بایگانی970703-ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد هادی پایین محلی 
فرزند عابدین دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-عابدین پائین محلی ف حجت اله ش ش2567ت 
ت1326/11/01ش ملی2120477981 پدرمتوفی2-بتول صابرموجنی ف محمدعلی ش ش10ت ت 1332/01/01ش ملی2122039825مادرمتوفی3-

ش�هربانو ب�ای ف قنبرعل�ی ش ش 1672ت ت1358/06/01 ش ملی2121540156همس�رمتوفی4-میاد پائی�ن محل�ی ف محمده�ادی ش 
ش2110540478ت ت1373/10/18فرزند متوفی5-منا پائین محلی ف محمدهادی ش ش2110845813ت ت1378/12/28فرزند متوفی اینک 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ 

نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 1210-مسئول دفترشعبه12شورای حل اختاف گرگان-میرشکار معظم

رونوشت آگهی حصر وراثت
   درخصوص پرونده کاسه970767/رسول محمدرضا پوردادخواستی بخواسته انحصار وراثت ولی اله محمدرضا پور تقدیم داشته وورثه حین الفوت 
آن مرحوم عبارتند از1-مریم بادلی ف حسن ش ش43همسرمتوفی2-اکرم محمد رضا پور ف ولی اله ش ش211316411فرزند متوفی3-زبیده 
محمدرضا پور ف ولی اله ش ش22 فرزند متوفی4-رسول محمدرضا پور ف ولی اله ش ش7862فرزندمتوفی5-رضا محمد رضا پور ف ولی اله ش 
ش60فرزندمتوفی 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.
1209-مسئول دفترشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان گرگان-درویشی قلی آباد

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای محمد مقصودلو محلی فرزند محمدرضا بشرح درخواستی که بکاسه970751-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داشته که محمدرضا مقصودلومحلی فرزند مهدی بشماره شناسنامه81صادره ازسرخنکاته  درتاریخ1397/5/7دراقامتگاه 
دائمی خود شهرس�تان سرخنکاته فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت از1-سکینه خوارزم ف غام ش ش14ت ت 
1344/2/1همسرمتوفی2-محمد مقصودلو محلی ف محمدرضا ش ش719ت ت1/1/ 1367پسرمتوفی3-ریحانه مقصودلومحلی ف محمدرضا ش 
ش116ت ت6/30/ 1363دختر متوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1197-رئیس شعبه 6شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای احمد اسداه زاده  فرزند حسین بشرح درخواستی که بکاسه970701-این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصاروراثت 
نموده واعام داش�ته که حدیقه ابراهیمی پوربیشه فرزند خیراه بشماره شناسنامه1237صادره ازبابل درتاریخ97/9/19 دراقامتگاه دائمی 
خود شهرس�تان گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-س�ید محمد اس�داه زاده بالی ف حس�ین ش 
ملی2121350039ت ت43/9/9پسرمتوفی2-احمد اسداه زاده ف حسین ش ملی2120246106ت ت46/6/15پسرمتوفی3-سید علی اکبر 
اس�داله زاده ف حس�ین ش ملی 2120246114ت ت49/6/15پسرمتوفی4-سیدعلی اصغر اس�داله زاده ف حسین ش ملی2120285411ت 
ت 6/14/ 54پسرمتوفی5-صبا سادات اسداله زاده ف حسین ش ملی2120285421ت ت56/5/5دخترمتوفی6-اعظم اسداله زاده یالی ف 
حس�ین ش ملی2121317236ت ت40/8/28دخترمتوفی7-اکرم اسداله زاده ف حسین ش ملی 2120246092ت ت45/6/15دخترمتوفی 
واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از 

متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1203-قاضی شعبه 14شورای حل اختاف شهرستان گرگان  

آگهی مزایده: نوبت اول
در خصوص پرونده 975259/ 30 اجرایی محکوم علیه اسداه بقائی مقدم فرزند بلی خان محکوم است به پرداخت به مبلغ 106/264/093 
ریال بابت  اصل خواسته و هزینه دادرسی ومبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم له جوانشیرحاتمی فرزند رضا و چون نامبرده 
در موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به هیچ اقدامی ننموده و حسب تقاضای محکوم علیه از اموال به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 55/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. و پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در مورخه  دو شنبه 
1397/11/08 از س�اعت 08:30 الی 09:00 صبح از طریق مزایده حضوری نوبت اول در محل اجرای احکام مدنی ش�ورای 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
مشخصات مورد توقیف:  یک دستگاه دراردست دوم به مبلغ 55/000/000 براورد می گردد . 15

دادورز اجرای احکام مدنی  شورای حل اختاف شهرستان بجنورد – حمیدی 
آگهی مزایده نوبت اول 

 در مورد پرونده  اجرائی  کاسه 971062 ش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد  فیمابین محکوم له مریم رازقی  و محکوم علیهم  نورعلی رازقی  و 
غیره ...  با موضوع تقسیم ترکه  سه قطعه زمین زراعی  آبی زار واقع در شمال  اراضی کاته شهدای  ناوه  معروف به اراضی  زیر جوی  قتلیش 

که با عنایت به انجام کارشناسی  به مشخصات ذیل الذکر: 
1-قطعه شماره یک زیر شاه جوی شمالی به مساحت تقریبی 4954 مترمربع 2- قطعه شماره دو به مساحت تقریبی 8910 مترمربع 3- قطعه 
شماره 3 در حد میانی اراضی منطقه که مساحت آن 3015 مترمربع براورد می گردد  و جمع سه قطعه 16879 مترمربع  و با شیب کمتر  از 7 
درصد  بافت خاک رسی  لومی که قابلیت کشت  گرامینه را دارد  و کاما برای ابیاری مدرن  آماده می باشد  و در حال حاضر به  صورت سنتی  
از آب رودخانه آبیاری می شود  و تحت کشت غات  می باشد  و در حال حاضر زمین های فوق در تصرف  یکی از وراث به نام نورعلی رازقی 
می باشد که ارزش اماک توسط کارشناس رسمی دادگستری  به ازای هر متر مربع 26000 ریال که جمعا به مبلغ 438/854/000 ریال ارزیابی 
گردیده است  و اینکه پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده  کل ملک مذکور  در روز دوشنبه مورخ 1397/11/01 ساعت 11:30 الی 12:00 از 
طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند 
پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع  و در صورت تمایل از مورد  مزایده بازدید نمایند بدیهی است مزایده 
از قیمت کارشناسی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی  واگذار خواهد شد  و ده درصد مبلغ پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده اخذ  
و مابقی مبلغ نیز  ظرف یک ماه وصول خواهد شد  و در صورت عدم پرداخت الباقی )نود درصد( در مهلت مقرر  مبلغ تودیعی پس از کسر 

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

آگهی مفقودی 
سند موتور سیکلت  رکورد تیپ cc125 سبز رنگ  مدل 1392 بنزینی  به شماره موتور  10e12605 و 
شماره تنه 9200490 و به شماره پاک 781- 27441  متعلق به آقای  مسعود بهداد فر  مفقود گردیده 

است و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بجنورد 

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای شماره 13976031300303501 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی 
خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی حکیمه علیلو به شماره شناسنامه671 شماره ملی2802707191 صادره از خوی فرزندرجب دریک 
باب خانه به مس�احت 78/24 مترمربع نس�بت به شش�دانگ پاک 17 فرعی مفروزه از 3747 اصلی واقع دربخش 2 که پاک اصلی دررای 
ازپاک 3743و3745و3746و3747اصلی اعام شده که مطابق بخشنامه ثبتی ازپاک 3747 اصلی منظورگردید خوی خریداری از ابراهیم 
نجفی ومحمدرضاعمرانی بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود 
درصورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 

97/10/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3649- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760313003003471 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی 
خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی جوانشیرجلیل زاده به شماره شناسنامه359 شماره ملی4939585166 صادره از چایپاره فرزند 
اژدردریک باب خانه به مساحت 91/93 مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 10 فرعی مفروزه از 49 اصلی واقع دربخش 2 خوی خریداری از 
منورکریمی بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/15  تاریخ 

انتشار نوبت دوم 97/10/30
3650- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای ش�ماره 139760313003003439 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی عطااله پورعبداله به شماره شناسنامه726 شماره ملی4939581901 صادره از چایپاره فرزند 
محمود دریک باب خانه به مس�احت 157/75 مترمربع نس�بت به شش�دانگ پاک 4 فرعی مفروزه از پاک یک فرعی از3518 اصلی واقع 
دربخش 2 خوی خریداری از خودمتقاضی دارای سندرس�می میباش�د بعنوان مالک رس�می محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند 
ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3636- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای ش�ماره 139760313003003460 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی لیاش�ایگان به شماره شناسنامه49495 ش�ماره ملی2800482559 صادره از خوی فرزند 
حسن دریک باب خانه به مساحت 75 مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 1142 فرعی مفروزه از 39 فرعی از25 اصلی واقع دربخش 4خوی 
خریداری از میرجال زینال زاده بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 

97/10/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3638- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای ش�ماره 139760313003003450 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی کامل بشرلو به شماره شناسنامه 463 شماره ملی 2801715115 صادره از خوی فرزند محمود 
دریک باب خانه ومغازه به مساحت 54 مترمربع نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ پاک 1144 فرعی مفروزه از 42 فرعی از25 اصلی واقع 
دربخش 4خوی خریداری از محمدصادق برادران بعنوان مالک رس�می محرز گردیده اس�ت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ 

انتشار نوبت اول 97/10/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3639- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

آگهی اباغ اجرائیه )ماده 18( پرونده اجرایی کاسه  9700282
بدین وس�یله به آقای حس�ن رهبر فرزند محمد تاریخ تولد: 1331/5/20 ش�ماره ملی: 4609856360 ش�ماره شناس�نامه: 106 به نش�انی: 
ایوانکی   فعا مجهول المکان می باشند خانم جمیله معماریان در خصوص سند نکاحیه 8267- 1360/1/27 موضوع وصول مهریه به مبلغ 
937/179/487 ریال اصل و مبلغ 46/858/974 ریال حقوق دولتی علیه شما تقاضای صدور اجرائیه نموده که پرونده به کاسه 9700282 
در این اجرا تشکیل و چون بر طبق گزارش مامور اجرا اباغ اجرائیه در نشانی تعیین شده در متن اجرائیه میسر نگردیده و بستانکار هم نمی 
تواند موقعیت مکانی یا سکونت شما را معرفی نماید لذا با تقاضای بستانکار و ماده 18-اصاحی آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی ازم ااجرا، 
اجرائیه صادره فوق الذکر در یک نوبت در روزنامه های کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
که روز رسمی اباغ اجرائیه محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننماید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب میگردد. 
ازم به تذکر است که بجز این آگهی و آگهی مزایده در صورت بازداشت اموال فقط یکبار منتشر و آگهی دیگری صادر و منتشر نخواهد شد. 
م الف: 969                   مسئول شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و اماک شهرستان گرمسار- 
مهدی صابری منش 

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاسه پرونده: 842/5/97 وقت رسیدگی: به روز شنبه تاریخ 97/11/20 ساعت 16:30 خواهان: اکرم عزیزی خوانده: احسان 
رضائی خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 ارجاع گردیده 
ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان و دستوردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تاخوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست وضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید 
در صورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا" چنانچه بعدا" اباغی بوسیله آگهی ازم 

شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3610 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاسه پرونده: 791/22/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/11/24 ساعت 16:30 خواهان: سمیه مرادی خوانده: 1- شاهین 
جنتی 2- بهروز جنتی خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 
22 شورای حل اختاف اسامشهرارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان 
و دستوردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ 
نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا"چنانچه بعدا" اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3609 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: امید رضا عائی نس�ب کاس�ه پرونده: 1542/202/97 وقت رسیدگی: به روز سه ش�نبه تاریخ 97/11/23 ساعت 16:00 خواهان: 
رس�ول جربان خوانده: امید رضا عائی نس�ب خواسته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 202ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان 
و دستوردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ 
نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا"چنانچه بعدا" اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3613 مدیردفترشعبه 202 شورای حل اختاف اسامشهر

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

برابر رای شماره  139760309030000732 مورخ 1397/09/07 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین - البرز تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای میرزاعلی دوستی به شناسنامه 
شماره 840 کد ملی 6149574415 صادره زنجان فرزند قوچعلی در ششدانگ یک باب خانه و مغازه تجاری متصل به آن به مساحت 158/14 
مترمربع در پاک ش�ماره 13 اصلی واقع در قطعه اول افرازی بخش 5 حوزه ثبت ملک قزوین – البرز و انتقالی عادی مع الواس�طه از آقای 
ابراهیم خدایاری به میزان 118/14 مترمربع و آقای رضا بهرامی به میزان 40 مترمربع مالکین رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند  بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/15 تاریخ 

انتشار نوبت دوم 97/10/30 
 رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان البرز – شعبان عسگری 

مفقودی
س�ند کمپانی خودرو س�واری  رنو تندر 90 به ش�ماره انتظامی 86 – 115 ب 72 به رنگ 
نقره ای – متالیک مدل 1387 شماره موتور D  061636  7702035322 شماره شاسی  
NAALSRALD  8 A   034930 متعل�ق به فاطمه مق�دس مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .
سمنان

آگهی تغییرات شرکت دژ آرای اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
48426 و شناسه ملی 10380647830

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای احسان ایرجی به شماره ملی 0702634697 
و آقای محمد مهدی صابری به شمارملی 0700408525 و آقای سید رضا افتخار 
موسوی به شماره ملی 0941561208 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای باقی 
مانده مدت تصدی تا تاری�خ 12/04/1399 انتخاب گردیدند - آقای محمد صادق 
امامی به شماره ملی 0703660871 به سمت بازرس اصلی و خانم بهاره ابریشمی 
به شماره ملی 0920566618 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه کثیراانتشار حمایت جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )338360(

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9609988704500454     شعبه 25 عمومی شورای حل اختاف اراک تصمیم نهایی  
شماره  9609978704500682 خواهان:  آقای  علی مختاری فرزند قریب اله به نشانی  استان مرکزی 
شهرستان اراک شهر اراک میدان شورا پاساژ طا خوانده : آقای مصطفی عارفی فرزند خلیل به نشانی 
مجهول المکان خواس�ته ها: تامین خواسته 2. مطالبه وجه چک  رای شورا در خصوص  دادخواست 
آقای علی مختاری فرزند قریب اله به طرفیت آقای مصطفی عارفی فرزند   خلیل به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک به  شماره 517819 با سررسید 95/10/6 عهده بانک سپه شعبه میدان شهدا به 
مبلغ 6800000 ریال به انضمام خس�ارت تاخیر تادیه  و هزینه دادرس�ی  نظر به بررسی جامع ا وراق  
و محتویات پرونده ماحظه گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه استماع اظهارات خواهان و اینکه 
خوانده با وصف اباغ قانونی از طریق درج  و نشر آگهی در رو زنامه  کثیر اانتشار حمایت به شماره 
4100 مورخ 96/10/12 به دلیل مجهول المکان ا عام ش�دن و رعایت انتظار کافی در جلسه دادرسی 
ش�عبه حضور نیافته و دفاعی مغایر با ادعا به عمل نیاورده و در قبال مس�تندات و دعوی مطروحه 
هیچگونه ایراد و اعتراضی ننموده اند ود لیلی ارائه نشده که دالت بر پرداخت  مبلغ خواسته  کند 
و تکذیبی نیز بعمل نیاورده و بقاء اصل مس�تندات مذکور در ید مدعی دالت بر بقاء دین و اش�تغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه  وجه آن دارد علیهذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و مستندا به مواد 310، 313 و 314 قانون تجارت ناظر به ماده 249 قانون مذکور و مواد 9، 19، 
25، 26، 27 و 29 قانون شوراهای حل اختاف  و  مواد 271، 1257، 1258، 1284 و 1301 قانون مدنی 
و مواد 198، 515 و 519  قانون آیین دادرس�ی  دادگاه های عمومی و انقاب  در امور  مدنی و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک   و ماده واحده استفساریه  تبصره مذکور 
مصوب  1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ 6800000 
ریال بابت اصل خواسته   خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/10/6 لغایت ز مان اجرای 
حکم و مبلغ 1000000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان  صادر و اعام می نماید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت 
واخواهی  وفق مقررات قابل تجدید نظر خو اهی در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان اراک 

می باشد. 
 قاضی شعبه بیست و پنج شورای حل اختاف شهرستان اراک 

رای اصاحی 
پرونده کاس�ه 9609988704500454     شعبه 25 عمومی شورای حل اختاف اراک تصمیم نهایی  
شماره  9709978704500428  خواهان:  آقای  علی مختاری فرزند قریب اله به نشانی  استان مرکزی 
شهرستان اراک شهر اراک میدان شورا پاساژ طا خوانده : آقای مصطفی عارفی فرزند خلیل به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها:1. مطالبه وجه چک  2. تامین خو استه رای اصاحی در خصوص  دادنامه 
ش�ماره 9609978704500682 در پرونده ش�ماره 9609988704500454 که به موجب آن حکم بر 
محکومیت خوانده  به پرداخت وجه یک فقره چک به ش�ماره 517819 با سررسید 96/10/06 عهده 
بانک سپه شعبه میدان شهداء اراک کد 128 به مبلغ 6/800/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
و هزینه دادرسی بابت اصل خو استه صادر و ا عام گردیده که سهوا سال سرسید 95 »96« نگارش 
شده است که در اجرای ما ده 309 قانون آئین دادرسی دادگاه های  عمومی و انقاب در امور مدنی و 
ماده 28 قانون شوراهای حل اختاف دادنامه صادره تصحیح و سال سررسید 96 به »95« اصاح می 
گردد. این رای از حیث ا  عتراض  و تجدید نظر خواهی تابع رای اصلی بوده و تسلیم رای اصلی بدون 

رونوشت رای اصاحی و بالعکس ممنوع می با شد. 
4011 قاضی شعبه 25 شورای حل اختاف اراک 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : علی مختاری فرزند قریب اله نشانی: استان مرکزی شهرستان اراک شهر اراک میدان شورای حل اختاف 
را پاس�اژ طا مش�خصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: مهیار عارفی فرزند مصطفی نشانی: مجهول المکان محکوم به: بموجب  درخواست 
اجرای حکم مربوطه  به شماره 1397026000432631  و شماره دادنامه مربوطه 9609978704500684 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 24200000 ریال بابت اصل خواسته  دو فقره چک به شماره 1- 2/146086  با سررسید 95/09/01  به مبلغ 18500000 2. شماره 2/146088 
با سررسید 95/10/01 به مبلغ 5700000  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ 1725000 ریال بابت 

هزینه دادرسی در حق محکوم له در ضمن پرداخت حق اجراء بر عهده محکوم علیه می با شد. 
4010 مسئول دفتر شعبه 25 عمومی شورای حل اختاف اراک 

آگهی 
بدینوس�یله به آقای فرش�ید بندری پور کروک فرزند علیرضا متولد 1372/5/17 و شماره  ملی 3100259378  ساکن بم شهرک رزمندگان 
خیابان ولیعصر کو چه 5 اباغ می ش�ود که آقای غامرضا  خاکس�اری  حداد جهت و صول مبلغ 41/000/000 ریال به اس�تناد چک ش�ماره 
9237/992964 علی�ه ش�ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاس�ه 9700404 در این اداره تش�کیل ش�ده و طب�ق گزارش مورخ 
1397/6/15 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه ا جرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی  از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می 

گردد نسبت به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
10682 مسئول و احد اجرای اسناد رسمی شهرستان بم – محمد امیری خواه 

آگهی 
بدینوس�یله به آقای عباس اش�اری فرزند یداه متولد 1356/6/28 و شماره  ملی 3110190664 ساکن بم روستای چمن  اباغ می شود که 
آقای غامرضا خاکساری حداد فرزند علی جهت و صول مبلغ 40000000 ریال )چهل میلیون ریال( به استناد چک  شماره 717596 علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9700401   در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/4/13 مامور محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه ا جرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی  از روزنامه های 
کثیراانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 

ننمائید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
10683 مسئول و احد اجرای اسناد رسمی شهرستان بم – محمد امیری خواه

آگهی 
در پرونده کاسه 970219 آقای اسفندیار تشنه کام فرزند اسامعلی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی که  وقت رسیدگی به اتهام ا یشان 
به  تاریخ 97/11/29 س�اعت 10 صبح تعیین ش�ده که در  وقت  مقرر جهت دفاع از اتهام خویش در ش�عبه  اول  دادیاری  دادسرای عمومی و 
انقاب شهرستان خلخال حاضر یا نشانی دقیق خویش را ا عام نمایید یا منبعد اخطاریه یا اوراق قضایی به آدرس ایشان ارسال گردد  در غیر 

اینصورت  این آگهی به منزله اباغ قانونی محسوب و دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
10999938 مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان خلخال – اکبر 
یوسفی مره جین 

آگهی 
در پرونده کاسه 970594 آقای شهباز معروف زاده و خانم فرزانه  آذر به اتهام معاونت در حمل مشروبات الکلی که  وقت رسیدگی به اتهام ا 
یشان به  تاریخ 97/11/28 ساعت 10 صبح تعیین شده که در  وقت  مقرر جهت دفاع از اتهام خویش در شعبه  اول  دادیاری  دادسرای عمومی 
و انقاب شهرستان خلخال حاضر یا نشانی دقیق خویش را ا عام نمایید یا منبعد اخطاریه یا اوراق قضایی به آدرس ایشان ارسال گردد  در 

غیر اینصورت  این آگهی به منزله اباغ قانونی محسوب و دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
10999939 مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان خلخال – اکبر 
یوسفی مره جین 

دادنامه 
تاریخ رسیدگی : 97/7/17  شماره پرونده: 111/97/ح1  شماره دادنامه:  خواهان: وحید شقاقی فرزند  ظهراب به نشانی صائین قلعه مجتمع 
شهر آفتاب  خوانده : علی هنروری فرزند عباداله به نشانی صائین قلعه خ ش طالقانی منزل سعید مقدم )افق طایی(  وکیل: سیده سپیده 
کاظمی فرزند محمود به نشانی ابهر جنب دادگستری ساختمان وکا ط اول خواسته: مطالبه طلب  به تاریخ فوق در  وقت فوق العاده پرونده 
کاسه فوق شعبه 1  شورای حل اختاف صائین قلعه تحت نظر  است   با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ختم 
رسیدگی  را ا عا م و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا  در خصوص دعوی  خواهان 
آقای وحید شقاقی با وکالت خانم سیده سپیده کاظمی به طرفیت خوانده  آقای علی هنروری به خواسته   مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال از 
بابت 1 فقره چک به شماره 842930 به عهده بانک کشاورزی به سررسید 96/2/30 که مواجه با  گو اهینامه عدم پرداخت عدم پرداخت شده 
است بعاوه  هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان عنوان داشته است از بابت چک مستند  دعوی 
از خوانده  طلبکار می باشد که در سررسید آن موضوع اجه با گواهی عدم پرداخت به عهده بانک محال علیه شده است  محکومیت خوانده  
از شورا محترم مورد استد عاست شورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست  رونوشت مصدق شده چک با 
مشخصات فوق و گواهینامه عدم پرداخت  مربوط به آن و اینکه وجود چک در دست خواهان بیانگر  مدیونیت خوانده  می باشد مستندا به 
مواد 310، 3114 ، 313  و 312، 315 از قانون تجارت و مواد 198، 503، 519، 515، 522  قانون آئین دادرسی مدنی و نیز تبصره ماده 2 قانون 
صدور چک اصاحی و مفهوم مخالف ماده 17 از قانون ا خیر الذکر و با توجه به  اینکه خوانده  در جهت برائت ذم ه خویش دلیل و مدرکی که 
مبنی بر پرداخت دین خو یش باشد به  شورا  ارائه ننموده است با وارد دانستن   دعوی خواهان حکم به محکومیت  خوانده  به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال از بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/2/30 لغایت اجرای  حکم و و صول محکوم به بر 
حسب شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و ا عام می 
نماید. رای صادره  در  خصوص محکومیت خوانده  غیابی بوده ظرف مدت 20 رو ز پس از  اباغ قابل واخواهی در شورا و پس از آن ظرف مدت 

20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم  عمومی دادگستری ابهر خو اهد بو د. 
833 قاضی شورای حل اختاف صائین قلعه – سید عباس جعفری پطرودی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای مهدی عربلو فرزند خدریس دارای شناسنامه به شماره 9365 به شرح دادخواست کاسه 516/97ح ه از این شورا درخو است گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقای خدریس عربلو به شماره شناسنامه 270 در تاریخ 1392/4/16 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود   زندگی گفته  ورثه آن مرحوم منحصر به: 1. آقای مهدی عربلو به ش�ماره شناس�نامه 9365 فرزند 2. آقای اکبر عربلو ش�ماره 
شناسنامه 5386 فرزند 3. خانم اکرم عربلو شماره شناسنامه 6818 فرزند  4. خانم زهرا  عربلو شماره شناسنامه 7645 فرزند 5. خانم بتول 
عربلو شماره شناسنامه 4215 همسر اینک با ا نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  در یک نوبت آگهی می نماید تا  هر کسی  اعتراضی 

دارد و یا  وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خو اهد شد. 
832 دبیر حوزه اول شورای حل اختاف هیدج 

رونوشت حصر وراثت 
آقای اس�فندیار دادفر به ش�ماره شناسنامه 7064 دادخواستی به شماره 507/97/ح1 تقدیم این شورا  داشته مبنی بر اینکه متوفی مرحوم 
ابوالقاسم دادفر به شماره شناسنامه 1966 در مورخه 96/1/7 دار فانی را وداع گفته و ورثه حین الفوت ایشان: اقایان 1.  اسفندیار دادفر ش 
ش  7064 پسر متوفی 2. بختیار دادفر به ش ش  1 پسر متوفی 3. جمشید دادفر به ش ش  6559 پسر  متوفی  خانم ها: 1. ناهید دادفر ش 
ش  5152 دختر متوفی 2. سکینه دادفر به ش ش  156  دختر متوفی 3. حبیبه دادفر به ش ش  6558  دختر متوفی 4. علویّه حسینی به ش 
ش  11 همسر متوفی بوده و وارث دیگری غیر از نامبردگان ندارد. لذا موضوع یک  نوبت در رو زنامه کثیر اانتشار آگهی می گرددتا چنانچه 
اعتراضی از سوی اشخاص موجود است یا و صیت نامه ای نزد کسی باشد ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی به شورا ارائه در غیر اینصورت 

گواهی حصر وراثت منحصر به نامبردگان صدرالذکر صادر خو اهد شد. 
829 رئیس شورای حل اختاف صائین قلعه 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  خانم ستاره باقری ناصرلو 
 خواهان فرید تنهایی فرزند  حسنعلی دادخواستی به طرفیت  خوانده  حسن محمدی و ستاره باقری ناصرلو به خواسته تعدیل تقسیط مهریه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  970548 شعبه دو حقوقی دادگستری شهرستان ابهر ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 
1397/11/27 ساعت 12:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن 
خوانده  ستاره باقری ناصرلو 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. 
830 منشی شعبه دوم حقوقی دادگستری ابهر 

مفقودی
شناسنامه مشخصات برگ سبز سواری پراید 132 به رنگ سفید روغنی مدل 1388 به شماره پاک 
234ج48- ایران 65 و ش�ماره موتور 2868624 و ش�ماره شاس�ی S 1422288067020 مفقود و از 

درجه ا عتبار ساقط است. 
10680

مفقودی
برگ سبز و کارت  مشخصات سواری سایپا SE  131 به رنگ نوک مدادی مدل 1394 به شماره پاک 
541ج21 ایران 75 و ش�ماره موتور 5376028 و ش�ماره شاسی NAS411100F1135295 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
10681

آگهی حصر وراثت 
آقای فرهاد بنی سعید فرزند محمد دارای شماره شناسنامه 1235 به شرح کاسه 810/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مریم سلیمانی فرزند جمشید به شماره شناسنامه 512 در تاریخ 96/11/13 در اقامتگاه  موقت خود بدرود 
زندگی  گفته و  ورثه مرحوم منحصر است به: 1. فرهاد بنی سعید شماره شناسنامه 1235 همسر متوفی 2. نیایش بنی سعید شماره شناسنامه 
1811078710 دختر متوفی 3. محمدامین بنی سعید شماره شناسنامه 1811483755 پسر متوفی 4. جمشید سلیمانی منش شماره شناسنامه 
1182  پدر متوفی 5. زبیده س�لیمی اصل ش�ماره شناسنامه 2241 مادر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خو است مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی ا عتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف آبادان 

آگهی مزایده و فروش اموال غیر  منقول )بار اول( موضوع پرونده 970978
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرائی  فوق محکوم علیه تهمینه آذرکیش فرزند سیف اه محکوم به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال در حق 
محکوم له بانک صادرات و پرداخت  هزینه دادرسی به مبلغ 7/678/000 ریال و مبلغ 7/250/000 ریال بابت نیم عشر  اجرایی در حق صندوق 
دولت گردیده که از طرف شخص ثالث )اردوان اذر کیش( یک قطعه زمین به عنوان مال معرفی  نموده ملک فاقد سند ثبتی می باشد قطعه 
زمین فوق بخشی از نسق به شماره 4369 می باشد که طبق تقسیم ترکه وراث فک شده است و فاقد سند ثبتی  و پروانه ساخت می باشد 
و با تحقیق به عمل  آمده از شهرداری دهدشت در خصوص نوع کاربری ا عام گردید که بر اساس رای کمیسیون ماده 5 مورخ 1389/05/31 
نوع کاربری زمین فوق الذکر از فضای سبز به مسکونی تبدیل شده است با عنایت به مراتب فوق موقعیت ملک فاصله از مرکز شهر و با در نظر  
گرفتن کلیه عوامل موثر در تعیین ارزش ملک موصوف از جمیع جهات و جوانب  و با شرایط کنونی و با توجه به موقعیت ملک ارزش  عرصه 
ملک مورد نظر  توسط کارشناس به مبلغ 400/000/000 ریال ارزیابی و در قبال بدهی محکوم علیه معرفی توقیف و در تاریخ 97/11/03 ساعت 
10 تا 12 صبح در محل اجرا به فروش می رسد 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 نماید. 
رئیس شعبه دوم اجرای مدنی دادگستری دهدشت – محمد احمدی پور 

مفقود 
برگ س�بز و سند مالکیت وانت نیس�ان تیپ 2400 مدل 1374 به شماره موتور 00029084  و شماره 
شاسی B 78425و شماره پاک شهربانی 15-622ع86 به نام اصغر  عبادی مفقود و از در جه اعتبار 

ساقط است. 
مراغه 

آگهی مزایده و فروش اموال منقول )نوبت اول( موضوع پرونده 970854 شعبه اول ا جرا 
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرائی فوق محکوم علیه علی آتش سودا محکوم به پرداخت مبلغ 127/080/000 ریال در حق محکوم له علی 
ضامن بزرگیان و مبلغ 6/354/000 ریال نیم عشر اجرائیه گردیده که از اموال محکوم علیه یک دستگاه وانت زامیاد به شماره پاک الصاقی 
ایران 683 ط41 ایران 49 مدل 1392 رنگ آبی دوگانه سوز با و ضعیت ظاهری خودرو  درب جلو راست – گلگیر جلو راست زدگی دارد – سمت 
راست زدگی جزئی استیکهای جلو ضعیف- استیکهای عقب خوب می باشد.  و خودرو فاقد رنگ می باشد مبلغ 2/450/000 ریال دارای 
خافی می باشد. تاریخ انقضای بیمه نامه مشخص نیست که توسط کارشناس ارزیابی و قیمت 365/000/000 ریال و در قبال بدهی محکوم علیه 
معرفی توقیف و در تاریخ 97/11/01 ساعت 10 تا 12 صبح در دفتر دادگاه به فروش می رسد قیمت خودرو به مبلغ مذکور طبق نظر  کارشناس 
ا عام گردیده خودرو متعلق به شخصی می باشد که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید متقاضیان پنج روز قبل از  تاریخ فوق الذکر  می توانند 

خودرو را در پارکینگ آتش زمزم مشاهده نمایند. 
دادرس شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری دهدشت – مسعود مرادی 

آگهی تغییرات شرکت رانا تجارت آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
45466 و شناسه ملی 10380613926

 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م�ورخ 1397/05/24 
تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذی�ل انتخاب گردیدند: - 
آق�ای مهران رضوانی ک�د مل�ی 0933545924 - خانم طاه�ره میرجلیلی کد ملی 
0939292981 - آق�ای هاش�م رضوان�ی ک�د مل�ی 0932170617 به عن�وان اعضاء 
اصلی هیئت مدیره برای 2 س�ال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراانتش�ار حمایت 
جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین ش�د. - آقای محس�ن ضیائی نیک به ش�ماره 
مل�ی 0944575390 ب�ه عنوان بازرس اصلی و آقای علی درجاتیانی به ش�ماره ملی 
0942559347 ب�ه عن�وان ب�ازرس علی البدل ب�رای مدت یک س�ال مالی انتخاب 

گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )338335(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ژینا پارس عمارت
 درتاریخ 1397/07/05 به شماره ثبت 65754 به شناسه ملی 14007859120 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :انجام مشاوره در امور مالی ، مالیاتی ، انجام و اجرای خدمات ساختمان و انبوه سازی 
و انجام ساخت و ساز به صورت پیمانکاری با مصالح و یا به صورت مدیریت پیمان ، انجام کلیه 
امور حسابداری مؤسسات وشرکتهای داخلی و خارجی ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی ، انجام کلیه فعالیتهایی در زمینه های نظافت منزل ،سرویس کامل منازل و ساختمان 
ها ، ارائه خدمات پذیرایی ، تهیه و توزیع غذا و برگزاری جشنها و میهمانیها ، سرویس دهی 
به کلیه ارگانهای دولتی و خصوصی ، برپایی نمایشگاه ها و همایش ها و سمینارهای داخلی و 
خارجی و شرکت در آن ها، خرید و فروش قطعات کامپیوتری ، نصب و راه اندازی سیستمهای 
کامپیوتری شبکه ، تعمیر ، سرویس دهی ، نگهداری سیستمهای کامپیوتری ، برنامه نویسی 
، خدمات نرم افزارهای اداری و امنیت سیستم های اداری ، سیستم های ایمنی و مدار بسته ، 
بازاریابی داخلی و بین المللی کااهای مختلف به صورت غیر هرمی و غیر شبکه ای ، نظارت و 
اجرا و انجام کلیه پروژه های عمرانی ، راهسازی ، برق ، آب و فاضاب ، کشاورزی ، تاسیساتی 
، امور دامپروری شامل)طیور،گاوداری،زنبورداری( در داخل یا خارج از کشور ، توزیع و پخش 
و تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی و کااهای مجاز ، خدمات تایپ تکثیر و کلیه خدمات 
پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی ، فعالیت های مطالعاتی و توسعه در حوزه های 
فناوری های برتر فناوری نانو و احداث و راه اندازی کارخانجات و واحد های تولیدی ، خرید و 
فروش و واردات و صادرات کلیه کااهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات 
مالی جهت شرکت و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر 
مشهد-محله آزاد شهر-خیابان مدرس]فرهنگ5-معلم8[-بلوار معلم-پاک 148-طبقه 
اول- کدپس�تی 9188883171 س�رمایه شخصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای رسول کشمیری قرقی به شماره ملی 
0921928246 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای احسان موسیقی دان به شماره ملی 
0922154546 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای رسول کشمیری 
قرقی به ش�ماره ملی 0921928246و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
احسان موسیقی دان به شماره ملی 0922154546و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )338343(

آگهی تغییرات شرکت روژان سپیده خاوران شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 61409 و شناسه ملی 14006758210

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - شعبه ای از شرکت به نشانی استان بوشهر ، شهرستان بوشهر ، بخش مرکزی ، شهر 
بوشهر، بازار ، کوچه ))توقیف(( ، بلوار دهقان ، پاک 0 ، ساختمان جمالی ، طبقه دوم ، واحد 
11کدپستی : 7513896574 به مدیریت آقای محمد حسین پور به شماره ملی 3540050426 

تاسیس گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )338356(

511/283آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید  بدینوسیله به محکوم علیه آقای / خانم علی اسداللهی و حسن اسداللهی که مجهول المکان می باشد اباغ 
می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 970997759300675 صادره از ش�عبه 254 در پرونده شماره 970256 محکوم به پرداخت تضامنی مبلغ 
130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب هزینه تاخیر در تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت 1396/10/2 
و نیز پرداخت مبلغ 2/002/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای/ خانم حجت ابوئی مهریزی 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 اجرائی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج میرزا کوچک خان مشهد

511/284آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید  بدینوسیله به محکوم علیه آقای  علیرضا غامی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977509300933 صادره از شعبه 254 در پرونده شماره 970436/254 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده )علیرضا غامی( به 
پرداخت مبلغ 2/500/000 بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت 
الی یوم ااداء براساس شاخص بانک مرکزی و نیز پرداخت مبلغ 485250 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له 
آقای )ابوالفضل مقصودی چنار( 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 اجرائی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/284آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید  بدینوسیله به محکوم علیه  خانم فاطمه محمد آبادی نسب  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد  چون 
وفق دادنامه شماره 9709977509300608 صادره از شعبه 254 در پرونده شماره 970058/254 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده )فاطمه 
محمد آبادی نسب( به پرداخت مبلغ 15000/000 بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور 
چک 1395/12/20 و نیز پرداخت مبلغ 491/500 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 150/000 ریال جهت حق  الدرج آگهی 
در حق محکوم له آقای )محمد کاظم جمعه زاده تقی آبادی( و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 

اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/286آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید  بدینوس�یله به محکوم علیه آقای جواد بیدل بازه که مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977509301015 صادره از ش�عبه 254 در پرونده شماره 970651/254 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده )آقای جواد 
بیدل بازه( به پرداخت مبلغ 4/000/000 بابت  اصل خواسته و مبلغ 440/000 ریال بابت  خسارت وارده به سبب دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ  تقدیم دادخواست مورخه 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 نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/287آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم  سمانه سادات اصغری 
بایگی فرزند سید حسین

خواهان آقای محمد شهری با وکالت آقای تیزرو دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم سمانه سادات اصغری در شورای حل اختاف مجتمع 
شماره پنج شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/28 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شعبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان  مشهد 

511/288آگهی اباغ دادنامه
درخص�وص دادخواس�ت بانک مهر اقصاد باوکالت خانم س�مانه خادم غائینی به طرفیت خواندگان 1-خانم صدیقه ت�اروردی چماچائی فرزند 
محمدحس�ین 2-آقای محمدصادق تقابنی فرزند س�یاوش3-آقای س�یاوش تقابنی فرزند میرزا هدایت4-خانم ریحان�ه تاروردی چماچائی 
فرزندمحمدحسین به خواسته مطالبه مبلغ 505/529/259 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 233696 به تاریخ 96/5/12 عهده بانک رفاه 
کارگران با احتساب خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه ازخوانده ردیف اول به عنوان متعهد خوانده دیگر به عنوان ضامن، دادگاه باعنایت 
به مفاد دادخواست تقدیمی،ضمائم پیوست به آن وماحظه اصول مستندات واین که خواندگان باوصف اباغ قانونی اخطاریه درجلسه رسیدگی 
حاضرنشده،ایحه ایی هم ارسال ننموده وایراد ودفاع وتکذیبی نسبت به ادعای خواهان ومستندات ابرازی به عمل نیاورده اند، لذا بامصون ماندن 
مستند دعوی ازهرگونه خدشه ای که دالت براشتغال ذمه امضاء کنندگان آن دارد با استصحاب بقای دین دعوی خواهان رامحمول به صحت 
تشخیص داده ومنتهی به صدور دادنامه شماره 9609977580501035 شده وبه استناد مواد198،515،519و303 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقاب درامور مدنی و249،307،309،310،313،314و403 قانون تجارت وقانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مورد خواسته ومبلغ30/934/000ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوی به 
خواهان وارد گردیده ونیز خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدتازمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود ودراجرای 
احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان صادرواعام می نماید . رای صادر شده غیابی وظرف مدت بیست روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین 

دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی 
سابق(-راضیه ابراهیمی

511/289آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی  به آقایان: 1� مهدی رسائی 2� محسن کوچی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای 
جواد جهان تیغ ثمره علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977508001521 در پرونده  کاسه 970885/241 به حکم 
بر  محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه 
از تاریخ سر رسید چک 1397/6/30 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 1/984/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه های دادرسی و حق 
نشر آگهی در حق خواهان ) آقای جواد جهان تیغ ثمره( صادر و اعام می دارد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای  

صادره غیابی  و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی  قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 241 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/290اگهی اباغ دادنامه 
پی�رو اگه�ی قبلی ب�ه حامدمیجانی فرزند ناص�ر فعا مجهول الم�کان درخصوص دادخواس�ت مطالبه وج�ه رضا عابدیان بموج�ب دادنامه 
9709977575900549 حکم به پرداخت 1-مبلغ 350/000/000 ریال بابت اصل خواسته هزینه های دادرسی ونیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
قانونی 3- خسارت تاخیر در تادیه وجه چک ازتاریخ سررسید آن تازمان اجرای حکم وصول محکوم به مطابق نرخ شاخص تورم سالیانه بانک 
مرکزی که در اجرای احکام محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید مراتب ضمن درج در روز نامه ظرف مهلت مقرر قابل 

رسیدگی در این دادگاه می باشد 
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد
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511/213رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای س�ید علی دبیری دارای شناسنامه شماره به ش�رح دادخواست به کاسه 971963 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو وحیدی بغداده به شناسنامه 106 در تاریخ 95/12/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� سید علی دبیری فرزند. 2� سید حسن دبیری فرزند. 3� سید ابوالفضل دبیری 
فرزند. 4� سید حسین دبیری فرزند. 5� سید رضا دبیری فرزند. 6� سیده فاطمه دبیری فرزند. 7� سیده زهرا دبیری فرزند.اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/214رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم معصومه محمد آباد دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 971988 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لیلی خانم غایب به شناسنامه 809 در تاریخ 77/11/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� معصومه محمد آباد 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 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/215رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم پروین دخت ش�ریف زاده فدائی دارای شناس�نامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 972018 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی سلطان سلحشور به شناسنامه 47799 در تاریخ 95/12/10 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� پروین دخت ش�ریف زاده فدائی همسر متوفی. 2� رضا 
سلطان سلحشور فرزند. 3� رویا سلطان سلحشور فرزند. 4� پیام سلطان سلحشور فرزند. 5� امیر منصور سلطان سلحشور فرزند. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/216آگهی  دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به رضا حمیدی و امیر  غام نژاد منقشلی و امیر وحیدیان فعا  مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست عبدالحیکم 
حکیمی بطرفیت ش�ما به خواسته الزام به تنظیم سند موتور سیکلت حکم ش�ماره 9709977503801076 در پرونده کاسه 970648 حکم به 
محکومیت خوانده ردیف س�وم آقای رضا حمیدی بر الزام تنظیم سند موتور سیکلت به ش�ماره انتظامی 768/21689 مدل 91 رنگ مشکی و 
محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت و هزینه دادرسی طبق تعرفه وهزینه درج در جراید در حق خواهان و نسبت به خوانده ردیف دوم به لحاظ 
عدم توجه دعوی و استناد به بند 4 ماده 84 و 89 قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی صادر 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./ج
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � مهناز زنگنه

511/217آگهی
خواهان مهدی مرکزی امیدوار فرزند علی اصغر دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی اسام پناهی فرزند ابوالقاسم و مهر اه گرگیج به خواسته 
مطالبه وجه چک ثالث تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه 
شهرستان مشهد واقع در مشهد قرنی 22 و 24 و به کاسه 970721 و 970830 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 9 
تعیین شده است . به علت مجهول المکان  بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد �  منیره افشاری

511/218آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای سید علیرضا میررضائی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977503600751 صادره از شعبه 159 در پرونده شماره 9709987503600417 محکوم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 2/844/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
97/5/8 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان )محکوم له( آقای یعقوب افهمی و پرداخت 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 اجرائی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد �  منیره افشاری

511/219آگهی
پیرو آگهی های قبلی به اکبر عباس و  امیر عامل فعا مجهول المکان  اباغ می شود در مورد درخواست حسین بابائی بطرفیت شما به خواسته الزام به 
تنظیم سند به موجب حکم شماره 9709977503601106 پرونده کاسه 970667 به الزام خوانده ردیف دوم آقای امیر عامل صحافی به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و تنظیم و انتقال یک دستگاه پژو 405 به شماره انتظامی 12� 987 ط 74 به نام خواهان و نسبت به تنظیم سند با توجه به استعامات صورت 
گرفته که مالک را خوانده ردیف دوم اعام نموده دعوی متوجه خوانده ردیف اول آقای اکبر عباسی نبوده و رد دعوی صادر شده 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./ ج 
شعبه 159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/220آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خانم سهیا صفائی اردکانی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست شرکت یونیلیور ایران سهامی خاص به 
نمایندگی آقای ابراهیم اوزگور با وکالت آقای امین صادقی به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977503701145 
در پرونده کاسه 970710 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و ششصد و نود هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد 
وهشت هزار  و صد و بیست و پنج ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مستندی 
الی یوم اادا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

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

511/221آگهی
پیرو آگهی های قبلی به طیبه مهری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای امیر صنعتکار فرزند محمود بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه خسارت به موجب حکم شماره 9709977504401218 پرونده کاسه 970795 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 160/000/000000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 450000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ 449200 ریال هزینه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعام می دارد. محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/222آگهی
پیرو آگهی های قبلی به علی رضا رحیمی و محبوب حیدری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای سعید رضا کوهی فرزند رضا 
بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977504401179 پرونده کاسه 970740 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 2069000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
مورخه 94/9/20 و 94/8/20 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول ش�اخص تورم در حق خواهان صادر و اعام می دارد محکوم ش�ده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � انسیه روحبخش

511/223آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه  خسرو نیک خوی نوروزی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977504500384 صادره از شعبه 178 در پرونده شماره 961179 محکوم به یک فقره  چک  عهده بانک ملت به شماره وتاریخ و 
مبلغ 19839454/ 1525� 94/6/7 به مبلغ 25/000/000 ریال معادل بیست و پنج میلیون ریال حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25000000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1645000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهل و پنج هزار تومان بابت درج آگهی روزنامه و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید 96/6/7 لغایت یوم الوصول  بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی محکوم له آقای 
مصطفی طبسی 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 اجرائی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد �  سیده مریم یاسینی

511/224آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مجید ربانی  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977504500614 صادره از شعبه 178 در پرونده شماره 960219 محکوم به یک فقره چک به شماره 021244 مورخ 96/2/25 عهده با نک 
اقتصاد نوین حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/745/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 96/2/25 الی یوم اادا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی محکم له آقای شرکت اریکه درنا با مدیریت عاملی صمد رسولولوی بنیس با وکالت مها  کشمیری 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 اجرائی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد �  سیده مریم یاسینی

511/225آگهی
خواهان/ خواهان ها آقای مرتضی احمدی آبادی  دادخواستی به طرفیت خوانده / خواندگان قدیر یوسف پور به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو 
تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان واقع در مشهد 
قرنی 22 و 24 و به کاسه 970845 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/08 ساعت 8/30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان  
بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه  170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � فهیمه تقوی استاد 

511/226رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم سعیده هاشمی دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 972021 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان وحید کمال شهسوار به شناسنامه 54 در تاریخ 96/12/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� سعیده هاشمی همسر متوفی. 2� فرهاد کمال شهسوار فرزند. 3� شیما کمال شهسوار فرزند. 4� فرشید  
کمال شهسوار فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت  آگهی می نماید تا هر 

کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/227آگهی
خواهان سید اصغر شجاعی دادخواستی به طرفیت خوانده غامعلی ارجمند فرد به 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 در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به 
کاسه 970496 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/06 ساعت 9 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان  بودن خوانده و در 
خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 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 شورای حل اختاف شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � سوسن جاوید

511/228آگهی
پیرو آگهی های قبلی آقای سید سلمان حسینی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست شرکت یونیلیور ایران سهامی خاص با 
نمایندگی آقای ابراهیم اوزگور با وکالت آقای امین صادقی  بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977503701070 
در پرونده کاسه 970641 حکم به محکومیت  خوانده به پرداخت مبلغ 6611000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 544637 ریال بابت هزینه دادرسی 
و 450000 ریال بابت نشر آگهی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 96/5/7 الی یوم اادا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در 
اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/229آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای امید خلسمه پور فعا  مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای مرتضی انصاری زاده بطرفیت شما به 
خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977503701122 در پرونده کاسه 970627 حکم به پرداخت مبلغ 11236550 ریال بابت 
گردش حس�اب به ش�ماره 134 مورخ 95/1/1 اصل خواسته و مبلغ 328456 ریال بابت هزینه 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 قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
دفتر شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/230آگهی
پیرو آگهی های قبلی به شرکت سیمین تجارت نوین آریانا فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای رسول عا الدین حسینی نژاد 
بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977503701150 در پرونده کاسه 970552 حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و هزینه دادرسی طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید 97/2/2 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

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

511/231آگهی
پیرو آگهی های قبلی به رضا رفیعی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت آقای یوسف زمانیان خراسانی بطرفیت شما 
به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977503800858 در پرونده کاسه 960483 حکم یک فقره چک عهده پست 
بانک ایران شعبه بهار به شماره و تاریخ و مبلغ 11360589/892� 94/12/15 � 5460000 ریال حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
5460000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 360250 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ 450000 ریال بابت هزینه روزنامه و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از زمان تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان صادر و در حق خواهان محکوم شده 

اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد.
شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/232آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خانم لیدا علمی ش�یروان فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در  مورد درخواست آقای محمد مظلومی قندشتی 
بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به  موجب حکم شماره 9709977503701077 در پرونده کاسه 970576 حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 12000000 ریال بابت خسارات وارده به مبلغ 2614000 ریال بابت هزینه کارشناسی و تامین دلیل و مبلغ 1630675 
ریال بابت تمبر دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

رونامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/233گواهی حصر وراثت
خانم صدیقه س�روری  چناربو به شناس�نامه ش�ماره 6391 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی به 
شماره 243/972596 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان خدیجه ارمیونی به شناسنامه شماره 1179 در تاریخ 
1397/8/29 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1� مانده گار سروری ش ش 6390 محل صدور شناسنامه 
تربت جام نس�بت با  متوفی فرزند. 2� طاهره س�روری چنارجو ش ش 6392 محل صدور شناسنامه تربت جام نسبت با  متوفی فرزند. 3� 
زهرا سروری چنارجو ش ش 140 محل صدور شناسنامه تربت جام نسبت با  متوفی فرزند. 4� صدیقه سروری چنارجو ش ش 6391 محل 
صدور شناسنامه تربت جام نسبت با  متوفی فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد .پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در 
روزنامه حمایت به شماره 275592 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 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
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد 

511/234گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم محمد تقی نعمتی به شناسنامه شماره 1082 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972376  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد جال فیروزیا به شناسنامه شماره 28709 در تاریخ 97/4/13 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1� محمد تقی نعمتی ش ش 1082 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت 
با متوفی فرزند. 2� کبرا نعمتی ش ش 52464 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 008714 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 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
 شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد 

511/235گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم غامرضا کمالی ثمبا به شناسنامه شماره 4398 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
شماره 243/972595  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان اسماعیل کمالی شمبا  به شناسنامه شماره 1486 در 
تاریخ 1397/8/12 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1� کبری نوری کاغ آباد ش ش 2694 محل صدور 
شناسنامه مشهد نسبت با متوفی زوجه 2� اعظم کمالی ثمبا 2367 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 3� علی کمالی ثمبا 
0922328765 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 4� زهرا کمالی ثمبا 0920599362 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت 
با متوفی فرزند. 5� محمد کمالی ثمبا 3514 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 6� کاظم کمالی ثمبا 8295 محل صدور 
شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 7� اکرم کمالی ثمبا 1836 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 8� غامرضا کمالی 
ثمبا 4398 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 9� فاطمه کمالی ثمبا 38481 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 275609 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 97/10/9 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 اش�خاص یاد ش�ده 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 

511/236گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم محسن مژده به شناسنامه شماره 11817 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972636  
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد جواد مژده  به شناسنامه شماره 3 در تاریخ 1397/3/29 در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1� حسین مژده ش ش 3797 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 2� 
محمد مژده ش ش 2567 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 3� مهدی مشهد مژده ش ش 95201 محل صدور شناسنامه 
مشهد نسبت با متوفی فرزند.4� احمد مژده ش ش 9564 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 5� محسن مژده ش ش 11817 
محل صدور شناسنامه نسبت با متوفی فرزند. 6� فاطمه مژده ش ش 15847 محل صدور شناسنامه نسبت با متوفی فرزند. 7� زهرا مژده ش ش 
5981 محل صدور شناسنامه نسبت با متوفی فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد.  پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه 
حمایت به شماره 275402 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 97/10/10 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
 قاضی شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد 

511/237گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم هاشم خدا پناه کریمی آبادی به شناسنامه شماره 0920525938 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی به شماره 972655  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان حسن خدا پناه کریم آبادی به شناسنامه شماره 
486 در تاریخ 97/7/21 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� علی خداپناه کریم آبادی ش ش 998 محل 
صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 2� قاسم خداپناه کریم آبادی ش ش 72411 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 
3� هاشم خداپناه کریم آبادی ش ش 0920525938 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 4� فاطمه خداپناه کریم آبادی ش 
ش 1433 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 5� زهرا خداپناه کریم آبادی ش ش 637 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با 
متوفی فرزند. 6� زینب خداپناه کریم آبادی ش ش 3075 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 7� خدیجه پناهی کریم آبادی ش 
ش 5 محل صدور شناسنامه چناران نسبت با متوفی همسر. متوفی ورثه دیگری ندارد.  پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی 
در روزنامه حمایت به شماره 317087 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 97/10/10 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

511/238آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به عافیه مهدی راد
خواهان مسلم بیغم حسین آباد دادخواستی به طرفیت خوانده عافیه مهدی راد به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده کاسه 303/970983 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/12/1 ساعت8:30 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 ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه303شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/239آگهی 
خواهان جمال شهیدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رضامومن خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 308شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد ارجاع وبه کاسه 9709987513800968 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/17 و ساعت9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز 
ماده 73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می 
گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ودم دادخواست وضمائم 

را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
شعبه308شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/240آگهی
بدینوسیله به آقای اسمعیل حیدرپوراین فرزند غامعلی فعامجهول المکان اباغ می شود که آقای مهدی تاجیک دادخواستی به خواسته 
الزام به تنظیم سند به طرفیت شما به شعبه 190 شورای حل اختاف مشهد ارائه وبه کاسه 970276 ثبت وبرای مورخه 1397/11/29 ساعت 9 
وقت رسیدگی وکارشناسی 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 190 شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد-کوثر15 
مراجعه وباارائه آدرس جدیدخود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید.درصورت عدم 

حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/241آگهی
بدینوسیله به آقای ناصرصداقت باغبانی فرزندمهدی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای حمیدرضا عربی جاغرق دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به شعبه 190 شورای حل اختاف مشهد ارائه وبه کاس�ه 970931 ثبت وبرای مورخه 1397/11/29 ساعت 11:30 
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 190 شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد-کوثر15 مراجعه 
وبا ارائه آدرس جدیدخود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید.درصورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/242آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
خواهان ابوالفضل مکاری بیرجندی دادخواستی به طرفیت خوانده حمیده دوستی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه192شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار ارجاع وبه کاسه 970930 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1397/11/23 وساعت 12ظهر 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 دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-اعظم سمیعی

511/243آگهی
بدینوسیله به خانم الهه پویایی مهرفعامجهول المکان اباغ می شود که آقای محبت اله رحمتی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک 
به طرفیت شما به شعبه 192شورای حل اختاف مشهد ارائه وبه کاسه 971001 ثبت وبرای مورخه 1397/11/24 ساعت08:00 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل ازرسیدگی به 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه192 شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15مراجعه وبا ارائه آدرس جدیدنسخه 
ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی واستماع شهادت شهود در شورا حاضرشوید درصورت عدم حضورغیابا 

رسیدگی خواهدشد.
مسئول دفتر شعبه192شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/244آگهی 
خواهان: زهراگلمکانی به طرفیت: عبداله پیل پا و وحید زارع امیر حاچجیلو وصمدقهرانی وعلیرضا فسلیی قطب آبادی وسید حسن دژفر به 
خواسته: الزام به تنظیم سندخودرو یک دستگاه پراید 132 به شماره انتظامی 536 ل 19 ایران94 به کاسه 970848 به شعبه 166 شورای حل 
اختاف ارجاع گردیده که وقت رسیدگی آن:1397/11/30 درساعت08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودس�تور ش�ورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموری دفتری شعبه166شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد-سیده مژگان 
خاکپور

511/245آگهی
شماره بایگانی: 960684 آگهی اباغ وقت رسیدگی آقای بهرام حسنی به طرفیت خانم انسیه خسروی فرزند عباسعلی وزهراکرجی طرقی 
فرزند احمد وموقوفه خیرالنسا ومسعود قاسم نیا فرزند حسینعلی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه9409987580300741 
شعبه24دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/12/08 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موض�وع ماده 73قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب ی�ک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشاراگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی دادگاه تجدیدنظرشعبه24دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی-لیلی اسماعیلی

511/246آگهی اباغ دادنامه
درخصوص دعوی شرکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه)ع( به مدیریت عاملی آقای محمدحسین نظری توکلی باوکالت آقای امین سااری به طرفیت 
خوانده خانم سمیه قائمی فر فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ350/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 1509/050874/51 به 
تاریخ 95/09/25 عهده بانک ملت بااحتساب خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه .دادگاه باعنایت به مفاد دادخواست تقدیمی ، ضمائم 
پیوست به آن وماحظه اصول مستندات واین که خوانده با وصف اباغ قانونی اخطاریه درجلسه رسیدگی حاضرنشده، ایحه ای هم ارسال 
ننموده وایراد ودفاع وتکذیبی نسبت به ادعای خواهان ومستندات ابرازی به عمل نیاورده اند، لذا بامصون ماندن مستند دعوی از هرگونه خدشه 
ای که دالت براشتغال ذمه امضاء کننده آن دارد بااستصحاب بقای دین دعوی خواهان رامحمول به صحت تشخیص داده ومنتهی به صدور 
دادنامه شماره 9709977580501466 شده وبه استناد مواد198،515،519 و303 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی 
و249،307،309،310،313،314 قانون تجارت وقانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مورد خواس�ته ومبلغ20/628/000ریال بابت کلیه خس�ارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده ونیز خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررسید تازمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود ودراجرای احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان 
صادرواعام می نماید .رای صادرشده غیابی وظرف مدت بیست روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز دیگر قابل 

تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه13دادگاه حقوقی عمومی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد-راضیه ابراهیمی

511/247گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم رجب علی یزدانی به شناسنامه شماره 594 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972580  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان زینب ترکانلو به شناسنامه شماره 112 در تاریخ 96/7/15 در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� محمد ابراهیم یزدانی ش ش 2630 محل صدور شناسنامه اسفیدان نسبت با متوفی 
فرزند. 2� رجبعلی یزدانی ش ش 594 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 3� جواد یزدانی ش ش 1147 محل صدور شناسنامه 
مشهد نسبت با متوفی فرزند. 4� عباس یزدانی ش ش 2959 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 5� لیا یزدانی ش ش 1194 
محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 6� نرگس یزدانی ش ش 902 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 317083 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 97/10/10 
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

511/248گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم سید حسین متقی نژاد به شناسنامه شماره 16 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972652  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سید محمدرضا متقی نژاد به شناسنامه شماره 498 در تاریخ 97/9/7 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1�  سید جواد متقی نژاد ش ش 4 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت 
با متوفی فرزند. 2� سید هادی متقی نژاد ش ش 2620 محل صدور شناسنامه اخلمد نسبت با متوفی فرزند. 3� خیر النساء متقی نژاد ش ش 
2744 محل صدور شناسنامه اخلمد نسبت با متوفی فرزند. 4� سید حسن متقی نژاد ش ش 297 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با 
متوفی فرزند. 5� سید حسین متقی نژاد ش ش 16 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 6� سید عبدالباقر متقی نژاد ش ش 
2304 محل صدور شناسنامه اخلمد نسبت با متوفی فرزند. 7� لیا متقی نژاد ش ش 2114 محل صدور شناسنامه اخلمد نسبت با متوفی فرزند. 
متوفی ورثه دیگری ندارد.  پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 275570 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 97/10/10 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
 شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد

511/279آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیها آقای محمد ایازی وگلثوم سرحدی پور کریم  که مجهول المکان می باشد  
اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977516101102 صادره از شعبه 262 در پرونده شماره 970322 به صورت تضامنی  پرداخت 
مبلغ 91/000/000 ریال بابت اصل  خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک 
ها الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 3/412/500 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی 
جراید کثیراانتش�ار در حق خواهان محکوم له آقای/ خانم )قادر وحدانی( و پرداخت نیم عش�ر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج میرزا کوچک خان مشهد

511/249گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم مسعود تیموری به شناسنامه شماره 12187 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972590  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان عبدا... تیموری زاده به شناسنامه شماره 50980 در تاریخ 96/4/4 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� دری خدادادی ش ش 611 محل صدور شناسنامه تربت جام نسبت 
با متوفی همسر. 2� عبدالناصر تیموری زاده ش ش 39119 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 3� غام فاروغ تیموری زاده 
ش ش 1188 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 4� زیبا تیموری زاده ش ش 665 محل صدور شناسنامه تربت جام نسبت 
با متوفی فرزند. 5� افسانه تیموری زاده ش ش 0922961050 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 6� زهرا تیموری زاده ش 
ش 2173 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 7� طوبی تیموری زاده ش ش 2 محل صدور شناسنامه تربت جام نسبت با 
متوفی فرزند. 8� عبدالحمید تیموری زاده ش ش 2832 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 9� ساراخاتون تیموری زاده 
ش ش 51411 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 10� مسعود تیموری زاده ش ش 12187 محل صدور شناسنامه مشهد 
نس�بت با متوفی فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد.  پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 
317144 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 ش�ماره س�رانجام در تاریخ 97/10/10 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 روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر که تعلق می گیرد به ش�رح ذیل تقس�یم می ش�ود: اعتبار قانونی این 

گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد./ الف
 رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد

511/250آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مهدی کیومرثی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977516300443 صادره از شعبه 264 در پرونده شماره 970105 محکوم به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 170796 مورخه 1396/4/28 خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه براساس » فرمول 
مبل 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 نهصد و پنجاه وچهار هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم 
له آقای علیرضا جعفری 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 اجرا احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرای اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد �  
خسروی

511/251آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به رضا شرفی فعا که مجهول المکان می باشد اباغ می شود در مورد دادخواست محمود جهانگیری علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب  حکم 9709977516300556  در پرونده کاسه 970222 حکم به پرداخت مبلغ یک میلیون و 
پانصد و سی و چهار هزار ریال بابت یک فقره چک به شماره 076441 مورخه 1385/4/5 خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب 
تاخیر در تادیه براساس » فرمول مبل 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 چهارصد و هفتاد وو سه هزار و صد و هفتاد و پنج ریال 
بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و درج آگهی 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.
متصدی دفتر شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/252آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم سید جواد حسینی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977508601019 صادره از شعبه 247 در پرونده شماره 970455 محکوم به پرداخت مبلغ 1/150/000 تومان 
خسارت وارده طبق نظر کارشناس و مبلغ 150/000 تومان بابت هزینه کارشناس و هزینه تمبر 123/000 تومان جمعا به مبلغ 1/423/000 تومان 
و مبلغ 45/000 تومان بابت هزینه درج آگهی در حق محکوم له آقای/ خانم زیور محبی نس�ب و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از 
انتشار این آگهی مهلت  دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/253آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای ابوالفضل جازندری که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977516500921 صادره از شعبه 266 در پرونده شماره 970502 محکوم به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور گواهینامه 1395/10/28 عدم پرداخت الی یوم ااداء 
براساس شاخص بانک مرکزی و نیز پرداخت مبلغ 188550 تومان بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای سید 
صمد 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 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/254گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم علی دادرضائی به شناس�نامه ش�ماره 1 به اس�تناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی به شماره 
972674  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان مصطفی رضائی به شناسنامه شماره 5009 در تاریخ 97/5/10 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� صدیقه میکسری خیرآباد ش ش 1038 ت ت 57/12/9 محل صدور 
شناسنامه یزد نسبت با متوفی همسر. 2� سوسن ردگا ش ش 6695 محل صدور شناسنامه شیراز نسبت با متوفی مادر. 3�  علی داد رضائی 
ش ش 1 ت ت 31/7/5 محل صدور شناسنامه بیرجند نسبت با متوفی پدر. 4� محمدرضا رضائی ش ش 0950123961 ت ت 89/5/31 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 275549 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 97/10/10 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

511/255گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم سید مهدی هاشمی فرد به شناسنامه شماره 3207 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به ش�ماره 972614  تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سید حسن هاشمی فرد به شناسنامه شماره 368 در 
تاریخ  23/ - /97 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� فاطمه مشمول مقدم ش ش 387 محل صدور 
شناسنامه مشهد نسبت با متوفی همسر. 2� سید آمنه هاشمی فرد ش ش 5131 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با  متوفی فرزند. 3� 
سید مهدی هاشمی فرد ش ش 3207 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با  متوفی فرزند. 4� سید محسن هاشمی فرد ش ش 85361 
محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با  متوفی فرزند. 5� بی بی زهرا هاشمی فرد ش ش 84886 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با  
متوفی فرزند. 6� سید محمد چابک ش ش 153 محل صدور شناسنامه تربت حیدریه نسبت با  متوفی فرزند. 7� اعظم چابک ش ش 152 
محل صدور شناسنامه تربت حیدریه نسبت با متوفی فرزند. 8� بی بی زینب چابک ش ش 84887 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با 
متوفی فرزند. 9� سید علی چابک ش ش 84888 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 275621 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 97/10/10 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
 شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد

511/256گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم  محمد محمدی به شناسنامه شماره 352 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972618  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان کلثوم بهلولی به شناسنامه شماره 258 در تاریخ  1314 در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� محمد محمدی ش ش 352 محل صدور شناس�نامه تربت حیدریه نس�بت با 
متوفی فرزند. 2� علیرضا محمدی ش ش 1 محل صدور شناسنامه جلگه رخ نسبت با متوفی فرزند. 3� طاهره محمدی ش ش 2 محل صدور 
شناسنامه تربت حیدریه نسبت با متوفی فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد.  پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه 
حمایت به شماره 328506 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 97/10/10 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

511/257گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم  علی اصغر طالبی به شناسنامه شماره 1949 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972348  تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان محمد محمدزاده به شناسنامه شماره 3 در تاریخ  93/1/22 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� غام عباس محمد زاده ش ش 222 محل صدور شناسنامه تربت جام 
نسبت با متوفی فرزند. 2� مهدی محمدزاده ش ش 465 محل صدور شناسنامه فریمان نسبت با متوفی فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد.  
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 375584 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 92300  سرانجام در تاریخ 97/10/10 
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 اش�خاص یاد ش�ده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانش�اد پس از پرداخت و انجام 

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

511/258گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم  حسین محمودی نقندر به شناسنامه شماره 968 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
شماره 972625  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان اصغر محمودی نقندر به شناسنامه شماره 1069 در تاریخ  
97/1/4 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� صغری شجاعی نقندر ش ش 510 محل صدور شناسنامه 
مشهد نسبت با متوفی همسر. 2� محمد محمودی نقندر ش ش 1572 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 3� علی اکبر 
محمودی نقندر ش ش 1835 محل صدور شناس�نامه مش�هد نس�بت با متوفی فرزند.4� زهرا محمودی نقندر ش ش 1836 محل صدور 
شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 5� صدیقه محمودی نقندر ش ش 2756 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 6� 
ام البنین محمودی نقندر ش ش 69093 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 7� حسین محمودی نقندر ش ش 968 محل 
صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 8� حسن محمودی نقندر ش ش 310 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 275605 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 90628  
سرانجام در تاریخ 97/10/10 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

511/259گواهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای قربان بابائی نیت به شناسنامه شماره 879  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
شماره 243/972586 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سید مهدی واعظ میر  به شناسنامه شماره 49257 
در تاریخ 1393/12/17 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� فاطمه سادات واعظ میر ش ش 2228 محل 
صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 2� سید محمد واعظ میر ش ش 0921911807 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی 
فرزند. 3� هادی واعظ میر ش ش 10099 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 4� اعظم واعظ میر ش ش 10098 محل صدور 
شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 5� بی بی طلعت واعظ میر ش ش 739 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 6� 
سید محمد رضا واعظ میر ش ش 1502 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 7� بی بی معصومه واعظ میر ش ش 2122 محل 
صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 8�  سید مرتضی واعظ میر ش ش 70229 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی 
فرزند. 9� بی بی حش�مت واعظ میر ش ش 70228 محل صدور شناس�نامه مشهد نسبت با متوفی فرزند.10� بی بی شمسی واعظ میر ش 
ش 53425 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 11� عفت واعظ میر ش ش 45379 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت 
با متوفی فرزند. 12� سید مجتبی واعظ میر ش ش 510004 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 275587 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 97/10/9 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
 عضو شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد

511/260آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی:960826 درخصوص دادخواست بانک مهر اقصاد باوکالت خانم الهه عطاری جاهد وآقای مهرداد خیاط به طرفیت خواندگان 
آقایان 1-مجید کمال مهریزی فرزند ابوالقاسم 2-خانم عصمت صفوی فرزند محمد3-آقای محمد اسحقی قالی باف فرزند محمود به خواسته 
مطالبه مبلغ 253/000/000ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 395128 به تاریخ 96/7/22 عهده بانک ملی بااحتساب خسارات دادرسی 
وخسارات تاخیرتادیه ازخوانده ردیف اول به عنوان متعهد خوانده دیگر به عنوان ضامن، دادگاه باعنایت به مفاد دادخواست تقدیمی،ضمائم 
پیوست به آن وماحظه اصول مستندات واین که خوانده ردیف سوم بااباغ واقعی وخواندگان دیگر باوصف اباغ قانونی اخطاریه درجلسه 
رسیدگی حاضرنشده،ایحه ایی هم ارسال ننموده وایراد ودفاع وتکذیبی نسبت به ادعای خواهان ومستندات ابرازی به عمل نیاورده اند، 
لذا بامصون ماندن مستند دعوی ازهرگونه خدشه ای که دالت براشتغال ذمه امضاء کنندگان آن دارد با استصحاب بقای دین دعوی خواهان 
رامحمول به صحت تشخیص داده ومنتهی به صدور دادنامه شماره 9609977580501654 شده وبه استناد مواد198،515،519و303 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامور مدنی و249،307،309،310،313،314و403 قانون تجارت وقانون استفساریه تبصره الحاقی 
به ماده 2قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مورد خواس�ته ومبلغ15/841/000ریال بابت کلیه خس�ارات 
دادرس�ی که به س�بب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده ونیز خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدتازمان وصول براساس نرخ تورم که 
توس�ط بانک مرکزی اعام می ش�ود ودراجرای احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان صادرواعام می نماید . رای صادر شده نسبت به 
خواندگان ردیف او2غیابی وظرف مدت بیست روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین دادگاه ونسبت به خوانده ردیف سوم حضوری وظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی سابق(-راضیه ابراهیمی

511/261آگهی اباغ دادنامه
درخصوص دادخواست بانک مهر اقصاد باوکالت آقای مهرداد خیاط به طرفیت خواندگان آقایان 1-محمدمیرزاخان فرزنداحمد2-فرزادجاهد 
فرزندعلی اصغر3-احمدمیرزاخان فرزندقنبرعلی4-هادی مرادی فرزندمحمدحسن به خواسته مطالبه مبلغ 261/116/825ریال بابت وجه 
یک فقره چک به شماره 112/458833 به تاریخ 95/2/6 عهده بانک رسالت بااحتساب خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه ازخوانده 
ردی�ف اول ب�ه عنوان متعهد خوانده دیگر به عنوان ضامن، دادگاه باعنایت به مفاد دادخواس�ت تقدیمی،ضمائم پیوس�ت به آن وماحظه 
اصول مستندات واین که خواندگان باوصف اباغ قانونی اخطاریه درجلسه رسیدگی حاضرنشده،ایحه ایی هم ارسال ننموده وایراد ودفاع 
وتکذیبی نسبت به ادعای خواهان ومستندات ابرازی به عمل نیاورده اند، لذا بامصون ماندن مستند دعوی ازهرگونه خدشه ای که دالت 
براشتغال ذمه امضاء کنندگان آن دارد با استصحاب بقای دین دعوی خواهان رامحمول به صحت تشخیص داده ومنتهی به صدور دادنامه 
ش�ماره 9609977580501413 ش�ده وبه استناد مواد198،515،519و303 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامور مدنی 
و249،307،309،310،313،314و403 قانون تجارت وقانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مورد خواس�ته ومبلغ16/513/000ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده 
ونیز خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدتازمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود ودراجرای احکام محاسبه 
خواهدشد درحق خواهان صادرواعام می نماید . رای صادر شده غیابی وظرف مدت بیست روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین دادگاه 

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

511/262آگهی اباغ دادنامه
درخصوص دادخواس�ت بانک مهر اقصاد باوکالت خانم الهه عطاری جاهد وآقای مهرداد خیاط به طرفیت خواندگان آقایان 1-حامد عذرائی 
هوس فرزند محمد 2-محمود داودی پور فرزند محمدعلی 3-مصطفی زاهدی فرزند جواد 4-علی اکبر قاس�می چش�مه فرزند غامرضا به 
خواسته مطالبه مبلغ 630/000/00ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 9303/250452 به تاریخ 96/9/23 عهده بانک قوامین بااحتساب 
خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه ازخوانده ردیف اول به عنوان متعهد خوانده دیگر به عنوان ضامن، دادگاه باعنایت به مفاد دادخواست 
تقدیمی،ضمائم پیوست به آن وماحظه اصول مستندات واین که خوانده ردیف اول ضمن حضور دردادگاه اقرار به مدیونیت نموده وخواندگان 
3و4 باوصف اباغ واقعی اخطاریه وخوانده ردیف دوم با اباغ قانونی درجلس�ه رس�یدگی حاضرنش�ده،ایحه ایی هم ارس�ال ننموده وایراد 
ودفاع وتکذیبی نس�بت به ادعای خواهان ومس�تندات ابرازی به عمل نیاورده اند، لذا بامصون ماندن مستند دعوی ازهرگونه خدشه ای که 
دالت براش�تغال ذمه امضاء کنندگان آن دارد با اس�تصحاب بقای دین دعوی خواهان رامحمول به صحت تش�خیص داده ومنتهی به صدور 
دادنامه ش�ماره 970997758050323 ش�ده وبه استناد مواد198،515،519و303 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامور 
مدنی و249،307،309،310،313،314و403 قانون تجارت وقانون استفس�اریه تبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مورد خواس�ته ومبلغ37/850/000ریال بابت کلیه خس�ارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد 
گردیده ونیز خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدتازمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود ودراجرای احکام 
محاس�به خواهدشد درحق خواهان صادرواعام می نماید.رای صادر شده نس�بت به خوانده ردیف2غیابی وظرف مدت بیست روز ازتاریخ 
اباغ قابل واخواهی دراین دادگاه ونس�بت به خواندگان ردیف 1و3و4 حضوری وظرف بیس�ت روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم 

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

511/263گواهی حصر وراثت
خانم آمنه فرخی به شناسنامه شماره 1090  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 243/972603 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد فرخی  به شناسنامه شماره 571 در تاریخ 1394/1/14 در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� فاطمه فرخی ش ش 23 محل صدور شناسنامه قاینات فرزند متوفی. 2� آمنه فرخی 
ش ش 1090 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 275608 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 97/10/9 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
 عضو شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد 

511/264گواهی حصر وراثت
خانم طاهره شیرزاد جعفری به شناسنامه شماره 2703  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
243/972617 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد شرف زاده به شناسنامه شماره 1091 در تاریخ 97/9/15 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� طاهره شیرزاد جعفری ش ش 2703 محل صدور شناسنامه مشهد 
نس�بت با متوفی زوجه. 2� زهرا اش�رف زاده ش ش 0923148515 صادره از مش�هد نس�بت با  متوفی فرزند. 3� مریم اش�رف زاده ش ش 
0925580651 صادره از مش�هد نس�بت با  متوفی فرزند. 4� علی اشرف زاده ش ش 0859185672 صادره از فردوس نسبت با متوفی پدر . 
متوفی ورثه دیگری ندارد. پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 275580 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 97/10/9 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 اش�خاص یاد ش�ده 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

511/265گواهی حصر وراثت
آقای مهدی اسامی به شناسنامه شماره 876  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 243/972536 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان علی اصغر اسامی به شناسنامه شماره 543 در تاریخ 97/8/28 در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� معصومه قویدل ش ش 6 نسبت با متوفی زوجه. 2� حسن اسامی ش ش 806 نسبت با 
متوفی فرزند. 3� اعظم اسامی ش ش 0922376786 نسبت با متوفی فرزند. 4� زهره اسامی ش ش 090393047 نسبت با متوفی فرزند. 5� 
مهدی اسامی ش ش 876 نسبت با متوفی فرزند. 6� صغری اسامی ش ش 18048 نسبت با متوفی فرزند. 7� زهرا اسامی ش ش 3693 نسبت 
با متوفی فرزند. 8� صدیقه اسامی ش ش 4036 نسبت با متوفی فرزند. 9� فاطمه اسامی ش ش 78539 نسبت با متوفی فرزند. متوفی ورثه 
دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317136 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 97/10/9 
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
 عضو شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد 

511/266آگهی
خواهان گل محمد محمد زاده دادخواس�تی به طرفیت خوانده/ خواندگان 1� قاس�م موس�وی 2� علی اصغر دارائی 3� کارینه منوچهری به 
خواسته تنظیم سند خودرو که جهت رسیدگی به شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در میدان میرزا 
کوچک خان روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاس�ه 971212 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/24 ساعت 9 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان  بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

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

511/267آگهی
خواهان علیرضا حس�ینی دادخواس�تی به طرفیت خوانده خوشروز نطاق دولت آبادی به خواس�ته مطالبه وجه 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 971181 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 12 قانون 
آیین دادرسی دادگاه 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

511/268آگهی
خواهان / خواهان ها مرتضی رمضانی  دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان: ) فاطمه مزدوری مدرسی طوسی � زهرا قناعت محتاط � 
محمد لش�کری( به خواس�ته تنظیم سند � اثبات عقد بیع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی  به شعبه 
245 ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�ماره پنج شهرستان مشهد واقع در مش�هد میدان میرزا کوچک خان مجتمع پنج رسالت ارجاع و به 
کاسه 971158  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 9  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن  خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 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 مشهد

511/269آگهی
خواهان سجاد شایسته دادخواستی به طرفیت خوانده / خواندگان: 1� محمد حسین حیدری 2� حسین صدیق به خواسته مطالبه وجه چک 
که جهت رسیدگی به شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره  پنج  شهرستان مشهد واقع در میدان میرزا کوچک خان روبروی تاار 
پردیس ارجاع و به کاس�ه 971146  ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/24 س�اعت 8/30 صبح  تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا  مراجعه و ضمن 

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

511/270آگهی
خواهان حمید تقوائی بنا نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده ابراهیم جاندانه به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره  پنج  شهرستان مشهد واقع در میدان میرزا کوچک خان 
ارجاع و به کاسه 971069/241  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 8/30  تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 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 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/271آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به محمود عبداللهی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست حسین بیات علیه شما به خواسته 
مطالبه وجه  حکم به پرداخت مبلغ نهصد هزار تومان بابت  اصل خواسته و مبلغ سی هزار و پنجاه  تومان بابت  هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 97/7/3 الی یوم ااداء در حق 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.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 249 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/272آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به  بایرامقلی همت پور فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست  محبوب تقدیسی عزیز پور 
علیه شما به خواسته اثبات عقد بیع و تنظیم سند به  موجب حکم 9709977516301456 و 1481 در پرونده کاسه 971023 حکم به اثبات 
وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده بایر امقلی همت پور به انتقال سند خودروی سواری پراید به شماره پاک 514 ی 43 ایران 12 مقوم نود 
میلیون ریال به نام خواهان و هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و دویست و سی و سه هزار و دویست ریال در حق وی مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای  صادره غیابی  و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی  قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/273آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم حسن بدری  که مجهول المکان می باشد  اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977508801132 صادره از شعبه 249 در پرونده شماره 970687 محکوم به پرداخت جمعاً مبلغ 4/001/437 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/6/11 در حق خواهان 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 اجرائی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/274آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ حسن محسنی ده سرخ  که مجهول المکان می باشد  اباغ می گردد  
چون وفق دادنامه شماره 970997750880866 صادره از شعبه 249 در پرونده شماره 970433 محکوم به پرداخت مبلغ 141501/850 ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1397/4/13 تا یوم ااداء محاسبه و پرداخت مبلغ 2/518/773 
ریال بابت هزینه دادرسی و درج آگهی در حق محکوم  له آقای مهدی حسین زاده و پرداخت 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 اجرائی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/275آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای رمضانعلی بیات که مجهول المکان می باشد  اباغ می گردد  چون وفق 
دادنامه شماره 9709977508400960 صادره از شعبه 245 در پرونده شماره 970505 محکوم به پرداخت مبلغ 38/123/000 ریال بابت اصل 
و پرداخت مبلغ 1/218/537 ریال بابت هزینه دادرسی و روزنامه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/4/26  الی یوم ااداء 
در حق محکوم له و  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 اجرائی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/276آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/خانم سیدعابدین فیاضی که مجهول المکان می باشد  اباغ می گردد  
چون وفق دادنامه شماره 9709977509801009 صادره از شعبه 259 در پرونده شماره 970373 محکوم به محکومیت خوانده )سید عابدین 
فیاضی( به پرداخت مبلغ 95000000 ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک 
1396/2/12 � 1396/2/25 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 1659500 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی در حق خواهان 
) حس�ین حس�ین زاده( در حق محکوم له آقای/ خانم حسین حسن زاده و نیم عشر دولتی شد 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 اجرائی 

اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 259 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/277آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم سید علیرضا حسینی  که مجهول المکان می باشد  اباغ می گردد  
چون وفق دادنامه شماره 9709977516101011 صادره از شعبه 262 در پرونده شماره 970456 محکوم به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 567000 ریال بابت هزینه دادرسی و 150000 ریال بابت حق درج آگهی نوبت اول چاپ بابت هزینه دادرسی در حق محکوم 
له آقای/ خانم محمد  حس�ین س�عیدی و پرداخت نیم عشر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 

مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج میرزا کوچک خان مشهد

511/278آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم مرتضی شجاع  که مجهول المکان می باشد  اباغ می گردد  چون 
وفق دادنامه شماره 9709977516101074 صادره از شعبه 970679 محکوم به پرداخت مبلغ 2926000 ریال بابت هزینه دادرسی و 450000 
ریال بابت هزینه درج آگهی جراید در حق محکوم له آقای/ خانم عباس دلدار چاپشلو و پرداخت 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 اجرائی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج میرزا کوچک خان مشهد

511/280آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی  به آقای رضا وفادار قاز  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای مجید عابدی سررود 
علیه ش�ما به خواس�ته  مطالبه وجه به  موجب حکم شماره 9709977516100883 در پرونده  کاس�ه 970453 به پراخت مبلغ 33000000 
ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 716500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و 450000 ریال بابت هزینه درج آگهی در حق خواهان محکوم شده اید 
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای  صادره غیابی  و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی  قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/281آگهی
خواهان آقای ایوب حسنی دادخواستی به طرفیت خوانده عباس حسنی و امیر توتونچیان به  خواسته واخواهی و تقابل تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره  پنج  شهرستان مشهد واقع در  مشهد 
طاب میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کاسه 970617 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/24 ساعت 8  تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع  از مفاد آن به شورا  مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
متصدی امور دفتری شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده:  429/3/97  وقت رس�یدگی: 97/11/25  ساعت 9 خواهان: حسام الدین طالب پور 
خوانده: عیسی معینی فر خواسته: مطالبه وجه چک خواهان آقای حسام الدین طالب پور فرزند حمزه 
علی  دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه  سوم شورای حل اختاف 
بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ  97/11/25  روز  پنج شنبه ساعت  9 تعیین شده 
و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و ش�رکت در جلس�ه دادرسی در یکی از جراید 
کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و 

ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
         2020    دبیر حوزه  3  شورای حل اختاف قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای سبحان رستمی داراي شماره شناسنامه 52  به شرح دادخواست به کاسه 1079/1/97   از این شعبه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسن رستمی بشناسنامه شماره  
364  در تاریخ  97/8/19  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس�ت به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر سبحان رس�تمی داراي شماره شناسنامه 52  متولد 1366 
پسرمتوفی 2- جواد رستمی دارای شماره شناسنامه 3350295061 متولد 1362 پسرمتوفی 3- محمد 
رستمی دارای شماره شناسنامه 3350115731 متولد 1371 پسرمتوفی 4- محسن رستمی دارای شماره 
شناسنامه 11 متولد 1363 پسرمتوفی 5- میثم رستمی دارای شماره شناسنامه 35 متولد 1365 پسرمتوفی 
6- حبیبه رستمی دارای شماره شناسنامه 3350018491  متولد 1361 دخترمتوفی 7- مهین فعله کری 
دارای شماره شناسنامه 441 متولد 1342 همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                        2023   رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   بدینوس�یله خواه�ان نورمحمد مصطفی ئی فرزند بابا با وکالت فره�اد پاریاب فرزند حاجی محمد بطرفیت خواندگان1-حمید رضا رضائی 
ف جال2-تاج محمد طیبی به خواس�ته مطالبه وجه1فقره چک بمبلغ120/000/000ریال بصورت تضامنی به انضمام کلیه  خس�ارات قانونی 
وحق الوکاله وکیل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آق قا که جهت رسیدگی به شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آق قا واقع 
درشهرس�تان آق قا خ امام شمالی-اترک10-ارجاع وبکاسه پرونده 971024/ش1ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن روزسه شنبه درمورخه 
97/11/16ساعت8/30صبح تعیین ش�ده است بعلت مجهول المکان بودن خواندگان)1-حمید رضا رضائی2-تاج محمد طیبی(ودرخواست 
خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودس�توردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشار آگهی میشود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع از مفاد آن به شورای حل اختاف مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضر شوند.   
 1224-رئیس شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان آق قا

آگهی درخواست حصر وراثت
خانم عزت  ش�اهرخ ش�اهکوهی فرزند قربان بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه 970741-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که حس�ین یاری فرزند ش�اهرخ بش�ماره شناس�نامه587 صادره ازگرگان درتاریخ97/6/1دراقامتگاه 
دائمی خود شهرس�تان گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/ عبارتس�ت از1-عزت ش�اهرخ ش�اهکوهی ف قربان ش 
ش225همسرمتوفی2-حدیثه یاری ف حسین ش ملی2110329165دختر متوفی3-محسن یاری ف حسین ش ملی 2110204702پسرمتوفی 
واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از 

متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1228-رئیس شعبه 6شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی
   درخصوص دعوی مرضیه اولیایی بطرفیت1-احسان محمدی گنبد فرزند عرازمحمد بخواسته استیذان واحراز واثبات اعمال وکالت درطاق 
مطرح نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان بندرترکمن واقع دربندرترکمن ارجاع وبکاسه پرونده97
099817531000829بایگانی970848/ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان وتجویزماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودس�توردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید آگهی میش�ود تاخوانده جهت ش�رکت 
درجلسه رسیدگی مورخه97/11/18 ساعت10صبح حاضرگردیده ونسبت به اعام اقامتگاه خویش اقدام وضمایم دعوی را ازاین مرجع دریافت 

نماید درغیراینصورت وفق مقررات قانونی دادگاه راسا اتخاذ تصمیم مینماید.
 1219-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بندرترکمن-کم

آگهی اباغ وقت رسیدگی
  خواه�ان نوروزقل�ی طاهری اینچه برون فرزند محم�د با وکالت عبید اه نیازی اتابای  دادخواس�تی به طرفیت خواندگان محمدرضا عالی 
وش�رکت پرند پروتئین ش�هریارتقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان گنبد کاووس نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه 5دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس�تان گنبد کاووس واقع دراس�تان گلس�تان شهرس�تان گنب�د کاووس خیابان ام�ام خمینی جنوبی جنب فرمان�داری  کد 
پس�تی4971436386 تلفن 01733334641الی 01733334645پورتال دادگستری کل استان گلستان http://dadgolestan.ir ارجاع 
وبکاسه9709981787500418 بایگانی970570 /ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن شنبه1397/11/27 وساعت8/30صبح تعیین شده است 
به علت مجهول المکان خوانده محمدرضا عالی وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور 
دادگاه مراتب 1نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده/متهم پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه  

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
1226-دفترشعبه5 دادگاه عمومی حقوقی گنبد کاووس-فرامرزی

آگهی اباغ دادنامه  
   بدینوسیله به قادر حسن پور بایرام خواجه فرزند اورج فعا مجهول المکان اباغ میگردد حسب شکایت سیدقلی اسماعیلی فرزند عطا نفس 
دایر به کاهبرداری اینترنتی که طی دادنامه شماره 9701287/شعبه101دادگاه کیفری2 شهرستان آق قا به رد مال بمبلغ سی میلیون ریال 
درحق شاکی ومبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم گردیده مراتب دریکی ازروزنامه های کثیراانتشارمنتشر میشود 

رای صادره غیابی ظرف مدت20روزقابل واخواهی وسپس ظرف20روزقابل تجدید نظر درمحاکم محترم تجدید نظراستان گلستان میباشد.
1217-مدیردفترشعبه101دادگاه کیفری2شهرستان آق قا-قره داشلی 

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای سلیمان ایری فرزند قربان محمد به کدملی2230121359بشرح درخواستی که بکاسه 9709981741800160 -این شورا ثبت گردیده 
درخواس�ت صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که قربان محمد ایری بشماره شناسنامه2269درتاریخ 1397/9/17دراقامتگاه 
دائم�ی خود شهرس�تان بندرترکمن فوت نم�وده وورثه/ وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-س�لیمان ای�ری ف قربان محمد 
کدملی2230121359ت ت1372فرزند ذکورمتوفی2-الهام ایری ف قربان محمد کدملی2239978317ت ت 1365فرزند اناث متوفی3-الناز 
ایری ف قربان محمد کدملی2230017731ت ت1368فرزند اناث متوفی4-زلیخا ش�یخ راد ف مراد کدملی 2239729465ت ت1340زوجه 
متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1221-قاضی شعبه 6شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن-یوسفی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای قارلی ایری فرزند س�لمان بردی بش�ماره شناسنامه5 بشرح درخواستی که بکاس�ه 2/970307-این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که آق بابه طاطار بش�ماره شناس�نامه 7349 درتاریخ 1379/5/16دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان بندرترکمن فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1-قارلی ایری ف سلمان بردی کدملی6289828207ت 
ت 1334فرزن�د ذکورمتوفی2-مهدی ایری ف س�لمان بردی کدملی6289594419ت ت 1336فرزن�د ذکورمتوفی3-بی بی هاجر ایری ف 
سلمان بردی کدملی6289594435ت ت 1338فرزند اناث متوفی4-امان تاج ایری ف سلمان بردی کدملی 2239495723ت ت1340فرزند 
اناث متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت 

نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1223-قاضی شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن-فضیلت

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم فرحناز عبداللهی فرزند محمدتقی بش�ماره شناسنامه3884بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه1/97/2749-این شورا ثبت گردیده 
درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته که فاطمه شفائی بشماره شناسنامه 2 درتاریخ 1395/11/22دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان بندرترکمن فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-فرحنازعبداللهی ف محمد تقی کدملی223958847ت 
ت 1347فرزند اناث متوفی2-لیلی عبداللهی ف محمد تقی کدملی2239743891ت ت 1343فرزند اناث متوفی3-فریبا عبداللهی ف محمدتقی 
کدملی2239752556ت ت   1345فرزند اناث متوفی4-نیلوفر عبداللهی ف محمت قی کدملی2239771151ت ت1349فرزند اناث متوفی5-
مرتضی عبداللهی ف محمدتقی کدملی0420401210ت ت 1339فرزند ذکورمتوفی6-سیامک عبداللهی ف محمد تقی کدملی2239782633ت 
ت1352فرزند ذکورمتوفی7-مهرداد عبداللهی ف محمد تقی کدملی2239790628ت ت 1353فرزند ذکور متوفی واغیر اینک ش�ورا پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ 

انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1222-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن-مزیدی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آق�ای ابراهیم نعمانی فرزند ش�یرمحمد بتاریخ6 /97/10درخواس�ت صدور گواهی انحصار وراثت پدرش را بش�ماره پرون�ده709-97 نموده 
واعام داشته شیرمحمد نعمانی فرزند ماعاشور بشماره شناس�نامه 23متولد 1313/3/7صادره از گمیشان درتاریخ 1395/11/26دراقامتگاه 
دائم�ی خود درس�یمین ش�هر محله قارقی ف�وت نم�وده و وراث حین الف�وت وی عبارتند از1-بی ب�ی مریم جرجانی قارق�ی ف نوری احمد 
ت1339/1/1ش  ش14ت  ش  ش�یرمحمد  ف  نعمان�ی  محم�د  مرحوم2-ح�ال  ملی6289794310همس�ر  ت1318/6/10ش  ش36ت  ش 
ملی6289838237پسرمرحوم3-عبدالمجید نعمانی ف شیرمحمد ش ش3ت ت1343/1/1ش ملی6289847201پسرمرحوم4-عبدل عارف 
نعمانی ف شیرمحمد ش ش 2983ت ت1347/5/1ش ملی6289546848پسرمرحوم5-ادریس نعمانی ف شیرمحمد ش ش83ت ت1352/1/1 
ش ملی 2239781297 پسرمرحوم6-ابراهیم نعمانی ف شیرمحمد ش ش52ت ت1355/1/1ش ملی 4979685382 پسرمرحوم7-اسماعیل 
نعمانی ف ش�یرمحمد ش ش5ت ت1360/1/1ش ملی6289880942پس�ر مرحوم8-ایوب نعمانی ف ش�یرمحمد ش ش3ت ت1363/1/1ش 
ملی6289908448پسرمرحوم9-اس�یه نعمان�ی ف ش�یرمحمد ش ش25ت ت11/1/ 1335ش ملی6289832034دخترمرحوم10-ب�ی ب�ی 
حمیده نعمانی ف ش�یرمحمد ش ش18ت ت1348/4/1ش ملی6289859838دخترمرحوم11-بی بی زبیده نعمانی ف شیرمحمد ش ش11ت 
ت1349/8/1ش ملی 6289861638دخترمرحوم12-امنه نعمانی ف شیرمحمد ش ش439ت ت1353/3/1کدملی4979104533دختر مرحوم 
واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی 

نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1218-رییس شعبه 2شورای حل اختاف شهری سیمین شهر

اخطار اجرایی
   مش�خصات محکوم علیه اکبر محمدی ایلی علیا نام پدر ابراهیم ش�غل آزاد مجهول المکان مش�خصات محکوم له علی جعفر زائی نام پدر 
محمد ش�غل کارمند نشانی محل اقامت تهران خیابان صادقیه خیابان س�لیمی جهرمی یاس شرقی پاک13طبقه3محکوم به:به موجب رای 
شماره454-97تاریخ97/7/18بایگانی96/144/شعبه6شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن ورای شماره-تاریخ-شعبه-دادگاه عمومی- که 
قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ100/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست 96/8/13تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت2/730/000ریال هزینه دادرسی درحق خواهان 
صادر واعام میگردد ونیز پرداخت مبلغ5/000/000ریال بابت نیم عشراجرایی درحق دولت برعهده محکوم علیه که وصول آن برعهده واحداجرای 
احکام مدنی شورای حل اختاف بندرترکمن میباشد به استناد ماده 33قانون شوراهای حل اختاف مصوب مجلس شورای اسامی محکوم علیه 
مکلف است پس ازاباغ این اخطار اجرایی ظرف ده روزمفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا انجام تعهد ومفاد رای 

بدهد درغیراین صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
1220-شعبه6شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن

آگهی اباغ اجراییه
   بدینوس�یله به قمر پودینه فرزند عبداه که مجهول المکان میباشند اباغ میگردد بموجب دادنامه ش�ماره 9609971760200433درپرونده 
کاسه9509980059700601 بایگانی960050 شعبه اول دادگاه عمومی آق قا محکومید به ملزم به حضور دراحدی ازدفاتررسمی وانتقال سند 
قطعه زمینی مزروعی بمساحت2هکتار مشاع ازپاک 10فرعی از4-اصلی بخش12ثبت آق قا بابت اصل خواسته وبپرداخت مبلغ1/221/000ریال 
بابت هزینه دادرس�ی وبپرداخت مبلغ1/750/000ریال بابت هزینه نش�رآگهی درحق محکوم له میرعلی س�رحدی که بایس�تی ظرف مهلت 
10روزنسبت به مفاد اجراییه فوق اقدام نمایید ضمنا دایره اجرا مکلف است حق الوکاله وکیل راطبق تعرفه ازمحکوم علیه وصول ودرحق محکوم 

له پرداخت نمایید وصول نیم عشر دولتی به عهده اجرای احکام مدنی میباشد.
1225-رییس شعبه اول محاکم عمومی حقوقی شهرستان آق قا-نوبخت  

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
دراجرای ماده174قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقاب با انتشار این آگهی برای1نوبت رضا مرادی دریکی از روزنامه های 
کثیراانتش�ار که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به انها ممکن نگردیده است احضار میشود تادرتاریخ97/11/17ساعت10دراین 
شعبه حاضرشده واز اتهام منتسبه درپرونده970871 /107موضوع سرقت پرتقال ازخود دفاع نماینددرصورت عدم حضور متهم یاعدم اعام 

عذرموجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ مینماید
1237-رییس شعبه107دادگاه کیفری2شهرستان گرگان)107جزایی سابق(-رستمی

آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم
   بموجب پرونده اجرائی بکاسه970212/اجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن محکوم علیه عبدالوهاب کمین فرزند خلیل بنشانی 
روبروی ایستگاه گمیشان ساحل37جدید م ش محکوم است بپرداخت مبلغ 759/000/000ریال بابت اصل و غیره دراجرای احکام محاسبه 
میشود درحق محکوم له فرزاد خوزین فرزند عبدالحمید ومبلغ37/950/000ریال بابت نیم عشر اجرایی درحق دولت محکوم میباشد لذا باتوجه 
به معرفی2فروند قایق موتوری جهت مزایده وفروش بنشانی ساحل37که پس از کارشناسی و تعیین وقت بشرح زیر بفروش میرسدتوصیف 
اجمالی اموال درراستای ماده138قانون ا.ا.م براساس نظریه کارشناس محترم(1-تعداد2فروند قایق موتوری یاماها200 بابدنه21کارکرد ودست 
دوم وسالم قیمت هرکدام385/000/000ریال وجمعا770/000/000ریال برآورد میگردد جمع کل اموال بمبلغ770/000/000ریال برآورد گردیده 
است ش�رایط وزمان ومکان مزایده1-مزایده درروز پنجشنبه 97/10/27 ساعت10الی11دراجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام 
میپذیرد2-برنده مزایده کس�ی میباش�د که بااترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ پایه براس�اس قیمت کارشناسی شده شروع 
میش�ود4-طالبین ش�رکت در مزایده 5روزقبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازملک موصوف بازدیدنمایند5-برنده مزایده 
میبایس�ت10درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا بحساب سپرده دادگس�تری واریز ومابقی آن را ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب 
سپرده دادگستری وفیش واریزی را به دایره اجرای تحویل نمایند در غیراینصورت وفق ماده129ق .ا.ا.م سپرده پس ازکسرهزینه های اجرائی 
بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد ش�د6-تائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم تائید 
صحت مزایده این اجراء مسئولیتی دررابطه باخریدار ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد 7-این مزایده به استناد ماده118قانون 

اجرای احکام مدنی در1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار درج میگردد8-این مزایده باحضور نماینده محترم دادستان صورت میپذیرد.
1238-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760313003003451 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی 
خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی بیت اله ستارزاده حاجیاری به شماره شناسنامه 13 شماره ملی 4939894932 صادره از چایپاره 
فرزند یداله دریک باب خانه ومغازه به مساحت 54 مترمربع نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ پاک 1144 فرعی از 42 فرعی مفروزه از25 
اصلی واقع دربخش 4خوی خریداری از محمدصادق برادران بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 
مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3640- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای ش�ماره 139760313003003428 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی ولی موسی نژاد به شماره شناسنامه 2 شماره ملی 4939906401 صادره از خوی فرزند حسن 
دریک باب خانه به مساحت 200 مترمربع نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ پاک 1140 فرعی مفروزه از 51و52از25 اصلی واقع دربخش 
4خوی خریداری از بنیادمستضعفان بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 

97/10/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3641- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای ش�ماره 139760313003003500 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی س�اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی جبرائیل سیف لو به شماره شناسنامه 732 شماره ملی 2800818700 صادره از خوی فرزند 
نقی دریک باب خانه به مس�احت 126/03 مترمربع نس�بت به ش�ش دانگ پاک 46 فرعی مفروزه از 4803 اصلی واقع دربخش 2 که پاک 
اصلی دررای از پاک 4802و4803اعام شده که مطابق بخشنامه ثبتی ازپاک 4803 اصلی منظورگردید خوی خریداری از شرکت تعاونی 
مسکن سپاه بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/15  تاریخ 

انتشار نوبت دوم 97/10/30
3642- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی - سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای ش�ماره 139760313003003447 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی شرکت گازاستان آذربایجان غربی به شماره شناسنامه 0 به شماره ملی 10220113535 صادره 
از فرزند دریک باب ایستگاه تقلیل فشارگاز به مساحت 215/30 مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 147 فرعی مفروزه از 3109 اصلی واقع 
دربخش 2 که پاک اصلی دررای از پاک 2518و3109 اعام شده که مطابق بخشنامه ثبتی ازپاک 3109 اصلی منظور گردید خوی خریداری 
از وراث مرحوم گوهرشادوتاجی خانم ریاضی بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت 

اول 97/10/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3677- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابررای ش�ماره 139760313003003463 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی علی اصغرشریفی به شماره شناسنامه 9581 به شماره ملی 2803494833 صادره از خوی 
فرزندصفرعلی دریک باب مغازه به مساحت 95/60 مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 8 فرعی مفروزه از 3593 اصلی واقع دربخش 2 خوی 
خریداری از مکرمه وبتول و لطیفه و معظمه اسدی خوئی بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 
مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
3676- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور

آگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواهان: آقای مسعود عربعلی   دادخواستی: بطرفیت آقای کیومرث بهرامی فر بخواسته: مطالبه وجه به مبلغ 800/000 تومان به انضمام کلیه 
خس�ارات قانونی تسلیم دفتر حل اختاف نموده که پس از ثبت به کاس�ه  458/26/97 شعبه 26 برای روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 
س�اعت 15:00 تعیین وقت گردیده لذا با توجه به اینکه خوانده نامبرده فوق مجهول المکان اعام ش�ده لذا به درخواس�ت خواهان و 
تجویزماده73قانون آیین دادرس�ی مدنی دادگاههای عمومی و انقاب یک نوبت درروزنامه کثیراانتش�ار آگهی می شود که نامبرده 
فوق درروزمقررجهت رس�یدگی دردادگاه حضوربهم رس�اند درصورت عدم حضوردادگاه غیابا”رس�یدگی خواهد نمود چنانچه بعدا” 

نیازبه آگهی باشد فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3615 رئیس شعبه 26 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: ش�روین بابالوئی کاس�ه پرونده: 632/2/97 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 97/11/23 ساعت 16/00 خواهان: رضا 
زارع شحنه خوانده: شروین بابالوئی خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهر نموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در 
خواس�ت خواهان ودس�توردادگاه وبتجویزماده 72 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده از تاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست 
وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواس�ت اباغ شده 
محس�وب ودادگاه غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا"چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت منتشر ومدت 

آن ده روز خواهد بود.
م الف 3616 مدیردفترشعبه 2 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه متهم آقای محسن صادقی آرخازلو به شماره  ملی 1467134414 از طرف دادسرای عمومی و انقاب شهرستان سرعین 
به اتهام دخالت در اموال توقیفی  موضوع شکایت آقای بهنام بهراد تحت تعقیب می باشند و جهت معلوم نبودن محل  اقامت  ایشان 
اباغ احضاریه ممکن نگردیده لذا بدینوس�یله در راستای اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نامبرده اباغ 
می گردد تا ظرف یک ماه  از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان سرعین جهت پاسخگویی 

به اتهامشان حاضر شوند در صورت عدم حضور در  مدت معین )یک ماه از تاریخ نشر آگهی( وفق مقررات رفتار خواهد شد. 
1099933 دادیار شعبه ی اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب  شهرستان سرعین – مهدی 
نجف پور 

آگهی احضار در دادگاه
بدینوسیله به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های  عمومی و انقاب  به  آقایان  و خانم ها 1. فضائل 2. جبرائیل 3. 
مهین 4. کبری 5. ملیحه 6. پریسا 7.  جمشید  جملگی صفری فرزندان میکائیل به عنوان خواندگان دعوی در کاسه پرونده 971034 
ش�عبه اول  دادگاه عمومی شهرس�تان  کوثر به خواس�ته اثبات مالکیت اباغ می ش�ود که به تاریخ 1397/11/23 ساعت 09:00 وقت 
رسیدگی جهت رسیدگی  در شعبه اول دادگاه عمومی کوثر حضور یابند در غیر اینصورت  غیابا رسیدگی  و اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
10999934 رئیس شعبه ا ول دادگاه عمومی شهرستان کوثر – جعفری 

آگهی احضار در دادگاه
بدینوس�یله به اس�تناد ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی دادگاه های  عمومی و انقاب  به  آقای لطفعلی شعبانی به عنوان خوانده  
دعوی در کاس�ه پرونده 970620 به خواس�ته اثبات مالکیت مشاعی و خلع ید اباغ می شود که به تاریخ 1397/11/24 ساعت 10:30 
وقت رس�یدگی جهت رس�یدگی  در ش�عبه اول دادگاه عمومی کوثر حضور یابند در غیر اینصورت  غیابا رس�یدگی  و اتخاذ تصمیم 

خواهد شد. 
10999935 رئیس شعبه ا ول دادگاه عمومی شهرستان کوثر – جعفری 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
در پرونده کاسه 971282 آقای ولی اله صادق فرزند  جمال به اتهام  استفاده از سند مجعول در ارتباط با شکایت آموزش و پرورش 
اردبیل تحت تعقیب می باش�د و جلس�ه رسیدگی   مورخه 97/12/6 ساعت  9 صبح تعیین وقت شده است لذا در اجرای مادتین 174 
و 344 قانون آئین دادرسی کیفری به لحاظ مجهول المکان بودن جلسه دادرسی به طریق انتشار  در یکی از جراید  کثیر اانتشار به 

وی اباغ می گردد تا در موعد مقرر حاضر شود در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
10999936  منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو اردبیل – شهرام قباد 

آگهی مزایده  فروش ملک مشاع
حسب محتویات پرونده کاسه 970951 شعبه سوم  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل آقایان مسعود، رسول و بانوان زلیخا، 
آذر، سریه شهرت همگی ابی زاده به طرفیت آقایان یوسف و رضا شهرتین ابی زاده تقاضای  صدور دستور  فروش ملک مشاع  دارای پاک 
ثبتی 3682  بخش 2 اردبیل را از دادگاه نموده اند و پس از  ارجاع موضوع به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل آن دادگاه 
دس�تور فروش ملک مزبور را بموجب دادنامه ش�ماره 8909970404700527 مورخ 1389/06/30 در کاسه بایگانی 880634 ا صدار نموده 
است. پرونده  حسب تقاضای یکی از شرکاء بنام آقای یوسف ابی زاده  به این اجرا واصل و در راستای اجرای دستور فروش صادره از طریق 
برگزاری مزایده فروش  اموال غیر منقول موضوع به   کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی ملک مورد تقاضا ارجاع که ایشان نظر مکتوب 
خود را که مصون از ا عتراض طرفین مانده اس�ت چنین توصیف و ارزیابی  نموده اند: ملک مس�کونی مورد ارزیابی دارای عرصه و ا عیان به 
مساحت 710/2 متر مربع بوده شماا بطول 18/80  متر به شارع و جنوبا بطول 20/60 متر به داان اشتراکی با خانه شماره 3588 منتهی می 
گردد. غربا اول بطول 15/70 متر به پاک 10862 فرعی از 3588 اصلی دوم دیوار اشتراکی بطول 3/30 متر به پاک 3588 اصلی سوم دیواری 
اشتراکی بطول 1/50 متر به پاک 2  فرعی از 3588 اصلی چهارم دیوار اشتراکی بطول 15/30  متر به پاک 2 فرعی از 3588 اصلی منتهی 
می گردد. ش�رقا اول دیواری اس�ت بطول 2/20 متر به کوچه، دوم دیو اری مشترک بطول 9/20 متر به پاک 3681 اصلی، سوم دیواری است 
بطول 23/60 متر به همان ملک ساختمان مسکونی موجود از نوع سازه دیواری آجر فشاری و سقف ضربی بدون درب و پنجره بوده و قدمت 
بنا به بیش از سی سال قبل می رسد. کلنگی و غیر قابل سکونت و بهره برداری است و فقط عرصه آن قابل ارزیابی می باشد. ارزش ششدانگ  
عرصه و ا عیان مزبور با در نظر گرفتن جمیع جهات و بدون در نظر  گرفتن دیون احتمالی مجموعا به مبلغ 13/493/800/000 ریال معادل یک 
میلیارد و س�یصد و چهل و نه میلیون و سیصد و هش�تاد هزار تومان برآورد می گردد. علیهذا وقت مزایده به روز شنبه مورخ 1397/11/06 
س�اعت 10 الی 11 صبح در اردبیل ش�هرک   اداری کارشناسان ساختمان دادگاه های حقوقی طبقه اول ا تاق شعبه سوم  اجرای احکام مدنی 
دادگستری اردبیل در حضور نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد و مزایده از   مبلغ معینه  کارشناسی مزبور شروع و به بااترین قیمت 
پیشنهادی فروخته خواهد شد. طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده  شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را ا عام 
نمایند. مورد مزایده به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شدو از برنده مزایده در صورت عدم پرداخت کل  ثمن معامله فی المجلس 10 
درصد اخذ و نسبت به پرداخت واریزی به نفع صندوق دولت  ضبط خواهد داشت در صورت عدم  واریزی در مهلت مقرره درصد  واریزی به 
نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه مخارج به عهده محکوم علیهم می باشد  و متقاضیان شرکت در مزایده در صورت تمایل می 

توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند. 
10999937  مدیر دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان اردبیل – حمیدی  

رونوشت حصر وراثت 
آقای حمید محّبی  به شماره شناسنامه 153 دادخواستی به شماره 510/97/ح1 تقدیم این شورا داشته مبنی بر اینکه متوفی مرحوم علی  اکبر 
محّبی به شماره شناسنامه 2738 در  مورخه 95/12/23  دار فانی را وداع گفته و ورثه حین الفوت ایشان: اقایان 1. مهرداد محّبی ش ش  5 
پسر 2. بهنام محّبی به ش ش  6226 پسر متوفی 3. وحید محّبی به ش ش  54 پسر متوفی 4. حمید محّبی به ش ش  153 پسر متوفی 5 . ا 
مین محّبی به ش ش  611 پسر متوفی 6. سعید محّبی به ش ش  4400112403 پسر متوفی خانم ها: 1. اکرم محبی به ش ش  18495   دختر 
متوفی 2. فاطمه محّبی شماره شناسنامه 3338 همسر متوفی بوده و وارث و وارث دیگری غیر از نامبردگان ندارد. لذا موضوع یک  نوبت در 
رو زنامه کثیر اانتشار آگهی می گرددتا چنانچه اعتراضی از سوی اشخاص موجود است یا و صیت نامه ای نزد کسی باشد ظرف یک ماه پس 
از انتشار آگهی به شورا ارائه در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت منحصر به نامبردگان صدرالذکر صادر خو اهد شد.  در ضمن محدودیت 

حصر وراثت برداشته می شود. 
831 رئیس شورای حل اختاف صائین قلعه 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای نوراله گرائی چراغی دارای شناس�نامه ش�ماره 598 به شرح دادخواست به کاسه 9701200824 از این شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  عین اله گرائی چراغی به شناسنامه شماره 914 در تاریخ 97/9/24 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . متقاضی  پدر متوفی 2. ربابه صادقی به ش ش  702 مادر  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. 
3813 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای یونس کولیوند دارای شناس�نامه ش�ماره 3950007954 به شرح دادخواست به کاسه 9709988531100578 از این شعبه درخواست  
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  موسی کولیوند به شناسنامه شماره 360 در تاریخ 97/10/4 در اقامتگاه دائمی 
خود درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . محترم زمانیان به شماره  ملی 3960684754  همسر متوفی 
2. محمد  کولیوند به شماره  ملی 3960927843 فرزند متوفی 3. فاطمه کولیوند 3960927851  فرزند متوفی ، 4. علی کولیوند به شماره  
ملی 3960740549 فرزند متوفی 5. س�جاد کولیوند به ش ش  3960740557 فرزند متوفی 6. رضا کولیوند به ش�ماره  ملی 3960741782  
فرزند متوفی   7. اصغر کولیوند به شماره  ملی 3962259287 فرزند متوفی 8. مریم کولیوند به شماره  ملی 3962304371 فرزند متوفی 
9. یونس کولیوند به شماره  ملی 3950007954 فرزند متوفی 10. اکبر  کو لیوند به شماره  ملی 3950240896 فرزند متوفی 11. بتول کولیوند 
به شماره  ملی 3960927861 فرزند متوفی اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد. 
3812 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی حصر وراثت 
خانم فاطمه مهدی زردخشوئی فرزند خدابخش دارای شماره شناسنامه 823 به شرح کاسه 782/2/97ح از  این دادگاه  درخواست حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که  شادروان جاسم  عنافچه فرزند عبدشعیب شماره شناسنامه 1440 در تاریخ 74/10/5  در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه مرحوم منحصر است به: 1. فاطمه مهدی زردخشوئی شماره شناسنامه 823 همسر متوفی 2. محمد عنافچه 
شماره شناسنامه 1196 پسر متوفی 3. مجید عنافچه شماره شناسنامه 8737 پسر متوفی 4. حمید عنافچه شماره شناسنامه 4260056107 
پسر متوفی 5. فرزانه عنافچه شماره شناسنامه 6777 دختر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خو است مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی ا عتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید 

و اا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف آبادان 

آگهی حصر وراثت 
خانم نجیه فرطوس فرزند  شرحان دارای شماره شناسنامه 1756 به شرح کاسه 809/2/97ح از  این دادگاه  درخواست حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که  شادروان سعید فرطوسی فرزند حافظ  به شماره شناسنامه 777 در تاریخ 97/10/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1. نجیه فرطوس ش�ماره شناسنامه 1756 همسر متوفی 2. مهدی فرطوسی شماره شناسنامه 
1810695147 پسر متوفی 3. شیدا فرطوسی شماره شناسنامه 1810762529 دختر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خو 
است مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی ا عتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف آبادان  

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاسه پرونده: 184/9/97 خواهان:  هومن محمدی به نشانی : آبادان لین یک احمدآباد پاساژ نور پاک 17 خوانده : ناصر موحدزاده نشانی: 
مجهول المکان خواس�ته:  مرجع رسیدگی : شعبه 9 ش�ورای حل اختاف آبادان وقت رسیدگی: 97/11/28 ساعت 17 خواهان دادخواستی 
به خواسته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کاسه 184/9/97 به ثبت رسیده و با رعایت اینکه خوانده مجهول 
المکان می باشد به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی آگهی  اباغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی برای یک نوبت در روزنامه 

کثیر اانتشار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رسیدگی   به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمائم آن را تحویل بگیرد. 
- رئیس شعبه 9 شورای حل اختاف آبادان 

آگهی اباغ دادرسی 
بدینوس�یله ب�ه آقای حجت ابراهیم پور فرزند رضا ش�ماره  ملی 6059958346 به آدرس مجهول الم�کان  اباغ می   گردد مبنی بر اینکه 
آقای علی افشاری پور فرزند محمد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 059650 بانک تجارت به مبلغ بیست و پنج میلیون 
و یکصد هزار ریال به انضمام خس�ارات دادرس�ی علیه ش�ما به این شورا به کاس�ه 9709983487600067 ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 
1397/11/17 ساعت 08:30 در وقت تعیین شده در شورای حل اختاف  شهرستان بم حاضر و در غیر اینصورت تصمیم مقتضی برابر مقررات 

اتخاذ خواهد شد.  
10679 شورای حل اختاف شماره اول شهرستان بم 

آگهی اباغ دادرسی
بدینوسیله به آقای حسنعلی سلیمی فرزند احمد شماره  ملی 4281815031 مجهول المکان اباغ می گردد مبنی بر اینکه آقای علی افشاری 
پور فرزند محمد مبنی بر مطالبه وجه چک 282607 بانک تجارت به مبلغ بیست و پنج  میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی علیه شما 
به این ش�ورا به کاس�ه 9709983487100786 ثبت و برای روز دوش�نبه  مورخ 1397/11/17 سا عت 9 در  وقت تعیین شده در شورای حل 

اختاف شهرستان بم حاضر و در غیر اینصورت تصمیم مقتضی برابر مقررات اتخاذ خواهد شد. 
10678  شورای حل اختاف شماره 1 شهرستان بم 

آگهی مزایده و فروش  اموال غیر منقول )بار اول( موضوع پرونده 960778
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرائی فوق محکوم علیه محمد طا خادم فرزند احمد محکوم به پرداخت 858/500/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته  و مبلغ 28/107/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد و پرداخت 42/925/000 
ریال بابت نیم عشر اجرائی  گردیده که از اموال محکوم علیه ملکی با مشخصات ذیل  معرفی گردیده 1.  ملک به شماره  پاک 31/1342 مفروز 
و مجزی  شده از 13/3 دفتر اماک 80  در صفحه 324 ذیل ثبت 11473 بنام آقای محمد طا خادم به ا درس  دهدشت خیابان مفتح شمالی  
می باش�د ملک فوق عبارت اس�ت از شش�دانگ عرصه و  ا عیان یک باب  ساختمان به مساحت 342/83 متر مربع  که در قطعه دو بخش 6 
کهگیلویه واقع شده است. و از مصالح بنایی فاقد کاف بندی به زیربنای 212 متر مربع احداث شده است ساختمان دارای نمای پاستر سیمانی 
کف موزائیک اندود داخلی دیوارها رنگ آمیزی و تا ارتفاع 90 سانتی متی پوشش دیوارهای داخلی سنگ می باشد و همچنین ساختمان دارای 
انشعابات  گاز برق و  آب می باشد و ملک دارای پایان کار به شماره 1940 است و فعا ملک دارای مستاجر بوده و اجاره بهای  ماهیانه 20/000 
هزار تومان و ودیعه 45/000/000 تومان و مدت آن یکس�ال از تاریخ 1397/04/07 می باش�د و به مبلغ  1/375/000/000 ریال در رهن صندوق 
قرض الحسنه بسیجیان  و مازاد آن در رهن بانک مهر اقتصاد می باشد که توسط کارشناس به مبلغ 2/238/150/000 ریال ارزیابی و در قبال 
بدهی محکوم علیه معرفی  توقیف و  در تاریخ 97/11/02 ساعت 10 تا 12 صبح در محل اجرا به فروش می رسد قیمت ملک به مبلغ مذکور 
طبق نظر کارشناس ا عام گردیده ملک متعلق به شخصی می باشد که قیمتی متعارف را پیشنهاد نماید متقاضیان پنج 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 950726
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرائی فوق محکوم علیه فریبرز ناصری فرزند  امیر محکوم به پرداخت 960/000/000 ریال به عنوان پیش قسط و 
اقساط معوق در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد گردیده که از طرف شخص ثالثی )سری برمال( ششدانگ یک قطعه زمین به آدرس  دهدشت 
کوی جانبازان فرعی 4 به ش�ماره پاک 31/1188 به مس�احت 200 متر مربع در دفتر اماک 19  در صفحه 346 بنام آقای سری برمال فرزند 
خدامراد به ثبت رسیده است ملک تعرفه شده  عبارتست از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین خام به مساحت دویست متر مربع واقع در قطعه 
دو بخش شش دهدشت که از بنیاد جانبازان و مستضعفان اخذ گرفته شده از پاک نهصد هفتاد و سه فرعی از سی و یک اصلی شماا بطول 
20 متر شرقا  10 بطول متر جنوبا بطول 20 متر غربا بطول 10 متر می باشد که قیمت ششدانگ آن طبق نظر کارشناس به مبلغ  1/100/000/000 
ریال ارزیابی و در قبال بدهی محکوم علیه معرفی توقیف و در تاریخ 97/11/04 ساعت 10 تا 12 صبح در محل  اجرای احکام به فروش می رسد 
قیمت ملک به  مبلغ مذکور طبق نظر کارشناس ا عام گردیده ملک متعلق به شخصی می باشد که قیمتی متعارف را پیشنهاد نماید متقاضیان 

پنج روز قبل از تاریخ فوق الذکر می توانند ملک را به آدرس فوق را مشاهده نمایند. 
رئیس شعبه دوم اجرای احکام  مدنی  دادگستری دهدشت – محمد احمدی پور

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709987710200025 ش�عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر تصمیم نهایی  ش�ماره 9709977710200843 
خواهان: آقای رضا اسماعیلی فرزند محمدباقر با وکالت آقای مهدی برهان فرزند اسمعیل به نشانی بوشهر  خیابان مطهری کوچه پمپ بنزین 
طبقه فوقانی بانک کش�اورزی واحد 4 کدپ 7514913657 تلفن همراه: 09177750181 خوانده : آقای هونان  اس�اطوری فرزند سرکیس به 
نشانی مجهول المکان  خواسته: ا عسار از پرداخت هزینه دادرسی رای دادگاه در خصوص دعوی آقای رضا اسماعیلی با وکالت آقای مهدی 
برهان به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی موضوع پرونده کاسه 9609987710200057 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بوشهر به طرفیت آقای هومن اساطوری دادگاه در مقام رسیدگی  با عنایت به مفاد شهادت شهود که حکایت از عدم تمکین مالی ایشان دارد 
و نیز عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه خوانده  دادگاه   دعوی خواهان را محمول به صحت تلقی و مستندا به مواد 504، 505، 507، 511، 513، 514 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر قبول  ا عسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و ا عام می دارد. رای صادره حضوری و  ظرف مهلت 

بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر خو اهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان بوشهر می باشد. 
874 دادرس علی البدل شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر 

آگهی اباغ  وقت رسیدگی 
بدینوسیله به اطاع آقای محمدعلی رحمانیان کوشکی می رساند خانم مرضیه عزیزاده دشتی به عنوان خواهان  دادخواستی به خواسته 
طاق به دادگاه های عمومی شهرستان بوشهر تقدیم که به شعبه دوم دادگاه خانواده بوشهر  ارجاع و به کاسه 970530 ثبت گردیده و برای 
مورخه 97/11/17 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است. لذا به موجب این آگهی مقرر است در تاریخ فوق الذکر در جلسه رسیدگی 

جهت استماع شهادت شهودین خواهان حضور یافته واا دادگاه تصمیمات ازم را اتخاذ خواهد نمود. 
872  مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه خانواده 

دادنامه 
پرونده کاسه 9209987710600743 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر تصمیم نهایی  شماره 9709977710600593 
خواهان ها: 1. آقای شاهرخ رجبی به نشانی تهران خ ولیعصر روبروی جام جم ک گلستان پ112  ،  2. آقای پرویز رجبی فرزند یحیی با 
نمایندگی آقای رمضان دره کردی فرزند حسین به نشانی تهران خ پاسداران پ104 ط1 واحد  9 ساختمان سینا دفتر وکالت خواندگان: 
1. آقای علی درکی 2. آقای  ا حمد درکی  3. آقای عبود درکی همگی به نشانی بوشهر خ شکری  جنب استیک فروشی قائم منزل عبود 
درکی خواسته ها: 1. مطالبه حق الوکاله به درخواست و کیل 2. استرداد سند )مالی( 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4.  مطالبه خسارات 
دادرسی رای دادگاه در خصوص دادخواست رمضان دره کردی به وکالت از پرویز شاهرخ رجبی به طرفیت 1. احمد 2. عبود و علی همگی 
درکی به خواس�ته  های 1. اس�ترداد  عین 656/371 متر پارچه با مشخصات موجود در پرونده کاسه 900896،  2. پرداخت کسر قیمت 
66/818/28 متر پارچه آب خورده به انضمام خس�ارات دادرس�ی بشرح دادخواس�ت تقدیمی و بدین مخلص که وکیل خواهان ها بیان 
داشته موکلین 723/189 متر پارچه مشتمل بر اقام و مشخصات پیوست به مبلغ 6/329/465 درهم در دبی برای حمل به ایران تحویل 
خوانده  ردیف اول به عنوان ناخدای  لنج باری داده اند که حسب محتویات پرونده  استنادی و آراء قطعیت یافته به شماره های دادنامه  
های 9109977724100320  مورخ 91/3/8 صادره از ش�عبه شش�م دادگاه تجدید نظر استان بوشهر متاسفانه بر خاف تعهدات قانونی و 
قراردادی و اصل امانت 656/371 متر از پارچه های موضوع دعوا نخس�ت تخلیه و برداش�ت و سپس 66/818/28 متر از آن پارچه برای 
سانحه جلوه دادن موضوع و تلقین غرق شدن لنج مربوط به آب ریخته می شود که بعد از صرف هزینه هایی اقام اخیر با کسر فاحش 
قیمت فروخته و موجبات تضرر می گردد لذا اس�تدعای رس�یدگی  و محکومیت  خواندگان را نموده است نظر به اینکه به دالت دادنامه 
های مذکور و رونوشت بارنامه دریایی به شماره 88B/09 -162، مانیفست صادرات حمل دریایی به شماره 15104105  مورخ 2009/12/5 
میادی برابر با 88/9/14 هجری شمسی صورتجلسه  مورخه 88/9/23  گمرک بوشهر و سایر محتویات پرونده  کاسه مربوط به دادنامه 
ه�ای مذک�ور رابطه قر اردادی ی مابین خواهان ها به عنوان صاحبان محمول�ه موضوع دعوا و آقای احمد درکی به عنوان متصدی حمل 
و نقل و ناخدای فرمانده لنج مربوطه محرز می باشد و متعاقب آن دادگاه به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جهت برآورد خسارات 
وارده ناشی از افت و کسر قیمت پارچه های از آب گرفته شده مبادرت به صدور قرار کارشناسی و تعیین کارشناس ذی صاح نمود که  
من حیث االمجموع  میزان خسا رات و ارده را 1/082/046/518 ریال  تعین نمود که پس از اباغ به اصحاب دعوا به لحاظ عدم ا عتراض 
قطعی�ت حاص�ل نمود و در ادامه دادگاه مجدد از جهت تعیین مقصر ی�ا مقصرین احتمالی و تعیین نقش هر یک از خواندگان مبادرت به 
صدور قرار کارشناسی نمود که کارشناس مربوطه من حیث المجموع خوانده  ردیف اول را با عنایت به محتویات پرونده متصدی حمل و 
نقل و فرمانده )ناخدای( تشخیص و ا عام نمود که بشرح نظریه مثبوت در پرونده مقصر نیز ایشان ا عام گردید که البته دیگر خواندگان 
به لحاظ مالکیت آنها در یک فروند لنج باری به ش�ماره 15760  نیز مس�تندا به ماده 69 قانون دریایی ایران با اصاحات بعدی مس�ول 
قلمداد نمود که نظریه مزبور نیز به لحاظ عدم ا عتراض قطعیت حاصل نمود و از طرفی ادله ای در جهت مخالفت و مغایرت نظریات مزبور 
با و اقع نیز  بدست نیامد لذا بنا به مراتب پیش گفته دادگاه دعوای خواهان ها را از حیث خواسته ثانی وارد و محمول بر صحت تلقی  و 
تشخیص و مستندا به مواد 8 بند 2 ماده 75، 55، 54، 52، 69، 80 قانون دریایی ایران با اصاحات بعدی 198، 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت  خواندگان به  نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 1/082/046/518 ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام خس�ارات 
دادرس�ی به نحو تس�اوی از باب قاعده تسبیب شامل هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل  حق الزحمه کارشناس طبق تعرفه قانونی که از 
س�وی واحد اجرای احکام حقوقی محاس�به خواهد شد در حق خواهان ها که به نحو تساوی ذی حق می باشند صادر و ا عام می دارد. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل اعتراض و واخواهی  در همین شعبه سپس ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان بو شهر می باشد و در خصوص خواسته اول خواهان با  مداقه و با عنایت  در محتویات پرونده  
ک�ه دال�ت بر مفقودی اجناس موضوع خواس�ته اول و از طرفی ماده 55 قانون دریایی با اصا حات بع�دی نیز به عنوان مقرره حاکم بر 
موضوع و رو ح حاکم بر آن قانون در چنین حالتی مفقودی اجناس صرفه نظر از  تشخیص مسئول   جبران خسارت  که در مرحله بعدی 
قرار می گیرد صر فا دالت بر قابلیت مطالبه قیمت اجناس مفقودی را دارد نه قابلیت مطالبه  عین ا جناس مفقودی چرا که عین اجناس 
مفقود گردیده و در ید مسئول و متعهد نمی باشد تا قابلیت استرداد را پیدا نماید به  عبارتی قانونگذار مفقودی را هم ردیف و در حکم 
تلف دانس�ته اس�ت و در قضیه مطروحه نیز ادله ای دال بر اینکه اجناس  مفقود ش�ده در ید خواندگان باش�د ارائه نگردیده است لذا به 
بنا به مراتب مذکور و مس�تندا به ماده مذکورو 2  قانون آئین دادرس�ی مدنی ضمن صدور قرار عدم اس�تماع دعوای خواهان ها ارشاد و 
دال�ت ب�ر طرح دعوای  مطالبه قیمت  اجناس مفقودی در مرجع ذی صاح می گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از اباغ قابل اعتراض 

در محاکم تجدید نظر استان بوشهر می باشد. 
875 دادرس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی بو شهر 

آگهی 
تجدید نظر خواهان پرویز رجبی فرزند یحیی  و ش�اهرخ رجبی فرزند یحیی دادخواس�ت تجدید نظر خواهی خود به طرفیت تجدید نظر  
خواندگان 1. احمد درکی 2.  عبود درکی 3. علی درکی نسبت به دادنامه 970997771060100593 در پرونده کاسه 920777 صادره از شعبه 
شش�م دادگاه عمومی حقوقی بوش�هر که  منجر به صدور محکومیت  گردیده ارا ئه نموده اس�ت با توجه به مجهول المکان  بودن خواندگان 
ردیف  دوم و س�وم و با تجویز  مواد 73  و 346 قانون آئین دادرس�ی مدنی از طریق نش�ر آگهی ا عام چنانچه پاسخی دارید ظرف 10 روز از 

تاریخ اباغ به این شعبه ا عام نمایید. 
876 مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر 

آگهی احضار 
به موجب پرونده کاس�ه 970492  ش�عبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب بوش�هر آقای اشکان پارسازادگان فرزند محمدرضا به 
شماره  ملی 3490195991 متولد 1371/08/28 که مشخصات بیشتری از مشارالیه در دست  نیست به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی توهین 
و فحاشی و تهدید تحت تعقیب می باشد به نامبرده اخطار و اباغ می گردد که جهت دفاع از بزه انتسابی تا یک ماه پس از انتشار ا ین آگهی 
در این شعبه  حاضر گردد در صورت عدم حضور  غیابا به موضوع رسیدگی  و اتخاذ تصمیم خو اهد شد این آگهی به تجویز ماده 174 قانون 

آئین دادرسی کیفری برای یک نوبت در یکی از  جراید کثیر اانتشار درج می گردد. 
878  بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب بوشهر – مهرزاد رستمی 

آگهی مزایده 
در راستای دستور دادستان  محترم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان دشتستان مبنی بر ضبط وثیقه با رعایت مقررات قانونی مستندا به 
مواد 230 و  235  قانون آئین دادرسی  کیفری به در پرونده اجرایی به کاسه 932098 از شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای  عمومی 
و انقاب شهرستان دشتستان یکباب منزل مسکونی دو طبقه – دو نبش فاقد تفکیک و سند مجری که پارکینگ به سوئیت  تبدیل شده 
تحت پاک ثبتی 15/2014 به نش�انی برازجان خ  جمهوری اس�امی کو چه س�ردخانه قاسمی – فروش�گاه اتکاء از طرف خ جمهوری بعد از 
نانوایی کوچه سوم سمت راست سر کوچه اول اولین پاک رو به شمال متعلق به وثیقه گذار خانم رباب شبابیان فرزند اسمعیل که در اجرای 
ماده 230  قانون اجرای احکام   کیفری از طرف وثیقه گذار  در ا ختیار اجرای احکام کیفری قرار گرفته اس�ت و از نا حیه کارش�ناس رس�می 
دادگس�تری به مبلغ 2/140/000/000 ریال ا رزیابی گردیده اس�ت زمان مزایده شنبه سا عت 12:30 الی 13 مورخ 1397/10/29 در  محل شعبه 
دوم اجرای احکام دادس�رای  عمومی و انقاب دشتس�تان به مزایده گذاشته می شود. طالبین می توانند در جلسه مزایده شرکت نموده در 
صورتیکه برنده مزایده شوند 10 درصد از قیمت فروش از وی اخذ و پس از انجام تشریفات قانونی ملک  پس از تایید صحت مزایده و  دستور 

دادگاه به خریدار تحویل خواهد شد. 
879 قاضی شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان  دشتستان – خضری

حصروراثت
خانم صدیقه پور شهس�واری  فرزند درویش دارای شناس�نامه 1127 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 97/29/674 مورخ 97/10/3 توضیح داده 
ش�ادروان گل اندام ایمانی فرزند خیراله بشناس�نامه 104  در تاریخ 1392/11/30 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- صدیقه پورشهس�واری فرزند درویش متولد 1345 ش.ش 1127 فرزند متوفی. 2- امین اله پورشهس�واری فرزند دوریش متولد 1349 
ش.ش 1597 فرزند متوفی. 3- ایران پورشهسواری فرزند درویش متولد 1352 ش.ش 586 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.
674 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

2- حصروراثت
آقای ایمان خس�روی مهر فرزند احمد دارای شناسنامه 8377 شرح دادخواست ش�ماره 97/647/3 مورخ 97/10/5 توضیح داده شادروان 
احمد فندقاعی فرزند مهراب بشناس�نامه 4  در تاریخ 1397/9/19 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- افسانه 
فندقاعی فرزند احمد ش.ش 2980306290 متولد 1370 فرزند متوفی. 2- کبری فندقاعی فرزند حسین ش.ش 4 متولد 1347 همسر متوفی. 
3- ایمان خسروی مهر فرزند احمد ش.ش 8377 متولد 1367 فرزند متوفی. 4- ابوالفضل فندقاعی فرزند احمد ش.ش 2981112082 متولد 
1378 فرزند متوفی. نامبرده به غیر از ورثه فوق وارث دیگری ندارد.  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.
647 شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان کرمان

3- حصروراثت
خانم مهناز اوراز فرزند محمد دارای کدملی 4469642010 شرح دادخواست شماره 951370 مورخ 97/10/12 توضیح داده شادروان عذراخانم 
مطلبی زاده فرزند علی و فاطمه کدملی 2990050558 در تاریخ 1395/7/22 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- آقای غامرضا اوراز فرزند محمد دارای کدملی 3051076181 پسر متوفی. 2- آقای حمید اوراز فرزند محمد دارای کدملی 2992091065 
پس�ر متوفی. 3- خانم شهناز اوراز فرزند محمد دارای کدملی 4431515089 دختر متوفی. 4- خانم مهناز اوراز فرزند محمد دارای کدملی 
4469642010 دختر 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.
370 شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان کرمان

4- حصروراثت
آقای مصطفی نش�اط مبینی فرزند نصراله دارای کدملی 2992017876 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 970406 مورخ 97/6/24 توضیح داده 
شادروان نصراله نشاط مبینی فرزند شکراله نشاط مبینی فرزند شکراله و صاحبجان کدملی 2991860243  در تاریخ 1397/5/16 در شهر 
کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- آقای محمد نش�اط مبینی فرزند نصراله دارای کدملی 2992008011 پس�ر متوفی. 
2- آقای مصطفی نشاط مبینی فرزند نصراله دارای کدملی 2992017876 پسر متوفی. براساس اظهار خواهان ماترک متوفی نامحدود )بیش از 
سی میلیون ریال( تعیین گردیده است.  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.
406 شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان کرمان

5- حصروراثت
خانم همایون رضوی نژاد فرزند س�یداحمد دارای شناس�نامه 6251 ماهان با وکالت س�رکار خانم مهناز خالقی ش�رح دادخواس�ت شماره 
ش/970721/23 مورخ 97/10/11 توضیح داده شادروان مرحومه درخشنده خالقی فرزند هدایت بشناسنامه 843 ماهان در تاریخ 1382/2/22 
در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- آقای سیدکمال رضوی نژاد فرزند سیداحمد ش.ش 28 ماهان متولد 1311 
پسر متوفات. 2- خانم همایون رضوی نژاد فرزند سیداحمد ش.ش 6251 ماهان متولد 1315 دختر متوفات .  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.
721 شورای حل اختاف شماره 23 شهرستان کرمان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760331055002488 مورخه 1397/10/04 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی خانم عنبر بانو ماداودی فرزند سعدی بشماره شناسنامه 
5 صادره از ساوجباغ در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 201/75 متر مربع پاک 36 اصلی واقع در صالح آباد خریداری از مالک 
رسمی آقای شاویردی کوهبر موضوع سند 51631 مورخه 1349/08/09 دفترخانه 17 تهران محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/10/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/30
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد : 1855

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای داود حسین زادگان بعنوان مالک ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعام نموده است که سند مالکیت دویست سهم از 
1400 سهم مشاع از 10000 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 10000 متر مربع قطعه 130 بشماره 23 فرعی از 196 اصلی مفروز از اصلی 
نامبرده واقع در اراضی نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد  بشماره چاپی 392025 مورد ثبت  4386 صفحه 104 دفتر جلد 36  اماک 
بنام  داود حسین زادگان ثبت و صادر گردیده و برابر سند قطعی شماره – مورخه -- دفتر خانه --  به متقاضی منتقل شده و بموجب سند 
رسمی شماره --- دفترخانه --- در رهن --- می باشد بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواست سند المثنی نموده است . لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصاحی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره 
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد . بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد .
منصور هدایت کار  رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان نظرآباد  نظرآباد :1856

آگهی مزایده اموال منقول
به موجب اجراییه ش�ماره 9710421320200082 تاریخ 1397/04/13 موضوع پرونده شماره 9709981320200310 شعبه اجرای احکام مدنی 
دادگس�تری رودبار محکوم علیه ش�رکت کاشی و سرامیک گیانا محکوم اس�ت به پرداخت محکوم به اموال مشروحه ذیل توقیف و مورد 
ارزیابی قرار گرفته است مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1397/11/09 ساعت 11 صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس�تان رودبار به فروش برس�د که مزایده از قیمت 394/000/000 ریال ش�روع می شود و مال متعلق به کسی است که بااترین قیمت را 
پیشنهاد نماید تمامی بهای مال مورد مزایده دفعتا واحده از خریدار اخذ می شود و مال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه روز مزایده 
مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت از مقررات مزایده ظرف یکهفته 
از تاریخ فروش به دادگاه ارائه می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور و قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در صورت وصول شکایت اموال به خریدار 
تسلیم نخواهد شد ضمنا طالبین می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از مال بازدید نمایند اموال مورد 
مزایده و بهای ان بشرح ذیل است : 1- کابل مسی 25+50*3 مستعمل به طول تقریبی 140 متر از پست برق داخلی تا سالن تولید 109/000/000 
ریال 2- کابل مسی 240*1 مستعمل به طول تقریبی 30 متر سه رشته 10 متری از ترانس تا تابلوهای فشار ضعیف پست داخلی 28/000/000 
ریال 3- کابل فش�ار قوی الومینیومی 120*3 به طول 220 متر از پس�ت برق فشار قوی تا پس�ت برق داخلی 50/000/000 ریال 4- آهن آات 
شامل ساپورت های کابل از جنس نبشی 5 و تسمه 0/3 *3 سانتیمتر به صورت 4 طبقه و نصب شده در ضلع غربی و شمالی زیر زمین پست 
برق داخلی چهار شاسی ترانس از جنس تیر آهن و ناودانی توری حفاظ ترانس از جنس میلگرد ساده با مش 15 سانتیمتر با ارتفاع 2 متر و با 
قاب از جنس نبشی 4 42/000/000 ریال 5- تابلو برق فشار قوی مستعمل به ابعاد 200*120*120 سانتیمتر با یک دستگاه سکسیونر و دژینکتور 
ساخت شرکت پارس سوئیچ با توجه به اینکه تابلوها به برق 20 کیلوولت متصل بودند ظرفیت سکسیونر و دژینکتور قابل شناسایی نبود اما 
شواهد نشان می دهد که این تجهیزات جهت راه اندازی ترانسفورماتور 1600 کاوا طراحی شده اند –چهار دستگاه 150/000/000 ریال 6- تابلو 
اندازه گیری برق فشار قوی مستعمل شامل رله های ولتاژ و جریان و نشان دهنده ها و ... یک دستگاه 15/000/000 ریال – لذا ارزش کلیه اقام 

فوق به مبلغ 394/000/000 ریال سیصد و نود و چهار میلیون ریال براورد می گردد 
ح   5854   دادورز اجرای احکام مدنی رودبار- جوانمرد 

آگهی مزایده نوبت اول
  ش�ماره بایگانی شعبه 970345 ماحظه می گردد مطابق اجرائیه شماره 9510421841100242-95/8/15 آقای محمد رضا ستونی محکوم 
به تادیه 250/000/000 ریال درحق آقای سعید شاملی گشته که قرار بوده بصورت اقساط تادیه نماید وجز مبلغ ناچیزوجه دیگری را درحق 
ایشان تادیه ننموده و به همین دلیل آقای سعید شاملی به عنوان  محکوم له  در خواست توقیف اموال ایشان را نموده و در این رابطه مطابق 
گزارش کانتری به ش�ماره 8639/1726-97/8/15 ملک  محکوم علیه واقع در خیابان س�ردار جنگل رضوانش�هر توقیف و ارزیابی گشته: 
مشخصات ملک طبق نظریه کارشناسی” یک واحد ساختمانی  نیمه کاره که دوازده عدد ستون آن پابرجا بودن و به نشانی  رضوانشهر- خیابان 
س�ردارجنگل- نبش کوچه هجرت به مس�احت 150 متر مربع  حدودا، و مقدار مس�احت 90 متر مربع ساختمان  نیمه کاره و ازسمت شمال 
محدود به کوچه  هجرت وجنوب محدود به خانه و محوطه مهران ستونی و شرق اصغر ستونی ملک ایشان- غربا محدود به کوچه  توقیف 
وتحویل  امین گشته وفاقد حق ارتفاقی و انتفاء غیر می باشد، وبه مبلغ 375/000/000 ریال  توسط کارشناس برآورد قیمت گشته ومزایده 
و فروش نس�بت به آن در تاریخ 1397/11/14 س�اعت11 الی 11:30 در این شعبه برگزارخواهد شد و کلیه متقاضیان حتی اامکان ضمن ثبت 
نام در س�امانه  ثنا می بایس�ت درخواست های خود را تا قبل از ساعت 11:30 و در پاکت دربسته به همراه تصویر کارت ملی و  شماره تماس 
تحویل شعبه نمایند و به درخواستهای خارج ازمهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد، شخصی به عنوان برنده معرفی می گردد که ضمن اعام 
بااترین پیشنهاد از قیمت پایه  نسبت به واریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس ومابه  التفاوت حداکثرظرف یکماه  تادیه نماید واا  

وجه واریزی درحق دولت ضبط می گردد.
 ح  5855  دادورزاجرای احکام  مدنی دادگاه رضوانشهر- مراد طلب

آگهی مزایده
 ش�ماره بایگانی 960239 نظر به اینکه در پرونده کاس�ه 960239 صادره از شعبه سوم شورای حل اختاف رضوانشهر محکوم علیه فاطمه 
مرادزاده محکوم به پرداخت مبلغ سی و دومیلیون و یکصدوهفده هزار تومان بابت اصل خواسته وخسارات قانونی در حق  محکوم له آرش 
محمدی منش ونیز مبلغ نهصد هزار تومان  نیم عشر دولتی  درقبال مبالغ فوق الذکر یک قطعه  زمین متعلق به خود را معرفی  نموده است 
که با مشخصات ذیل می باشد. مشخصات مال : یک قطعه زمین تعرفه شده با مشخصات مساحت تقریبی  حدود 2350 متر مربع واقع در 
رضوانشهر- قریه گیل  چاان شماا : به شالیزار حسین پور شعبان ،شرقا: به ملک حسین پور شعبان، جنوبا : اول به باغ اشخاص از مالکیت 
سابق محب اله محمودی ودوم به باغ عطاء اله محمودی و غربا به کلمرز به عرض حدود یک متر و ماورای آن به شالیزارعطاء اله محمودی متصل 
می باشد برابر بررسی واستعامات به عمل آمده و شرایط استقراری آن ونوع کاربری آن ) مزروعی( و ارزش ریالی بر آورد شده از قرارهر متر 
یکصد و هفتاد هزار ریال ) هفده هزار تومان( ، جمعا399500000 ریال ) سی  ونه میلیون ونهصد و پنجاه  هزار تومان ( که توسط هیات کارشناس 
رسمی دادگستری تقویم و ارزیابی  شده و در روز پنجشنبه 1397/11/11 ساعت 10 الی 11 ظهر با حضور نماینده محترم دادستان عمومی و 
انقاب شهرستان رضوانشهر در محل اجرای احکام  مدنی  شورای  حل اختاف شهرستان  رضوانشهر به فروش میرسد طالبین و خریدارن می 
توانند در وقت فوق الذکر در محل مزایده حاضر وشرکت  نمایند هر کس که از قیمت پایه بااترین قیمت را پیشنهاد نماید به ایشان فروخته  
خواهد شد و خریدار باید فی المجلس 10 درصد قیمت  پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه رضوانشهر واریز نموده 

و قبض را به اجرای احکام تسلیم نماید کلیه هزینه های  اجرایی وغیره بر عهده  خریدار است.
ح  5856   قاضی اجرای  احکام شورای  حل اختاف شهرستان رضوانشهر- رضا علی  درویشی

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول (
 به موجب پرونده کاس�ه 970291 این اجرا و در راس�تای اجرای دستور فروش مورخه 97/7/15 اصداری شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی 
سیاهکل بدینوسیله ملک زیر با مشخصات معلوم از طریق مزایده در حضور نماینده  محترم دادستانی  به فروش می رسد: مشخصات ملک: 
ششدانگ یک قطعه زمین دو بر به پاک  ثبتی 1079 فرعی از 31 اصلی مفروز از 53 فرعی از اصلی  مذکور  بخش 16 گیان واقع در سیاهکل 
– خیابان تقوی نژاد – کوچه  نغمه سه بانضمام  یکباب ساختمان ویایی بمالکیت مشاع  و بالسویه  آقایان منوچهر ومهدی ملکی ، مطابق سند 

مالکیت عرصه به مساحت 475 متر مربع  واعیان حدود  100 متر مربع احداثی بامصالح بنایی ، دیوارآجر فشاری ، شیروانی  چوب و پوشش 
حلب ،  درهاچوبی و پنجره ها  آلومنیوم میباشد ساختمان مسکونی  مشتمل برهال ،  دو اتاق خواب و آشپزخانه  ، سرویس بهداشتی مجزا و 
ایوان بوده  و کل  کف موزاییک ، دیوارو سقف گچ ، نما اندود  ماسه و سیمان و ضلع جنوبی  سیمان سفید می باشد و ملک دارای  امتیاز آب 
وبرق و گاز بوده  وعرصه با دیوار احداثی با بلوک سیمانی  و در فلزی بزرگ )  ماشین رو در حد  جنوبی ( محصور می باشد و در ضلع شمالی  
فاقد در و دسترسی  به کوچه بوده  و قسمتی  از عرصه  بصورت  راهرو و مابقی  مشجر با درختان مثمر و غیر مثمر میباشد و در حال حاضر 
مادر طرفین پرونده  در آن سکونت دارد، که از سوی  کارشناسان رسمی دادگستری  جمعا  به مبلغ  1900000000 ریال بر آورد گردیده است. 
روز مزایده : 1397/11/13 ساعت 10-11 صبح  محل  مزایده : اجرای احکام  مدنی دادگستری  سیاهکل  ملک فوق الذکر  با اوصاف  بیان  شده  
در حضور نماینده دادستان از طریق  مزایده فروش می رسد و قیمت  پایه از  مبلغ  ذکر  شده شروع  شده و کسی  که بااترین  مبلغ را پشنهاد 
نماید  برنده مزایده محسوب و می بایست  10 درصد  مبلغ پیشنهادی  را باید  فی المجلس  پرداخت  ومابقی   را ظرف  مدت یک ماه  پرداخت 
نماید  و در صورت عدم پرداخت مابقی  ظرف مدت  مقرر  10 در صد واریزی  به نفع  صندوق دولت  ضبط  خواهد گردید.  در ضمن  عاقمندان 

میتوانند  جهت بازدید از ملک  5 روز قبل از مزایده  باهماهنگی  اجرای احکام  مدنی اقدام  نمایند.
ح 5857   مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری شهرستان سیاهکل- پورمند

  آگهی مزایده
 شماره بایگانی شعبه 960028 اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 960028 له آقای  
علی مسیب پور مقدم نیا  وعلیه آقای میثاق محرمی وخانم مائده محرمی به خواسته 170/000/000 ریا ل بابت اقساط معوقه تا دی ماده1397 
جلسه مزایده  ای به منظور فروش ششدانگ یک قطعه  زمین سیفی به مساحت  به مساحت 500 متر مربع  به پاک  ثبتی شماره 1601 فرعی 
از 6 اصلی  بخش 22 ناحیه 55 گیان به مالکیت خانم س�کینه علی پور  لیفش�اگرد به آدرس روس�تای  شیخ محله تولم ، خیابان شهیدان 
محرمی ، کوچه  شهید محرمی، روبروی  منزل  آقای محرمی  به حدرد اربعه  شماا : 18 متر سیم خارداری به پاک باقی مانده  ) متصرفی  
آقای حس�ین ش�یخی (  شرقا : س�یم خارداری به طولهای 4/20 متر و 3/70 متر و 8/30 متر. 10/80 متر به پاک باقیمانده  ) متصرفی  آقای 
حسین شیخی  ( جنوبا :  سیم خارداری به طول  27/70 متر به پاک باقی مانده ) متصرفی  خانم مهری  محرمی ( و غربا : سیم  خارداری  به 
طولهای 7/10 متر و 11/20 متر باقی مانده ) متصرفی  اقای شمس اله  محرمی( با راه ورودی  خاکی به عرض  3 متر  که در حد غربی  و حد فاصل 
اراضی شالیزاری  آقایان شمس اله  محرمی وحسین  شیخی  فاقد اعیان و امتیازات و با تعدادی درختان مثمر که هر متر  مربع زمین به مبلغ 
350/000 ریال  و جمعا 175/000/000 ریال ارزیابی  گردیده و هم اکنون  در تصرف  مالک آن  می باشد برگزار نماید. طالبین میتوانند5 روز قبل 
از  برگزاری مزایده در محل از آن  پاک دیدن کرده و جهت شرکت در  خرید  در  تاریخ  1397/11/07 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 و هزینه های مربوطه را متقبل شود.
ح  5858   مدیر اجرای احکام حقوقی  دادگستری  شهرستان  صومعه سرا- رافع مقدم

آگهی مزایده اموال منقول
به موجب اجراییه ش�ماره 9710421320100065 تاریخ 1397/03/21 موضوع پرونده شماره 9709981320100167 شعبه اجرای احکام مدنی 
دادگس�تری رودبار محکوم علیه ش�رکت کاشی و سرامیک گیانا محکوم اس�ت به پرداخت محکوم به اموال مشروحه ذیل توقیف و مورد 
ارزیابی قرار گرفته است مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1397/11/09 ساعت 11 صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس�تان رودبار به فروش برس�د که مزایده از قیمت 901/000/000 ریال ش�روع می ش�ود و مال متعلق به کسی است که بااترین قیمت را 
پیشنهاد نماید تمامی بهای مال مورد مزایده دفعتا واحده از خریدار اخذ می شود و مال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه روز مزایده 
مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت از مقررات مزایده ظرف یکهفته 
از تاریخ فروش به دادگاه ارائه می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور و قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در صورت وصول شکایت اموال به خریدار 
تسلیم نخواهد شد ضمنا طالبین می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از مال بازدید نمایند اموال مورد 
مزایده و بهای ان بشرح ذیل است :1- کابل مسی 240*1 مستعمل به طول تقریبی 88 متر چهار رشته 22 متری از ترانس تا تابلوهای فشار 
ضعیف پست داخلی 82/000/000 ریال 2- کابل فشار قوی الومینیومی 120*3 به طول 10 متر از ترانسفورماتور تا تابلو برق فشار قوی مربوطه 
2/000/000 ریال 3- تابلو برق فشار قوی مستعمل به ابعاد 200*120*120 سانتیمتر با یک دستگاه سکسیونر و دژینکتور ساخت شرکت پارس 
سوئیچ با توجه به اینکه این تابلو به برق 20 کیلوولت متصل بود ظرفیت سکسیونر و دژینکتور قابل شناسایی نبود اما شواهد نشان می دهد 
که این تجهیزات جهت راه اندازی ترانسفورماتور 1600 کاوا طراحی شده اند یکدستگاه 37/000/000 ریال 4- ترانسفورماتور روغنی کاهنده 20 
کیلوولت به 400 ولت با قدرت 1600 کاوا ساخت شرکت ایران ترانسفو و سال ساخت 1368 به شماره سریال IT675517 این دستگاه سالم 
و در حال بهره برداری می باشد یکدستگاه 750/000/000 ریال 5- کلیه کابل های برق مستعمل فشار ضعیف موجود در زیر زمین پست  برق 
داخلی و متصل به تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف در سایز های مختلف زیر 50 به وزن تقریبی 80 کیلوگرم 30/000/000 ریال –لذا ارزش کلیه 

اقام فوق به مبلغ 901/000/000 ریال نهصد و یک میلیون ریال براورد می گردد .
ح 5859     شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری رودبار 

آگهی مزایده
کاسه اجرایی 970500 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا موضوع دستور فروش پاکهای ثبتی 18/636 بخش 22 گیان 
ش�امل یکباب منزل مس�کونی ویایی حدود 100 مترمربع با قدمت بر 35 س�ال با محوطه ان جمعا به مساحت 400/08 مترمربع واقع در 
ابتدای روستای لیف شاگرد و پاک ثبتی 637/18 بخش 22 گیان شامل یکباب کارخانه برنجکوبی به مساحت 682 مترمربع به همراه 
تاسیس�ات و دس�تگاه های موجود در ان به نش�انی روستای لیف شاگرد اماک موضوع دس�تور فروش پس از ارزیابی توسط کارشناس 
رس�می اینک از طریق مزایده بفروش می رس�د مش�خصات ملک الف : از ملک مورد تعرفه یکباب منزل مس�کونی بصورت ویایی به 
مساحت حدود 100 مترمربع با قدمتی بالغ بر 35 سال دارای اسکلت مصالح بنایی سربندی شیروانی چوبی با پوشش حلب که مستعمل 
بر های و پذیرایی دو اتاق خواب اش�پزخانه س�نتی با کابینت گالوانیزه و دیواره های جانبی کاش�ی کاری تا ارتفاع 1/50 متر و س�رویس 
بهداش�تی حمام و توالت مجزی بوده که نازک کاری س�قف و دیوار ها اندود گچ کف لیس�ه بتنی دربها و پنجره ها الومینیومی سیس�تم 
گرمایشی بخاری و سیستم سرمایشی کولر گازی و از امتیاز و انشعابات اب و گاز برخوردار است و همچنین دارای برق منشعب گرفته از 
کارخانه برنجکوبی مجاور می باشد مضافا اینکه در حد شرقی منزل مسکونی مذکور سایبان بمساحت حدود 40 مترمربع دارای اسکلت 
فلزی از جنس پروفیل قوطی و س�ربندی چوبی با پوش�ش ایرانیت احداث گردیده است که با لحاظ کردن شرایط زمانی موقعیت مکانی 
کمیت و کیفیت بنا قدمت بنا نحوه دسترس�ی مس�احت ملک کاربری مسکونی و رعایت جمیع جهات و سایر فاکتورهای موثر بر قضیه 
ارزش شش�دانگ عرصه و اعیان ملک مورد تعرفه با جمیع توابع و لواحق و متعلقات و منضمات ش�رعیه و عرفیه بانضمام تاسیس�ات 
منصوبه و امتیازهای مربوطه بمبلغ 1/650/000/000 ریال معادل یکصد و شصت و پنج میلیون تومان بعنوان قیمت پایه کارشناسی تعیین 
و تقویم می شود ب: ششدانگ یکباب کارخانه برنجکوبی بمساحت حدود 682 مترمربع از پاک ثبتی 18/637 بخش 22 گیان مشتمل 
بر س�الن انبار و تولید س�الن و مستحدثات خش�ک کن اطاقک فل و کپک دفتر نگهبانی و سرویس بهداشتی بر روی عرصه ملک مورد 
نظر و با قدمت ساخت قرین به 31 سال بنا شده است اسکلت  انها از نوع مصالح بنایی و فلزی و سربندی نهایی از پروفیل های فلزی با 
پوشش ورق آزبست سیمانی کرکره ای است مشخصات مصالح بکار رفته در انها با توجه به فضاها شامل کف ها بتنی لیسه ای موزائیک 
اندود س�یمانی درها فلزی پنجره ها فلزی اس�ت که با در نظر گرفتن وضعیت عمومی موقعیت مکانی و محلی شرایط کاربری و نوع بهره 
برداری تجاری کارخانه برنجکوبی حدود ثغور مس�احت عرصه و اعیان مورد نظر کمیت و کیفیت مصالح بکار رفته  در اعیان مورد نظر 
و س�اختار قدمت س�اخت ان بهمراه کلیه ملحقات و امتیازهای متصوره و جمیع جهات موثر ارزش ششدانگ ملک بشماره 637 فرعی 
مفروز و مجزی ش�ده از ش�ماره چهار فرعی واقع در روستای لیف شاگرد سنگ اصلی 18 بخش 22 گیان مشتمل بر عرصه به مساحت 
883/54 مترمربع به انضمام اعیان حدود 682 مترمربع را در مقام اظهار نظر قرین به مبلغ 5/195/000/000 ریال به حروف پنج میلیارد 
و یکصد و نود و پنج میلیون ریال براورد  ارزیابی و اعام میگردد ج: تاسیسات و ماشین اات مستقر در کارخانه شامل : 1- امتیاز برق 
با دیماند قراردادی 40kw کیلووات به ش�ماره اش�تراک 60021901 همراه با تابلوی توزیع برق main panel مجز به کلید اتوماتیک 80 
امپر و لوازم اندازه گیری و تجهیزات تابلویی شامل فیوزها و کنتاکتورها و بی متال ها و کلیدهای مینیاتوری جمعا به ارزش 240/000/000 
ریال دویست و چهل میلیون ریال 2- امتیاز گاز با ظرفیت 25 مترمکعب در ساعت به شماره اشتراک 101006000564550 همراه با لوله 
کش�ی گاز و ش�رآات و رگاتور جمعا به ارزش 45/000/000 ریال چهل و پنج میلیون ریال 3- یکدس�تگاه کمپرس�ور باد تک فاز و تک 
سیلندر ساخت مدرن با منبع 200 لیتری به ارزش 12/000/000 ریال دوازده میلیون ریال 4- یکدستگاه ترازوی دیجیتالی با ظرفیت 200 
کیلوگرم به ارزش 4/000/000 ریال چهار میلیون ریال 5- نه دس�تگاه خش�ک کن مشتمل بر 7 دستگاه 3 تنی و 2 دستگاه 3/5 تنی هر 
دستگاه مجهز به فن هوا و مشعل و گاز سوز همراه با تابلوی الکترونیکی کنترلی و نمایشگر مربوط با کلیه متعلقات مربوطه جمعا به ارزش 
630/000/000 ریال ششصد و سی میلیون ریال 6- نوار نقاله افقی در خروجی خشک کن ها به طول 12 متر مجهز به الکتروموتور و تسمه 
به همراه نوار نقاله به طول حدود 4 متر مجهز به الکتروموتور و زنجیر جمعا به ارزش 80/000/000 ریال هشتاد میلیون ریال 7- یکدستگاه 
الک جو س�اخت کارگاه گیان صدف به مبلغ 70/000/000 ریال هفتاد میلیون ریال 8- یکدس�تگاه پوس�ت کن س�اخت ماش�ین  سازی 
ش�الیزار به مبلغ 220/000/000 ریال دویس�ت و بیست میلیون ریال 9- یکدستگاه سفید کن دوتوپی ساخت ماشین سازی حیدرزاده به 
مبلغ 240/000/000 میلیون ریال دویست و چهل میلیون ریال 10- چهار دستگاه باابر الواتور مشتمل بر سه دستگاه 4 متری و یک عدد 
5/5 متری ساخت گیان صدف جمعا به مبلغ 80/000/000 ریال هشتاد میلیون ریال 11- الک برنج دو طبقه ساخت گیان صدف به مبلغ 
110/000/000 ریال یکصد و ده میلیون ریال جمع ارزش تاسیس�ات و ماش�ین اات برنجکوبی به شرح 11 بند مذکور مبلغ 1/731/000/000 
ریال یک میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ریال براورد و اعام میگردد اینک از طریق مزایده با حضور نماینده محترم دادستان در 
تاریخ 97/11/2 روز سه شنبه از ساعت 9 الی 10 در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا بفروش می رسد هر کس از قیمت 
پایه بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا خریدار باید فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده 
دادگس�تری 2171294508003 س�یبای بانک ملی واریز و فیش را به دفتر ش�عبه تحویل نماید ضمنا مزایده مابقی مبلغ را باید حداکثر 
ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه 

های اجرایی بر عهده خریدار می باشد 
ح   5860   مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا- حامد رافع 
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رییس کل دادگستری استان کرمان از 42 
قاضی برجسته و ش�اخص در این استان 

تجلیل کرد. 

یداه موح��د در مراس��م تجلی��ل از 42 قاضی 
برجسته و شاخص اس��تان کرمان اظهار کرد: در 
حال حاضر در استان کرمان 345 قاضی مشغول 
ب��ه فعالیتند که قری��ب به اتفاق آنه��ا فرهیخته 
و برجس��ته هس��تند و صادقانه به مردم خدمت 

می کنند که از میان آنان از 42 نفر تجلیل شد.
وی افزود: تاکیدات رهبر معظم انقاب اسامی 
در س��ال های اخیر و سیاس��ت های قوه قضاییه 
بر این اس��ت که از قض��ات برجس��ته، خدوم و 
پرتاش ک��ه تصمیم��ات ش��جاعانه ای اتخاذ 
می کنن��د، تقدیر ش��ود. در این آیین از مس��عود 
امیرمیجانی رییس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر 
اس��تان کرمان، مجی��د ناطقی مستش��ار دادگاه 
تجدیدنظ��ر اس��تان کرمان، ابراهی��م خلیفه ای 
رییس ش��عبه س��وم دادگاه تجدیدنظر کرمان، 
حجت ااسام عباس گوهرگزی مستشار دادگاه 
تجدیدنظر اس��تان کرمان، رضا نیکبخت رییس 
ش��عبه دوم دادگاه کیفری یک اس��تان کرمان، 
حجت ااسام محمدعلی کریمی افشار مستشار 
دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، محمدرضا فروتن 
رییس شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان 
کرمان، احم��د قربانی رییس ش��عبه اول دادگاه 

انقاب کرمان، حس��ین شکوهی نس��ب رییس 
دادگستری شهرستان منوجان، غامرضا مارزی 
رییس دادگستری شهرس��تان قلعه گنج، ایمان 
س��لطانی زرندی رییس دادگستری شهرستان 
ریگان، اس��ماعیل بلوچ زاده دادستان عمومی و 
انقاب شهرستان راور، حسین سامی دادستان 
عمومی و انق��اب شهرس��تان جیرفت، مجید 
س��یمی دادس��تان عمومی و انقاب شهرستان 
کهنوج، حامد عمرانی دادستان عمومی و انقاب 
شهرس��تان رودبار جنوب، حس��ین میرزابیگی 
ریی��س دادگاه عمومی بخش ماه��ان، علیرضا 

س��ااری س��ه دران ریی��س دادگاه عموم��ی 
شهرستان فاریاب، سیدعلی متولی نوش آبادی 
ریی��س دادگاه عمومی شهرس��تان نرماش��یر، 
رحمان مزی��دی ش��رف آبادی ریی��س دادگاه 
عمومی شهرستان فهرج، علی میرزابیگی معاون 
قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقاب 
شهرستان کرمان، مختار ش��مس الدین معاون 
دادس��تان مرکز اس��تان کرمان، حسن سلطانی 
معاون دادس��تان مرکز اس��تان کرم��ان، امینه 
سااری معاون دادس��تان مرکز استان کرمان، 
محمدرض��ا اکب��ری زاده رییس ش��عبه چهارم 

دادگاه انق��اب کرمان، ه��ادی آقایی پور رییس 
شعبه سوم دادگاه انقاب کرمان، محسن مایی 
بنی اسدی رییس ش��عبه چهارم دادگاه عمومی 
کرمان، عبدالسعید موسوی خلیجی رییس شعبه 
پنجم دادگاه عمومی کرم��ان، غامرضا امیری 
رییس شعبه چهارم دادگاه خانواده کرمان، محمد 
رضایی رییس شعبه هفتم دادگاه خانواده کرمان، 
حجت ااسام عباس ش��هابی نیا رییس دادگاه 
کیفری یک شهرس��تان رفسنجان، سیدمهدی 
هاشمی مستش��ار دادگاه کیفری یک شهرستان 
رفسنجان، علیرضا مظفری رییس شعبه دادگاه 
انقاب شهرستان کهنوج، علی شمسی رییس شعبه 
دوم حقوقی دادگستری شهرستان جیرفت، سلمان 
اعظمی رییس شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان 
بم، محمود محمودی ریی��س دادگاه کیفری یک 
سیرجان، عارف طالقانی نژاد رییس شعبه 101 دادگاه 
کیفری دو شهرس��تان بردسیر، یارمحمد شجاعی 
دادرس دادگستری شهرستان بافت، محمد احسان 
ابراهیمی بازپرس دادس��رای عموم��ی و انقاب 
شهرستان کرمان، فاطمه رش��ید فرخیان دادیار 
دادس��رای عمومی و انقاب شهرستان کرمان، 
محمدرض��ا صفاری دادیار دادس��رای عمومی و 
انقاب شهرس��تان زرند، مه��دی مایی قاضی 
ناظر زن��دان مرکزی کرمان و اطهره س��ااری 
قاضی ش��ورای حل اختاف کرم��ان به عنوان 

قضات برتر استان کرمان تجلیل شد.

تجلیل از ۴۲ قاضی برجسته و شاخص
در استان کرمان

برگزاری کارگاه ارتقای مهارت های 
زندگی ویژه همسران زندانیان 

 مدی��رکل زندان های اس��تان همدان از 
برگ��زاری کارگاه آموزش��ی ارتق��ای 
مهارت ه��ای اخاق��ی و زندگ��ی ویژه 
همس��ران زندانی��ان خب��ر داد. حس��ن 
محمدیاری از برگزاری کارگاه آموزشی 
ارتقای مهارت های اخاقی و زندگی ویژه همسران زندانیان استان 
همدان خبر داد و گفت: در راستای دستورالعمل ارسالی از اداره کل 
اقدامات تامینی و تربیتی س��ازمان زندان ها، این کارگاه آموزشی با 
حضور معاون دفتر اقدامات حمایتی و مرک��ز مراقبت بعد از خروج 
سازمان زندان ها و مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان برگزار شد . 
وی با بیان اینکه این  دوره آموزش��ی برای س��ومین سال متولی در 
زندان های استان همدان برگزار می شود، افزود: کارگاه های آموزشی 
ارتق��ای مهارت های اخاقی و زندگی در شهرس��تان ها نیز برگزار 
می شود. به گفته محمدیاری، به منظور رفاه حال خانواده زندانیان، 
خدمات مددکاری، قضایی، مشاوره و روانشناسی، بهداشتی و درمانی 
در طول برگزاری کارگاه آموزش��ی به صورت رای��گان به خانواده 

زندانیان ارایه می شود.

امنیت و حفاطت زندان ها نیازمند 
مهارت های اجتماعی و انسانی

 مدیرکل زندان های استان گیان، امنیت 
و حفاطت زندان ها را نیازمند مهارت های 
اجتماعی و انس��انی دانست. سیدحمید 
حسینی در نشس��تی با حضور کارکنان 
زندان مرکزی رش��ت، امنیت و حفاطت 
زندان ه��ا را نیازمند  مهارت های اجتماعی و انس��انی و پیش نیاز و 
پیش درآمد اجرای برنامه های اصاحی و تربیتی دانست که  باعث 
برقراری امنیت و حفاظت س��امت کارکنان و زندانیان و نیز نظم و 
انضباط می ش��ود. وی ادامه داد: در زندان ها با افراد مواجه هستیم و 
هیچ کدام دستگاه و ماشین آات سخت افزاری و نرم افزاری نیستند 
بنابراین باید شرایط را به گونه ای مهیا سازیم که در ارتباطات موثر و 
مفید واقع شویم زیرا این ارتباطات، ابزار بسیار مهمی برای زندانیان 
و پیدا کردن راهکارهای علم��ی و عملی برای کمک به آنان برای 
تحمل حبس و همچنین بازخورد سازنده و صحیح  آنان در اجتماع 

است.

بازدید از زندان مرکزی بوشهر
 مدیرکل زندان های اس��تان بوش��هر از 

زندان مرکزی این شهر بازدید کرد.
سیدقاسم طباطبایی مهر از زندان مرکزی 
بوشهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان 
روند پیش��رفت اقدامات و فعالیت های 
در حال انجام قرار گرفت. وی ضمن بازدی��د از پروژه های در حال 
تعمیر مانند سالن سرپوشیده ورزشی، سالن ورزش های زورخانه ای 
و کارگاه صنایع دس��تی، خواهان سرعت بخش��یدن توام با کیفیت 
باای کار جهت به سرانجام رسیدن و بهره برداری از این فضاها شد.

رانندگی بدون گواهینامه
توسط افراد زیر 18 سال

اگر چه بر اس��اس قوانی��ن راهنمایی و 
رانندگی، رانندگی زیر 18 سال و تا وقتی 
هنوز گواهینامه ای در کار نیس��ت برای 
اف��راد ممنوع اس��ت ام��ا کم نیس��تند 
نوجوانانی که به دلیل کنجکاوی و عاقه 
ش��دیدی که به نشستن پش��ت فرمان خودرو دارند، قبل از گرفتن 
گواهینام��ه، رانندگ��ی در خیابان ها و بزرگراه های ش��هر را تجربه 

کرده اند؛ تجربه ای که گاه برایشان گران هم تمام شده است.
اگر بدون داش��تن گواهینامه پش��ت فرم��ان نشس��تید و به دلیل 
بی احتیاطی یا مهارت ناکافی تصادفی را رقم زدید دست  و  پایتان را 

گم نکنید و فرار را بر قرار ترجیح ندهید.
در ایران بر اس��اس قانون، رانندگی با وس��ایل نقلیه مختلف بدون 
داش��تن گواهینامه ممنوع بوده و برای متخلف��ان مجازات تعیین 

شده است. 
پای خطایتان بایستید تا اشتباهتان به بهای یک اشتباه بزرگ تر تمام 
نشود. فرار شما از صحنه تصادف، آن هم به بهانه نداشتن گواهینامه 
فقط ممکن اس��ت به قیمت مرگ انسانی تمام شود و مجازات شما 
را سنگین تر کند. پس بدانید مرتکب قتل عمد نشده اید و تنها جرم 
شما این است که بدون گواهینامه پشت فرمان نشسته اید و باید تاوان 

این تخلف را هم بپردازید.
براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، هر کس بخواهد با هر نوع 
وس��یله نقلیه موتوری مثل خودروی س��واری، کامیون و اتوبوس 
رانندگی کن، باید گواهینامه متناسب رانندگی با آن نوع وسیله نقلیه 
را دارا باش��د و در  غیر  این  صورت با متخلفان برابر قوانین و مقررات 
رفتار می شود بنابراین صرف داشتن گواهینامه رانندگی یک وسیله 
خاص، مجوزی برای رانندگی با سایر وسایل نقلیه نیست و به  عنوان 
مثال فردی که گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت دارد فقط مجاز به 
رانندگی با این وسیله نقلیه بوده و مجاز به رانندگی خودروی سواری 
نیست همچنین کس��ی که گواهینامه پایه یک ندارد، نمی تواند با 

کامیون و اتوبوس رانندگی کند. 
اگر مشخص شود مالک آگاهانه وسیله نقلیه را در اختیار فرد دیگری 
که فاقد گواهینامه اس��ت، قرار داده، پس از وق��وع حادثه عاوه بر 
راننده، مالک خودرو نیز به عنوان مباشر در وقوع حادثه قابل تعقیب 
و مجازات است اما اگر تایید ش��ود مالک خودرو نمی دانسته فردی 
که خودرو را به او قرض داده بدون گواهینامه است، مجازاتی متوجه 

او نخواهد بود.
در م��واردی که راننده بدون گواهینامه، مقصر حادثه باش��د، اعم از 
اینکه تصادف منجر به خسارت مادی یا بدنی شده باشد، در صورتی 
که خودرو دارای بیمه نامه معتبر باش��د، بیمه گر مکلف به پرداخت 
خساراتی است که به موجب بیمه نامه تعهد کرده است اما این پایان 
ماجرا نیس��ت چون بیمه به مراجع قضایی رجوع می کند و به دلیل 
اینکه فرد خاطی دارای گواهینامه نبوده است مبلغ پرداخت شده را 

از راننده مطالبه می کند. 
اگر افرادی که گواهینامه ندارند، عامل وقوع تصادف منجر به جرح یا 
فوت باشند با تشدید مجازات مواجه می شوند که این مجازات بیش از 

دوسوم حداکثر مجازات تعیین شده در قانون خواهد بود.

پرداخت بدهی زندانی توسط دانشجوی 
فقید دانشگاه علوم و تحقیقات

مدیرکل زندان های استان تهران گفت: یک جوان دانشجو، سه روز قبل 
از فوتش، بدهی یکی از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد اس��تان تهران را 
پرداخت کرد. مصطفی محبی اظهار کرد: یکی از دانشجویانی که در حادثه 
مصیبت بار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، به دیدار حق شتافت، سه روز 
قبل از فوتش با مراجعه به محل نمایندگی ستاد دیه و بررسی پرونده های 
مختلف، یکی از پرونده ها را انتخاب و بدهی آن زندانی را پرداخت کرد. وی 
ادامه داد: زندانی انتخابی توسط مرحوم سجاد پوراحسان، راننده وانتی در 
یکی از شهرستان های اطراف تهران بود که به دلیل بدهی سه میلیون و 
چهارصد هزار تومانی در زندان به سر می برد. محبی ادامه داد: این زندانی 
منزلی محق��ر در اطراف تهران بدون پیش پرداخت برای خود، همس��ر و 
دختر 13 ساله اش اجاره کرده بود و منبع درآمدش میوه فروشی با آن وانت 
فرسوده بود ولی به خاطر دیسک کمر، از چندی پیش، قدرت کار نداشت. 
وی با بیان اینکه این راننده با شکایت صاحب خانه به دلیل اجاره های معوقه، 
راهی زندان شد و خانواده اش هیچ س��رپناهی نداشتند، خاطرنشان کرد: 

مرحوم پوراحسان،  تمام پس اندازش را اهدا کرد تا بدهی وی را بپردازد.

دیدار با دادستان نظامی کرمانشاه
مدیر کل زندان های اس��تان کرمانش��اه  با دادستان دادس��رای نظامیان 
این اس��تان دیدار و گفت وگو کرد. منصور بیگلری در نشستی با دادستان 
دادسرای نظامیان استان کرمانشاه، غنی س��ازی برنامه های فرهنگی و 
آموزش��ی با هدف ایجاد زمینه بازگش��ت محکومان دادسرای نظامی به 

یگان خدمتی را اولویتی مهم بیان کرد.

احضار 12 پیمانکارمسکن مهر 
به دادستانی پردیس 

دادستان پردیس از احضار 12 پیمانکار متخلف مسکن مهر به دادستانی 
خبرداد. آغاجری با اش��اره به اینکه 12 پیمانکار متخلف مس��کن  مهر به 
دادستانی احضار شده اند، گفت: تذکرات ازم دراین رابطه داده شده است 
و در صورت عدم تعهد، پرونده قضایی برای آنان تشکیل خواهد شد. وی 
افزود: در بازدید میدانی که از پروژه ها به عمل آمد، عملیات ساخت و س��از 
متوقف ش��ده بود که پرونده ای با عنوان نظارت دادس��تانی بر مس��کن 
مهر تش��کیل ش��د و 12 نفراز پیمانکاران  که به دولت بدهکار هستند را 
احضار کردیم. دادس��تان پردیس ادامه داد: از شرکت عمران خواسته ایم  
پیمانکارانی که به تعهدات خود عمل نمی کنند را اخراج کنند و جایگزین 
مناسب برای آنها در نظر بگیرند که پس از دستورات ازم قضایی اقدامات 

مناسب دراین رابطه صورت گرفته است .

در صورتی که تغییر شغل توسط منتقل الیه غیرقانونی صورت 
گیرد، آیا مالک می تواند به دلیل تغییر شغل طرح دعوی کند؟

تخلف اعم از اینکه توسط مستاجر صورت گرفته باشد یا توسط منتقل الیه 
یا حتی یکی از وراث مس��تاجر، حق درخواس��ت تخلیه برای مالک ایجاد 
می کند بنابراین چنانچه مس��تاجر بدون موافقت مالک، مورد اجاره را به 
غیر انتقال دهد و منتقل الیه تغییر شغلی بدهد که موجب درخواست تخلیه 
ش��ود، مالک می تواند هم به علت انتقال به غیر و نیز به لحاظ تغییر شغل، 
تقاضای تخلیه را مطرح سازد. در صورتی که دادگاه به علت انتقال به غیر، 
حکم تخلیه را صادر کند، معادل نصف حق کس��ب و پیشه در قبال تخلیه 
تعیین می کند اما اگر به لحاظ تغییر شغل حکم صادر کند، هیچ گونه حق 
کسب و پیشه ای به مستاجر تعلق نمی گیرد و اگر به هر دو علت حکم تخلیه 
صادر شود، مالک مختار است برای هر کدام که مایل باشد، صدور اجراییه 

و تخلیه مورد اجاره را درخواست کند.
دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر باید علیه چه شخص یا 

اشخاصی طرح شود؟
هرچند طرح دعوای تخلیه به طرفیت مستاجر به استناد تبصره یک ماده 
19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، منع قانونی ندارد اما 
بهتر است دادخواست به طرفیت هر دوی مستاجر و منتقل الیه داده شود تا 
هم از نظر پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر یا متصرف امکان 
بررسی بیشتری باشد و هم از نظر اجرای حکم تخلیه؛ ضمناً چنانچه دعوا 
به طرفیت منتقل الیه نیز اقامه شده باشد، باید مشخصات مشارالیه مطابق 
قانون آیین دادرسی مدنی در دادخواست ذکر شود. حق کسب و پیشه مورد 
حکم، معموًا به مس��تاجر مورد اجاره پرداخت می ش��ود مگر اینکه احراز 
شود که مستاجر، حق کسب و پیشه یا تجارت مورد اجاره را به منتقل الیه 
واگذار کرده اس��ت که در این صورت حق کس��ب و پیشه تعیین شده، به 

منتقل الیه داده خواهد شد.
با عنایت به اینکه ماده 115 قانون مجازات اسامی مصوب 
س�ال 1۳92 در جرایم تعزیری درجه 6، هفت و هشت، در 
صورت احراز توبه مجرم، مجازات را س�اقط دانسته و نظر 
به اینک�ه در بزه فرار از خدمت در موض�وع بند الف ماده 56 
و بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مس�لح که 
مجازات آن از نوع درجه هفت است )دو تا شش ماه حبس(، 
به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار 
ندامت و پشیمانی متهم، توبه به صورت عملی صورت گرفته 
است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
با توجه به اطاق و عموم ماده 115 قانون مجازات اسامی مصوب سال 
1392 در خصوص جرایم تعزیری، مقررات این ماده شامل بزه های مورد 
س��ؤال نیز می ش��ود اما صرف مراجعه متهم به ف��رار از خدمت، به محل 
خدمت، توبه محسوب نمی ش��ود بلکه باید گفت که با توجه به ماده 117 
قانون مجازات اسامی که مرقوم داشته »توبه، اصاح و ندامت وی باید 
احراز شود«، صرف مراجعت متهم فراری به خدمت، توبه محسوب نشده 

و این امر باید توسط قاضی مربوط احراز شود.

یک حقوقدان گفت: در وکالت تضمینی 
و تعهد به نتیجه، وکیل وصول حق الوکاله 
را مشروط به نتیجه قرار می دهد. به این 
معنا که اگر نتیجه در پرونده حاصل شد 
وکیل مستحق دریافت حق الوکاله است.

اعتم��ادی،  عل��ی 
ارش��د  کارش��ناس 
حق��وق در گفت وگو 
با »حمای��ت« اظهار 
ک��رد: ب��ا توج��ه به 
پیشرفت و گسترش 
علوم در حوزه های مختلف امروزه مسایل حقوقی 
و قضایی نیز در کشور رشد و تغییرات چشمگیری 
داشته است لذا انتخاب وکیل متخصص و توانمند 
برای افرادی ک��ه نیاز به وکی��ل دارند و تاکنون 
تجربه حض��ور در مراجع قضای��ی و انتظامی را 

نداشته اند، دشوار شده است.
وی با بیان اینکه روش وکالت تضمینی می تواند 
ش��یوه ای برای کمک به افراد در انجام معامات 
و قراردادها باش��د، افزود: قانونگذار در ماده 190 
قان��ون مدنی ب��رای صحت هر معامله ش��رایط 
ذیل را اساس��ی دانسته که ش��امل قصد طرفین 
و رضای آنها؛ اهلیت موضوع؛ موضوع معین که 
مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله است 
بنابراین هر فردی که قصد معامله و نوشتن قرارداد 

را دارد، باید موارد مذکور را رعایت کند.

 وکیل نمی تواند نتیجه را تضمین کند
این کارش��ناس ارش��د حقوق با بی��ان اینکه در 
وکالت تضمین��ی و تعهد به نتیجه، وکیل وصول 
حق الوکاله را مشروط به نتیجه قرار می دهد، ادامه 
داد: بدین معنا که اگر نتیجه در پرونده حاصل شد 

وکیل مستحق دریافت حق الوکاله است.
وی تاکی��د کرد: این موضوع در حالی اس��ت که 
وکیل نمی تواند نتیجه را تضمین کند زیرا نتیجه 

پرونده توسط مراجع ذی صاح تعین می شود.
اعتمادی عنوان ک��رد: در ماده 232 قانون مدنی 
آمده است ش��روط مفصله ذیل باطل است ولی 
مفسد عقد نیست: شرطی که انجام آن غیرمقدور 
باشد؛ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرطی 

که نامشروع باشد.
وی اضاف��ه کرد: ل��ذا در صورتی که موسس��ات 

حقوقی یا وکای دادگس��تری نتیجه را تضمین 
کنند شرط غیرمقدور گذاشته اند و مرتکب تخلف 
ش��ده اند اما اگر در قرارداد به جای نوش��تن این 
مطلب که »حق الوکاله ب��ه مبلغ ..... ریال تعیین 
می شود و وکیل حصول نتیجه را تضمین می کند« 
نوشته شود »حق الوکاله به مبلغ ..... ریال تعیین 
و وصول حق الوکاله، مش��روط به نتیجه است« 
نه تنها مشکلی وجود ندارد بلکه صحیح، منصفانه 
و عادانه ترین روش��ی اس��ت که می ت��وان در 

قراردادها از آن استفاده کرد.
این کارش��ناس ارش��د حقوق بیان کرد: زیرا در 
وکالت تضمینی، وکیل پس از مطالعه و بررس��ی 
ادله، مدارک و مس��تندات موجود، اگر از احتمال 
پیروزی معقول در دعوا مطمئن نشود، پرونده را 
نمی پذیرد ام��ا وکیل باانگی��زه، از هیچ تاش و 

کوششی برای موفقیت در پرونده دریغ نمی کند و 
موکل نیز دیگر نگران آن نیست که اگر در پرونده 
موفقیتی حاصل نشد، مجددا متضرر شده و  باید 

حق الوکاله را نیز پرداخت کند.

 محاسن تضمین حق الوکاله
وی با بیان اینکه برخی وکا، ش��أن و ش��رافت 
شغلی خود را نادیده گرفته و در جلسات مشاوره، به 
مراجعه کننده با تاکید اطمینان می دهند که پرونده 
به نتیجه خواهد رسید تا او را ترغیب به عقد قرارداد 
کنند، اظهار کرد: اما در صورتی که وکا پیگیری 
و اقدام مناسب و موثری در پرونده نداشته باشند و 
موفقیتی حاصل نشود، هیچ مسئولیت مستقیمی 
نداش��ته و تنها با بهانه جویی، قضات و سیس��تم 
قضایی یا ضعف قانون را مقصر دانسته یا موکل را 
متهم به اختفای حقیقت می کنند و با توجیه اینکه 
تعهد وکیل، تعهد به وس��یله است نه نتیجه، خود 
را مستحق دریافت حق الوکاله می دانند و در این 
میان فقط موکل است که با از دست دادن زمان، 

مجددا متضرر می شود.
اعتمادی، ش��ریک ش��دن وکی��ل در پیروزی و 
شکس��ت پرون��ده؛ اطمینان بیش��تر به وکای 
دادگستری و موسس��ات حقوقی؛ عدم پذیرش 
پرونده توس��ط وکیل ت��ا زمانی ک��ه از پیروزی 
معقول مطمئن نش��ده اس��ت و نیز عدم نگرانی 
مراجعان و موکان از پرداخت حق الوکاله با وجود 
شکس��ت در دادگاه را از جمله محاسن تضمین 
حق الوکاله برش��مرد و خاطرنشان کرد: از طریق 
وکالت تضمینی و حق الوکاله به ش��رط حصول 
نتیجه می توان منصفانه ترین راه برای رس��یدن 

به عدالت را پیمود.

پرداخت حق الوکاله وکیل با شرط نتیجه
»حمایت« در گفت وگو با یک حقوقدان بررسی کرد

گزیده ها

دانستنی های حقوقی

رییس کل دادگستری اس�تان خراسان شمالی از تشکیل 29 
پرونده قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی با تاش های سازمان 

بازرسی خبر داد.

حجت ااسام اسده جعفری در جلسه شورای قضایی استان خراسان 
ش��مالی با بیان اینکه امروزه دستگاه قضایی در مس��یر مقابله با جنگ 
اقتصادی دش��منان، وارد فاز جدیدی شده اس��ت، اظهار کرد: دستگاه 
قضایی با به کارگیری همه توان و ظرفیتش در خط مقدم مبارزه با فساد 

و مقابله با مفسدان و اخالگران نظام اقتصادی قرار دارد.
وی با تبیین و تش��ریح مهمترین اقدامات دستگاه قضایی ابن استان در 
حوزه مبارزه با اخالگران نظام اقتصادی، فراهم کردن زیرساخت های 
دادرس��ی از طریق تش��کیل ش��عب ویژه و به کارگیری مجرب ترین و 

برجسته ترین قضات برای رسیدگی به این پرونده ها را از جمله مهمترین 
اقدامات دستگاه قضایی برشمرد.

رییس کل دادگستری استان خراسان ش��مالی با بیان اینکه برای مهار 
قیمت ها، تیم های نظارتی ویژه ای با محوریت دادستان ها تشکیل شده 
است، بر ضرورت تقویت و استمرار اقدامات نظارتی تأکید و بیان کرد: ما 
در قبال تحرکات دشمن که به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم 
و القای ناکارآمدی نظام است، وظیفه داریم با انگیزه و تاش مضاعف و 
مدیریت جهادی و کار میدانی امید مردم را بیش از پیش زنده نگه داریم.

وی با اشاره به اینکه 29 فقره پرونده قضایی تشکیل شده در حوزه مفاسد 
اقتصادی، مس��تقیما در نتیجه تاش های س��ازمان بازرسی استان در 
دستگاه قضایی استان مطرح ش��ده و در حال رسیدگی است، بیان کرد: 
بخش عمده پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی توسط دستگاه های 

نظارتی انجام می ش��ود و دستگاه قضایی تاش می کند به سهم خود با 
سرعت، دقت و قاطعیت این پرونده ها را رسیدگی کند.

جعفری اباغ الکترونیک قضایی و توسعه کمی و کیفی سطح اتوماسیون 
اداری را در نظام دادرسی یکی از مهمترین دستاورد های دستگاه قضایی 
دانس��ت و ضمن تش��ریح مهمترین مزایای این مکانیسم گفت: قطعا 
دادرسی الکترونیک گام بسیار مهمی در تحقق زیرساخت های دادرسی 
عادانه، دقیق و س��ریع به ش��مار می رود و ارتقای این سطح می تواند 
دستگاه قضایی و سازمان های تابعه را برای همکاری هرچه بیشتر و در 
پیش��برد امور به نحو مطلوب کمک کند. وی سامانه ثبت ثنا را به عنوان 
یکی از شاخص های مهم نظارتی و ارزیابی در حوزه ارتباطات الکترونیک 
قضایی مردم با دستگاه قضایی توصیف کرد و از کلیه شهروندان خواست 

با ثبت نام در این سامانه از مزایای آن بهره مند شوند.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی خبر داد
تشکیل 29 پرونده قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی با تاش های سازمان بازرسی

مهدیه سید میرزایی
 گروه حقوقی 

در جرم کاش�ی، تحصی�ل آگاهانه وجوه یا اموال یا اس�ناد یا 
خدمات از دیگری با فریب اما بدون توسل به وسایل و عملیات 
متقلبانه قبلی توسط کاش صورت می گیرد اما در کاهبرداری، 
تسلیم وجوه یا اموال یا اس�ناد توسط زیان دیده بعد از توسل 

کاهبردار به عملیات متقلبانه است.

کاش��ی و کاهبرداری در قانون تفاوت هایی با هم دارند؛ موضوع هر 
دو جرم کاهبرداری و کاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد است و از 

این لحاظ با هم وجه اشتراک دارند.  در کاشی، تحصیل آگاهانه وجوه 
یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب اما بدون توسل به وسایل و 

عملیات متقلبانه قبلی توسط فرد کاش صورت می گیرد. 
این در حالی است که در کاهبرداری، تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد توسط 
زیان دیده بعد از توسل کاهبردار به عملیات متقلبانه است که علت قبلی 

برای تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد است.
از مصادیق کاشی، استفاده از خدمات دیگری با قصد قبلی عدم انجام 
تعهد در قبال آن خدمات با احراز ش��رایطی است. مثل امتناع از پرداخت 

هزینه خدمات بعد از اس��تفاده از آنها. در حالی  که در حقوق ایران چنین 
امری نمی تواند کاهبرداری باشد. کاشی موردی جنبه کیفری ندارد 
اما عادت به کاش��ی که با ارتکاب بیش از دو م��ورد به صورت عادت و 
حرفه انجام شده باشد، مستوجب کیفر است. در حالی که کاهبرداری با 

احراز شرایطی برای بار نخست هم قابل مجازات است.
بدیهی اس��ت، دادگاه برای تحقق جرم کاش��ی حرفه ای که مورد نظر 
قانونگذار اس��ت، باید نس��بت به ارتکاب بیش از دو بار کاشی که برای 

احراز حرفه ای شدن ضرورت دارد، مطمئن شود.

تفاوت کاشی و کاهبرداری در قانون
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   اجتماعی  

چهره ها

حذف رونویسی از 
کتاب های کمک درسی 

 معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش 
و پ��رورش گفت: در ط��رح تکالیف 
مهارت محور، مشق شب حذف نشده 
اس��ت، بلکه تکالیف مهارت محور را 
جایگزین مشق شب کردیم. رضوان 
حکیم زاده ادام��ه داد: آن چیزی که 
ح��ذف ش��ده اس��ت رونویس��ی از 
کتاب های کمک درسی مؤسسات با هدف افزایش خاقیت دانش آموزان 

بوده است.

معافیت تشکل ها از پرداخت مالیات 
 معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان 
اینکه چراکه تشکلها از مالیات معاف 
هس��تند، بیان ک��رد: به دنبال مدلی 
هس��تیم ک��ه بتوانی��م به ش��کلی 
برنامه ری��زی ش��ده تش��کل ها را 
س��اماندهی کنی��م. محمدمه��دی 
تندگویان همچنین اف��زود: درنظر 
داریم تا شبکه کشوری بازار برای جوانان راه اندازی کنیم، البته به صورت 

پایلوت از استان ایام این کار را شروع کرده ایم. 

ایحه مدیریت یکپارچه شهری 
به دولت می رود

 سرپرست مرکز مطالعات برنامه ریزی 
س��ازمان  روس��تایی  و  ش��هری 
شهرداری ها و دهیاری های کشور از 
آخری��ن وضعیت ایح��ه مدیریت 
یکپارچه ش��هری خب��ر داد و گفت: 
امیدواریم ایحه مدیریت یکپارچه 
ش��هری در یک ماه آین��ده به دولت 

برود.
مجید عبداللهی افزود: ایحه مذکور به دو بخش تقسیم شد و در آن قرار 
ش��د که یک بخش از مدل مدیریت یکپارچه ش��هری توسط شهرداری 
مورد بازبینی قرار گیرد. بخش دیگر این ایحه هم مربوط به ساماندهی و 

یکپارچگی نظامات داخلی محیط شهرداری های کشور می شود.

درآمد طرح ترافیک به نصف رسید
رییس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر به موضوع طرح ترافیک اشاره 
کرد و گفت: ما مدام به مدیریت شهری گفتیم که زیرساخت ها برای 
اجرای این طرح فراهم نیست و کار را به تعویق بیندازند، اما آنها قبول 
نکردند و درآمد طرح ترافیک به نصف رسید. محمد علیخانی همچنین 
به شرکت مجتمع های ایستگاهی اشاره کرد و گفت: کمیسیون و عمران 
و حمل و نقل شورای شهر مصوب کرد، شرکت مجتمع های ایستگاهی 
از حوزه مالی و اقتصادی شهرداری به مترو بازگردد، اما این شرکت را به 

جای مترو به معاونت حمل ونقل منتقل کرد.

بسته جبرانی برای مستمری بگیران 
صندوق بیمه روستاییان

براس��اس هماهنگی به عمل آمده، مقرر ش��ده است بسته کمکی 
جبرانی و حمایت غذایی به مبلغ 200 هزار تومان، در چند روز آینده 
به مس��تمری بگیران کم درآمد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روس��تاییان و عش��ایر اختصاص یابد که ش��امل بازنشستگان، از 

کارافتادگان و مستمری بگیران فوتی می شود. 

سعید نمکی 
سرپرست وزارت بهداشت شد

 با پذیرفته ش��دن اس��تعفای حس��ن قاضی زاده هاش��می از سوی
رییس جمهور، س��عید نمکی به عنوان سرپرست وزارت بهداشت 
انتخاب شد. براس��اس حکم رییس جمهور، س��عید نمکی معاون 
امور علمی، فرهنگی و اجتماعی س��ازمان برنامه و بودجه به عنوان 

سرپرست مسئولیت وزارت بهداشت را برعهده گرفت. 

تهیه آیین نامه استخدام 
معلمان حق التدریس

وزیر آموزش وپرورش از تهیه آیین نامه اجرایی اس��تخدام معلمان 
حق التدریس با موافقت رییس جمهور خبر داد.سید محمد بطحایی 
افزود: انش��اه ب��ه زودی آیین نامه راتهیه و اجرای��ی خواهیم کرد.

این درحالی اس��ت که یارمحمد حس��ین بر، مدیرکل امور اداری و 
تشکیات این وزارتخانه نیز گفته است: فرایند استخدام نیروهای 
مشمول قانون الحاق یک ماده به تعیین تکلیف استخدامی معلمان 
حق التدری��س بای��د در یک آیین نام��ه اجرایی که توس��ط وزارت 
آموزش وپرورش و سازمان امور اداری و استخدامی تدوین خواهد 

شد، مشخص شود.

پیاده سازی کامل نظام ارجاع 
دشوار است

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداش��ت، گفت: 
پرونده الکترونیک س��امت، نظام ارجاع و پزشک خانواده، تنها راه 

برون رفت از بسیاری از مشکات حوزه سامت است.
علی اکبر حقدوست با بیان اینکه البته پیاده سازی کامل نظام ارجاع 
دشوار است، افزود: استفاده از بس��تر الکترونیک در حوزه سامت، 

توانسته صرفه جویی های زیادی برای نظام سامت ایجاد کند.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

نخستین نشست خبری سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد

22 اثر در سودای سیمرغ
س�یمرغ  س�ودای  بخ�ش  فیل�م   22 گروه

سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر در حالی فرهنگی
معرفی ش�دند که دو فیلم از بخش »نگاه 
نو« به ای�ن رقابت راه یافتن�د و بعد از 17 
س�ال نیز نام محمدرضا هنرمند به عنوان فیلمس�از در این 
فهرست به چشم می خورد. نکته جالب دیگر این جشنواره 
حضور »محمدحسین مهدویان« به عنوان رکورددار حضور 
متوالی چند ساله اخیر در جش�نواره فیلم فجر است. به هر 
حال روز گذشته، دبیر جش�نواره فیلم فجر کمتر از یک ماه 
مانده به آغاز این روی�داد، برای اعام نام فیلم های بخش 
»س�ودای س�یمرغ« س�ی وهفتمین فیل�م فج�ر روب�روی 

خبرنگاران قرار گرفت.

 امیدوارم سوء تفاهم ها برطرف شود
دبیر جشنواره ملی فیلم فجر در این نشست در پاسخ به پرسشی درباره عدم 
نمایش فیلم »آشغال های دوست داشتنی« برای هیأت انتخاب جشنواره 
گفت: فیلم آشغال های دوست داشتنی تا سال 96 پروانه نمایش نداشت 
و توانس��ت پروانه نمایش بگیرد. همه تاشمان را می کنیم که این فیلم 
مجوز اکران بگیرید. به نظرم فیلم آشغال های دوست داشتنی فیلم خوبی 
است. محور این فیلم درباره گفت و گو و وحدت است. به هر حال امیدوارم 
اختاف نظرها درباره آن برطرف شود و البته امیدوارم درباره حوزه فرهنگ 

که حوزه ای نرم است، انعطاف ها بیشتر باشد.
ابراهیم داروغه زاده همچنین درباره اینکه آیا این رویه که هیأت انتخاب 
تنها بخش��ی از بعضی از فیلم ها را دیده است، تصریح کرد: این موضوع 

اختیاری است برای فیلمسازی که فیلمش کامل نشده تا فیلمش را برای 
حضور در جش��نواره کامل کند و نسخه ای از آن را به جشنواره ارائه دهد. 
ما می خواس��تیم این فرصت را از فیلم ها نگیریم. ضمن این که اکثریت 

فیلم ها نسخه کامل یا نسخه قابل قضاوت داشته اند.
وی درباره نحوه داوری فیلم های بخش انیمیش��ن نیز بیان کرد: 3 فیلم 
انیمیش��ن داش��تیم که امکان رقابت با فیلم های بخش سودای سیمرغ 
نداش��تند. این آثار داوری و نمایش دارند و جایزه وی��ژه هیأت داوران به 
یکی از این فیلم ها تعلق خواهد گرفت. دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر درباره ارسال یا عدم ارسال فیلم »مصائب شیرین 2« ساخته علیرضا 
داودنژاد به جشنواره نیز توضیح داد: نسخه مصائب شیرین تحویل دبیرخانه 
نشده اس��ت. ابراهیم داروغه زاده درباره حضور فیلم »بنفشه آفریقایی« 
در جش��نواره جهانی فجر و حضور در جشنواره فیلم فجر هم خاطرنشان 
کرد: با توجه به این که چند سال است بخش بین المللی جشنواره از بخش 
ملی جدا شده است؛ در آیین نامه قاعده ای مبنی بر منع حضور یک فیلم 
در جشنواره های بین المللی و حضور دوباره در جشنواره ای داخلی ایجاد 
نمی کند. وی درباره حضور فیلم »درخونگاه« در این دوره از جشنواره نیز 
توضیح داد: با توجه به این که نس��خه تحویلی این فیلم در سال گذشته 
ناقص بوده هیأت انتخاب نتوانستند درباره اش تصمیم بگیرند. مثل اتفاقی 
که سال قبل برای فیلم »شعله ور« افتاد؛ بنابراین اجازه داده شد این فیلم 

امسال توسط هیأت انتخاب دیده شود.

 رونمایی از پوستر جشنواره
در این نشس��ت همچنین جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت سینمای 
ایران از پوس��تر جش��نواره با طراحی حمیدرضا بیدقی رونمایی کرد. وی 

در سخنانی با بیان اینکه تشکر می کنم که به عنوان کوچک ترین عضو 
خانواده بازیگری اجازه دادند در این مراسم حضور داشته باشم؛ اظهارکرد: 

امیدوارم سینمای ایران برای تمام دنیا الگو شود.

 ناگفته های یک عضو هیأت انتخاب فیلم فجر
اما رضا مقصودی از اعضای هیأت انتخاب سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر درباره فیلم های حاضر در این دوره جشنواره معتقد است: در این دوره، 
آثار کمدی خوبی در جش��نواره حضور دارند، کیفی��ت آثار از لحاظ فنی و 
اس��تفاده از تکنولوژی های جدید باا رفته و با فیلمی که مشکل ممیزی 

داشته باشد مواجه نشده اند.
وی در گفت وگویی با ایس��نا درباره ارزیابی اش از آثار انتخاب شده برای 
حضور در این دوره جش��نواره بیان کرد: بهترین و اصلی ترین موضوعی 
که توجه من را در آثار ارسال شده در این دوره جشنواره به خود جلب کرد، 
حضور س��ینماگران جوان در عرصه فیلمس��ازی بود ک��ه کارها و آثاری 
شاخص تولید کرده اند. ما در بخش فیلم سازان اول یعنی »نگاه نو« تمام 
تاش��مان را بر این امر گذاش��تیم تا بهترین فیلم ها و تولیدات وارد این 
بخش شوند. وی اضافه کرد: در بخش »نگاه نو« چند کار نتوانستند وارد 
جش��نواره شوند. در واقع ظرفیت جشنواره به گونه ای نبود که بتواند تمام 
بهترین آثار به آن وارد ش��وند و این نشان می دهد جوان ها و فیلم اولی ها 

می توانند کارهای بسیار خوبی تولید کنند و تاش موثری داشته  باشند.
مقصودی ادامه داد: در بخش »نگاه نو« 10 فیلم بیش��تر نمی توانس��ت 
حضور داشته باش��د، این درحالی بود که از نظر ما 12 یا 13 فیلم خوب در 
بین آثار ارسالی برای حضور در این بخش به دبیرخانه ارسال شده بود. در 
نهایت از بین حدوداً 40 فیلمی که به دبیرخانه رسیده بود، تعداد محدودی 

فیلم را انتخاب کردیم. در حقیقت ضوابط جشنواره اجازه نمی داد ما تعداد 
بیش��تری فیلم اعام کنیم بنابراین قطعاً فیلم های دیگری هم بودند که 

پتانسیل حضور در جشنواره را داشتند.

 22 فیلم جشنواره سی و هفتم
در این دوره از جشنواره فیلم فجر، 3 انیمیشن »آخرین داستان« اشکان 
رهگذر، »بنیامین« محس��ن عنایتی و »شب آفتابی« علی مدنی حضور 
دارند. »آش��فته گی« آخرین اث��ر فریدون جیرانی، »ای��ده اصلی« آزیتا 
موگویی، »بنفش��ه آفریقایی« مون��ا زندی حقیق��ی، »23 نفر« مهدی 
جعفری، »پالتو ش��تری« مهدی علی میرزایی، »تیغ و ترمه« کیومرث 
پوراحمد، »جمش��یدیه« یلدا جبلی، »خون خ��دا« مرتضی علی عباس 
میرزایی، »درخونگاه« سیاوش اسعدی، »سال دوم دانشکده من« رسول 
صدرعاملی، »سرخپوس��ت« نیما جاویدی، »سمفونی نهم« محمدرضا 
هنرمند، »شبی که ماه کامل شد« نرگس آبیار، »طا« پرویز شهبازی، 
»تختی« بهرام توکلی، قسم »محس��ن تنابنده«، »قصر شیرین« رضا 
میرکریمی، »ماجرای نیمروز 2 رد خون« محمدحسین مهدویان، »متری 
شیش و نیم« سعید روس��تایی، »مردی بدون سایه« علی رضا رئیسیان، 
»مس��خره باز« همایون غنی زاده و »ناگهان درخ��ت« صفی یزدانیان 

فیلم های راه یافته به بخش سودای سیمرغ هستند.
3 فیلم »آنجا همان ساعت«، »بی حسی موضعی« و »مدیترانه« هم در 
فهرست رزرو قرار گرفتند که در صورت نرسیدن فیلم های بخش مسابقه 
به این بخش اضافه ش��وند. در بخش نگاه نو هم پالتو ش��تری، جان دار، 
حمال طا، دیدن این فیلم جرم است، روزهای نارنجی، زهرمار، سونامی، 

مسخره باز و معکوس به رقابت خواهند پرداخت.

سخنگوی شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب تهران در خصوص آخرین وضعیت انتخاب میزبان نمایشگاه 
کتاب گفت: به عنوان نماینده ناش��ران و وزارت ارشاد از دو مکان شهر آفتاب و مصلی در هفته های قبل بازدید 
کردیم که امیدواریم ماحصل این بازدیدها، منجر به یک اتفاق خوب برای ساختار نشر کشور شود. ایوب دهقانکار 
مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و سخنگوی شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب در گفت وگو با 
مهر درباره ارزیابی هیأت بازدید کننده از این دو مکان اظهارکرد: شهرداری تهران از نظر بودجه برای آماده کردن 
شهرآفتاب مشکلی ندارد و به نظر هم می رسد که می تواند بر سر وعده هایش باشد اما درباره مصلی بازدید روز 
گذشته کمی ما را نگران کرد. ما درباره حضور در مصلی دغدغه فضای مسقف را داریم و باید در دیدار بعدی مان 
با دوستان مصلی در این زمینه بیشتر و جدی تر صحبت کنیم. وی اضافه کرد: رواق شرقی مصلی برای میزبانی 
از نمایشگاه کتاب پیشرفت عمرانی خوبی داشته است و مسئوان مصلی قول داده اند زیر زمین این رواق را نیز 
سنگفرش کنند. از سوی دیگر برای استفاده از دو طبقه رواق شرقی باید این دو طبقه با پله برقی و یا آسانسور به 
همدیگر متصل شوند. در حال حاضر شیب راه پله های موجود زیاد و تعداد پله ها نیز بااست و برای بازدیدکنندگان 
و ناشران تردد به سختی انجام خواهد شد و این مسئله نمایشگاه را با افت بازدیدکننده روبرو می کند و بالطبع، 
ناش��ران در این بخش نیز شاکی خواهند شد. سخنگوی شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب ادامه داد: روز 
یکشنبه هفته آتی دیدار دیگری با مدیران مصلی داریم و امیدواریم در این دیدار درباره روال عمرانی مصلی به 
نتایج و قول های قابل قبولی برسیم. شانس مصلی برای میزبانی از نمایشگاه کتاب سال آینده بیشتر است و از 

نظر هیأت بازدیدکننده این مکان مناسب میزبانی خواهد بود.  

کتاب

مدیر ش��بکه نسیم گفت: مزیت جشنواره عمار مردمی بودن آن و سوق دادن تولیدات هنری و فرهنگی 
به س��مت متن و بطن مردم است. محمد احسانی در حاشیه تماشای برخی از آثار جشنواره مردمی فیلم 
عمار در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران درباره اهمیت این جشنواره و مهم ترین اتفاقی که می تواند رقم 
بزند، اظهار کرد: وقتی جش��نواره ای متکی به خواسته ها و عایق مخاطبان انبوه باشد، طبیعتًا به لحاظ 
سوژه، پیشنهادها، برنامه سازی و ... به یک تنوع و ارتقای کیفی می رسد. وی افزود: به نظرم آثار جشنواره 
مردمی عمار س��ال به سال سنجیده می شود، امتحان پس می دهد و رشد می کند و اگر با همین شدت و 
دس��ت فرمان ادامه یابد، شاهد اتفاق بس��یار مثبت و خوبی از آن خواهیم بود. البته در عرصه هایی مانند 
مستند - که همین اآن در حال رقابت با تولیدات حرفه ای است- و یا انیمیشن، کلیپ، نماهنگ و ... آثار 
قابل اعتنایی وجود دارد. حاا در این میان عرصه هایی مانند آثار نمایش��ی، تله فیلم، سریال و سینمایی 
که پیچیده تر و پر مخاطب تر هم اس��ت، می تواند قوی تر و بهتر و پویاتر باشد که تا کنون در این زمینه ها 
جسته و گریخته پیش رفته است. احسانی در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نیست جشنواره مردمی عمار 
از همین ابتدا با عدم سیاس��ی کاری، مخاطب جناح های مختلف را جذب و حتی آثار آنها را بین مردم به 
رقابت بگذارد، هم بیان کرد: اساس��اً فکر می کنم فرهنگ و هنر فراتر از این تقسیم بندی های سیاسی 
است؛ ما نباید شأن فرهنگ را در حد ارتباطات و دسته بندی های سیاسی نزول دهیم، به هر حال دسته 
بندی محدودکننده است. جشنواره ای که پسوند و پیشوند مردمی دارد، قاعدتًا باید به متن و بطن مردم 

توجه کند. البته گرایش های سیاسی هم بخشی از مردم است.

   بهروز افخمی درباره دو برنامه س��ینمایی که برای شبکه پنج در دست تولید دارد، گفت: یکی از آنها در شب های جشنواره ملی فیلم جشنواره  عمار به مردم توجه دارد
فجر روی آنتن خواهد رفت. وی درباره برنامه استعدادیابی خود در حوزه فیلمسازی نیز اظهار کرد: این برنامه با نام »فیلمساز« به صورت 
آموزشی و درباره فیلمسازی است که چند فصل خواهد بود و فصل اول آن تا قبل از ماه رمضان سال 98 روی آنتن شبکه پنج می رود. از 
آنجایی که این برنامه در چند فصل خواهد بود مش��خص نیست در فصل اول به کدام یک از حوزه های فیلمسازی پرداخته خواهد شد. 

با این حال این برنامه برای جوانانی که قرار است فیلمسازی را یاد بگیرند ظرفیت خوبی دارد. 

   سی وششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 19 تا 26 فروردین 1398 در مصلی بزرگ امام خمینی )ره( برگزار می شود. همزمان 
با مسابقات بین المللی قرآن کریم، ششمین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت دانش آموزان، سومین دوره مسابقات بین المللی حفظ 

قرآن بانوان، چهارمین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت نابینایان هم از 19 تا 26 فروردین ماه سال 1398 هم برگزار می شود.

   سیروس مقدم کارگردان پیشکسوت که تولید آثاری نظیر پایتخت، علی البدل، نرگس، پلیس جوان، اغماء و ...را در کارنامه خود دارد، 
به تازگی سریال »خواب زده« را با داستانی در ژانر وحشت جلوی دوربین برده است. سریال »خواب زده« به تهیه کنندگی الهام غفوری 

مراحل تولید خود را سپری می کند و قصه آن توسط سعید نعمت اه به نگارش در آمده است.

   تهیه کننده برنامه سینمایی »سینما دو« گفت: س��عی کردیم بر اساس مقدورات، از جهت مفهوم،  موضوع و محتوا برنامه ای جدید 
داشته باشیم، اما در نهایت همه این ها به اختیار و تصمیم مدیران شبکه دو سیما بستگی دارد. »حامد عنقا« در گفت وگو با فارس درباره 
تهیه و تولید این برنامه برای ایام برگزاری جش��نواره فیلم فجر اظهارکرد: هنوز ش��بکه دو سیما خبری مبنی بر قطعی شدن این برنامه 

برای ایام جشنواره فیلم فجر به ما نداده است.

تیترواره

آخرین وضعیت میزبان نمایشگاه کتاب
گفت وگو

روزانه 97میلیون دار خسارت ناشی از 
حوادث  جاده ای به اقتصاد کشور تحمیل 
می شود.همچنین براساس اعام مرکز 
پژوهش ه�ای مجلس هزین�ه حوادث 
جاده ای در ایران معادل هش�ت درصد 
تولید ناخالص ملی اس�ت، این درحالی 
است که مس�ئوان پلیس راه کشور از 
افزایش آم�ار تصادف�ات در جاده های 

برون شهری خبر می دهند.

 آم��ار و ارقام منتش��ر ش��ده از س��وی س��ازمان 
پزشکی قانونی حکایت از این امر دارد که در سال96 
، 16 ه��زار و 201 نفر در حوادث رانندگی ترافیکی 
کشته ش��ده اند که این تعداد نس��بت به سال قبل 
از آن 1/7 درصد افزایش یافته اس��ت. به این آمار 
می توان افزایش سه درصدی تعداد کشته شدگان 
حوادث رانندگی در نوروز 97 را نیز اضافه کرد. این در 
حالی است که گزارش های منتشر شده از سوی این 
سازمان همچنین پلیس نشان می دهد؛ بیشترین 
آمار جانباختگان در تصادفات رانندگی مربوط به 
مسیرهای برون شهری اس��ت. به عبارتی 66/4 
درصد کش��ته های تصادفات مربوط به جاده های 
برون شهری و 27 درصد در راه های درون شهری 
است، ضمن اینکه 6/4 درصد در جاده های خاکی 
و روستایی رخ داده و محل تصادف دو دهم درصد 
موارد نامعلوم بوده اس��ت. آماری ک��ه پیش از آن 
نیز س��ردار تقی مهری، ریی��س پلیس راهنمایی 
و رانندگی ناجا نیز به آن اش��اره ک��رده بود. جدا از 
افزایش آمارجانباختگان در سال 96 در مقایسه با 
سال 95، اکنون اما سردار محمدحسین حمیدی، 
فرمان��ده پلیس راه کش��ور از افزایش آمار حوادث 

رانندگی در محدوده 30 کیلومتری ش��هرها خبر 
می دهد. به گفته وی در گذشته این آمار حدود 60 
درصد بود که آمار بسیار باایی است، اما متاسفانه 
مدتی بعد به حدود 65 درصد رسید و درحال حاضر 
نیز 68 درصد برآورد شده است که این افزایش برای 

ما نگران کننده است.

 هدر رفتن 8 درصد تولید ناخالص ملی
افزای��ش این رقم در حال��ی دلنگرانی ها را برای 
متولیان راه های کش��ور رقم زده است که طبق 
اظهارات ای��رج محمدفام، عضو ش��ورای عالی 
حفاظت فنی و بهداش��ت کار کش��ور روزانه 97 
میلیون دار خسارت ناشی از حوادث  جاده ای به 
اقتصاد کشور تحمیل می شود.همچنین براساس 
اعام مرکز پژوهش های مجلس هزینه حوادث 
ج��اده ای در ایران معادل هش��ت درص��د تولید 

ناخالص ملی است.

 وجود مشکات مدیریتی و زیرساختی 
اما اینکه چرا این آمار روند صعودی دارد، پرسشی 
اس��ت که به اعتقاد فرمانده پلیس راه کشور هیچ 
توجیهی برای آن وجود ندارد. البته سردار حمیدی 

معتقد است؛ این مساله نشان می دهد که در این 
محدوده ها مش��کات مدیریتی و زیرس��اختی 
وج��ود دارد. محدوده هایی که ش��هرداری ها در 
آنجا خدمات نمی دهند، اما مجوز صادر می کنند. 
البته بخش��ی از راه ها نیز محدوده هایی را شامل 
می شود که حوزه جاده ای است، ولی چون جاده به 

انتها رسیده و خدماتش کمتر شده است.

 مهمترین عوامل حادثه ساز
از سوی دیگر باید گفت؛ همانطور که کارشناسان 
عنوان کرده اند، رعایت نکردن سرعت مطمئنه 
و خس��تگي رانندگان از مهمترین عواملی است 
که موجب می ش��ود برخی از س��فرهای خوش 
ایرانیان سرانجام دلخراش��ی را به همراه داشته 
باشد. نکته دیگر اینکه در 20 سال گذشته بیش از 
نیم میلیون نفر از ایرانیان به دلیل رعایت نکردن 
این قوانی��ن و... در تصادفات رانندگي جان خود 
را از دس��ت داده اند، به عنوان مثال  سردار حسن 
مومنی، معاون هماهنگ کنن��ده پلیس  راه ناجا 
سبقت، سرعت غیرمجاز و بی توجهی به جلو را از 
عوامل اصلی وقوع تصادفات و خط قرمز پلیس 
در جاده های کشور می داند. به این موارد می توان 

تغییر ناگهاني خط رانندگي، رعایت نکردن فاصله 
مجاز، نداشتن تمرکز کافی، سبقت غیرمجاز، شرایط 
خودرو و جاده، همچنین صحبت کردن راننده با تلفن 
همراه را نیز اضافه کرد. این عوامل در مجموع موجب 
شده در بسیاری از استان ها تصادفات به عامل اصلی 
فوت افراد تبدیل ش��ود. به طور نمونه سید محمد 
هاشمی ش��هری، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
زاهدان تلفات ناشی از تصادفات وسایل نقلیه را 
جزو علل اصلی مرگ و میر در استان سیستان و 

بلوچستان دانسته است.

 تعداد باای نقاط حادثه خیز
موض��وع دیگری ک��ه باید به آن توجه داش��ت، 
تعداد باای نقاط حادثه خیز در کشور است. طبق 
اظهارات محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی، 
س��ه هزار و 300 نقطه حادثه خیز در کشور وجود 
دارد که اصاح آن 6 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد. این درحالی اس��ت که از نظر سردار رحیمی 
کاهش نقاط حادثه خیز در جاده ها زیاد محسوس 
نبوده و آن چیزی که انتظار می رفته محقق نشده، 
چرا که منابع مالی کافی برای اصاح محل های 
حادثه خیز تزریق نشده است. آنچه که موجب شده 
اکنون پلیس راه در حال بررس��ی محدوده هایی 
باش��د که تردد خ��ودرو و موتورس��یکلت در آنها 
بیش��تر بوده و اینکه چند درصد نقاط حادثه خیز 
در این مناطق واقع ش��ده اس��ت. به مجموع این 
موارد البته باید مسائل مربوط به ایمنی خودروها 
و بی توجهی رانندگان به رعایت برخی نکات در 
ش��رایط جوی مختلف را نیز اضافه کرد. اما آنچه 
که مهم اس��ت، این بوده که بای��د پیش از اینکه 
س��یر صعودی تصادفات رانندگ��ی در نزدیکی 
ش��هرها آنقدر افزایش یابد که ح��ل آن نیازمند 
برنامه های پرهزینه باش��د و به طبع این امر نیز 
مشکات بیشتری را ایجاد خواهد کرد، چاره ای 

برای آن اندیشید.

افزایش تصادفات رانندگی در نزدیکی شهرها
»حمایت« گزارش می دهد

طرح جدید برای نوسازی تاکسیرانی
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: در حال حاضر در تهران 18 هزار ناوگان فرسوده وجود دارد. 
علیرضا قنادان با بیان اینکه طرحی را برای نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی مطرح کرده ایم، گفت: در این طرح 
رانندگانی که ماشین های آنها فرسوده بوده و این امکان برایشان فراهم است که خودروی با شرایط مشخص 
خریداری کنند، می توانند  پاک تاکس��ی خود را به خودوری مورد نظر منتقل و رنگ ماش��ین را تغییر دهند. 
این تنها راهکار در شرایط موجود است.به گفته وی، این مصوبه نیازمند تصویب شورای عالی ترافیک است 
و در نوبت بررسی قرار دارد.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه با وزارت صنعت و ادارات 
مربوطه تماس گرفته ایم، گفت: آنها می گویند توان ارائه ناوگان ندارند،  اما این طرح در صورت تصویب می تواند 

بسیاری از مشکات را برطرف کند.

وقوع برف و کواک در 17 استان 
رییس س��ازمان امداد و نجات جمعیت ه��ال احمر در ارتباط با وقوع برف و ک��واک در بخش های عمده 
 کشور گفت: 17 استان مازندران، لرس��تان، مرکزی، گیان، کردستان، قم، قزوین، زنجان، سمنان، فارس، 
خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، تهران، البرز، اصفهان، اردبیل و آذربایجان غربی متأثر از این حادثه 
شده اند.مرتضی سلیمی افزود: 4100 نفر به دلیل این حادثه امداد رسانی شده اند و 656 دستگاه خودرو گرفتار 
در برف رهاسازی شده اند.همچنین شاهین فتحی معاون، عملیات سازمان امداد و نجات این جمعیت اظهار 
کرد: منطقه اندیکا محدود ش��ینبار در استان خوزستان پنجشنبه گذشته درگیر سیل و آبگرفتگی شد. وی با 
اشاره به رهاسازی خودروهای گرفتار در سیاب بیان کرد: عملیات برای یافتن خودروی آمبوانس اورژانس 

و تکنسین آن که در این حادثه مفقود شده است، ادامه دارد. 

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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نیروهای آمریکایی مستقر در کویت برای نخستین بار از برگزاری مانور 
آموزشی با استفاده از بالگردهای امداد و هلی برن در خاک کویت خبر 
دادند. به گزارش روزنامه »ال��رای« چاپ کویت، ارتش آمریکا اعام 
کرد که نیروهای این کش��ور که در کویت مستقر هستند برای اولین 
بار با اس��تفاده از بالگردهای امداد و هلی ب��رن از نوع »باک هاوک 
60L-UH مانور آموزش��ی برگزار کردند. این مانور با هدف تخلیه 

فرماندهان زخمی نیروهای زمینی در مناطق عملیاتی برگزار شد. یک 
گروه از بالگردهای امداد و تخلیه به نام »گردان های چارلی« وابسته به 
گردان های پشتیبانی هوایی از ایاات مینیسوتا و کانزاس در این مانور 
شرکت دارند و این بالگردها با هدف حمایت از دو عملیات »عزم راسخ« 
و »سپر اسپارت« که آمریکا از سال 2014 در حال انجام این دو عملیات 
در غرب آسیا است، اعزام شده اند. آمریکا دارای چندین پایگاه نظامی 
در کویت است که مهم ترین آن پایگاه »الدوحه« در شمال غرب شهر 
کویت و در فاصله 60 کیلومتری مرزی عراق واقع است. گفتنی است 

بیش از 10 هزار نظامی آمریکایی در این پایگاه مستقر هستند. 

 
رس��انه های آمریکایی گزارش دادند، رئیس جمهوری این کش��ور به 
دنبال انتصاب فرمانده سابق نیروی دریایی آمریکا برای تصدی سمت 
وزارت دفاع این کشور اس��ت. به گزارش روزنامه »نیویورک تایمز«، 
فردی که دونالد ترامپ، رئیس جمه��وری آمریکا به دنبال انتصابش 
برای تصدی وزارت دفاع است، "جیمز وب" نام دارد؛ وی یک سناتور 
سابق دموکرات، فرمانده سابق نیروی دریایی آمریکا و یکی از مدافعان 
مقابله با چین است. جیمز وب که در دوران رونالد ریگان، رئیس جمهوری 
سابق آمریکا فرمانده نیروی دریایی بود، یکی از منتقدان حمله آمریکا 
به عراق در س��ال 2003 بود و احتماًا از وی خواسته می شود تا خروج 
نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان را محقق کند. در گزارش این 
روزنامه همچنین آمده که نمایندگان��ی از جانب مایک پنس، معاون 
ترامپ و میک مولوینی، رئیس دفتر موقت کاخ سفید با جیمز وب تماس 
گرفته اند. جیمز ماتیس، وزیر دفاع مستعفی آمریکا در نامه استعفایش به 
اختافات با ترامپ درباره سیاست های کلی دفاعی پرداخته بود. ترامپ 
اخیراً مشاوران ارشد نظامی و ژنرال هایش را به ناکامی در دستیابی به 

پیشرفت در جنگ افغانستان متهم کرده است.

 
چند منبع کرد اهداف آمریکا از خروج نیروهایش از اراضی س��وریه را 
تبیین کرده و عنوان داشتند که هدف اصلی از این اقدام، قدرت گیری و 
احیای مجدد داعش است. به گزارش روزنامه لبنانی »ااخبار«، منابع 
کرد تأکید کردند که هدف آمریکا از خروج نیروهای خود از سوریه قدرت 
بخشیدن به داعش و تسلط دوباره این گروه بر منطقه استراتژیک شرق 
فرات به ویژه در مرزهای سوریه و عراق است تا بدین وسیله ارتباط میان 
دو کشور )عراق و سوریه( و همچنین طرف های محور مقاومت قطع 
ش��ود که این  یکی از اهداف آمریکا از جنگی است که در سال 2011 
علیه سوریه آغاز شد. این منابع افزودند: زنجیره شکست های آمریکا 
و به ویژه شکس��ت استراتژیک در زمینه سوریه و عراق، دو گزینه را در 
مقابل واشنگتن قرار داد؛ یکی از این گزینه ها خروج از منطقه بدون کسب 
هیچ دستاوردی بوده و گزینه دیگر ادامه نفوذ سیاسی و نظامی در منطقه 
به واسطه طرف های دیگر است و این گونه به نظر می رسد که آمریکا 
با قدرتمند کردن داعش و تحکیم تسلط آن بر مناطق مرزی عراق و 

سوریه گزینه دوم را انتخاب کرده است.

 
وزیر برگزیت انگلیس برگزاری یک همه پرسی دیگر با موضوع باقی 
ماندن این کشور در اتحادیه اروپا را عامل تشدید شکاف های موجود 
در میان مردم انگلیس دانست. به نوشته روزنامه »دی ولت«، استفان 
بارکلی، گفت وگو با این روزنامه اظهار کرد: برگزاری همه پرسی دوم بروز 
شکاف های بیشتری را در پی خواهد داشت. شکاف هایی که انگلیس 
در حال حاضر با آن ها مواجه است در قیاس با تنش هایی که به دنبال 
برگزاری همه پرسی دیگری ایجاد خواهند شد، بسیار کوچک هستند. 
این کار ملت ما را بیش ازپیش درگیر شکاف می کند. آینده توافقی که ترزا 
می، نخست وزیر انگلیس در خصوص آن با اتحادیه اروپا مذاکره کرده، 
با رأی گیری پارلمان اروپا در وضعیتی بحرانی و حساس قرار می گیرد. 
این در حالی است که درخواست برای برگزاری یک همه پرسی دیگر در 

این خصوص به طور روزافزون مطرح می شود.

 
تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از سوریه و واکنش متحدان 
و مخالفان، مردان افراطی و نظامی رییس کاخ سفید را برای رایزنی 

و هماهنگی به خاورمیانه کشانده است.
به گزارش الجزیره، در همین راستا جان بولتن مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید در صفحه توئیتر خود نوش��ت که برای دیدار با مقامات ترکیه 
و رژیم صهیونیس��تی و گفت  وگو درباره آخرین تحوات مربوط به 

منطقه،  )شنبه( به آنکارا و تل آویو سفر خواهد کرد.
او که از مقامات ارش��د افراطی و ضد ایرانی آمریکاس��ت، برای هر 
تصمیمی در باره خاورمیانه با رژیم افراطی و نژادپرست صهیونیستی 
و نتانیاهو رایزنی می کند و ایران یکی از محورهای اصلی گفت وگوی 

او با مقامات تل آویو است. 
بولتون در صفحه توئیتر خود نوش��ت که در سفر به ترکیه و اسرائیل 
با مقامات آن��کارا و تل آویو درباره ایران و خروج نیروهای آمریکایی 
از سوریه گفت  وگو می کند. در این سفر ژنرال جوزف دانفورد رئیس 
ستاد مش��ترک ارتش و جیمز جفری فرستاده ویژه رئیس جمهوری 

آمریکا وی را همراهی خواهند کرد.

 جلد روز
در روزهای پایانی س��ال گذشته 
میادی، حدود یک ه��زار پرواز 
از ف��رودگاه گتوی��ک در منطقه 
ساس��کس )حومه لندن( به علت 
پ��رواز پهپادها لغو ش��د و هزاران 
مس��افر در این فرودگاه سرگردان 
شدند.  اکنون مقام های این فرودگاه 
می گوین��د 5 میلی��ون پون��د برای 
خری��داری تجهی��زات پدافن��دی 
ضدپهپادی هزینه کرده اند. در جریان 
واقعه ماه گذشته که بین روزهای 19 
تا 21 دسامبر و حدود 36 ساعت روی 
داد بیش از 140 هزار مسافر سرگردان 
شدند. بسیاری از آن ها برای تعطیات 

کریسمس و پایان سال 2018 عازم سفر بودند. در جریان آن بحران، حتی ارتش 
وارد عمل شد تا با ساقط کردن پهپادها امنیت آسمان فرودگاه گتویک را تأمین 
کند. یگان های ارتش تا روز چهارش��نبه هفته گذشته در این فرودگاه مستقر 
بودند. وزارت دفاع انگلیس سال گذشته اعام کرده بود که سفارش خرید سپر 
دفاع پهپادی که گفته می شود توسط شرکت اسرائیلی رافائل ساخته شده را داده 
است. این سیستم که گفته شده از چهار رادار مختلف بهره می برد قادر است تا 
چندین مایل سپری 360 درجه برابر نفوذ پهپادها ایجاد کند. با وجود این، وزارت 
دفاع انگلیس هنوز دریافت و یا نصب دائمی این سپر دفاعی جدید در فرودگاه 
گتویک را تأیید نکرده است. هیچ کدام از فرودگاه های گتویک و هیترو از جزئیات 
سیستم پدافندی جدید خود گزارشی منتشر نکرده اند. بر اساس قوانین بریتانیا 
به پرواز درآوردن پهپاد در فاصله یک کیلومتری فرودگاه ها و باند پرواز آن ها 
ممنوع است. پرواز بااتر از ارتفاع 120 متر، به دلیل خطر برخورد با هواپیماهای 
مسافربری ممنوع است. به خطر انداختن امنیت هواپیما جرم کیفری است و 

برای آن مجازاتی تا پنج سال زندان پیش بینی شده است.

گزارش
در پی تهدید دبیر کل حزب اه

تل آویو زیرساخت های جدیدی برای 
تولید آمونیاک ایجاد می کند

در پی تهدیدات دبیر کل حزب اه لبنان به هدف قرار دادن انبارهای آمونیاک 
خلیج حیفا و تبدیل این منطقه به بمبی هسته ای، شرکت اسرائیلی حیفا ویژه 
تولید مواد ش��یمیایی تصمیم گرفت زیرس��اخت های جدیدی را در منطقه 
دش��ت "روتم" واقع در منطقه نقب در جنوب اراضی اشغالی جهت تولید گاز 

آمونیاک ایجاد کند.
طبق اعام سایت عبری زبان "اس��رائیل دیفنس" صحبت درباره شرکت 
حیفاست که انبارهای آمونیاکی در خلیج حیفا دارد و با حکم دادگاه این انبارها 
تعطیل شده اند و این امر موجب کاهش چشمگیر تولید گاز آمونیاک شده است. 
این سایت به نقل از برخی منابع سیاسی و اقتصادی عالی رتبه در تل آویو گزارش 
داد، شرکت حیفا کار خود برای ساخت کارگاه جدیدی در منطقه دشت "روتم" 
را در حالی آغاز کرده که تخمین زده می شود این کارگاه توان تولید 400 تن 
گاز آمونیاک را داشته باشد. گفتنی است از زمانی که سید حسن نصراه، دبیر 
کل حزب اه لبنان تهدید کرد انبارهای آمونیاک موجود در خلیج حیفا را هدف 
ق��رار می دهد و آن را به یک بمب هس��ته ای تبدیل می کند، ترس و نگرانی 
ساکنان این منطقه را که به اظهارات نصراه برخاف رهبران خود اطمینان 
دارند، به ش��دت افزایش یافته اس��ت. در این میان یونا یاهف، رئیس سابق 
شهرداری حیفا در گفت وگو با تلویزیون این رژیم در پاسخ به تهدید نصراه 
اظهار کرده بود، گاز آمونیاک موجود در خلیج حیفا و موش��ک های حزب اه 
بمب هسته ای را تولید خواهند کرد و خسارات بسیار گسترده ای به نفرات و 
دارایی ها وارد می کنند. متأسفانه من صحبت های نصراه را باور دارم و آنچه 
او درباره هدف قرار دادن انبار آمونیاک در حیفا می گوید صددرصد درست بوده 
و دولت نتانیاهو باید کارها را با جدیت و به شکل مسئوانه دنبال کند. رئیس 
سابق شهرداری حیفا در ادامه گفت: از نصراه تشکر می کنم زیرا تهدید او علیه 
خلیج حیفا موجب شد که مسئله بمب ساعتی بار دیگر به افکار عمومی اسرائیل 
بازگردد. این تلویزیون گزارش داد، نصراه بر نقطه حساسی دست گذاشت که 
موجب ترس و وحشت اسرائیلی ها شد، به ویژه که درخواست های رسمی برای 
انتقال کارگاه های شیمیایی از خلیج حیفا به دیگر مناطق در اراضی اشغالی 
جهت دور کردن خطر آن ها از ساکنان منطقه ارائه شده بود اما تعهدات تل آویو 
در این زمینه هنوز وارد فاز اجرایی نشده اند. با وجود تعهدات تل آویو به انتقال 
این انبارها اما این بحث همچنان میان نتانیاهو که به موضوع سرمایه گذاری ها 
اهمیت می دهد و ساکنان منطقه خلیج حیفا که برای دور کردن این خطر تاش 
می کنند، داغ است. در این راستا سایت شبکه 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی 
گزارش داد: نتانیاهو و نمایندگانی از او مسئله انبارهای آمونیاک را مطرح کرده 
و بار دیگر موضوع را به نفع مالکان شرکت حیفا که مالک این انبارها بوده و 
سود بسیاری از آن ها به جیب می زنند، خاتمه دادند. طبق گزارش این سایت 
میان شهرداری حیفا و مالکان این انبارها درباره چگونگی راه اندازی پایگاه 
تولید گاز آمونیاک اختاف شدیدی وجود دارد. مالکان کارگاه به دنبال گزینه 
ارزان تر یعنی پهلو گرفتن کشتی آمونیاک در بندر حیفا و پمپاژ مستقیم آمونیاک 
به وسیله لوله ها به کارگاه هستند، به این ترتیب کشتی جای انبارها را می گیرد. 
دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی، وزارت داخلی، دادگستری و دارایی رژیم 
صهیونیستی اعام کردند که به توافق هایی در رابطه با اصاح قانون مجوز کار 
رسیده اند که هدف از آن تنها حل بحران آمونیاک نبوده، بلکه پیشبرد منافع ملی 
بزرگ اسرائیل و تشویق به رشد و توسعه بازار است. عاوه بر این سایت یادشده 
اعام کرد، یاهف پس از صدور بیانیه تل آویو درباره کاهش اختیارات مسئوان 
محلی در حوزه صنعت و زیرساخت های استراتژیک از وضع موجود تقدیر کرد 
و گفت: این موضوع به قانون حیفا مربوط است که هدف از آن اعطای مجوز 
به سرمایه گذاران است و شهرداری در این زمینه چندین درخواست به دادگاه 
عالی رژیم صهیونیس��تی داده و هدفش نیز ورود به مبارزه مردمی و حقوقی 

علیه قانونی است که تل آویو قصد تصویب آن را دارد.

اردن
شهروندان اردنی با برگزاری تظاهرات در امان علیه سیاست های دولت 
شعار سر داده و خواستار مبارزه با فساد، لغو افزایش قیمت سوخت و عدم 
لغو یارانه نان را خواستار ش��دند. معترضان همچنین آزادی زندانیان 
سیاس��ی، لغو قانون مالیات بر درآمد و جرائم الکترونیکی را خواس��تار 
شدند. به نوش��ته روزنامه اردنی »الغد«، دولت اردن نیز اعام کرد که 
اقدامات عملی برای ریشه کنی فساد و منابع آن از طریق وضع برخی 
قوانین مماند قانون کسب درآمد نامش��روع را آغاز کرده است. »عمر 
الرزاز« نخس��ت وزیر اردن نیز تأکید کرد که دولت این کشور به عدم 
مختومه شدن هیچ یک از پرونده های فساد متعهد شده است. بنابراین 
گزارش، نیروهای امنیتی اردن دسامبر گذشته 17 نفر از معترضان را 
که خواس��تار اجرای اصاحات سیاس��ی و اقتصادی در اردن بودند به 
اتهام »اغتشاش« بازداشت کرده اند. چند ماه پیش برگزاری تظاهرات 
اعتراض آمیز به قانون مالیات بر درآمد به برکناری دولت »هانی الملقی« 
منتهی شد و پس از آن »عبداه دوم« شاه اردن را برای تشکیل دولت 
جدید مأمور کرد. به موجب طرح ریاضت اقتصادی مورد تأیید صندوق 
بین المللی، اردن باید به منظور کاهش میزان بدهی بالغ بر 37 میلیارد 

دار، به کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها روی آورد.
 

عکس نوشت 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حساب اینستاگرامش پوستر جدیدی 
با الهام از فیلم "بازی تاج وتخت" از خود منتش��ر کرد که روی آن عبارت 
»دیوار در راه است« نوشته شده است. به دلیل اختاف رئیس جمهور آمریکا 
با دموکرات ها بر سر تأمین بودجه موردنیاز برای ساخت دیوار مرزی میان 
آمریکا و مکزیک که ترامپ وع��ده آن را در زمان تبلیغات انتخاباتی داده 

بود، دولت آمریکا حدود دو هفته است که تعطیل شده است.

مصوب��ه مجلس نماین��دگان آمریکا خواس��تار 
اختص��اص بودجه ازم ب��رای فعالیت به وزارت 
خارجه، بازرگانی، کش��اورزی، کار، خزانه داری 
و برخی از دیگر دس��تگاه های دولت فدرال تا 30 

سپتامبر )پایان سال مالی جاری( است.
»میچ مک کانل«، رهبر جمهوری خواهان مجلس 
سنا علی رغم تصویب این مصوبات گفت که این 
مجلس ب��رای رأی گیری بر س��ر ای��ن طرح ها 
وق��ت تلف نخواهد کرد. او گف��ت از تصویب هر 
گونه طرحی ک��ه به امضای »دونال��د ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا نرسد جلوگیری خواهد کرد.

کاخ سفید پیش از این تهدید کرده بود ترامپ هر 
طرح بودج��ه ای که فاقد بودجه 5 میلیارد داری 
برای ساخت دیوار حائل در مرز آمریکا-مکزیک 
باش��د را وت��و خواهد ک��رد. مصوب��ات مجلس 
نمایندگان آمریکا خواستار بازگشایی دولت بدون 

بودجه ساخت دیوار بود.

»نانسی پلوسی« که روز پنجشنبه به عنوان رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد اختصاص 
بودجه برای س��اخت این دیوار را »اتاف بودجه« 
خواند و تأکی��د کرد با پرداخت ای��ن پول موافقت 
نخواهد ش��د نانسی پلوس��ی روز پنجشنبه گفت: 
»تاش می کنیم ب��ه تعطیلی دولت خاتمه دهیم؛ 
ولی قص��د نداریم دیوار را احداث کنیم. آیا کس��ی 
شکی در این مورد دارد؟ ما دیوار نخواهیم ساخت.«

به نوش��ته پایگاه »هیل«، پلوس��ی اولین رئیس 
مؤنث مجل��س نمایندگان آمریکا اس��ت که در 
زمانه ای به این س��مت انتخاب شده که چشم ها 
برای نظ��ارت ب��ر رئیس جمه��ور دمدمی مزاج 
آمریکا به کنگره است. نانسی پلوسی با 219 رأی 
موافق این سمت را به دست آورد. رقیب او »کوین 
مک کارتی«، رهب��ر جمهوری خواهان مجلس 
نمایندگان 192 رأی آورد. 12 نماینده دموکرات 

علیه پلوسی رأی دادند.

دموکرات های مجلس نمایندگان تأکید می کنند 
طرح آنها برای بازگش��ایی دولت هیچ بودجه ای 
برای احداث دی��وار حائل در نظر نخواهد گرفت. 
نمایندگان ح��زب رقیب و کاخ س��فید به همین 
دلیل گفته اند تصویب ای��ن طرح کمکی به حل 
اختاف��ات نخواهد کرد. کاخ س��فید قبل از آغاز 
رأی گیری در مجلس نمایندگان بر سر طرح یاد 

شده آن را به وتو تهدید کرده بود.
شبکه خبری »سی ان ان« نوشته در حال حاضر 
هیچ چش��م اندازی ب��رای اتم��ام تعطیلی دولت 
فدرال که باعث شده صدها هزار کارمند دولت به 
مرخصی اجباری فرستاده شوند یا مجبور به کار 

بدون حقوق شوند، وجود ندارد.
بعد از به نتیجه نرسیدن جلسه مجلس نمایندگان 
برای بازگشایی دوباره دولت آمریکا، دونالد ترامپ 
هم شماری از مأموران گش��ت مرزی آمریکا را 
همراه خود ب��ه یک کنفرانس خبری غیرمنتظره 

آورد. رئیس جمه��ور آمریکا مدعی ش��د طرح او 
برای احداث این دیوار از حمایت های گسترده ای 
برخوردار است و سپس از همراهانش خواست در 
این مورد صحبت کنن��د. آن ها از زحمات ترامپ 

برای احداث دیوار مرزی تشکر کردند.
تعطیلی بخش هایی از دولت آمریکا از روز بیست 
و دو دسامبر آغاز شده و اکنون نیز نشانه ای دال بر 
توان جمهوری خواهان، دمکرات ها و کاخ سفید 

برای حل اختافات فیمابین دیده نمی شود.
در همی��ن حال اولین جلس��ه دور جدید مجلس 
نمایندگان آمریکا چندان هم برای ترامپ رضایت 
بخش نبود چرا که نانس��ی پلوسی بیان کرد که 
احتماًا این مجلس به دنبال اس��تیضاح رییس 

جمهور آمریکا خواهد بود.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجش��نبه 
احتمال استیضاح »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 

آمریکا را رد نکرد.
پلوسی در مصاحبه با شبکه خبری »ان بی سی« 
گفت نمایندگان دموکرات برای استیضاح ترامپ 
منتظر نتیجه تحقیق��ات »رابرت مولر«، بازرس 
ویژه پرونده دخالت ادعایی روس��یه در انتخابات 

ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا می مانند.
وی علی رغ��م بی��ان اینکه اس��تیضاح بس��یار 
»تفرقه انگی��ز« خواهد ب��ود، گفت: »م��ا نباید 
رئیس جمهور را بنا به دایل سیاس��ی استیضاح 
کنیم، ضمن آنکه بنا به دایل سیاس��ی هم نباید 
از اس��تیضاح او جلوگی��ری کنی��م.« نمایندگان 
دموکرات کنترل مجلس نمایندگان را به دس��ت 
گرفته اند می توانند روند قانونی برای اس��تیضاح 
ترامپ را آغ��از کنند. در صورتی که اس��تیضاح 
در مجلس نمایندگان به تصویب برس��د بایستی 
در دیگر ش��اخه قانونگذاری کنگره یعنی سنا نیز 
مورد بررسی قرار گیرد. اکثریت کرسی های سنا 
در حال حاضر در اختیار دموکرات ها است و بعید 
است ترامپ حتی در صورت استیضاح از سمتش 
برکنار ش��ود. رابرت مولر در حال تحقیق درباره 
تبان��ی ادعایی تی��م ترامپ با روس��یه در جریان 
انتخابات ریاست جمهوری س��ال 2016 آمریکا 
است. تا اینجای کار، »پال منفورت«، رئیس ستاد 
انتخابات ترامپ، »مایکل فلین«، مش��اور سابق 
امنیت مل��ی آمریکا و »مای��کل کوهن«، وکیل 
ش��خصی و کارچاق کن ترامپ در ای��ن پرونده 

متهم شده اند.

 دراولین جلسه مجلس جدید نمایندگان آمریکا  نانسی پلوسی به عنوان رییس انتخاب شد

 مجلس نمایندگان آمریکا علی رغم تصویب دو ایحه در پنجشنبه شب نتوانست به تعطیلی دولت فدرال آمریکا خاتمه 
گروه

دهد. طرح اول مجلس نمایندگان که به تازگی با اکثریت دموکرات آغاز به کار کرده خواس�تار تأمین بودجه برای وزارت بین الملل
امنیت داخلی آمریکا بود و طرح دوم خواس�تار اختصاص بودجه مکفی به سایر دستگاه ها برای بازگشایی دولت بود. به 
همین سبب، انتظار می رود این طرح در مجلس سنا که اکثریت کرسی های آن در اختیار قانونگذاران جمهوری خواه است، 

راه به جایی نبرد تا بن بست میان دموکرات ها و ترامپ و در نتیجه، تعطیلی دولت فدرال ادامه پیدا کند.

 ناکامی کنگره 
در بازگشایی دولت آمریکا

چهره خبر

بودجه 100 میلیون داری آمریکا برای مقابله با حزب اه 
تارنم�ای المانیتور گ�زارش داد، دول�ت دونال�د ترامپ رئیس 
جمهوری آمری�کا در تازه تری�ن اقدام برای جلوگی�ری از نفوذ 
حزب اه در لبنان بیش از یکصد میلیون دار به ارتش لبنان کمک 
با عوض ارایه می دهد. المانیتور افزود: این کمک مالی به منظور به 
روزرسانی تانک ها و بالگردهای تهاجمی اختصاص یافته است. 

پنتاگون اعام کرده که این به روزرس��انی از مدتها قبل در راستای کمک 
به ارتش لبنان برای حذف نفوذ ایران و حزب اه در جریان بوده است. 

 ،530G-MD این بسته کمکی ش��امل آموزش خلبانان بالگردهای

تفنگ های تک تیرانداز، دوربین های دید در ش��ب و ش��ماری ادوات 
نظامی دیگر برای واحدهای پیاده نظام است.  »ربکا رباریچ« سخنگوی 
پنتاگون به المانیتور گفت: تقویت نیروهای مسلح لبنان طیفی از منافع 
آمریکا را در خاورمیانه تامین می کند.  به نوش��ته المانیتور، در حالی که 
القاعده و داعش در حال تاختن هس��تند مقام های ارشد دولت ترامپ از 
جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
خواستار اتخاذ مواضع ش��دید علیه ایران شده اند. در همین پیوند برخی 
کارشناسان مطمئن نیستند که کمک به ارتش لبنان برای سیاست خارجی 
آمریکا در خاورمیانه مناسب باشد.  این تارنما به نقل از کارشناسان نوشت 

که کمک های آمریکا اهمیت چندانی ندارد و تنها برای مأموریت های 
محدودی به کار می آید که ارتباط اندکی ب��ا امنیت لبنان دارد. پیش از 
این نیز رژیم صهیونیستی که به ش��دت نگران نفود نیروهای مقاومت 
در منطقه الجلیل واقع در سرزمین فلسطین اشغالی بود، از تشکیل یک 
گ��ردان جدید در ارتش خود برای مقابله با نیروهای حزب اه لبنان خبر 
داد. به عقیده کارشناسان، با خروج نظامیان آمریکایی از شمال سوریه، 
رژیم اس��رائیل مهمترین حامی خود در منطقه را به ظاهر از دست داده 
است و بیم و هراس مسئوان تل آویو از قدرت گرفتن نیروهای مقاومت 

در منطقه افزایش یافته است.

سه چهارم فرانسوی ها از 
»امانوئل ماکرون« ناراضی هستند

 تاش نتانیاهو 
برای به تعویق انداختن جلسه محاکمه اش

نتایج یک نظرسنجی جدید در فرانسه از نارضایتی گسترده مردم این کشور از سیاست های دولت ماکرون 
حکایت دارد.  نتایج یک نظرس��نجی در فرانسه نشان می دهد بخش گسترده ای از فرانسوی ها نسبت به 
سیاست های »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور این کشور ناراضی هستند. به نوشته خبرگزاری »رویترز« 
طبق نتایج این نظرسنجی که روز پنجشنبه منتشر شد، سه چهارم مردم فرانسه، از نحوه کشورداری ماکرون 
و دولت او ناراضی بوده و اکثریت آن ها خواهان اقداماتی بیشتر در راستای افزایش درآمد خانوارها هستند. 
تنها 25 درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، می گویند از زمان به قدرت رسیدن ماکرون، 
از اقدامات و تدابیر دولت فرانس��ه رضایت دارند. مهم ترین اولویت سیاسی برای 54 
درصد از مردم فرانسه یافتن تدابیری برای افزایش قدرت خرید مردم در کنار کاهش 
بیکاری است. همچنین نیمی از افراد شرکت کننده در نظرسنجی جدید گفته اند 
که اعتراضات مردمی باید ادامه پیدا کند. این نظرس��نجی با جامعه آماری 1004 
نفر توسط موسسه مشاوره ای »اودوکسا و دنتسو« وبه سفارش نشریه »فیگارو« 

در تاریخ دوم و سوم ژانویه 2019 انجام شده است.
موج اعتراضات مردمی در فرانسه که با جنبش »جلیقه زردها« در دو ماه 
گذشته آغاز ش��ده، ضربه سختی به دولت فرانسه وارد کرده و ماکرون را 
مجبور ساخته برنامه افزایش مالیات بر سوخت را لغو کند تا بتواند خشم 

مردم از کوچک شدن سبد خریدشان را کاهش دهد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی برگزاری جلسه دادرسی برای رسیدگی به اتهامات او در پرونده فساد مالی قبل 
از انتخابات ماه آوریل را در حکم دخالت در انتخابات توصیف کرده است. »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی پنجشنبه به قوت گرفتن احتمال برگزاری جلسه دادرسی برای رسیدگی به پرونده اتهامات فساد 
مالی اش قبل از انتخابات ماه آوریل در فلسطین اشغالی واکنش نشان داد. رسانه های صهیونیستی گزارش دادند 
»آویخای مندلبلیت«، دادستان کل رژیم صهیونیستی قصد دارد قبل از انتخابات آتی در فلسطین اشغالی، برای 

بخواند. »بنیامین نتانیاهو« در پرونده فساد مالی کیفرخواست صادر کرده و وی را به جلسه استماع دادرسی فرا 
نتانیاهو در تاش است برگزاری جلسات استماع دادرسی در این پرونده را به بعد از برگزاری 

انتخابات زودهنگام در فلسطین اشغالی در ماه آوریل موکول کند. او قبًا گفته اگر نتوان 
جلسه استماع را قبل از انتخابات به پایان رساند، آغاز آن قبل از انتخابات منطقی نیست. 
به نوشته جروزالم پست، نتانیاهو در ویدئویی که سخنگوی دفترش آن را منتشر کرده 

گفت: »سال ها است که تظاهرات کنندگان چپ گرا و رسانه ها به اقدامات قهری 
و وارد کردن فشارهای غیرانسانی روی دادستان کل روی آورده اند. 

آن ها در تاش��ند دادستان کل را مجبور کنند با فراخواندن من 
به جلسه دادرسی پیش از صدور کیفرخواست، دخالتی آشکار 

در انتخابات کند، حال آنکه از قبل مشخص است که جلسه 
دادرسی را نمی توان قبل از انتخابات به پایان رساند.«

منابع دیپلماتیک اعام کردند لبنان و مصر در 
تاشند که بشار اسد رئیس جمهور سوریه 
را به نشست اقتصادی سران اتحادیه عرب 

دعوت کنند.

لبن��ان در 16 -20 ژانویه جاری میزبان نشس��ت 
اقتصادی س��ران اتحادیه عرب است، و این مسئله 
از دو منظر رصد می ش��ود. نخس��ت، سطح حضور 
کشورهای عربی و مسئله دوم نیز چگونگی برخورد 
لبنان با مسئله دعوت از سوریه برای حضور در این 
نشست اس��ت. روزنامه ااخبار لبنان درباره سطح 
حضور کشورهای عربی در این نشست گزارش داد، 
»ملک عبداه« پادشاه اردن اعام کرد که در این 
نشست حاضر نخواهد بود. »عبدالفتاح السیسی« 
رئیس جمه��ور مصر نیز گفت که ش��خصا در این 
نشست حضور خواهد داشت، ولی هنوز این مسئله 
قطعی نیست. سطح حضور دیپلماتیک عربستان در 
این نشست نیز مشخص نیست. منابع دیپلماتیک به 
ااخبار گفتند که سطح دیپلماتیک امارات و بحرین 

در سطح عربستان س��عودی خواهد بود و شایعاتی 
نیز درباره احتمال درخواست لبنان برای تعویق این 
نشست مطرح شد که منابعی در وزارت خارجه این 
کشور، این شایعات را تکذیب و تأکید کردند که کاخ 
ریاست جمهوری دستور کار و جزئیات نشستهای 
مقدماتی را در اختیار رس��انه ها قرار داده اس��ت. به 
گزارش این روزنامه، لبنان و مصر به صورت مشترک 
در تاشند که بتوانند بشار اسد رئیس جمهور سوریه را 
به این نشست دعوت کنند. منابع آگاه اعام کردند که 
لبنان قصد دارد ترتیبی را اتخاد کند که پیش از دعوت 
از دمشق، عربستان سعودی از این مسئله استقبال 

کند؛ چه به صورت علنی چه به صورت ضمنی.
منابع بلندپایه حاضر در وزارت خارجه سوریه هم به 
ااخبار گفتند که به آنان اعام نشده است که یک 
هیئت لبنانی به دمشق خواهد آمد تا در این نشست 
شرکت کند. این منابع تأکید کردند که »ما موضع 
برادرانمان در لبنان را درک می کنیم و به آنان فشار 
وارد نمی کنیم«، ولی این نشست با موضوع بازگشت 

سوریه به اتحادیه عرب ارتباطی ندارد.

رئیس جمه�وری مصر از هم�کاری ارتش 
کش�ورش ب�ا رژی�م صهیونیس�تی علی�ه 

تروریست ها در شمال سیناء خبر داد.

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر در مصاحبه 
با شبکه سی بی اس گفت: ارتش مصر با اسرائیل علیه 
تروریست ها در شمال سیناء فعالیت می کند. از زمان 
آغاز روابط میان مصر و اسرائیل، این روابط در حال 
حاضر در مس��تحکم ترین حالت ق��رار دارد و ما در 

زمینه های متعدد با هم همکاری می کنیم.
رییس جمهوری مصر تصریح کرد: امروز ما عاوه 
بر روابط گس��ترده با اس��رائیل، در ح��وزه نظامی و 

اطاعاتی نیز با آنان همکاری داریم.
روابط مصر با رژیم صهیونیستی از سال 1948 که 
این رژیم تأس��یس شد، خصمانه بود و مصر در چند 
جنگ علیه این رژیم از دش��منان اصلی اسرائیل به 
ش��مار می رفت؛ اما پس از چند جن��گ و در دوران 
ریاست جمهوری »محمد انور سادات«، پیمان کمپ 
دیوید در س��ال 1978 امضا شد و در سال 1980 دو 

طرف از برقراری روابط دیپلماتیک با هم خبر دادند.
قاه��ره و ت��ل آویو پ��س از امضای پیم��ان کمپ 
دیوید، روابط رسمی را آغاز کردند؛ مصر در تل آویو 
س��فارتخانه و در ایات کنس��ولگری ایجاد کرد و 
رژیم صهیونیس��تی نیز س��فارت خود را در قاهره و 

کنسولگری اش را در اسکندریه افتتاح کرد.
ام��ا هم این��ک مصر س��طح روابط خود ب��ا رژیم 
صهیونیستی را بیش از پیش توسعه داده؛ تا جایی 
که السیسی روز پنجشنبه در مصاحبه ای، رسماً به 

این موضوع اشاره کرد.
به نوش��ته این پایگاه، ارتش مص��ر بیش از چهار 
سال است که در شبه جزیره سینا علیه گروه های 
تروریس��تی می جنگد؛ قاهره به جنگنده های تل 
آویو اجازه داده از حریم هوایی این کشور برای انجام 
حمات هوایی اس��تفاده کند.  به گفته منابع آگاه 
بیش از هزار تروریست وابسته به گروه تروریستی 
داعش در این شبه جزیره حضور دارند. این شبکه 
تاکید ک��رد که این مصاحبه با رئیس جمهور مصر 
در روز یک شنبه به صورت کامل پخش خواهد شد.

تاش مصر و لبنان برای مشارکت 
سوریه در نشست اتحادیه عرب

 همکاری ارتش مصر با صهیونیست ها 
در سینا

 HEMAYATONLINE. 
IR
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سیامند رحمان نامزد
بهترین وزنه بردار معلول 2018 

 سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک 
)IPC( چهار وزنه ب��ردار معلول را نامزد 
کسب عنوان بهترین های این رشته در 
س��ال 2018 معرفی کرد. نام س��یامند 
رحمان، وزنه بردار کشورمان و قوی ترین 
ورزشکار جهان در این رشته نیز در میان 

این اسامی قرار دارد.

صعود تیم های پایه والیبال 
در رنکینگ جهانی

 فدراسیون جهانی والیبال FIVB آخرین 
رده بندی برترین تیم های والیبال جهان 
را اعام کرد. براین اساس تیم های پایه 
والیب��ال در رنکین��گ جهان��ی صع��ود 
داش��ته اند. تیم ملی جوانان ایران در رده 
پنج��م برترین تیم ه��ای جوانان جهان 
ایستاده است. نوجوانان ایران نیز با قهرمانی در رقابت های جهانی 
صدر جدول را در اختیار دارد، همچنین در رده امیدها هم ایران جایگاه 
شش��م را در اختیار دارد. البته تیم ملی بزرگساان ایران بدون تغییر 
در جایگاه هشتم قرار دارد و همچنان بهترین تیم آسیایی والیبال در 

جهان باشد.

تیم ملی کشتی آزاد به جام  جهانی 
دعوت شد

 پیش از این اعام شده بود، جام جهانی 
کش��تی آزاد امس��ال با تغییراتی مواجه 
خواهد شد و پنج تیم برتر مسابقات جهانی 
بوداپس��ت و تیم منتخب جهان در این 
رقابت ها شرکت می کنند. به این ترتیب 
حضور تیم ای��ران در این رقابت ها که در 
جهانی 2018 در رده ششم جهان قرار گرفته بود،  در هاله ای از ابهام 
قرار داشت. این درحالی است که اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون 
ایران اعام کرده اس��ت؛ تیم ملی آزاد کش��ورمان یکی از تیم های 

شرکت کننده در رقابت های جام  جهانی 2019 خواهد بود. 

2 بازیکن پرسپولیس 
در فهرست فروش 

 برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال 
پرس��پولیس دو بازیک��ن تی��م فوتبال 
پرس��پولیس را در فهرس��ت ف��روش 
گذاشت. وی به دو بازیکن زیر 21 و زیر 
23 سال اعام کرد؛ با هماهنگی باشگاه 
می توانند از جمع سرخپوشان جدا شوند 
و به تیم های دیگ��ری بپیوندند. ایوانکوویچ در تمرین پنجش��نبه 
گذش��ته به احمد بهاروند و ش��اهین عباس��یان گفته که می توانند 
تیم های جدید خود را مشخص کنند و با هماهنگی باشگاه از جمع 

سرخپوشان جدا شوند.

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

هفدهمین دوره جام ملت های آسیا امروز آغاز می شود

فوتبال قاره کهن؛ زیر سایه سیاست
زمان برای آغاز مهم تری�ن رخداد فوتبال 

گــــروه
قاره کهن به س�اعت های پایانی رسیده و ورزشی

میلیون ها نفر در سراسر آسیا و البته جهان، 
 منتظ�ر هس�تند تا س�وت اولین مس�ابقه
جام ملت های آس�یا به ص�دا در آید؛ مس�ابقاتی که به نظر 
می رس�د علیرغم قوانین مصوب فیفا و موافقت نامه کشور 
امارات با کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر تعهداتی که به 
عنوان میزبان در خصوص اجازه ورود تیم های شرکت کننده، 
همه رس�انه های آس�یایی و بین المللی و تماشاگران امضا 

کرده، مواضع سیاسی بر آن سایه افکنده است! 

 نقض پروتکل بازی ها
 ام��ارات میزبان مس��ابقات جام ملت های آس��یا با ممانع��ت از ورود
5 خبرن��گار و یک مقام قط��ری، پروتکل برگ��زاری بازی ها را زیر پا 
گذاشت. مقامات اماراتی نه تنها از ورود خبرنگاران قطر برای پوشش 
خبری مسابقات خودداری کردند؛ بلکه پا را فراتر نهاده و از ورود »سعود 
المهندی« نایب رییس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا و رییس کمیته 
مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا به این کشور هم جلوگیری کردند؛ 
اتفاقی که در واقع نقض دیگری از پروتکل و قوانین مس��ابقات است. 
البته در این خصوص قطری ها علیه کارشکنی عجیب امارات سکوت 
نکردند و موضع تندی در پیش گرفتند. روزنامه الرای قطر این برخورد 
را به سردردی برای یک ذهن مریض تشبیه کرده که پر از کینه است 
و  درمان آن به اش��کال مختلف نتیجه ای نداش��ته اس��ت. اماراتی ها 
تاش های زیادی کردند تا با کارش��کنی به هدف مریض گونه خود 
برسند و کرامت و شخصیت یک فرد قطری را زیر سؤال ببرند.  افراد 
سرش��ناس  قطری هم چنین این قضیه را ب��ه طور کلی یک  تصمیم 
احمقانه بین افراد سیاس��ی و ورزشی امارات دانستند، آن را در تضاد با 
قوانین ورزشی اعام کردند و  خواستار تنبیه شدید برای امارات شدند. 

 داور ۳1 ساله برای افتتاحیه جام ملت ها
افتتاحیه جام ملت های فوتبال آسیا امروز با انجام دیدار تیم ملی امارات، 
به عنوان میزبان این رقابت ها برابر تیم بحرین آغاز و از ساعت 19:30 
در ورزشگاه زاید ابوظبی برگزار خواهد شد. قرار است »ادهم مخادمه« 
داور 31 س��اله اردنی که ازجمله داوران جوان فوتبال آس��یا محسوب 
می شود، با اعام کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ این دیدار را قضاوت کند. 
او نخس��تین داوری بین المللی خود را در فصل 2017 لیگ قهرمانان 

آسیا تجربه کرد و طی دو س��ال اخیر در این رقابت ها حضور داشته و 
امسال برای نخستین بار در جام ملت های آسیا قضاوت می کند. ادهم 
مخادمه در فصل 2017 لیگ قهرمانان قضاوت جنجالی  در دیدار رفت 

تیم های پرسپولیس ایران و ااهلی عربستان داشت.

 نکات آماری از جام ملت های آسیا
در شانزده دوره گذش��ته رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا، 7 بار 
تیم های میزبان موفق شده اند جام را در خانه خود نگه دارند که در بین 
آنها ایران موفق ترین عملکرد را به خود اختصاص داده اس��ت. ایران 
و قطر تنها کشورهایی هس��تند که تا پیش از این 2 بار از این بازی ها 
میزبانی کرده اند و با برگزاری هفدهمین دوره این بازی ها، امارات هم 
به سومین کش��وری تبدیل می شود که 2 بار میزبان این بازی ها بوده 
اس��ت. تاکنون 7 بار تیم های میزبان توانسته اند قهرمانی را به دست 
آورده و جام را در کشور خود حفظ کنند؛ کره جنوبی اولین کشوری بود 
که موفق به انجام این کار در س��ال 1960 شد. در سومین و چهارمین 
دوره جام ملت های آسیا یعنی در سال های 1964 و 1968 دو بار دیگر 
این اتفاق تکرار شد و رژیم اشغالگر قدس و ایران هم توانستند در اولین 
میزبانی های خود در آس��یا، قهرمان جام ملت ها شوند تا در 3 دوره پی 
در پی میزبان بازی ها، قهرمان بازی ها هم باشد. البته تیم ملی ایران با 
میزبانی در سال 1976 و تکرار قهرمانی، تبدیل به اولین تیمی شد که 
در قهرمانی هت تریک کرده و اولین کشوری که 2 بار در خانه جام را 

باای سر برده است. همچنین ایران اولین کشوری بود که 2 بار از این 
بازی ها میزبانی کرد. کویت و ژاپن هم به ترتیب سومین و چهارمین 
کشورهایی بود که توانستند جام را در خانه حفظ کنند. آخرین تیمی که 
در شرایط میزبانی قهرمان این مسابقات شد، استرالیا بود. این اتفاق در 
شانزدهمین دوره مسابقات روی داد و استرالیا در نخستین میزبانی اش 

در آسیا توانست نخستین قهرمانی خود را به دست آورد.

 حربه عربستان برای استفاده بهینه از میزبانی امارات
اما س��عودی ها برای موفقیت در جام ملت های آسیا همچنان به آب و 
آتش می زنند و البته میزبانی امارات دست آنها را برای استفاده بهتر از 
شرایط باز گذاشته است. همسایه بودن امارات و عربستان باعث شده 
است که سعودی ها در یک اقدام برنامه ریزی شده بلیت های رایگان 
بازی ها را در اختیار شهروندانش��ان قرار دهند و با توجه به اینکه تردد 
از کشور عربستان به امارات بدون ویزا انجام می شود تماشاگران این 
تیم می توانند در دیدار های تیم فوتبال س��عودی حضور چشمگیری 

داشته باشند.

 حضور داور ویدئویی از مرحله یک چهارم نهایی 
مورد جالب دیگر در این دوره از بازی ها حضور داور ویدئویی اس��ت؛ 
 )VAR( در نظر دارد از سیستم داور ویدئویی AFC کمیته مسابقات

در بازی های مرحله یک چهارم نهایی به بعد استفاده کند.

ورزش جهان

توقف شاگردان سواری مقابل ویارئال
در چارچوب هفته هفدهم الیگا رئال مادرید در وزش��گاه ال مادریگال در 
و در نخستین اکران س��ال نو به مصاف ویارئال رفت. رئال که برای ایجاد 
انگیزه و به فراموشی سپردن نتایج ضعیف سال گذشته در الیگا پا به میدان 
گذاشته بود، در اولین اکران سال 2019 هم چنگی به دل نزد و به یان ترتیب 
در ال مادریگال مقابل تیم ته جدولی ویارئال به تساوی دو بر دو دست یافت. 
در جدول الیگا رئال با 30 امتیاز چهارم و ویارئال با 16 امتیاز هفدهم است.

محرومیت پینگ پنگ باز سرشناس چینی 
فانگ بو که سابقه ایستادن در رتبه پنج رنکینگ جهانی را دارد، در جریان 
دیدار تیمش تیانجین در س��وپر لیگ چین مقابل ژائو ژائویان حرکت غیر 
ورزشی انجام داد که برای خودش و تیمش گران تمام شد. وی در این دیدار 
به دلیل امتیازاتی که از دس��ت داده بود، با عصبانیت به محل قرار گرفتن 
حوله اش که کنار میز داور بود، لگد زد  و همین مس��ئله باعث شد نه تنها از 
آن دیدار، بلکه از دو بازی بعدی تیمش هم محروم شود. همچنین باشگاه 

تیانجین 6500 یورو جریمه شد.

پیروزی سیکسرز 
با درخشش بازیکن کامرونی

در دیدارهای لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا، دو تیم فیادلفیا و فینیکس 
به مص��اف یکدیگر رفتند که ای��ن رقابت با نتیجه 132 بر 127 به س��ود 
فیادلفیا س��ونی سیکس��رز تمام ش��د. جوئل امبید بازیکن کامرونی تیم 
سیکسرز 42 امتیاز و 18 ریباند برای این تیم کسب کرد. عاوه براین تیم 
اوکاهماسیتی تاندر با تریپل دابل دیگری از راسل وستبروک مقابل میزبان 
خود لس آنجلس لیکرز در سالن استیپلز سنتر به پیروزی رسید. البته این بازی 

در غیاب لبران جیمز مصدوم برگزار شد.

رونالدو و دشان فاتح بزرگ 
جوایز گلوب ساکر

کریس��تیانو رونالدو، س��تاره پرتغالی تیم فوتبال یوونتوس و دیدیه دشان 
سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه جایزه ویژه بهترین بازیکن و مربی سال 
مراسم گلوب ساکر را از آن خود کردند. در این مراسم که همه ساله در شهر 
دبی امارات متحده عربی برگزار می شود، جایزه بهترین باشگاه سال در این 
مراسم به اتلتیکو مادرید رسید، و میگل آنخل گیل مارین، رییس اجرایی این 
باشگاه جایزه را دریافت کرد، دیدیه دشان فرانسوی هم به عنوان بهترین 
مربی سال 2018 شناخته شد. همچنین در سایر بخش ها، فابیو پاراتیسی 
مدیر ورزش��ی باش��گاه یوونتوس به عنوان بهترین مدیر، خورخه مندس 

بهترین مدیر برنامه شناخته شدند.

آگهی

دیدار مسئولین سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی رشت با مدیرعامل آبفای گیان در 
سالروز تشکیل شرکت های آب وفاضاب

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب 
استان گیان، در سالروز تاسیس شرکت های آب وفاضاب علی فاخته 
مسئول ستاد فرماندهی و سیدحسن راضی مدیرروابط عمومی سازمان 
آتش نشانی رشت با مدیرعامل این شرکت دیدار کردند و ضمن تبریک 
این روز راه های همکاری های بیش��تر را مورد ارزیابی قرارددادند. سید 
محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیان با تشکر 
از اینکه س��ازمان آتش نشانی خود را همراه شرکت خدمات رسان آب 
وفاضاب می داند گفت:همه دس��تگاه های خدمات رس��ان برای نوع 
کاری که برای ایجاد رفاه و رضایت مردم انجام می دهند، دارای ارزش 

هستند و آن کار را مقدس می شمرند. 
مدیرعامل آبفای گیان با اش��اره به سختی کار حوزه خدمات آبرسانی 
و ذکر این نکته که این خدمات لزوماً اورژانس��ی نیس��ت تصریح کرد: 
خدمات آتش نش��انی بنابه تعریف اورژانس��ی اس��ت، بنابراین باید در 
تعام��ل و ارتباط با یکدیگر به نحوی عمل ک��رد که در موضوع ایمنی 
و آمادگی  آتش نش��انی متولی باشد. علی فاخته که حامل لوح تقدیر 
و پیام تبریک رئیس س��ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت بود 
نیز گفت:این آمادگی در همکاران س��ازمان وجود دارد که برنامه های 
آموزش ایمنی برای مجموعه ی کارکنان آبفای گیان را به انجام برساند. 
همچنین این سازمان آمادگی دارد از ساختمان ها و تاسیسات شرکت 

بازدید به عمل آورد تا نقایص رفع و اصاح شود. 
وی در ادامه ضمن تشکر از کیفیت و سامت آب که توسط شرکت آب 
وفاضاب اس��تان گیان در اختیار مردم قرار می گیرد افزود: خدماتی 
اینچنین که به صورت پیوسته و مدام است تبدیل به عادت می شود، 
اما باید یادمان باشد که فرایند تولید این آب سالم و بهداشتی، نیازمند 
تاش ش��بانه روزی همکاران ابفای گیان است که جا دارد در چنین 
روزی که این ش��رکت تاسیس شد به مدیرعامل و کارکنان آن تبریک 
و خداقوت گفت. در پایان این دیدار لوح تقدیر و تبریک رئیس سازمان 

آتش نشانی و خدمات ایمنی تقدیم مدیرعامل آبفای گیان شد.

انتصاب کارمند شرکت آبفار گیان بعنوان 
عضو کارگروه پیشگیری از وقوع جرم دفتر 
حقوقی شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور

عل��ی ف��رد رئی��س اداره حقوقی، قراردادها و رس��یدگی به ش��کایات 
ش��رکت آبفار گیان بعنوان عض��و کارگروه پیش��گیری از وقوع جرم 
 دفتر حقوقی ش��رکت مهندس��ی آب و فاضاب کش��ور منصوب شد.
طی حکمی از سوی شکوه نوروزی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای 
شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور، علی فرد به مدت 2 سال بعنوان 
عضو کارگروه پیشگیری از وقوع جرم دفتر حقوقی این شرکت معرفی 

و منصوب شد.

آب شرب 160 روستای شرق گیان وصل شد
 آب ش��رب 160 روس��تای ش��رق گی��ان دیش��ب وص��ل ش��د.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی گیان گفت: به دلیل ترمیم خط 
انتقال مجتمع آبرسانی شهید خوش سیرت، آب آشامیدنی 160 روستای 
 شهرستان های آستانه اشرفیه، اهیجان و لنگرود از صبح دیروز قطع بود.

محب علی رنج ور افزود: با تاش همکاران این ش��رکت و مرمت خط 
انتقال این مجتمع، دیشب آب آشامیدنی این روستاها وصل شد.

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران 
برگزار می کند

دهمین نمایشگاه صنعت سیمان و گرامیداشت 
85 سالگی صنعت سیمان ایران

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان ایران از گرامیداش��ت 85 
سالگی صنعت سیمان کشور خبر داد و گفت:این مراسم همزمان با”دهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان و صنایع وابسته”و همایش تخصصی” 
نقش صنعت س��یمان در اقتصاد مقاومتی”در روزهای 18 و 19دی ماه در 
تهران برگزار می ش��ود.  عبدالرضا شیخان با بیان اینکه صنعت سیمان از 
جمله صنایع کهن و مادر است که سهم مهمی در توسعه پایدار کشور داشته 
اس��ت،گفت:در مراسم گرامیداشت 85 سالگی صنعت سیمان ایران؛ضمن 
تقدیر از پیشکسوتان صنعت سیمان و واحدهای برتر و صادرکنندگان نمونه، 
درباره مسائل روز این صنعت بحث، بررسی و چاره اندیشی خواهد شد. دبیر 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران اضافه کرد: همراه با برگزاری 
این مراس��م، همایش تخصصی و نمایشگاه بزرگ صنعت سیمان و صنایع 
وابس��ته نیز با حضور اکثریت شرکت های سیمان مناطق مختلف کشور و 
برخی از صنایع پایین دس��تی و ارائه دهندگان خدمات به صنعت سیمان 
برگزار می ش��ود.  وی اظهار امیدواری کرد تا این رویداد ملی، سبب توجه 
بیش��تر به خواس��ته های این صنعت و چاره اندیشی برای مشکات آن در 
شرایط کنونی کشور شود. همزمان با برگزاری نمایشگاه تخصصی سیمان؛ 
ده ها ش��رکت تولیدی و واحد های تحقیقاتی، دانش��گاهی و پژوهش��ی؛ 
جدیدترین تکنولوژی های ساخت و تولید بتن، پیشرفت های صورت گرفته 
این حوزه و نوین ترین تجهیزات صنعت سیمان و صنایع وابسته را ارائه می 
کنند. در این نمایشگاه انواع تجهیزات و قطعات مربوط به کارخانه آسفالت، 
دستگاه سرند، دستگاه مرکزی بتن ثابت، سنگ شکن های مخروطی، لوله 
و متعلقات برای عملیات بتن ریزی فنداسیون ها، دیوارهای برشی و سقف 
ها، دستگاه معدن، جک بتن شکن، جک مات شکن، اره برش مغزه بتن، 
انواع قالب بتن، عمل آوری بتن، میز ویبره، هوامتربتن، اس��امپ، اره برش 
مس��تقیم خاک، چکش تراکم، اکستراکشن آس��فالت، الکهای دانه بندی، 
لرزاننده و اولتراس��ونیک بتن، تجهیزات آزمایش��گاه مجهز بتن، تجهیزات 
کامل آزمایش برش، تجهیزات کامل آزمایش هیدرومتری، تجهیزات کامل 
آزمایش تراکم، انواع تجهیزات تولید اولیه موادمعدنی، طراحی و اتوماسیون، 
انواع تجهیزات و ابزار عایق ها، نسوزها و فیلتراسیون و صنایع مرتبط عرضه 

و در معرض دید عاقمندان قرار خواهد گرفت.

کشاورزان نمونه، مشاوران بانک کشاورزی هستند

کشاورزان نمونه مشاوان بانک کشاورزی برای پیشبرد برنامه ها و دستیابی به 
اهداف این بانک و بخش کشاورزی هستند و خانواده 16هزار نفری این بانک با 
استفاده از فن آوری های جدید و سامانه های ایجاد شده، از تاش و مجاهدت 
فعاان بخش کشاورزی حمایت دائمی خواهد کرد.روح اله خدارحمی رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی که عصر روز س��ه شنبه 11 دی 
در آئین تجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی به میزبانی این بانک 
سخن می گفت، با بیان مطلب فوق به رشد مانده تسهیات پرداختی بانک 
کشاورزی در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: در تاشیم توانمندی های 
این بانک را برای حمایت و تأمین امکانات مالی بیشتر بخش کشاورزی به کار 
گیریم.به گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی، این مراسم با حضور»روح 
اله خدارحمی« رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این بانک،»کاظم خاوازی« 
معاون وزیر و رئیس س��ازمان تحقیقات،آموزش وترویج کش��اورزی،»خلیل 
آقایی«معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیز داری، »علی اکبر 
مویدی« سرپرست موسس��ه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی وزارت 
جهاد کشاورزی،»داور ماهی کار«، »فرهاد فنودی« و »کیامرز قاسمی زانیانی« 
اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی و جمعی از مدیران این بانک و همچنین  

158 نفر از نمونه های بخش کشاورزی برگزار شد.

چهارمی��ن نمایش��گاه بی��ن المللی بیمارس��تان س��ازی،تجهیزات و تاسیس��ات 
بیمارس��تانی با حضور مقامات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، روسای 
برخی از دانش��گاه های علوم پزش��کی، مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
برخی از مدیران وزارت راه و شهرسازی در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 

گشایش یافت.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی و اطاع رس��انی چهارمین نمایش��گاه بی��ن المللی 
بیمارستان سازی،تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی؛ در این نمایشگاه که تا ششم 
دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا است، بیش از 120 
شرکت داخلی و خارجی انواع تجهیزات و دستگاه های بیمارستانی و بیمارستان 

سازی را در معرض دید عاقمندان قرار دادند.
در چهارمین نمایش��گاه بین المللی بیمارس��تان س��ازی، تجهیزات و تاسیس��ات 
بیمارس��تانی همچنی��ن تجهیزات بخ��ش های مختل��ف بیمارس��تانی از جمله 
تجهیزات بخش داخلی، بخش جراحی، بخش اورژانس، بخش مراقبت های ویژه، 
آزمایش��گاه، رادیولوژی، دیالیز، زنان، فیزوترابی، اطفال و س��ی سی یو ارائه شده 
اس��ت. در این نمایشگاه همچنین گروه های مختلف مهندسین راه و ساختمان و 
مهندسان مشاور مخصوص احداث مراکز درمانی حضور دارند تا چگونگی طراحی 
و اجرای پروژه های بیمارستانی را تشریح کنند.در این نمایشگاه که توسط شرکت 

سپنتاس کیش و با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسامی ایران برپا شده است، نمایندگانی از 

کشورهای آلمان، سوئیس، بلژیک و فرانسه حضور و مشارکت دارند.
 ارائه راهکارهای بیمارستان سازی از جمله توجه به ایمنی و مقاوم سازی، سازگار 
بودن با محیط زیست، بهره مندی از انرژی های نوین، سازگاری با محیط شهری 
و بهره وری و کیفیت داش��تن برخی از برنامه های محوری این نمایش��گاه برای 

احداث مراکز درمانی و بیمارستانی است.
گفتنی اس��ت فرس��وده بودن بیمارس��تان ها موضوعی اس��ت که طی سال های 
اخی��ر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اس��ت. آن طور که بررس��ی ها نش��ان 
می ده��د درص��د باایی از بیمارس��تان ها چه در تهران و چه در دیگر ش��هر های 
کشور استانداردهای ازم را ندارند و در زمان بروز بحران ها نمی توانند به درستی 

خدمات ارائه کنند، چون خود آنها دچار وضعیت بحرانی می شوند.
وضعیت بیمارستان های کشور بیانگر این است که متوسط عمر 5۷0 بیمارستان 
دولتی کشور، باای ۳5 سال است، بیمارستان هایی با سازه هایی ضعیف به لحاظ 
ایمنی. این در ش��رایطی اس��ت که 8۷ بیمارستان کش��ور قدمتی بیش 45 سال 
دارند، لذا با این حساب سرانگشتی اهمیت نوسازی، استانداردسازی و ایمن سازی 

بیمارستان ها بیش از پیش نمایان می شود.

آثار منتخب جشنواره عکس »نگاه به آینده« اعام شدند.در پایان جلسات داوری 
نخس��تین دوره جش��نواره عکس »نگاه ب��ه آینده«؛ آثار راه یافته به نمایش��گاه و 

کاندیدای برترین عکس های این جشنواره اعام شدند.
به گزارش دبیرخانه جش��نواره، پ��س از برگزاری ۳ جلس��ه داوری و بیش از 25 
س��اعت ارزیابی دقیق 498۳ اثر رسیده به جش��نواره عکس »نگاه به آینده«، 95 
اث��ر به دور نهای��ی راه یافتند که برگزیدگان جش��نواره از میان ای��ن آثار معرفی 
خواهندشد.نخستین دوره جشنواره عکس »نگاه به آینده«، که از آبان ماه تا آذرماه 
1۳9۷ توس��ط بانک آینده و با هدف تشویق عکاس��ان و هنرمندان ایران به ثبت 
دیدگاه هایش��ان نسبت به موضوع »آینده« در قالب عکس برگزارشد، پذیرای آثار 
126۷ هنرمند عکاس از سراس��ر ایران بود.در دور نهایی داوری جش��نواره عکس 
»نگاه به آینده« که توس��ط محمود کاری، حمید جبلی و مهدی آشنا انجام شد، 
95 عکس از 62 عکاس برای نمایش در جشنواره انتخاب شده اند که اسامی آنان 
به شرح زیر اعام می شود:استان اصفهان: آرمین امیریان، احسان جزینی، روح اه 
جوانی، سید علی درمیانی بزرگ، محمد دهقانی، مرتضی صالحی، مهدی کمالی، 
امیرحس��ین کمالی.استان ایام: حداد منصوری.  اس��تان های آذربایجان شرقی و 
غربی: فرشید احمدپور، محمد امین بقال اصغری، محمدرضا بهمرام، علیرضاحامد 
حق دوس��ت، معصومه فریبرزی، صابر قاضی، امیرعلی نواده ش��ها، مهرداد واحد 
یوسف آباد، مجتبی اسماعیل زاده، رضا امان زاده، فاروق قادری آذر. استان تهران: 

زهرا آبایی، عباس حاجی حس��ین کانتر، فرناز دمنابی، افش��ین رحیمی، علیرضا 
عطاریان، احمد محسنیان، شقایق مرادیان نژاد، محمد امین مهیمنی. استان های 
خراس��ان شمالی، رضوی و جنوبی: سید مجتبی مظلوم زاده، امیر عنایتی، سمیرا 
غفاریان قالیباف، س��ارا کمالیان، امید شکری -- استان خوزستان: احمد انصاری، 
پوریا رس��تمی راد. اس��تان زنجان: حمیدرض��ا بازرگانی، حام��د رحمتی، فاطمه 
س��لجوقی، فردین نظری، حس��ین نظری. اس��تان سیس��تان و بلوچستان: صادق 
س��وری. اس��تان فارس: فرید آزادی، سید محمد صادق حس��ینی ، عرفان سامان 
فر، علیرضا فرصتکار. اس��تان قزوین: علیرضا رحمانی، محس��ن فرقانی، امیر مافی 
بردبار. اس��تان های کردستان و کرمانشاه: ش��اهو احمدی، جمشید فرجوند فردا، 
س��رورفرهادی. استان کهگیلویه و بویراحمد: داوود ایزدپناه، اسحاق آقایی، استان 
گلس��تان: سحرحس��ن زاده، داوود عامری، محسن کابلی  اس��تان مازندران: سید 
یحیی حسینی ول آغوزی، سمانه شیرازی، اصغر عالی شاه، اکبر قاسم پور، مهدی 
محبی پور.استان هرمزگان: محمد امین درویش زاده-تمامی آثار راه یافته به دور 
نهای��ی، مبلغ 1 میلیون ریال به عنوان حق التصویر دریافت می نمایند.انتخاب آثار 
برگزیده از میان 95 اثر راه یافته به بخش نهایی صورت گرفته و برگزیدگان همراه 
با مراس��م اختتامیه معرفی می ش��وند.زمان برگزاری مراس��م اختتامیه، چگونگی 
نمای��ش آث��ار و نحوه اهدای جوایز و هدایای منتخبین جش��نواره عکس »نگاه به 

آینده« به زودی اعام خواهدشد.

مدیرعامل بانک ملّی ایران با حضور در اس��تان اردبیل پس از ماقات با نماینده ولی 
فقیه در استان و استاندار، از پروژه های عمرانی و زیربنایی این استان از جمله پروژه 
راه- آه��ن اردبی��ل بازدید کرد. به گ��زارش روابط عمومی بانک ملّ��ی ایران، آیت اه 
سیدحس��ن عاملی نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه اردبیل در دیدار با دکتر 
محمدرضا حسین زاده از خدمات ارزنده بانک ملّی ایران به استان اردبیل تقدیر کرد.

اکبر بهنام جو استاندار اردبیل نیز در دیدار با مدیرعامل بانک ملّی ایران حمایت این 
بانک از پروژه های زیربنایی و اشتغال زایی این استان را ستود و برای کارکنان بانک 

ملّی ایران توفیق روزافزون آرزو کرد.دکتر حس��ین زاده نیز در این دیدارها با تش��ریح 
اقدامات بانک ملّی ایران در سراس��ر کش��ور، تاکید کرد که این بانک، متعلق به مردم 

است و برای خدمت گزاری به میهن اسامی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
مدیرعامل بانک ملّی ایران که به همراه محمود شایان عضو هیات مدیره، علی موسوی 
زاده مدیر امور اعتباری و عباس پیروزی سرپرس��ت اداره کل بررسی طرح های بانک 
به اردبیل سفر کرده اند، از چندین پروژه صنعتی و خدماتی استان اردبیل که توسط 
بانک ملّی ایران تامین مالی شده است، بازدید و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند.

چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی و تاسیسات بیمارستانی گشایش یافت

بانک آینده اعام کرد
آثار منتخب جشنواره عکس نگاه به آینده

تقدیر امام جمعه و استاندار اردبیل از خدمات بانک مّلی ایران


